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Archiwalia czasów wojny
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runwaldzkie zwycięstwo wprawdzie nie zmiotło państwa krzyżackiego, ale w poważnym stopniu przyczyniło się do znacznego pogorszenia kondycji dawnej
potęgi krzyżackiej. Coraz to liczniejsze ograniczenia praw
ludności, dławienie swobód i rozprawy z opornymi dopro
wadziły do fali niezadowolenia społecznego i buntu pru
skich stanów, czyli pomorskiego rycerstwa i mieszczań
stwa. Szczególnie głośnym echem odbiło się zamordowanie
w 1411 roku burmistrzów gdańskich - Konrada Letzkaua
i Arnolda Hechta oraz rajcy Bartłomieja Grossa. Zamordo
wano też rycerza Mikołaja z Ryńska i wielu członków Związ
ku Jaszczurczego.
Efektem wzmagającej się opozycji antykrzyżackiej było
utworzenie w 1440 roku na Zjeździe Stanów w Kwidzynie
Związku Pruskiego. W kwietniu tegoż roku do związku przy
stąpiły liczne mniejsze miasta pomorskie, m.in. Tczew, Sta
rogard, Gniew, Nowe. Najaktywniejszymi opozycjonistami
w Tczewie byli rajcowie Konstantyn Kusmalc, późniejszy
trzykrotny burmistrz miasta i rajca Hanenschild.
Rosnące niezadowolenie, a jednocześnie nieustępli
wość władz Zakonu doprowadziły w 1454 roku do wystą
pień zbrojnych. 4 lutego w Toruniu, a następnego dnia
w Gdańsku wybuchło powstanie, rozpoczynające wojnę
trzynastoletnią.
W myśl zaleceń Tajnej Rady Związku gdańszczanie ob
sadzili swoją załogą Wielki Młyn, uznając go za punkt
strategiczny. Wcześniej, bo już od stycznia, opasano za
mek drewnianymi umocnieniami, w których ustawiono ma
chiny oblężnicze i działa, a na Rybim Targu zgromadzono
zapas drabin oblężniczych. Widok przygotowań do sztur
mu wpłynął negatywnie na krzyżacką załogę zamku. Kiedy
dwa dni później zawiadomiono konwent zamku o zerwaniu
stosunków z władzami krzyżackimi, komtur rozpoczął roko
wania mimo poczynionych przygotowań do obrony. Za
mek poddał się, najpierw przekazując mieszczanom przedzamcze, a następnie dom konwentu. Załoga krzyżacka
opuściła zamek po otrzymaniu pewnej kwoty na zaopatrze
nie braci.
W Toruniu, na polecenie wielkiego mistrza, przystą
piono do umocnień obronnych zakonnej warowni. Jednak
mieszczanie toruńscy utrudniali te poczynania, blokując
zamek, co znacznie ułatwiały warunki naturalne, bowiem
zima 1454 roku była bardzo mroźna. Skuta lodem Wisła
przestała być spławna; statki nie mogły dowieźć na czas
uzbrojenia, o które prosił komtur Albrecht Kalb. Liczący
dwunastu braci-rycerzy konwent i nieliczna cywilna zało
ga, której część jeszcze przed oblężeniem uciekła przez mury
do miasta, nie była w stanie przeciwstawić się wielkim si
łom związkowym. Zamek posiadał słabe uzbrojenie, a wło
ścianie z okolicznych wsi krzyżackich odmówili służby na
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rzecz zamku. Do szturmu generalnego jednak nie doszło ze
względu na niedogodne warunki mroźnej zimy. Związkow
cy rozpoczęli działania na przetrzymanie, wzywając załogę
do natychmiastowej kapitulacji w dniu 7 lutego 1454 roku.
Komtur Kalb prosił o dzień zwłoki, ale związkowcy odrzu
cili ten warunek i zaczęli ostrzeliwać zamek równocześnie
z trzech stron. Pociski zapalające spowodowały pożar bu
dynków gospodarczych przedzamcza i znaczne zniszcze
nia zamku głównego. Komtur podjął wymianę ognia, która
00
trwała do następnego dnia do 3 nad ranem. Wzrastająca
przewaga oblegających i coraz skuteczniejszy ostrzał sił
Związku Pruskiego, spowodowały że Albrecht Kalb prze
słał list mówiący o gotowości do rokowań. W wyniku ne
gocjacji związek przejął zamek, a załogę konwentu uwięzio
no na dwa tygodnie w klasztorze Franciszkanów.
Po zajęciu warowni nastąpiło spontaniczne niszczenie
obiektów przez uradowanych mieszczan. Zamek był sym
bolem wrogim i znienawidzonym, a jednocześnie silnym
konkurentem handlowym, posiadał własny port, własne
statki, komtur prowadził własną konkurencyjną dla miesz
czan politykę rynkową, pobierając opłaty, czynsze od miesz
kańców Torunia. W wyniku zaplanowanej rozbiórki i wy
burzenia całego założenia zamkowego pozostały jedynie
jego fragmenty: szpital, odcinki murów obronnych i gdanisko, pozostawiając je na pamiątkę hańby i urągowisko
„panów zamkowych".
Podobny los spotkał inne zdobyte przez siły związko
we zamki zakonne. W Elblągu mieszczanie rozebrali głów
ny zamek tak dokładnie, że nie pozostało po nim żadnego
śladu. O zamku przypominało tylko wzgórze i płaski teren,
na którym dziś mieści się boisko sportowe. Zagładzie uległ
także potężny zamek w Gdańsku. Po opuszczeniu zamku
przez załogę zakonną mieszczanie rozebrali całą budowlę.
Dziś wiadomo jedynie, że zamek był umiejscowiony na le
wym brzegu Motławy u jej ujścia do Wisły, pomiędzy dzisiej
szymi ulicami: Rycerską, Czopową, Sukienniczą i Grodzką.
A jak wyglądały wydarzenia początku wojny trzyna
stoletniej na ziemi kociewskiej? Na wieść o rozpoczęciu
działań mieszczaństwo Tczewa 6 lutego zajęło słabo bro
niony zamek u podnóża miasta, który rychło pozbawiono
walorów obronnych. Sąsiedni Starogard po początkowym
akcesie do Związku Pruskiego przez długie lata wojny trzy
nastoletniej stał po przeciwnej stronie, stanowiąc ważny
punkt oporu krzyżackiego na Pomorzu. To warowne mia
sto nad Wierzycą, wybudowane przez Krzyżaków w 1348
roku, zdobyto dopiero pod koniec wojny.
Starogard należał do wójtostwa krzyżackiego. Siedzibą
wójta był Tczew. Był to urząd równy komturowi, podpo
rządkowany bezpośrednio wielkiemu mistrzowi w Malbor
ku. Wójtostwo tczewskie obszarem i dochodami przewyż-
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szało niejedną komturię. W jego skład wchodziła prokura
toria w Nowem i rozległy obszar wokół Tczewa i Kościerzy
ny z zamkami w Skarszewach (odkupiony od joannitów),
w Starej Kiszewie, w Tczewie i w Sobowidzu. Był to teren
dawnego księstwa Sambora II. Na krótko, bo tylko w la
tach 1320-1321, występuje w dokumentach komtur tczew
ski. Historycy podejrzewają, że Krzyżacy zamierzali w Tcze
wie umieścić stolicę swego państwa zakonnego, ale na
skutek lepszej lokalizacji Malborka wielką siedzibę mistrza
zbudowano nad Nogatem.
W miejsce planowanego komturstwa zorganizowano
wójtostwo tczewskie, obok rogoźnieńskiego i sambijskiego. Rozległe wójtostwo tczewskie pracowało na potrzeby
stolicy zakonnej, zaopatrując ją w towary, zboże i inne do
bra. Po objęciu urzędu wójta przez brata Macieja von Bebern, przeprowadzono w maju 1402 roku szczegółową lu
strację zasobów. Ogromna pasieka wójtostwa tczewskiego
dostarczała surowca do produkcji miodu pitnego. Tego
trunku było w miejscowej piwnicy wyjątkowo dużo, bo aż
20 beczek, czyli 4 tysiące litrów. Była to niewątpliwie ilość
wielokrotnie przerastająca potrzeby stołu wójta. Należy
więc przypuszczać, że większość tej produkcji dostarcza
no do Malborka.
Podczas przygotowań związkowców do powstania, jak
wynika z listu datowanego 24 stycznia 1454 roku, wójt
tczewski Jan von Beenhausen apelował do wielkiego mi
strza o pomoc w dostarczeniu kusz i dział. Nie występował
o wojowników, gdyż poza własną załogą liczył na lojalność
rycerstwa ze swojego wójtostwa. Jednak wydarzenia po

toczyły się nie po myśli wójta. Gdy do konfederacji przy
stąpiły kolejne miasta - Tczew, Starogard, Kościerzyna
- zostawiając samym sobie załogi w zamkach, podobny
los spotkał załogę w zamku w Sobowidzu, który wówczas
był siedzibą wójta tczewskiego. Po pierwotnej deklaracji
okolicznego rycerstwa i sołtysów na zamek przybyło zale
dwie osiem osób. Większość przeszła na stronę związko
wą. 13 lutego nadciągnęły spod Tczewa związkowe siły
mieszczan pod dowództwem burmistrzów - wymienione
go już Kusmolca i Mikołaja Tufela, które połączyły się pod
Sobowidzem z oddziałami okolicznego rycerstwa pomor
skiego, m.in. Jana z Suchostrzyg, Jana z Turzy, Jana z Żelisławia, Janusza z Kleszczewa, który objął naczelne dowódz
two. Wobec przewagi oblegających załoga dobrowolnie
opuściła zamek nie widząc sensu jego obrony. Po zajęciu
zamku spalono go, a pięć lat później zgliszcza rozebrano,
podobnie jak w Starej Kiszewie.
Dalszy przebieg wojny trzynastoletniej miał zmienne
koleje. Poszczególne ocalałe zamki przechodziły z rąk do
rąk. Jedynie Tczew, pomimo iż jego zamek był już silnie
zdewastowany, od 1457 roku trwał po stronie polskiej, czy
li Związku Pruskiego.
Po pokoju toruńskim zawartym w 1466 roku na znak
poddania się w opiekę królowi i Koronie, Gdańsk poprosił
o przywilej umieszczenia w swoim herbie korony Jagiello
nów nad dwoma krzyżami gotyckimi. Do dzisiaj symbolizu
je ten znak zwycięstwo nad Zakonem. Odtąd Gdańsk był
miastem królewskim, korzystającym z przywilejów i łask
polskiego władcy.

Jan Bażyński, gubernator ziem pruskich
i inni przedstawiciele stanów pruskich,
poręczają Gdańskowi
zwrot pożyczki na wykup zamków
i miast Malborka, Tczewa i Iławy, 1457 rok

Rada Miasta Tczewa
widymuje (potwierdza) dokument
Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski,
wystawiony w 1454 roku
dla Głównego Miasta Gdańska, 1618 rok

Źródło: Tczew w świetle archiwaliów od 1252 roku, Tczew - Gdańsk 2002
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Kociewskim Magazynie
Regionalnym (2003, nr 4)
ukazał się interesujący arty
kuł Joanny Karczewskiej pt. Klęski
elementarne na Pomorzu w świetle
„Kroniki Pelplińskiej" („Chronica
Monasterii Sacri Ordinis Cisterciensium Pelplinensis"). Autorka w opar
ciu o pierwszy tom Kroniki skupiła się
głównie na wyeksponowaniu opisów
epidemii dżumy (tzw. czarnej śmierci),
która trapiła ludność Pomorza w mi
nionych wiekach.
Przechowywana w zbiorach biblio
teki Wyższego Seminarium Duchow
nego w Pelplinie dwutomowa Kroni
ka opowiada o tym, co wydarzyło się
tuwlatach 1258-1688. Jej łaciński tekst
spisany został dopiero w XVII wieku
przez tutejszych cystersów.
Prócz opisów życia klasztornego
mnichów zawiera ona liczne przekazy
o innych zdarzeniach, jakie towarzy
szyły mieszkańcom Pelplina i okolic,
jak przemarsze obcych wojsk, grabie
że, odwiedziny monarchów. Między
innymi autorzy Kroniki opisali również
nawiedzające region klęski żywiołowe,
niszczące dobytek ludności, a także
budynki sakralne. Wybrane cieka
wostki mogą dziś jeszcze zaintereso
wać niejednego czytelnika. Oto nie
które z nich:
- 1 kwietnia 1609 roku nawiedził
Pelplin silny huragan, który zniszczył
dzwonnicę kościoła katedralnego.
W znajdującej się na jej wierzchołku
metalowej kuli, która runęła, odkryto
liczne dokumenty, m.in. dwie blasza
ne tablice z informacją, iż dzwonnicę
tę umieszczono na dachu katedry
15 marca 1556 roku, gdy rządy w pelplińskim konwencie sprawował opat Si
mon (1555-1557). Tablice te zawierały
również nazwiska toruńskich wyko
nawców dzwonnicy oraz imienny spis
zakonników tutejszego klasztoru.
- 25 października 1610 roku kolej
ny huragan spowodował ponowne ze
rwanie wieży katedralnej. Zniszczeniu
uległo też sporo zabudowań mieszkań
ców tutejszej osady.
- 21 maja 1635 roku w dzwonnicę
uderzył piorun, lecz szkody wyrządził
niewielkie. Częściowemu zniszczeniu
uległa północna ściana katedry, uszko
dzony został ołtarz św. Maurycego
i pobliski witraż kościoła.
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- 14 marca 1638 roku przewróciła
się górna część wieży katedralnej na
południowy dach kościoła od strony
zakrystii. Znajdujące się w globusie
wieży dokumenty, m.in. egzemplarz
Pisma Świętego oraz woskowe meda
liony papieskie Klemensa VIII uległy
częściowemu zniszczeniu.
- 28 lutego 1647 roku pożar spo
pielił stojący w pobliżu katedry dom
klasztorny, w którym mieszkał lekarz
Jakub Sielski.
W owym czasie ziemie okolic Pel
plina, Tczewa i Starogardu porośnięte
były gęstymi lasami. Można było
w nich spotkać rysie, wilki, a także nie
dźwiedzie. Kronikarz zapisał, że w 1651
roku w pobliżu Pelplina zabito dwa
wilki, a w lasach otaczających Pogódki i Skarszewy, upolowano kilka nie
dźwiedzi, których skóry przekazano
pelplińskim cystersom.
Klęski epidemii pojawiały się rów
nież w XVII wieku. I tak w 1660 roku
grasowała w Pelplinie i regionie dżu
ma, przywleczona przez żołnierzy
szwedzkich. W osadzie pelplińskiej
zmarło wówczas wielu ludzi, wśród
nich także cysters Konrad Kemper,
pochowany na cmentarzu w Nowej
Cerkwi koło Pelplina. Ponownie zara
za dała o sobie znać dwa lata później.
Opat konwentu Jan Karol Czarliński
(1649-1662) oraz bracia zakonni opu
ścili klasztor, lecz po dwóch tygo
dniach powrócili do swej siedziby. Pod
koniec tego roku epidemia ostatecz
nie wygasła.
Na przełomie 1669 i 1670 roku kro
nikarz zanotował, że zapanowała tu
wyjątkowo surowa zima. Rozpoczęła
się w święta Bożego Narodzenia i trwa

ła do świąt wielkanocnych. Wielu ludzi
i sporo zwierząt zginęło z powodu sil
nych mrozów. Śnieg sięgał ludziom po
szyje. Podczas drugiego dnia świąt na
stąpiła raptowna odwilż, która spowo
dowała gwałtowną powódź. Rzeka Wie
rzyca zalała całą osadę pelplińską. Pod
wodą znalazły się ogrody klasztorne
i budynki. Powódź sięgała bram klasz
toru i katedry, wdarła się do jej wnętrza.
Zniszczona została śluza, powodując
unieruchomienie młyna wodnego.
W 1679 roku ponownie zapanowa
ła długa i ostra zima. Do końca kwiet
nia ziemia pokryta była śniegiem, a rze
ka i stawy - lodem. Mrozy trwały do
Zielonych Świąt i spowodowały wiel
kie szkody na polach i w sadach.
28 maja 1682 roku podczas nabo
żeństwa Bożego Ciała pożar strawił bu
dynek, należący do piekarza, zaopatru
jącego pelpliński klasztor w pieczywo.
Ogień zniszczył też sąsiedni budynek
dróżnika. Nabożeństwo przerwano,
a wierni rzucili się do gaszenia pożaru.
Odbudowany po roku dom należał póź
niej do katedralnych chóralistów. W li
stopadzie 1686 roku kolejny pożar znisz
czył domostwo Szymleka, mieszkańca
pelplińskiej osady. Dalsze pożary wy
buchały w marcu 1687 roku. Spłonęły
wówczas liczne zabudowania mieszkań
ców Pelplina. Odbudowano je w 1688
roku. Są to ostatnie zapisy drugiego
tomu Kroniki.
Źródło:

Ks. Romuald Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre
Bau-und Kunstdenkmaler, Dusseldorf 1906.
(Chronik II). Fragmenty wybrał i tłumaczył
Zdzisław Mrozek.

Pelplin
w połowie
XIX wieku
Ryc. R.
Brandstetter
(1855 r.)

REGINA KOTŁOWSKA

Najstarszy w regionie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Barbary
a południowo-wschodnim krańcu województwa
pomorskiego, bezpośrednio granicząc z wojewódz
twem kujawsko-pomorskim, leży gmina Smętowo
Graniczne. W jej granicach znajdują się wsie: Bobrowiec,
Luchowo, Smętowo, Czerwińsk, Smętówko, Kopytkowo,
Lalkowy, Kamionka, Frąca, Rynkówka, Leśna Jania, Stara
Jania i Kościelna Jania. Kulturowo, językowo i etnicznie
okolice te przynależą do regionu kociewskiego.
Na szczególną uwagę zasługuje tu wieś Lalkowy. Po
szczycić się ona może zarówno najstarszym w regionie
kościołem, jak i historią szkolnictwa wywodzącą swoje
korzenie już z epoki średniowiecznej.
Parafię w Lalkowach założyli prawdopodobnie książę
ta pomorscy, wyłączając ją z parafii pieniążkowskiej wów
czas, kiedy Pieniążkowo przypadło biskupiej stolicy wło
cławskiej, a więc przed rokiem 1292, chociaż po raz pierwszy
wspomina ją wykaz danin rzymskich z 1398 roku pod na
zwą Lalekow1. Do nowo powstałej parafii należały wtedy:
Lalkowy, Smętowo, Kopytkowo, Frąca, oraz olbrzymie do
bra Leśnej, Starej i Kościelnej Jani2. Wraz z założeniem pa
rafii powstała przy świątyni szkoła parafialna, a okręg pa
rafialny stanowił jednocześnie ówczesny obwód szkolny.
Na istnienie jej wskazują zapisy uczniów na studia uniwer
syteckie. Jednym z nich był syn dziedzica Kopytkowa z pa
rafii lalkowskiej Mikołaj Capitaw, który w 1417 roku zapisał
się w poczet studentów uniwersytetu w Lipsku.
Ważnym źródłem informacji na temat życia religijnego,
szkolnictwa parafialnego i samego kościoła w Lalkowach
są wizytacje archidiakona pomorskiego z lat 1597-1781 znaj
dujące się w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie.
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Pod koniec wieku XIV zbudowany został z czerwonej
cegły kościół posiadający cechy charakterystyczne dla sty
lu gotyckiego. Rozwijająca się pod koniec XIII wieku w Eu
ropie Zachodniej forma architektury ceglanej, za pośrednic
twem niderlandzkich kolonistów i kupców hanzeatyckich
trafiła także na Pomorze, będąc wzorem dla jednonawowych
wiejskich kościołów parafialnych3. Ustawiony na usypanym
wzniesieniu w centralnym punkcie wsi lalkowski kościół ma
kształt prostokąta z wydzielonym prezbiterium.
Wieża w kształcie kwadratu z dwoma szczytowymi
schodkami, nakryta dachem siodłowym odbudowana zo
stała po wielkim pożarze z 1862 roku podobnie jak wewnętrz
ne drewniane stropy.
Całość otacza gruby mur z kamienia i cegły, który zapo
biega osuwaniu się usypanej ziemi. Do świątyni wiedzie
biegnąca przez wioskę droga brukowa - dziś rzadko już
spotykana.
Po raz pierwszy świątynię konsekrowano w 1409 roku.
Po pożarze z 19 maja 1862 roku, w latach 1863-1866, kościół
został odbudowany i powtórnie konsekrowany przez
ks. sufragana Joschkego w dniu 11 listopada 1868 roku.
W latach zaboru pruskiego okazją do manifestacji polsko
ści tych ziem stała się uroczystość 500-lecia konsekracji
zorganizowana w kościele w Lalkowach przez księdza pro
boszcza Leona Kurowskiego. Zaszczycił ją swoją obecno
ścią ks. biskup sufragan J. Kumdera, a okolicznościową
złotą patenę do komunii św. ze stosowną dedykacją ofiaro
wał świątyni protestancki właściciel majątku we Frący von
Conrad. Proboszcz Kurowski jest również, wspólnie z dzie
kanem i proboszczem w Pieniążkowie ks. Antonim Wolsz-

Gotycki kościół
w Lalkowach,
zbudowany
pod koniec XIV wieku
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legierem, autorem świeckiego śpiewnika opracowanego na
przełomie XIX i XX wieku, przeznaczonego „dla towarzystw
ludowych w Prusach Zachodnich", zawierającego 101 pie
śni ludowych i stanowiącego jeden z najcenniejszych za
bytków literackich tego okresu na Kociewiu.
Źródła dowodzą, że tytuł kościoła „Św. Barbara" figu
ruje dopiero w dokumentach z 1583 roku, choć słuszne
zdaje się domniemanie, iż związany jest z nim od początku
istnienia. Mocą brewe papieskiego z dnia 23 listopada 1861
roku uroczystości odpustowe św. Barbary obchodzone są
4 grudnia, albo w niedzielę następną. Natomiast brewe od
pustowe rzymskie z dnia 30 stycznia 1902 roku wprowadzi
ło w niedzielę przed św. Janem Chrzcicielem w kościele pa
rafialnym w Lalkowach także uroczystości odpustowe
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 4 .
Podobnie jak wiele kościołów na Pomorzu nie oparła
się lalkowska świątynia wpływom nauki Lutra. Reformacja
wniosła tu rozłam w jednolitość wyznaniową rodzimej lud
ności i podobnie jak wszystkie kościoły powiatu staro
gardzkiego, oprócz Zblewa i Klonówki, należał on do pro
testantów. Od połowy lat siedemdziesiątych XVI wieku
następował ich zwrot katolikom. Kiedy w 1596 roku zwró
cono katolikom kościół w Lalkowach okazało się, że dwie
osoby pozostały przy wierze luterańskiej 5 .
Górujący nad okolicą piękny gotycki kościół w Lalko
wach (podobnie jak inne świątynie, np. w Kościelnej Jani)
stanowił dobry punkt orientacyjny. Tutaj w czasach za
grożenia zbierało się pospolite ruszenie, tu zbierała się uda
jąca się na sejmiki do Starogardu lub Grudziądza okoliczna
szlachta. Do dziś na murach kościoła w Lalkowach odczy
tać można łacińskie inskrypcje imion wyrytych przez daw
nych wojów oraz daty.
Miała też lalkowska świątynia wielu wspaniałych
księży, którym należy się cześć i szacunek. Od ich po
ziomu intelektualnego, moralnego i kulturalnego zwłaszPrzypisy:
1

S. Okoniewski, Diecezja chełmińska.
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historyczno-statystyczny,
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J. Milewski, Dzieje wsi powiatu staro
gardzkiego, cz. I, Gdańsk 1968, s. 164.

Krzyż nagrobny

cza w latach zaboru pruskiego, zależały wyniki naucza
nia i wychowania. Jednego z nich przypomina inskryp
cja na cmentarnym krzyżu: „Ks. ANDRZEJ KULWICKI
PROBOSZCZ LALKOWSKI URODZ. 1795 R. UMARŁ
1865 R. Zdrowaś Maria".
Losy lalkowskiej świątyni, jednej z najstarszych na
Kociewiu, nierozerwalnie związane były z aktualną sytu
acją panującą w kraju. Przechodziła ona w swej historii pod
różne panowania, ale w istocie zawsze pozostawała kato
licka i polska. Przychodzili tu kolejno Krzyżacy, Niemcy,
Szwedzi i Rosjanie, a ludność ciągle mówiła swoim kociewskim językiem i zachowywała wiarę ojców.
Obecnie kościół w Lalkowach przygotowuje się do
kolejnej, już sześćsetnej rocznicy konsekracji, która nie
wątpliwie będzie wielkim wydarzeniem nie tylko dla lokal
nej społeczności, ale i dla całego Kociewia.
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Regina Kotlowska

Lalkowskiej świątyni cześć!
Królujesz ponad tą okolicą
już od sześciuset lat.
Ileż radości, smutku, goryczy
z twej wieży widział świat.
Wspaniały gotyk ceglastolicy
lalkowski wzniósł tu lud.
Tu się modlili dawni pątnicy,
tu się wydarzył cud.
Świątynio nasza, wiary ostojo
jakże dziś uczcić mam:
sześciowiekową twoją historię
pragnę by poznał świat.
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Zakonny komtur tędy podążał,
myśliwskim szlakiem biegł.
Wyryte w cegle inskrypcje mówią
kto tu na Szweda szedł.
Wota ofiarne tutaj składała
szlachta rodzimych pól.
O twoje piękno, dostatek dbała
przejmując z Lutra rąk.

Stąd też wytrwale księża głosili
w ojczystej mowie wieść,
że Prusak w końcu kark hardy schyli
i że ucieknie precz.
A kiedy nadszedł pamiętny wrzesień,
największej próby czas,
życie za wiarę w pogodną jesień
przyjął Szpęgawski Las.
W Lalkowach stoi po dzień dzisiejszy
gotycką niosąc pieśń;
chociaż parafii krąg dziś jest mniejszy
- wiara nie mniejsza jest.

7

JAKUB BORKOWICZ

Po szwedzkiej nawale

Zniszczenia wojenne na terenie starostwa kiszewskiego
w świetle lustracji z 1664 roku
ruga wojna północna toczona ze Szwecją w latach
1655-1660, zwana także „Potopem", była chyba
największą tragedią jaka dotknęła Rzeczpospolitą
Obojga Narodów w XVII wieku. Przyniosła ona ogromne
straty w ludziach, gospodarce, w dobrach kultury, przy
czyniła się też do spadku prestiżu Rzeczpospolitej na are
nie międzynarodowej.
Zniszczenia wojenne nie ominęły także Prus Królew
skich. Na przykładzie starostwa kiszewskiego, jednego
z najmniejszych w województwie pomorskim i Prusach Kró
lewskich, wyobrazić sobie można ogrom zniszczeń, jakie
uczyniła ta wojna. Można odnieść lepsze wyobrażenie, ja
kie straty poniósł cały region, a także jaki wpływ wojna
miała na życie zwykłych ludzi, którzy tu mieszkali. Oni też
często płacili najwyższą cenę za politykę swoich władców.
Podstawowym źródłem dla podjęcia tego tematu jest
wydany w 1938 roku przez Józefa Paczkowskiego Opis królewszczyzn w województwach
chełmińskim, pomorskim
i malborskim w roku 1664 1 W celach porównawczych
korzystałem również z Lustracji województw Prus Kró
lewskich 1624 z fragmentami lustracji 1615 roku2. Pod
stawowym natomiast opracowaniem do tego tematu jest
rozprawa Stanisława Hoszowskiego Zniszczenia w czasie
wojny szwedzkiej na terenie Prus Królewskich2. Dużą
pomocą służyły mi również Historia Pomorza pod red.
Gerarda Labudy 4 i Dzieje Prus Królewskich (1454-1772)
Wacława Odyńca 5 . W czasie pisania pracy korzystałem
również z przewodnika Franciszka Mamuszki i Izabeli Tro
janowskiej Kościerzyna i ziemia kościerska6, a także z pra
cy J. Pelca Ceny w Gdańsku w XVI i XVII wieku7.
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Najpierw należałoby ukazać działania wojenne na terenie
Prus Królewskich w czasie „Potopu". Wojna ta była kolejną
odsłoną rywalizacji o tzw. Dominium Baltici Maris czyli o pa
nowanie nad basenem Morza Bałtyckiego. Walkę tę wiodły
między sobą Rzeczpospolita, Szwecja, Rosja i Dania. Trwała
ona od XVI do XVIII wieku. Jej efektem była pierwsza wojna
północna z lat 1558-1570, wojna polsko-rosyjska z lat 15781582, wojna polsko-szwedzka o Inflanty, trwająca z przerwa
mi od 1600 do 1625 roku oraz toczona na terenie Prus Królew
skich, tzw. „Wojna o ujście Wisły", która dała temu regionowi
przedsmak tego, co go czekało w czasie „Potopu". Wtedy
właśnie król Szwecji, Karol X Gustaw, korzystając z osłabie
nia Rzeczpospolitej spowodowanego wojną z kozackim po
wstaniem Chmielnickiego i wojną z Rosją zaatakował Rzecz
pospolitą w 1655 roku. Do jesieni tego roku udało mu się
opanować prawie całą Koronę, bez Ukrainy zajętej przez Rosję
i Kozaków oraz dużą część Wielkiego Księstwa Litewskiego
i Kurlandię. Podobnie przedstawiała się sytuacja w Prusach
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Królewskich, gdzie tylko Gdańsk i Puck nie przyjęły szwedz
kiej załogi. Do 1656 roku bronił się Malbork, w tymże roku
wojska szwedzkie zajęły również ważną twierdzę na Żuła
wach - Głowę Gdańską. Bolesnymi ciosami było poddanie
się bez walki Elbląga i Torunia, a także przymierze elektora
Fryderyka Wilhelma, władcy Prus Książęcych i dotychcza
sowego wasala Rzeczpospolitej, z Karolem X Gustawem.
W ten sposób zaczęła się okupacja Prus Królewskich przez
Szwecję. Trwała ona właściwie aż do 1660 roku, ponieważ
akcja odbijania Prus Królewskich zaczęła się dopiero w 1658
roku, kiedy to wyparto Szwedów z innych części kraju oraz
odparto najazd sprzymierzonych z nimi Siedmiogrodzian
w 1657 roku. W tymże roku zostały zawarte niekorzystne
dla Polski traktaty welawsko-bydgoskie, dzięki którym Fry
deryk Wilhelm uzyskał suwerenność w Prusach, a koalicja
antyszwedzka sojusznika. W 1657 roku zawarty został rów
nież sojusz z Austrią. Właśnie wojska austriackie pomaga
ły wojskom polskim wyzwolić Toruń w 1658 roku. Ten rok
był, jak to określił w swojej pracy Wacław Odyniec, rokiem
polskiej ofensywy8 - wtedy rozpoczęło się wyzwalanie te
renów Prus Królewskich. Do 1660 roku odbito wszystkie
zajęte przez Szwedów miasta, poza Malborkiem i Elblągiem,
które wróciły do Polski dopiero na mocy pokoju oliwskiego z 3 maja 1660 roku, kończącego tę okrutną wyniszczają
cą kraj wojnę, z której efektów mógł być tylko zadowolony
Fryderyk Wilhelm.
Działania wojenne nie oszczędziły też starostwa kiszew
skiego założonego w XVI wieku przez rotmistrza królew
skiego Sztorca, którego ród władał nim do 1607 roku. Po
tem przeszło ono na własność Konarskich, którzy zarządzali
nim w latach 1607-1616 i 1624-1656. W tym czasie starostą
kiszewskim był Jan Będkowski. Po roku 1656 aż do 1724
starostwem władali Działyńscy 9 . To właśnie Michał Działyński był starostą w 1664 roku, kiedy przeprowadzono
pierwszą po wojnie lustrację10. Dzięki tej lustracji wiado
mo, że w tym roku starostwo to składało się z siedmiu wsi,
trzech folwarków, pięciu pustkowi, trzech karczem, trzech
młynów, czterech pieców Smolarzy. Były też barcie miodo
we i zniszczony zamek. Lustracja zawiera również informa
cje na temat ludności tych okolic, którą można podzielić na
sołtysów, młynarzy, karczmarzy, leśników, żołnierzy piecho
ty wybranieckiej, gburów, zagrodników, ogrodników, rata
jów, rzemieślników wiejskich, Smolarzy, rybaków, pszczela
rzy oraz właścicieli tzw. pustkowi. O stratach, jakie ta
ludność poniosła w wyniku działań wojennych, najwięcej
mówią opisy poszczególnych wsi.
Jako pierwsza jest opisana wieś Kiszewa Stara". Przed
wojną zamieszkiwało ją siedmiu gburów, dwóch leśniczych,
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pięciu ogrodników, wybraniec, sołtys, krawiec, kowal,
karczmarz i trzech ratajów, przy czym oni zostali tu chyba
osadzeni dopiero po wojnie, bo lustracja z 1624 roku nic
12
o nich nie wspomina , co nie oznacza oczywiście, że nie
mogli być tu osadzeni po 1624, a przed 1655 rokiem. Ogó
łem więc osada ta liczyła dwadzieścia dwie osoby, ale jak
to słusznie zauważa w swojej rozprawie Hoszowski, nie
13
jest to rzeczywista liczba ludności tylko głowy rodzin .
W czasie „Potopu" zginęli wszyscy gburowie oraz wybra
niec, czyli osiem osób, a więc około 36% ogółu ludności
wsi, a jednocześnie należy pamiętać, że byli to ludzie naj
bardziej wartościowi dla osady.
Jeszcze tragiczniejsza sytuacja przedstawiała się we wsi
14
Szemlino . Przed wojną mieszkało w niej dwóch sołtysów,
pięciu gburów, karczmarz, wybraniec, trzech ogrodników,
czyli 12 głów rodzin, ale chyba osadzonych po 1660 roku,
15
bo lustracja z 1624 roku o nich nie wspomina . W wyniku
działań wojennych zginęli obaj sołtysi, wszyscy gburo
wie, wybraniec i najprawdopodobniej karczmarz, bo i karcz
ma została zniszczona. W sumie zginęło dziewięć osób, co
stanowi 75% ogółu mieszkańców.
Lepiej przedstawiała się sytuacja osady Bartoszów
16
Las . Przed wojną mieszkało w niej sześciu gburów,
sołtys i bednarz, czyli razem osiem osób. W czasie wojny
1655-1660 we wsi zginęło dwóch gburów.
O wiele gorzej przedstawiała się sytuacja we wsi Kona
rzyny17. Przed 1655 rokiem zamieszkiwało ją dwunastu gbu
rów, sołtys i karczmarz. W wyniku działań wojennych zgi
nęło dziewięciu gburów i chyba karczmarz, co można
wnioskować po zapisie „karczma opustoszała"18. Razem
zginęło dziesięć osób, co oznacza około 71 % ogółu ludno
ści przedwojennej.
W Nowej Kiszewie19 przed rozpoczęciem działań wo
jennych mieszkało dwunastu gburów, sołtys, karczmarz,
kowal i kołodziej, czyli szesnaście głów rodzin, względnie
gospodarstw. W czasie „Potopu" zginęło sześciu gburów
i najprawdopodobniej karczmarz, bo karczma została spa
lona20, czyli łącznie siedem osób.
Najgorzej przedstawiała się sytuacja we wsi Miałki, któ
ra właściwie została zniesiona z powierzchni ziemi. Jedynie
wiadomo, że przed 1655 rokiem był tu sołtys, który naj
prawdopodobniej zginął w czasie działań wojennych21.
Trudno też cokolwiek wnioskować na temat strat ludności
tej wsi na podstawie lustracji z 1624 roku, ponieważ w tym
czasie jeszcze nie istniała. Wiadomo za to, że był tu fol
wark, gdzie na 12 włókach było trzech zagrodników, teraz
„w jednej chałupie baba mieszka"22.
W porównaniu z Miałkami lepiej przedstawiała się sy
tuacja wsi Pinczyn. Przed „Potopem" zamieszkiwało ją sze
ściu gburów, sołtys, karczmarz, na włóce wybranieckiej
kołodziej i kowal, czyli dziesięć głów rodzin, względnie
gospodarstw23. W wyniku działań wojennych zginęło sze
ściu gburów, wybraniec i najprawdopodobniej karczmarz,
bo karczmy już „nie ma"24, czyli ogółem osiem osób. Był
tam też folwark, ale lustracja nie wspomina o ewentual
nych stratach w ludziach, nie mówi też nic o nim lustracja
z 1624 roku, ponieważ wtedy jeszcze nie istniał25.
Do strat w ludziach, jakie poniosło starostwo w czasie
„Potopu", należy też doliczyć karczmarza z opustoszałej
karczmy „Pusta"26 oraz młynarzy z młynów Dobrek i na
rzece Wierzyca27. Nie sposób obliczyć strat rybaków, bo
źródła nie wspominają ilu ich było po 1660 roku, można
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jedynie się domyślać, że ich liczebność mogła się zmniej
szyć o 58%, tyle bowiem spadły w 1664 roku dochody z po
28
29
łowów ryb . W 1624 roku było jedenastu rybaków ; moż
na więc szacować ich liczbę w 1664 roku na cztery osoby.
Orientacyjnie też można oszacować straty smolarzy. Wia
domo bowiem, że w 1624 roku osiem pieców do wypalania
smoły dzierżawili kupcy. Było też sześciu smolarzy bezpo
średnio podległych staroście i nieznana liczba wolnych
30
smolarzy płacących daninę z jednego pieca . W 1664 roku
31
było tylko czterech smolarzy , w tym smolarz z Wygonina,
o którym wspomina też lustracja z 1624 roku jako podle
głym bezpośrednio staroście, z czego można wnioskować,
że i pozostali trzej należeli do tej grupy smolarzy. Oznacza
to, że w wyniku działań wojennych zginęło dwóch smola
rzy z tej grupy oraz nieznana liczba smolarzy „wolnych"
i podległych kupcom.
Wiadomo też, że starostwo przed wojną i po niej za
mieszkiwało trzydziestu bartników, co potwierdza zarówno
32
33
lustracja z 1664 jak i ta z 1624 roku . Otrzymywano od
nich 10 beczek miodu. Są to jednak tylko dane szacunkowe
nie możliwe do sprawdzenia, bowiem brak odpowiednich
źródeł.
Ogólnie rzecz biorąc starostwo kiszewskie na 90 rodzin
(doliczyłem do tej liczby również karczmarza z pustkowia
Złe Mięso, jest on bowiem wspomniany w lustracji z 1624
roku34) mieszkających tu przed 1655 rokiem (pominąłem
bartników, smolarzy i rybaków ze względu na niepew
ność co do strat) w czasie wojny zginęło 51 osób, czyli
około 56% ogółu ludności. Jest to dużo, ale i tak mniej
niż średnia dla województwa pomorskiego wynosząca
według Hoszowskiego 67%35.
Największe straty ponieśli gburowie. Przed 1655 rokiem
było ich 48 (głów rodzin). W wyniku działań wojennych
zginęło ich 35. Duże straty ponieśli również karczmarze.
Przed 1655 rokiem było ich ośmiu, w 1664 roku zostało
trzech. Według Hoszowskiego grupa ta w innych królewszczyznach obniżyła się o 17%36. Mniejsze straty ponieśli
młynarze, których liczba zmniejszyła się z pięciu do trzech.
Nieznaczne straty ponieśli też najbogatsi we wsiach sołty
si. Przed wojną było ich ośmiu, w wyniku wojny życie stra
ciło trzech. Według Hoszowskiego średni ubytek sołty
sów w Prusach Królewskich wynosił 7,2%37. Niewielkie
straty osobowe ponieśli też zagrodnicy i ogrodnicy, któ
rych na ogólną liczbę jedenastu zginęło trzech. Znikome
straty ponieśli też zaliczani do zagrodników rzemieślnicy
wiejscy38.
Były też straty materialne, szczególnie w różnego ro
dzaju budynkach mieszkalnych i gospodarczych. O tym ile
zostało zniszczonych w poszczególnych wsiach budyn
ków mieszkalnych informują zapisy na temat strat ponie
sionych wśród gburów. Informowały one nie tylko o licz
bie gburów - głów rodzin mieszkających w danej osadzie
- ale i o liczbie gospodarstw. Można podzielić te wsie na
zniszczone w 100%, powyżej i poniżej 50%39. Do zniszczo
nych w 100% zaliczały się Stara Kiszewa, Szemlino, Pin
czyn i Miałki. W pierwszych trzech mieszkali zagrodnicy,
ogrodnicy, poza Szemlinem sołtysi i rzemieślnicy wiejscy,
a w Starej Kiszewie była karczma i swoje gospodarstwa mieli
leśnicy. Wieś Miałki była zniszczona kompletnie. Konarzyny
spustoszone były w 75%. Najlepiej przedstawiała się sytu
acja w Nowej Kiszewie, gdzie zniszczono tylko 50% gospo
darstw, a w Bartoszym Lesie straty wynosiły około 33%.
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Przeważały więc wsie całkowicie lub prawie całkowicie znisz
czone. Natomiast na obszarze Pras Królewskich według
obliczeń Hoszowskiego dominowały wsie w mniejszym
40
stopniu doświadczone przez wojnę . Gburowie utracili
również inwentarz żywy, dlatego by móc uprawiać ziemię
4
musieli go otrzymać z zamku od starosty '.
Nie tylko gospodarstwa gburów ucierpiały w wyniku
najazdu szwedzkiego. Duże straty poniosły również fol
warki w starostwie. Przed wojną znajdowały się tam trzy
folwarki - w Kiszewie przy zamku, w Miałkach i w Pinczynie. Na skutek działań wojennych prawie całkowicie został
zniszczony folwark w Miałkach, a folwark w Kiszewie przy
nosił dochody tylko dzięki staroście Michałowi Działyńskiemu, który odbudował stodołę i inne zabudowania go
42
spodarcze . Podobnych napraw wymagał folwark
w Pinczynie, gdzie zniszczona była i stodoła i owczarnia,
43
a pole od początku wojny nie było obsiane . Podobne
zniszczenia wystąpiły w całych Prusach Królewskich, gdzie
na ogólną liczbę 163 folwarków aż 77 (47%) zostało całko
44
wicie zniszczonych . Dzięki lustracji z 1624 i 1664 roku
można się dowiedzieć jakie konkretne straty finansowe po
niosło starostwo na skutek zniszczenia folwarków. Jak już
wspomniałem całkowicie zniszczone były Miałki, który to
folwark w 1624 roku ze sprzedaży żyta dawał dochód w wy
sokości 105 florenów45 przy taksie 35 groszy za 1 ćwiertną
gdańską żyta. W 1664 roku dochód ten wynosiłby 126
florenów przy taksie wynoszącej 1 floren i 12 groszy. Wzrost
cen był wynikiem wojny ze Szwecją oraz tragicznej w skut
kach polityki monetarnej Rzeczpospolitej, która wprowa
dzając w obieg miedziane szelągi zwane tymfami doprowa
dziła do spadku wartości pieniądza46. Widać to także
podczas analizowania strat finansowych poniesionych
przez folwark kiszewski. W 1624 roku dochód z niego wy
nosił ogółem 546 florenów przy taksie 35 groszy za ćwiert
ną gdańską (korzec) żyta, 25 groszy za jęczmień, 18 groszy
za owies, 45 groszy za groch i 1 florena za wóz siana47.
Czterdzieści lat później dochód ten wynosił 293 floreny
i 6 groszy przy taksie 1 florena 12 groszy za korzec żyta,
1 florena za jęczmień, 18 groszy za owies i 1 florena za
groch; wóz z sianem nie jest wspomniany w lustracji48.
Dane z tych folwarków dobitnie świadczą nie tyle o wzro
ście cen, ile o konieczności wykorzystania jego większej
części na wysiew i utrzymanie. Najbardziej miarodajna
jest tu analiza z rozchodu żyta. W 1624 roku na wysiew
i wikt trzeba było wydać 150 korców, dzięki czemu nad
wyżka na sprzedaż wynosiła 210 korców. W 1666 roku
wydatki wynosiły 236, a nadwyżka 144 korców, ogółem
nadwyżki owsa, żyta, jęczmienia, wynosiły 257 korców,
co i tak stawiało ten folwark w całkiem niezłej sytuacji,
gdyż na 91 folwarków tylko 21 mogło się poszczycić
podobnymi rezultatami. Ten kiszewski był też wśród 12 fol
warków mających nadwyżki zbożowe w wysokości od
201 do 300 korców49.
Nie tylko zabudowania folwarczne i gospodarstwa
gburskie uległy zniszczeniu. Spalone bądź spustoszone
zostały również karczmy, młyny, piece smolarzy, barcie,
a także i sam zamek kiszewski. Największe straty poniosły
karczmy. Przed wojną w starostwie znajdowało się osiem
karczem, w 1664 roku liczba ta spadła do trzech. Według
Hoszowskiego straty te dla całych Prus Królewskich są
chyba mniejsze, bo ubytek karczmarzy wynosił w skali ca
łej prowincji 17%50.
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Duże straty poniosły również młyny i związane z nimi
tartaki. Przed 1655 rokiem znajdowało się tutaj pięć mły
nów. W wyniku działań wojennych młyn zamkowy na rze
ce Wierzycy i młyn Dobrek zostały całkowicie zniszczo
51
52
ne , a młyn Zawada poważnie uszkodzony . Straty więc
wynosiły 60% stanu przedwojennego. W całych Prusach
Królewskich straty te wynosiły 33%. W młynie zamkowym
został też zniszczony tartak, o jego istnieniu informuje lu
53
stracja z 1624 roku , był więc jednym z trzech zniszczo
54
nych w prowincji .
Zniszczeniu uległ również folusz, czyli mały młyn wodny
używany między innymi do spilśniania sukna. Była to jedy
55
na tego typu strata poniesiona przez Prusy Królewskie .
Zniszczone zostały również piece smolarzy. Przed woj
56
ną było ich 15, w 1664 roku zostały tylko cztery , co ozna
czało straty wynoszące około 73%.
Lustracja wspomina również o spustoszonych borach
w starostwie; nie nastąpiły jednak większe zniszczenia barci.
Zarówno przed „Potopem" jak i po nim bartnicy dawali
57
10 beczek miodu .
Zniszczenia nie ominęły także zamku kiszewskiego. Jak
to określa lustracja „zamek zrujnowany, tylko mury stoją,
58
wierzch spalony..." .
Starostwo oprócz strat w ludziach i zniszczonych bu
dynkach poniosło znaczące straty finansowe. Świadczy
o tym chociażby porównanie ogólnego dochodu ze staro
stwa w latach 1624 i 1664. W pierwszym wypadku kwota
po odjęciu wydatków na utrzymanie starostwa wynosiła
3719 florenów i 18 groszy59, a w 1664 roku 952 florenów60,
czyli około 25,6% dochodów z 1624 roku. Spowodowane
to było stratami wojennymi, ściślej ubytkiem ludności pła
cącej czynsze. Przykładowo w 1624 roku ogólny dochód
wsi Szemlino wynosił 131 florenów i 10 groszy61, w 1664
roku dochodów nie było wcale. Utracono też wynoszące
22 florenów dochody z czterech karczem. O piątej znisz
czonej karczmie w Konarzynach, nie można nic powiedzieć,
bo w 1624 roku była osadą szlachecką62, a lustracja
z 1664 roku nic nie wspomina o płynących z niej do
chodach. Duże wydatki starostwo musiało ponieść z po
wodu naprawy zniszczonego zamku i budynków folwarcz
nych. Na przykład w latach 1661-1664 za 100 dachówek
trzeba było zapłacić w Gdańsku 25 florenów, za beczkę
wapna 71 florenów, a za 100 cegieł 19 florenów63.
Z powyższego wynika, że starostwo kiszewskie w wy
niku działań wojennych poniosło ogromne straty. Miały
one znaczący wpływ na gospodarkę regionu. Starosta zo
stał zmuszony do wynajmowania robotników i ratajów do
pracy w folwarku „ponieważ poddaństwem swym oporzą
dzić nie może..."64. Został on również zmuszony do prze
prowadzenia akcji osadniczej. Nowi osadnicy wsi Szemli
no, w myśl zawartego ze starostą układu, zostali zwolnieni
od wszelkich opłat na jego rzecz na okres sześciu lat. Oprócz
nowo powstałych wsi wynikiem akcji kolonizacyjnej były
także tak zwane pustkowia zasiedlane przez gburów, miesz
czan i innych. Zasiedlanie pustek trwało przez całą drugą
połowę XVII wieku65. Podobną politykę w stosunku do
swoich włości zastosował również król, który na trzy lata
zrezygnował z połowy przynależnej mu kwarty i do 1667
roku starostwo miało płacić do skarbca nie 190 florenów,
a tylko 95 florenów 6 groszy66. Naprawa strat wojennych
trwała długie lata i wymagała zbiorowego wysiłku całej
ludności starostwa.
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Rozważania
o Ojczyźnie
i nauczaniu
patriotyzmu
ok temu przedstawiałem refleksje o Ojczyźnie i wy
chowaniu patriotycznym dawniej i obecnie. Dziś
ciąg dalszy rozważań na temat Ojczyzny i naucza
nia patriotyzmu. Na początek postawmy pytanie.
Czym jest naród? Naród jest wspólnotą, która tworzy
się w długich procesach dziejowych. W więzi narodowej
możemy wymienić elementy materialne i duchowe. Więzy
materialne to więzy krwi i wspólnota ziemi. Najważniejszy
jest jednak czynnik duchowy. Jest to świadomość, uczu
cie, przekonanie o wspólnym pochodzeniu, wspólnym
dobru, wspólnych zwycięstwach i wspólnych porażkach.
Jest to zakorzeniona w historii wola jedności, wyrażająca
się w miłości społecznej. Towarzyszy jej także wola istnie
nia mimo niepokonalnych przeszkód. Wspólne przeżycia
historyczne wytwarzają w ciągu licznych pokoleń nie tyl
ko specyficzne obyczaje, ale i pewien typ myślenia. Dzieje
Polski są egzemplifikacją miłości narodu, przejawiającej się
u poetów i pisarzy.
A czym jest ojczyzna? Czy wszyscy odnoszą się z pie
tyzmem do ojczyzny?
Adam Mickiewicz w rok po wyjeździe z Wielkopolski
dał w „Panu Tadeuszu" upust swojej tęsknocie do ojczy
zny: Litwo, Ojczyzno moja. Przenosił duszę utęsknioną do
pagórków leśnych, do łąk zielonych.
Ojczyzna w staropolszczyźnie oznacza wielkie dziedzic
two po ojcach. Ojczyzną nazywano ziemię po ojcach odzie
dziczoną, zwaną ojcowizną. Skoro ojczyzna jest dziedzic
twem po ojcach, to tym dziedzictwem może być nie tylko
ziemia, ale i państwo, i wszelkie wartości kulturowe. Ojczy
zna ma coś z ojca, który tworzy dom. Człowiek bez domu
jest bezdomny. Człowiek bez ojczyzny jest sam. Jeśli pozo
staje na obczyźnie -jest obcym.
Marzy o powrocie, ale może tylko marzyć. Ojczyzna to
bezpieczeństwo. W Ojczyźnie jest u siebie, w domu. Oj
czyzna jest, chociażby znajdowała się w niewoli. W Oj
czyźnie owoce mają inny smak, a chleb ma swój niepowta
rzalny zapach. Można mówić różnymi językami, ale pieśń
miłości śpiewa się w języku ojczystym. Tylko w języku oj
czystym człowiek potrafi się modlić. W Ojczyźnie stoją
pomniki, tu jest jedyna na świecie ziemia, która kryje szcząt
ki przodków. Ojczyzna jest miejscem życia narodu.
Przed nauczycielem i wychowawcą staje dziś wezwanie
do wprowadzenia treści patriotycznych jako ścieżki progra
mowej w trakcie realizacji procesu edukacji. Nauczyciel wy
chowawca nauczający w szkole polskiej ma obowiązek prze
kazywania treści patriotycznych. Obowiązek ten spoczywa
na każdym nauczycielu - na zwolenniku SLD, Samoobrony,
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PSL, PO, PiS czy Ligi Polskich Rodzin, na wierzących i nie
wierzących. Polska nie jest sprawą prywatną, ani sprawą partii,
ani Kościoła. Ojczyzna to zbiorowy OBOWIĄZEK - jakby
powiedział Cyprian Kamil Norwid. Ojczyzna nie jest sprawą
egoistycznych zamierzeń. Warto tu przytoczyć wypowiedź
Romana Dmowskiego: Bo Polska nie jest własnością tego
czy innego Polaka, tego czy innego obozu, ani nawet jed
nego pokolenia. Należy ona do całego łańcucha pokoleń,
wszystkich tych, które były i które będą. Człowiek, który
ryzykuje byt narodu, jest jak gracz, który siada do zielone
go stołu z cudzymi pieniędzmi.
Kto zatem wychowa młode pokolenie? Oczywiście ro
dzice i nauczyciele! Rodzina i szkoła! Ale aby wychować
młode pokolenie należy mu dać korzenie i skrzydła.
Korzenie to w pierwszym rzędzie nauka, że fundamentem
życia narodowego i społecznego jest rodzina. W Polsce ro
dzina była dotychczas uświęcona łaską sakramentu małżeń
stwa. Małżeństwo to coś więcej jak wspólne zamieszkanie
partnerów seksualnych. Rodzina ma dać dziecku korzenie
moralności, dobra, szczęścia i odpowiedzialności.
Szkoła ma pomóc rodzicom nauczyć budować prawdzi
wy dom. Władza i państwo ma zadbać, by ludzie mieli warun
ki zamieszkania. Szkoła buduje prawdziwy dom. Dom bo
wiem to ludzie, to serce, to pewność, że jutro mnie ktoś nie
porzuci. W domu nie ma partnerów. W domu są domownicy:
tato, mama, bracia, siostry, dziadek, babcia. W domu życie
jest święte i starszy człowiek godny jest poszanowania.
Szkoła zakorzenia młodzież w historii Polski, zawsze
związanej z Kościołem. Nie ma Polski bez św. Wojciecha,
bez św. Stanisława, bez św. Jadwigi. Zakorzeniony młody
człowiek wie, Wincenty Kadłubek jest błogosławionym
biskupem Krakowa, który zrezygnował z godności bisku
pa i osiadł w Jędrzejowie. Takiego mamy kronikarza i nie
musimy się go wstydzić. Korzenie Polski to korzenie Polski
chrześcijańskiej. Korzenie te mają tysiąc lat. Dlatego Jan
Paweł II powie do wszystkich, że Tego narodu nie można
zrozumieć bez Chrystusa.
Szkoła zakorzenia w ojczystą ziemię. „Ojczyzna" i „zie
mia ojczysta" to synonimy. Sugerują one, że związek jed
nostki z ojczyzną nie jest wynikiem wolnego wyboru. Oj
czyzna to ziemia przodków, ziemia, z którą związek przekazali
nam nasi ojcowie. Ziemia rodzinna, to ziemia, w której się
przyszło na świat. Równocześnie „ziemia rodzinna" wiąże
się etymologicznie z pojęciem rodziny, z pojęciem rodu. Na
myśl przychodzą słowa Marii Konopnickiej Nie rzucim zie
mi, skąd nasz ród. Przy takiej interpretacji ziemia ojczysta
traktowana jest na równi z Ojczyzną. To w obronie „ziemi
macierzystej" czy „ziemi ojczystej" ludzie składali swe ży
cie w ofierze. Zdobywali się na heroiczne wysiłki. Góry,
rzeki, jeziora, morze stają się symbolami jakiegoś narodu.
Kraj i jego elementy stają się przedmiotem poezji i pieśni
jako wyrazu ducha narodowego.
Szkoła zakorzenia młodzież we współczesnej historii,
uczy utożsamiania się z nią. Dlatego dla członka narodu
nie mogą być obce jego dzieje.
Szkoła zakorzenia w młodzieży wartość wolności i nie
podległości ojczyzny. Niepodległość i wolność ojczyzny
to główna troska, niemal obsesja wielu pokoleń Polaków.
Nic też dziwnego, że wartości te nie tylko znajdowały odbi
cie w literaturze i sztuce, nie tylko przenikały myślenie po
lityczne, społeczne i religijne, stanowiły przedmiot marzeń,
temat długotrwałych sporów i dyskusji, ale stały się rów
nież celem długotrwałych, okupionych ofiarami i cierpie
niami walk, powstań, wojen. Całe pokolenia o te wartości
zabiegały, modliły się, walczyły. Posłuchajcie śpiewu pie
śni „Boże, coś Polskę". Raz kończyła się słowami Ojczyznę
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wołną racz nam wrócić Panie, drugi raz Ojczyznę wolną
pobłogosław
Panie.
Zapyta ktoś - A Europa? Oczywiście Europa jest waż
na, ale miejscem naszego życia jest Polska, jej kultura, jej
przeszłość, jej język, jej przyszłość, jej rodziny. Ojczyzny
nie zbudują nam obcy. Ojczyznę mogą zbudować tylko za
korzenieni.
Szkoła ma dać dziecku skrzydła. Skrzydła to ideały, to
wartości, to wiara. Dziecko uskrzydlone wie, że nie ma praw
dziwej miłości bez cierpienia. Dziecko uskrzydlone wie, że
nie ma sukcesów w życiu bez wyrzeczenia. Młodzież uskrzy
dlona wie, że uczciwa praca rodzi pokój i ład społeczny.
Polak uskrzydlony przez szkołę niesie w duszy tolerancję.
Tolerancja dotyczy człowieka, nigdy nie dotyczy zła. Pol
ska tolerancja ma swoją praktykę, ustawodawstwo i teorię,
które sięgają średniowiecza, a zostały rozwinięte w XVI
wieku. Wówczas to nazywano Polskę „azylem heretyków
i rajem dla Żydów". W istocie rzeczy przez setki lat ludzi
oceniano tu nie według przynależności wyznaniowej czy
kościelnej, ale według moralności i kompetencji. W całej
Polsce nie wystąpiły zorganizowane prześladowania na tle
religijnym. W Ojczyźnie naszej było miejsce dla Żydów,
Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, Tatarów. Uskrzydlo
ny Polak wie, że szykanowanie Kościoła jest towarem im
portowanym ze wschodu.
Kto otrzymał korzenie i skrzydła, ten wie, skąd wyszedł
i potrafi wrócić do ojcowskich progów. Skrzydła pozwolą
mu na prawdziwą wolność. Korzenie przypomną mu, skąd
pochodzi, jaki jest jego cel i miejsce w życiu.
Coraz częściej mówi się o kryzysie wychowania patrio
tycznego młodzieży. Obserwuje się narastający proces
dystansowania się światłych Polaków od patriotyzmu poj
mowanego tradycyjnie, wyrażającego się w deklaracjach
miłości ojczyzny, gotowości poświęcania się dla jej dobra
aż do ofiary życia włącznie. Epoka postmodernizmu niesie
za sobą zupełnie nowe doświadczenia, a sens życiu nadaje
dziś pogoń za zaspokajaniem potrzeb. Wobec takiego sta
nu rzeczy rodzi się wiele pytań o kształt współczesnego
modelu patriotyzmu, jego treści, warunki i sposoby rozwi
jania. Jaki model patriotyzmu obecnie kształtować? Jak łą
czyć tradycyjny romantyzm Polaków ze współczesnym
pragmatyzmem i racjonalizmem?
W potocznych określeniach patriotyzmu wciąż domi
nuje model tradycyjny, romantyczno-bohaterski i martyrologiczny, skierowany ku świetlanej przeszłości. W takim
modelu patriotyzmu naród - pisze Andrzej Szczypiorski
- pozostawał często ideałem bez skazy, walecznym i go
towym do wielkich poświęceń,
niezłomnie katolickim
i pełnym uzasadnionej dumy ze swej historii, ideałem god
nym zazdrości ze strony cudzoziemców, w pewnych okre
sach nawet Chrystusem Narodów, natchnieniem wolno
ści dla Europy, a w ostatnich dziesięcioleciach siłą
w walce o obalenie światowego komunizmu.
Minęło kilka lat i zmieniły się realia życia w Polsce oraz
polityczne położenie naszego kraju, a wraz z tym również
rozumienie patriotyzmu przez ludzi dorastających w nowej
Polsce. Nowej, czyli takiej, w której nie trzeba udowadniać
swojej miłości do ojczyzny na polu bitwy lub w niepodległo
ściowej konspiracji. Dziś wyraźnie rysuje się potrzeba budo
wy takiego modelu patriotyzmu, który przylega do wymo
gów nowych czasów i wynikających z nich potrzeb. Nie
oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z upowszechniania
pewnych trwałych wartości tkwiących w chlubnej tradycji
naszej Ojczyzny. Trudno jest sformułować jedną definicję
patriotyzmu. Jedno jest pewne. Powinien on mieścić w sobie
szacunek dla rodziców, rodziny, ojczyzny, narodu, języka
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i obyczaju. Patriotyzm ma opierać się na prawdziwej miłości
bliźniego, praktykowanej w życiu codziennym wobec naj
bliższych rodaków, przejawiać się w nieustannej gotowości
podporządkowania się wymaganiom dobra wspólnego.
Podstawowym miejscem kształcenia tak rozumianego
patriotyzmu jest rodzina. Rodzina bowiem jest pierwszym
środowiskiem wychowawczym, w którym następuje harmo
nijny rozwój osobowości dziecka, jego wrastanie w społe
czeństwo. Wychowanie w rodzinie podejmowane jest za
równo świadomie i celowo, jak i przebiega samorzutnie,
w sposób okolicznościowy i niezamierzony. W niej powsta
ją pierwsze uczucia, budzi się postawa służby i miłości bliź
niego, tam kształtuje się język. Atmosfera rodzinnego życia
buduje postawę szacunku dla rodziców, dla autorytetów, umi
łowanie ziemi. Korzenie naszej pamięci tkwią w rodzinie,
w opowieściach rodziców, ich ojców i matek, w rodzinnych
pamiątkach. To także mogiły, przydrożne krzyże, małe cmen
tarze. Niestety, oddziaływania wychowawcze muszą przebie
gać dwutorowo - zarówno wobec młodego pokolenia, jak
i wobec pokolenia rodziców. Realizowanie zadań wychowaw
czych we współczesnej rodzinie jest trudniejsze niż w ro
dzinie tradycyjnej. Rodzina współczesna, ulegając ewolu
cji i przekształceniom, nie zawsze nadąża za dokonującymi
się zmianami społeczno-politycznymi i ekonomicznymi.
W związku z tym we współczesnej rodzinie rodzą się trud
ności i zaburzenia w jej funkcji wychowawczej, w tym
i w wychowaniu patriotycznym. Trzeba podkreślić, że pa
triotyzm to przede wszystkim zdolność świadomego i do
browolnego przyjmowania obowiązków wobec ojczyzny,
do przyjmowania ciężaru poświęcenia. Wychowanie do mi
łości Ojczyzny powinno przebiegać w dwóch sferach
- przede wszystkim w kształtowaniu rozumu i woli oraz
formowaniu pamięci, wyobraźni i uczuć.
Ważne zadanie wspierające proces wychowania do
patriotyzmu spełnia szkoła. Musi być to szkoła wychowu
jąca. Młodego człowieka należy kształtować tak, aby był
gotowy do przedkładania dobra wspólnego nad dobro
własne, aby szanował naród, język i obyczaje.
Szczególną rolę do spełnienia ma środowisko nauczy
cielskie, które jest odpowiedzialne za przebieg i poziom
patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Ale, żeby
tak było potrzebne są środki finansowe. Muszą o tym pa
miętać sprawujący władzę.
Świadomy, aktywny patriotyzm jest nam dzisiaj bardzo
potrzebny. Patriotyzm należy do uniwersalnych wartości,
takich jak miłość, uczciwość, rzetelność czy sprawiedliwość.
Powinien wynikać z wewnętrznej potrzeby, a nie z zewnętrz
nych okoliczności. Aktywny patriotyzm winien budzić
w nas poczucie powinności.
Zmieniające się warunki zewnętrzne, a szczególnie zmie
niające się zagrożenia dla narodu powinny wpływać na
zmiany kierunku, w jakim te patriotyczne powinności Pola
ków winny być adresowane. W szybko zmieniającym się
świecie poczucie patriotyzmu wymaga wysiłku, aby roz
poznawać i nabywać nowe zewnętrzne warunki i szczegól
nie zagrożenia oraz określać, jakie działania i postawy są
w tej nowej sytuacji pożądane.
To zmaganie musi być dzisiaj inne niż dawne i nie tak
bardzo odległe w czasie zmagania żołnierskie. Dostrzegł to
już kilkadziesiąt lat temu wielki Polak, Józef Piłsudski, mó
wiąc: Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy,
tak jak dawniej był wyścig żelaza, wyścig krwi. Od czasu
napisania tych słów zaszły dalsze zmiany w sytuacji świa
ta, które bezpośrednio dotyczą Polski. W dyskusjach na
temat współczesnych zewnętrznych wyzwań, przed który
mi stoi Polska, wymieniane są: integracja europejska, pro-
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cesy globalizacyjne, zmiany w kulturze i obyczajowości
napływające z Zachodu, niosące zobojętnienie wobec norm
etycznych i tradycyjnych wartości cennych społecznie,
przynoszące w rezultacie bezideowość.
Poczucie patriotyzmu powinno dzisiaj prowadzić do
obrony interesów Ojczyzny w kontekście tych problemów.
Wymaga to pozytywnego zaangażowania społeczeństwa,
określonego jako patriotyzm obywatelski. Dzisiejsza de
mokracja stojąca przed wymienionymi problemami jest więc
zagrożona nie kultywowaniem patriotyzmu, jak twierdzą
niektórzy, ale brakiem jego poczucia.
Wszystko wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości
wejdziemy do Unii Europejskiej i zostaniemy otwarci na
konkurencję z krajami, których większość jest bardziej roz
winięta w zakresie kultury technicznej oraz ekonomicznie.
Otwarcie granic spowoduje m.in. nasilenie procesu roz
praszania Polaków po Europie i pojawienie się hasła: tam
jest Ojczyzna, gdzie mi dobrze. Upłynie trochę czasu, za
nim wielu przekona się jednak, że wzmacnianie pozycji wła
snej Ojczyzny zwiększa również szansę jej obywateli na po
myślną działalność poza jej granicami. Powinniśmy też być
świadomi, że nierzadko występuje u innych krytyczny sto
sunek do Polski i Polaków, do narodu, który utracił własny
byt niepodległy, był poniżany, a dzisiaj jest też często lekce
ważony i niezbyt ceniony. Bądźmy świadomi, że bycie Pola
kiem jest dzisiaj w Europie i Ameryce trudniejsze niż być
Francuzem, Amerykaninem, Anglikiem czy Niemcem.
Ta nasza nowa sytuacja w Europie, będąca wielką szan
są, która pojawia się raz na kilka stuleci, jak w wielkim wy
zwaniu wymaga społecznego solidaryzmu i lojalności wo
bec własnego narodu. Potrzebna jest formuła patriotyzmu
odpowiedzialnego za państwo, zakotwiczonego w społeczeń
stwie obywatelskim i solidarnym, czerpiącego z przeszłości
lecz spoglądającego z wielką uwagą w przyszłość. Taki pa
triotyzm jest w stanie przyczyniać się do tworzenia elemen
tów kapitału społecznego naszego narodu, kapitału społecz
nego, którego znaczenie będzie z czasem niewątpliwie rosło.
Zadania stojące przed dzisiejszym młodym pokoleniem
są odmienne, bardziej złożone i trudniejsze niż te, z których
wypełniania zdawało egzamin 60 lat temu pokolenie dzi
siejszych kombatantów. Przeciwnik był wtedy wyraźnie
określony. Nie było wątpliwości, kto był wrogiem i pano
wała na ten temat szeroka zgoda społeczna. Mieliśmy świa
domość działania w ramach międzynarodowej koalicji, któ
rej Polska była członkiem do końca II wojny światowej.
Dzisiejsze wyzwania są bezosobowe. Są nimi światowe
procesy ekonomiczne, społeczne, kulturowe czy ideolo
giczne. Różne są też w społeczeństwie ich oceny. Trzeba
jednak mieć nadzieję, że właściwie pojęte poczucie patrio
tyzmu pomoże i dzisiaj obronić naszą narodową tożsamość.
Jak powiedział Ojciec Święty: Stając się członkiem Wspól
noty Europejskiej Polska nie może stracić niczego ze swo
ich dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi
broniły pokolenia naszych przodków. Ta obrona dóbr
materialnych i duchowych i ich pomnożenie, bo po to prze
cież wchodzimy do struktur międzynarodowych, jest wiel
kim historycznym zadaniem stojącym dzisiaj przed Polaka
mi. Jeżeli patriotyzm polski ma w tej obronie i pomnażaniu
naszych dóbr odegrać rolę, to trzeba go umacniać. Patrio
tyzm jest uniwersalną wartością, której nie da się zdefinio
wać równaniem matematycznym, którego można się na
uczyć. Trzeba tę wartość stopniowo w sobie budować.
Budujmy więc świadomość polskości w jednoczącej
się Europie i dawajmy jej dowody, mając na uwadze słowa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Dla nas po Bogu, naj
większa miłość to Polska.
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Wypędzenia
Fakty i mity

27 stycznia odbyło się w Tczewie sympozjum naukowe „Pomorze w kontekście stosunków polsko-niemieckich a wypędzenia - fakty i mity", zorganizowane przez Pracownię Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Związek Przyjaciół Pomorza, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej i Instytut Kaszubski w Gdańsku - pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta
Miasta Tczewa.
Konferencji przewodniczył prof. Józef Borzyszkowski, dyrektor Instytutu Kaszubskiego. Po otwarciu sympo
zjum, którego dokonał prezydent Tczewa, Zenon Odya, wygłoszono pięć referatów:
1. Prof. Anna Wolf-Powęska, Instytut Zachodni w Poznaniu - Polacy-Niemcy. Pamięć historyczna, pamięć
europejska.
2. Prof. Jan Sziling, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Akcje wysiedleńcze na Pomorzu w latach 1939-1940,
ze szczególnym uwzględnieniem ziemi chełmińskiej i południowych regionów Województwa Pomorskiego.
3. Prof. Bolesław Hajduk, Uniwersytet Szczeciński - Realizacja akcji wysiedleńczej w „Szwajcarii Kaszub
skiej" - jej specyfika.
4. Dr Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański - Wysiedlenia z Gdańska i północnych Kaszub w latach
1938-1946.
5. Prof. Andrzej Gąsiorowski, Muzeum Stutthof - Hitlerowska polityka wysiedleń, jej odbicie na łamach kon
spiracyjnej prasy i innych wydawnictw polskiego ruchu oporu.
Ponadto wystąpiło sześciu dyskutantów, wśród nich prof. Stefan Raszeja, działacz Związku Przyjaciół Pomo
rza i członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Głos profesora zamiesz
czamy poniżej. Drukujemy także własną opinię redakcyjną Romana Landowskiego oraz krótkie fragmenty publi
kacji z różnych czasopism zamieszczonych w 2003 roku.

Eksterminacja i wysiedlenia
ludności polskiej z Pomorza

Na marginesie projektu utworzenia muzeum wypędzonych w Berlinie

Uważam, że pomysł pani Steinbach utworzenia
stolicy Niemiec wielkiego centrum wypędze
nia, to nadużycie do złych, partykularnych celów (istnieje
też pogląd, że sprawa ta ma służyć realizacji roszczeń ma
jątkowych, które wysuwają wypędzeni). Oczywiście wy
pędzenia są wielkim problemem i dobrze by się stało, gdy
by już nigdy i nigdzie nie powtórzyły się, ale realizacja
projektu muzeum wypędzonych - co gorsza przy wsparciu
rządu Republiki Federalnej - by przedstawić Niemców jako
ofiary Polaków, może zepsuć to, co z takim trudem zostało
zbudowane dla dobra pojednania polsko-niemieckiego.
W wielu miejscowościach na tzw. Ziemiach Odzyskanych
wysiedleni Niemcy wspólnie z nami ratują dobra kultu
ry i to jest przejaw rodzącej się zgodnej współpracy
polsko-niemieckiej. Czy to miałoby pójść „na marne"?
Niemiecki politolog prof. Winfried Thaa przyznaje, że
„w niemieckiej dyskusji na temat drugiej wojny światowej,
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o Polsce, jej cierpieniach i udziale mówi się niewiele; ta
sprawa jest całkowicie przyćmiona przez holocaust i wojnę
w Rosji" (gdzie Niemcy ponieśli ogromne straty w ludziach).
Wynikałoby z tego, że nasi zachodni sąsiedzi są niedoin
formowani. W takim razie - może jeszcze nie za późno
- pomóżmy im w tym. To jest apel do naszych historyków.
Pocieszającym jest fakt, że pomaga nam w tym kilku nie
mieckich kolegów, zwłaszcza p. Dieter Schenk. My nie
mówimy, że nie było w ogóle Polaków, którzy nie weszliby
w spiralę krzywd i odwetów, odpłacając złem za zło, ale
- po pierwsze były to wydarzenia incydentalne, po drugie
trudno tu mierzyć winę jednakową miarą, bo sprawcy po
noszą odpowiedzialność także za nienawiść ofiar. Ponadto
trzeba pamiętać, że duży odsetek tzw. „wypędzonych" z Po
morza Gdańskiego stanowili Niemcy z krajów nadbałtyc
kich wysiedleni z rozkazu Hitlera na miejsca po wypędzo
nych Polakach.
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Na Pomorzu wydarzenia, które miały miejsce w toku
II wojny światowej stanowią doskonały obraz świado
mie zaplanowanego ludobójstwa. Okres ten to dla mnie
nie tylko historia, lecz również lata młodzieńcze przeży
te w przerażających warunkach, to tragiczne doświad
czenie. Na Pomorzu nie ma rodziny, która nie straciłaby
bliskich. Ludzie ginęli najczęściej nie tylko śmiercią
żołnierzy na polu walki.
W tym miejscu chciałbym powołać się na swoją wypo
wiedź w czasie konferencji w 2001 roku w zamku w Malbor
ku, kiedy jako bezpośredni świadek tamtych wydarzeń przy
pomniałem, że terror niemiecki wobec ludności Pomorza
Gdańskiego w pierwszych miesiącach okupacji przybrał
szczególnie bezwzględną formę, zupełnie nieporównywal
ną z tym, co działo się na terenie pozostałych regionów
Polski. Chodzi o masowe zabójstwa dokonywane w okre
sie od września 1939 do stycznia 1940 roku. Ten pierwszy
okres eksterminacji ludności Pomorza polegał na wymor
dowaniu około 50 tysięcy Pomorzan i wysiedleniu z Pomo
rza od 100 do 200 tysięcy osób. Tych ostatnich wypędzo
no częściowo do tzw. Generalnej Guberni, częściowo zaś
aresztowano i wywożono do obozów przymusowej pracy
lub obozów przesiedleńczych (Umsiedlungslager) w Potulicach, Toruniu, Brusach i kilku innych miejscowościach,
skąd -jak z olbrzymiego targowiska niewolników - zabie
rano ludzi do przymusowej pracy w Niemczech, ale gdzie
również co najmniej 5 tysięcy zmarło wskutek nieludz
kich warunków bytowania, głodu i epidemii. Piaśnica
na Kaszubach i Szpęgawsk na Kociewiu, to nie jedyne
wyznaczniki martyrologii ludu pomorskiego. Warunki
wypędzania z własnych domów i z własnej ziemi, gdzie
ludzie ci mieszkali od pokoleń, są dobrze znane nawet
z przechowywanych do dziś dokumentów i obwiesz
czeń niemieckich, nakazujących m.in. natychmiastowe
- w ciągu pół godziny - pozostawienie kluczy
w drzwiach opuszczanego domu, zabranie pakunku
o najwyżej 25 kilogramach i jazdę w bydlęcym wago
nie, bez wody i pożywienia, w nieznanym kierunku.
Trzeba podkreślić, że te brutalne formy drastycznych
prześladowań nie były rezultatem działań wojennych ani
też emocji wywołanych jakimiś szczególnie wrogimi zacho
waniami społeczności pomorskiej - może z wyjątkiem po
łudniowego Pomorza, gdzie usiłowano wykorzystać do tego
celu wydarzenia w Bydgoszczy. Jak wynika z dokumentów
zawartych w aktach procesu Alberta Forstera z 1948 roku,
działanie eksterminacyjne na Pomorzu wynikało po prostu
z założeń polityki hitlerowskich Niemiec, gdyż „Gau Danzig-Westpreussen" -jak nazwano Pomorze Gdańskie - mia
ło być traktowane jako wzorcowe „Mustergau" do naśla
dowania na innych okupowanych terenach, mających
później zostać zgermanizowanymi. Wiadomo też, że dla oku
panta elementem najważniejszym było zniszczenie polskich
warstw przywódczych, do których zaliczono całą inteli
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gencję pomorską a zwłaszcza nauczycieli, księży, prawni
ków, przemysłowców, kupców, lekarzy. Już jesienią 1939
roku zginęło na Kociewiu 132 księży, w tym prawie wszy
scy kanonicy kurii biskupiej w Pelplinie, a jeżeli chodzi
o nauczycieli, na tym samym terenie zamordowano ich 174.
Sam pochodzę z rodziny nauczycielskiej i z własnego do
świadczenia wiem, co to oznaczało. W ciągu kilku godzin
musieliśmy opuścić mieszkanie, które przeznaczono na je
den z urzędów a brat i siostra (oboje nauczyciele i działacze
harcerscy w Starogardzie) zostali aresztowani. Brat zginął
wkrótce po ucieczce z więzienia. Druga siostra została
wysiedlona do Guberni. Ja sam, wówczas 16-latek, zdecy
dowałem się nieco później dołączyć do oddziałów party
zanckich Gryfa Pomorskiego w Borach Tucholskich. Los
innych rodzin pomorskich wcale nie odbiegał od tego, któ
ry tu przytoczyłem. Często był jeszcze tragiczniejszy.
Sądzę, że dokumentacja tamtych wydarzeń może mieć
walor przestrogi tym bardziej potrzebnej, im bardziej zacie
rają się w pamięci ludzkiej tamte lata pogardy i śmierci,
a naocznych świadków już niedługo w ogóle nie będzie.
I nie mogę zgodzić się ze spotykanym nieraz powiedze
niem kierowanym do nas kombatantów: „tylko wojnę z Niem
cami rozpamiętują i porozumienia nie chcą". Powtórzę to,
co już wcześniej głosiłem: że jest słuszne iż dziś - po prze
szło pół wieku - analizujemy tamte wydarzenia jedynie z hi
storycznej perspektywy, traktując je jako zło, które bez
powrotnie minęło. Wzajemne przebaczanie sobie, a w relacji
obu narodów: polskiego i niemieckiego, miało ono już kil
kakrotnie miejsce, tylko wtedy przynosi owoce, kiedy nie
tai się prawdy, nawet jeżeli jest bardzo bolesna.
Publicysta „Polityki", świetny znawca stosunków polsko-niemieckich pan Adam Krzemiński napisał niedawno,
że „gdy 1-ego maja br. Polska stanie się pełnoprawnym
członkiem UE, to będzie uczestniczyć nie tylko w rozdziale
subwencji, ale i w epokowym procesie europeizacji Nie
miec, potężnego narodu w centrum Europy, który... wyraź
nie gotów jest do rewizji swego aroganckiego stosunku
wobec Wschodu". Wg Krzemińskiego miałoby to odbyć
się poprzez europeizację pamięci historycznej, a że jeste
śmy słabsi, biedniejsi i zacofani, powinniśmy raczej „sil
niejszego omotać sympatią niż ciągle podrażniać nieufno
ścią". Mimo, że nie mogę niektórych sformułowań
zaakceptować, po głębszym namyśle doszedłem do wnio
sku, że można by się z istotą propozycji zgodzić, ale tylko
wówczas, gdyby w Niemczech zaprzestano prób relatywi
zacji historii i zatrzymano proces utraty pamięci dotyczącej
oczywistego i prostego faktu, że w ostatniej wojnie wszyst
ko zaczęło się od napaści Hitlera na Polskę, od prześlado
wania i wysiedlania Polaków. Wielkie i okrutne obozy kon
centracyjne były kontynuacją tych wydarzeń. W dążeniu
do symetrii stosunków między Polakami a Niemcami łatwo
zapomnieć, kto w końcu był katem a kto ofiarą. Chyba nie
o to chodzi!
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Rachunki katów
wystawiane ofiarom
Postawa niemieckiego Związku Wypędzonych i jego
przewodniczącej, Eriki Steinbach, wzbudza coraz
więcej oburzenia pośród ludzi, chociaż pobieżnie
obeznanych z historią drugiej wojny światowej. W Polsce
zdziwienie stało się niemal powszechne po udziale Eriki
Steinbach w redakcyjnej debacie dziennika „Rzeczpospo
lita", która odbyła się 16 września ubiegłego roku. Dzięki
telewizyjnej retransmisji fragmentów owej debaty, Polacy
na własne oczy i uszy mogli się przekonać jak szefowa BdV
(Bund der Vertriebenen) unikała odpowiedzi na konkretnie
zadawane pytania i jak mało ją obchodzą cierpienia innych
ofiar wojny.
Dziwią się politycy, historycy, publicyści, nie wspo
minając już tych, którzy skutków niemieckiej agresji i plano
wego wyniszczenia polskiego narodu doświadczyli bezpo
średnio. Wszystko wskazuje na to, że rewizjonistyczne
mrzonki niektórych „przyjaciół" zza Odry dalekie są od przy
jaznych. Rozrachunkowe zapędy chyba nie ustały, przybra
ły tylko inną formę. Dowodem tego są roszczenia „wypędzo
nych" i dążenia do szczególnego ich upamiętnienia.
W Niemczech moda na uprawianie cierpiętnictwa ciągle trwa
i znajduje podatny grunt. Zdawać by się mogło, że pokolenie
dawnych prześladowców ogarnął kompleks męczeństwa.
„Wypędzeni" pochodzą podobno także z Tczewa. Moż
na się było o nich dowiedzieć podczas ostatniej uroczystej
sesji Rady Miejskiej, gdy Klaus Lohmann, burmistrz mia
sta Witten, dziękował za nadaną mu godność Honorowe
go Obywatela Miasta Tczewa.
O wypędzeniach mówi się dzisiaj dużo i często, a więc
jest to problem niby ważny. „Wypędzonym" w Niemczech
może zostać ponoć każdy, nawet ten kto nie został wypę
dzony, jak np. Erika Steinbach. A jeżeli dawny mieszkaniec
Tczewa narodowości niemieckiej sam nadaje sobie status
„wypędzonego", to już jego sprawa, ale takie indywidual
ne upodobania nie mogą być podstawą nowej interpretacji
zdarzeń, o których wie cały świat. Zaiste, w niemieckiej kra
inie wiedzą inaczej i tam można tworzyć nową historię.
Tak naprawdę nie wiadomo, kogo można uznać za „wy
pędzonego" - czy każdego przesiedleńca po 1945 roku, czy
tylko dawnego mieszkańca naszych obecnych Ziem Zachod
nich, które w latach 1920-1939 nie należały do terytorium
Rzeczpospolitej. Podobno chodzi o każdego, kto zamieszki
wał - bądź jego potomka - do 1914 roku tereny byłego pru
skiego i austriackiego zaboru. A więc Polsce pozostały tylko
obszary byłego Królestwa Polskiego. (!). Najdziwniejszym
jest przy tym jeszcze i to, że status „wypędzonego ziomka"
jest dziedziczny, a więc do Związku Wypędzonych mogą
należeć wnukowie dawnych zaborców i okupantów.

Dobrze się stało, że Polska złagodziła swój stosu
nek do zapędów rewizjonistycznych zachodnich sąsia
dów, licząc zapewne na wzajemność. Życie jednak uczy,
że historia lubi się powtarzać. Wielu obserwatorów nie
mieckiej sceny społeczno-politycznej radzi, by baczniej
się przyjrzeć działalności związku Eriki Steinbach i czę
ściej informować nasze społeczeństwo o rzeczywistych
jego celach.
Przy okazji ujawniła się pewna obawa: słaby nie ma
odwagi zwracać uwagi silniejszemu, szczególnie obecnie
- o dziwo - w „europejskiej rodzinie". Co gorsze - silniej
szy liczy na upowszechnienie własnych argumentów, roz
głoszenie swoich racji, także - a może nade wszystko
- tych fałszywych. A gdy już mity zostaną zamienione w no
wo kreowaną rzeczywistość rozpocznie wystawianie rachun
ków. Towarem stanie się pseudomęczeństwo fakturowane
przez katów. Płacić będą znowu ich ofiary. W dziejach
Europy bywało tak już nie raz.
Dobry to moment, by przypomnieć, że tylko na Kociewiu, tej niewielkiej części Pomorza Nadwiślańskiego, spraw
cy spod znaku bezimiennego nazizmu - jak to woli Erika
Steinbach - zamordowali tysiące osób. Mamy na swojej
ziemi wielkie cmentarzyska - Szpęgawsk, Mniszek, Mestwinowo... - są dziesiątki tych mniejszych, ukryte w la
sach miejsca, gdzie bez sądu rozstrzelano w każdym z nich
od kilku do kilkudziesięciu Polaków. Z całego regionu wy
siedlono z miast i wsi tysiące ludzi. Nie zrobił tego jeden
Hitler i jego najbliżsi współpracownicy z nazistowskiej par
tii. Zaplanowane na dużą skalę akcje realiowało bardzo wielu
dygnitarzy policyjnych i wojskowych, także szeregowi funk
cjonariusze. Po 1945 roku ślad po nich zaginął. Może byli
to przodkowie obecnych „wypędzonych"? To oni przecież
posłusznie wykonywali polecenia, często nawet wykazy
wali własne inicjatywy, w imieniu niemieckiego narodu. Nie
miecki nazizm miał swoich twórców i licznych zwolenników,
chętnych wykonawców jego idei. Żaden naród nie rodzi się
na „gołym pniu", bowiem zachowuje ciągłość. Skoro obecni
obywatele RFN są spadkobiercami III Rzeszy, winni odświe
żyć własną pamięć i uświadomić sobie kto wywołał drugą
wojnę światową, kto skandował „Drang nach Osten", kto
przyczynił się do owych okrucieństw.
Od porażki Niemiec minęło wprawdzie 60 lat, ale to za
mało, by innym wmawiać własne winy. Każda niesprawie
dliwa próba odwracania historii musi budzić negatywne
emocje. Staje się też sposobnością do ponowienia jednej
z racji - przebaczyć nie jest równoznaczne zapomnieniu.
Do zapomnienia nie zmusi silny słabszego, tym bardziej
kat swojej ofiary.
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Czym jest Związek Wypędzonych
i jego szefowa Erika Steinbach?
Związek Wypędzonych (Bund der Vertriebenen) powstał
w 1951 roku i reprezentuje interesy Niemców wysiedlonych
w wyniku II wojny światowej z terenów Polski i byłej Czechosło
wacji. Od 1998 przewodniczącą Związku, skupiającego obecnie
około 2,5 miliona członków, jest Erika Steinbach. W latach 90.
Związek rozpoczął kampanię na rzecz zbudowania w Berlinie mau
zoleum: „Centrum przeciw Wypędzeniom", a od jesieni 2000 r.
działa fundacja zbierająca pieniądze na ten cel. Wśród postulatów
Związku znajdują się także żądania wypłacenia odszkodowań dla
niemieckich robotników przymusowych, i od niedawna, ustano
wienia 5 sierpnia „Narodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypę
dzenia". Związek i jego przewodnicząca zasłynęli z oświadczeń
wzywających Polskę i Czechy do otwartego potępienia Wypę
dzenia Niemców, zwrotu ich majątków lub wypłacenia odszkodo
wań oraz apeli do rządu kanclerza Schródera o uzależnienie przy
jęcia nowych kandydatów do Unii Europejskiej od spełnienia tych
żądań. Ostatnio Związek sprzeciwił się inicjatywie wybudowania
we Wrocławiu „Europejskiego Centrum Przeciwko Wypędzeniom".
Tygodnik Powszechny, nr 33, 17.08.2003
BdV (Związek Wypędzonych) przez długie lata był benefi
cjantem niemieckiego ustawodawstwa, które bardzo szeroko
definiuje pojęcie „wypędzonego". Niemiecki parlament uchwa
lając w 1953 roku „ustawę o wypędzonych i uciekinierach", włą
czył do tej grupy m.in. Niemców i „członków niemieckiej grupy
narodowej", którzy „wykonując swój zawód" znaleźli się w cza
sie II wojny światowej na terenach należących przed 1914 ro
kiem do Rzeszy bądź też do Monarchii Austro-Węgierskiej, a mu
sieli je opuścić w wyniku „wypędzenia". Status „wypędzonego"
ma - w myśl przytoczonej ustawy - charakter dziedziczny. Trud
no więc się dziwić przewodniczącej BdV Erice Steinbach, która
nie rozumie, gdy ktoś jej zarzuca, że jako urodzona w pomorskiej
Rumi córka okupującego Polskę podoficera nie jest prawdziwą
„wypędzoną". W Niemczech można być bowiem „wypędzonym",
nie będąc wcale ofiarą wysiedlenia.
Jaromir Sokołowski: Odwetowca czy ofiary historii?
Rzeczpospolita, Nr 220, 20/21.09.2003
Erika Steinbach (...) urodziła się w okupowanej Rumi niedaleko
Gdyni w 1943 r. jako córka podoficera wojsk niemieckich. Rumię
opuściła wraz z rodziną uciekając przed Armią Czerwoną. W RFN
rozpoczynała karierę zawodową jako urzędniczka. Swe talenty
muzyczne wykorzystała grając na skrzypcach w orkiestrach za
wodowych. Od lat 70. mieszka we Frankfurcie nad Menem. Ka
rierę polityczną rozpoczęła w 1974 r. jako członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Od 1990 r. jest deputowaną do
Bundestagu. Wchodzi w skład Prezydium CDU. Po raz pierwszy
wybrana została przewodniczącą Związku Wypędzonych w 1998
r. Głosowała przeciwko traktatowi granicznemu z Polską (...).
Rzeczpospolita, nr 188, 13.08.2003
Erika Steinbach, przewodnicząca niemieckiego Związku Wy
pędzonych twierdzi, że „zbrodnia wypędzenia" dotknęła jej ro
dzinę osobiście. Tymczasem rodzinę Hermannów z Rumi - w któ
rej sama Erika mieszkała zaledwie półtora roku - „wypędził"
rozkaz Hitlera. Nie wiadomo od kiedy, pochodzący z Hanau nad
Menem, Wilhelm Hermann - ojciec Eriki - „zamieszkał" w Rumi.
Pewne jest, że przybył jako niemiecki okupant. Był podoficerem
Luftwaffe na tamtejszym lotnisku. Nie został wypędzony, po
prostu uciekał przed Sowietami.
Andrzej Gojke: Ojczyzna do wynajęcia. Dziennik Bałtycki, 3.10.2003
Matka Eriki Steinbach pochodziła z Bremy. W styczniu 1945
roku matka przyszłej szefowej Związku Wypędzonych uciekła
przed nadciągającą armią radziecką. Nie porzuciła rodzinnego
domu, tylko wynajmowane mieszkanie.
Michał Wójcik: Heimat Eriki Steinbach. Przekrój, nr 34, 2003
„Wypędzeni" żądają od nas wprowadzenia podwójnego na
zewnictwa w rejonach zamieszkanych przez mniejszość niemiec
ką, oczekując że zgodzimy się na nazwy nadane śląskim wsiom
i miasteczkom w III Rzeszy. (...) Poza tym domagają się, by przed-
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stawicielom mniejszości niemieckiej przy naliczaniu emerytur
uznano okresy służby w niemieckich siłach zbrojnych (...) co
doprowadziłoby do podniesienia ich świadczeń i oznaczałoby
- w ich ocenie - „zakończenie dyskryminacji mniejszości nie
mieckiej". Przedstawiciele mniejszości już od lat uzyskują od
państwa polskiego świadczenia za okres służby w Wehrmach
cie. To czego nie otrzymują i w czym dopatrują się dyskrymina
cji, to status kombatancki, przysługujący w Polsce jedynie służą
cym w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych.
Jaromir Sokołowski, źródło cytowane

O tym warto wiedzieć
(...) Byli mieszkańcy Śląska czy Pomorza, zrzeszeni w wielu
związkach, jasno wyłożyli, o co im chodzi: jądrem pamięci histo
rycznej narodu powinno stać się jego własne cierpienie. Po to,
by w zbiorowej świadomości ze sprawcy przeobraził się osta
tecznie w ofiarę.
Mit Niemców jako ofiar był już szeroko rozpowszechniony
w latach 50. i 60. Ale nowością jest zapalczywość, z jaką w rolę
ofiary próbują się wcielić niemieckie związki wypędzonych. Nowy
jest też sposób przedstawienia ich żądań na arenie międzynaro
dowej: wypędzeni zgłaszają roszczenia wobec Polski i Czech
pod pretekstem rzekomego upamiętnienia „stulecia wypędzeń
na całym globie" (...).
Obecnie już ponad 90 proc. Niemców uważa się za ofiary
II wojny światowej - tak przynajmniej wynika z badań opinii pu
blicznej (...). Przewodniczący ziomkostwa śląskiego, Rudi Pawełka
już dziś mówi, że Polska „dotychczas zawsze przypisywała sobie
rolę ofiary", a teraz „nie potrafi odnaleźć się w roli sprawcy".
Samuel Salzbom: Cudowne rozmnożenie ofiar. Newsweek, 26.12.2003
Erika Steinbach w wersji „na żywo" nie odpowiedziała na
żadne pytanie, nie zareagowała merytorycznie na żadne uwagi,
a zapytana o miejsce urodzenia odegrała urażoną godność. Jest
ładną kobietą, co się w Polsce liczy, skąd przypomniał mi się jak
żywy tamten niewinny aniołek z końcowej sceny „Kabaretu",
intonujący pieśń przyszłej hitlerowskiej potęgi, ze słowami „jutro
należy do nas", tyle że już dorosły i na etacie Związku Wypędzo
nych.
Erika Steinbach jest dziś marginesem życia politycznego
Niemiec. Ale już nie z „Kabaretu". Kiedy Niemcy czują się po
krzywdzeni, źle to wróży całej Europie. Uważaj, Europo!
Stefan Bratkowski, Uważaj, Europo.
Rzeczpospolita nr 220, 20-21. 09. 2003

(...)

W niemieckiej podświadomości stale tli się przekonanie, że
Niemcy mają za mało Lebensraum, że tak wielki naród musi mieć
wielką przestrzeń do istnienia, że mu się to zwyczajnie należy.
Do tego dochodzi buta oraz przekonanie o nadzwyczajnej pozy
cji w Europie. (...)
Okazuje się, że denazyfikacja Niemiec nie skończyła się
w 1948 roku, kiedy powstała Republika Federalna, ale trwać musi
dalej. Bo nie jest to tylko kwestia polityki, ale i psychiki narodu.
Niemcy - ze swoją przeszłością - nie są normalnymi ludźmi. Jak
się ma taką przeszłość, nie można być normalnym. (...)
Dlatego tak ważne jest, by dalej musieli pokutować. Niech
długo, długo płaczą - może wtedy dojdzie do ich świadomości,
że byli katem dla Europy. Gdy w efekcie zbudowania pomnika
wypędzonym miał zapanować pogląd, że Niemcy zostali pokrzyw
dzeni, byłaby to klęska. Znaczyłoby to też, że oni mogą szukać
odwetu. A my wiemy, co to znaczy. (...)
Marek Edelman, Nie litować się nad Niemcami (wywiad redakcyjny).
Tygodnik Powszechny nr 33, 17.08.2003
Niemcy nie mogą się pozbyć skłonności do popadania w skraj
ności. Raz są ponad wszystko, innym razem są ofiarami wojny
- napisał w swojej trzyczęściowej „Historii Niemiec" Heinrich
August Winkler, historyk, działacz SPD. Nawiązał w ten sposób do
ofensywy Związku Wypędzonych, próbującego rewidować histo
rię. Tyle, że rewizja najbardziej kosztowna będzie dla samych
Niemców. Polska będzie mogła - w zgodzie z prawem międzyna
rodowym - ubiegać się o odszkodowania wielokrotnie przewyż
szające niemieckie roszczenia. Jeśli Niemcy chcą rozgrywać tę
grę, powinniśmy być gotowi wystawić im rachunek. A jest on
jedenastokrotnie wyższy niż obecne rezerwy walutowe Niemiec.
Sławomir Sieradzki, Niemiecki koń trojański. Wprost, 21.09.2003
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iedawno zadano mi ciekawe pytanie o to, jak to
się stało, że dobrze rozwijające się opactwo cy
sterskie w Pogódkach przeniesiono do Pelpli
na. Odpowiedź na to pytanie z góry wydała mi się nie
prosta, ale przecież im pytanie trudniejsze, tym poszu
kiwanie odpowiedzi jest ciekawsze, by nie rzec
pasjonujące. Sięgnąłem wpierw do „Słownika geogra
ficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań
skich" pod redakcją Bronisława Chlebowskiego i Wła
dysława Walewskiego, wydanego w Warszawie w roku
1887. W tomie siódmym w obszernym haśle Pogódki
znalazłem, co następuje:
W historyi Pomorza Pogódki niepoślednie zajmują
miejsce, tu bowiem istniał od r. 1258 aż do r. 1276
klasztor cystersów, którzy się potem przenieśli do Pel
plina. Sprowadził ich ks. Sambor II z Doberanu w Meklenburgii, dlatego nowy ten klasztor z początku Samburyją i Nowym Doberanem nazywano. Skoro we wsi
stanął kościółek drewniany przybyli 20 czerwca r.
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wyniesione na stopień opactwa. Pierwszym opatem był
Gerhard, drugim Ludolf który około 1276 umarł. Ponie
waż miejsce na klasztor obrane pokazało się niedogod
ne, już to dla niezdrowego powietrza, już to dla gleby
nieurodzajnej, jak powiada późniejszy kronikarz, dla tego
przenieśli się zakonnicy r. 1276 do Pelplina. Pogódki
zaś zostawił klasztor w pierwszem urządzeniu jako fol
wark czyli „ karwanią ".
Cytat długi, bo opis zajmujący, barwny, prawie że Kadłubkowy.
W książeczce wydanej przez Zespół Szkół Katolic
kich w Tczewie w roku 2003 pt. „Wsie powiatu tczew
skiego w świetle archiwaliów od 1305 roku" (Bernardinum) na str. 28 znalazłem opis dokumentu, który dla
wyjaśnienia pytania, dlaczego klasztor Cystersów prze
niesiono z Pogódek do Pelplina, wydaje się użyteczny,
zatem zacytuję go w całości:
Sambor II, książę pomorski, nadaje klasztorowi cy
stersów w Pelplinie wsie Malenin, Gołubie i Godzi

1258 pierwsi zakonnicy, opat doberański Konrad,
5-ciu księży: Jan z Rugii, Żegebod, Bonifacy, Mikołaj
i Rudolf i 4-ch braciszków: Konrad, Hermann, Wol
borz i Albert. W samą uroczystość Piotra i Pawia do
konał Sambor aktu darowizny. W otoczeniu jego znaj
dowała się małżonka jego Mechtylda, pochodząca też
z Meklenburgii, i trzy córki, Eufemia, co poszła na
Śląsk za Bolesława Łysego, Salomeą, która została
księżniczką kujawską, i Gertruda, która żyła panną
na ziemi Piersznej. Naprzód wysłuchała książęca ro
dzina, otoczona gronem dostojnych mężów, a po części
Niemców, wszystkich pięć mszy Św. Podczas szóstej,
którą odprawił sam opat doberański, stanął książę
wzruszony przy ołtarzu, a gdy już wino ofiarowane
być miało, dotknął się przez oponę kielicha, żona i cór
ki także, i ofiarowali zakonnikom zamiast przyrzeczo
nych trzechset, sześćset włók roli kolo klasztoru, tj. dzi
siejsze Pogódki i Koźmin z przyległościami. Scenę tę
przedstawia obraz umieszczony w południowem ra
mieniu katedry peplińskiej, tuż obok zakrystyi. Wspa
niałomyślność księcia zagrzała też grono szlachty.
Wysunął się naprzód Jan z Weissenburga, niemiecki
rycerz, obdarzony pomorskimi dobrami, i przyłączył
do ofiary książęcej Malinin pod Tczewem i Godziszewo,
Gotschalk zaś ze Starogardu dołączył znaczną daniną
pszennej mąki, zapisując ją na swej posiadłości Rokocinie. (ob. Opactwo pelplińskie ks. Kujota, str. 42).
Także Świętopełk pokazał się przychylny tej nowej
osadzie zakonu cysterskiego. R. 1267 zostały Pogódki

szewo ze wszystkimi korzyściami - w celu ich zasie
dlenia - i zwalnia je od wszelkich ciężarów.
• Falsyfikat z około XIV w.
• Rękopis, pergamin, 41 x 33 x 4 cm, j. łac., brak
pieczęci.
• Archiwum Państwowe w Gdańsku, 941/7.
• Prezentowany dokument jest falsyfikatem z oko
ło XIV wieku. Datowany na 1256 rok sugeruje, iż cy
stersi przebywali już w Pelplinie. W rzeczywistości
klasztor cysterski został początkowo osadzony przez
Sambora II, księcia pomorskiego, w 1258 roku w Po
gódkach. Następnie za życia. Sambora II, ale bez jego
udziału, Mściwoj II, książę pomorski w 1276 roku prze
niósł opactwo do Pelplina. Fundatorem jego zaś był
Wajsyl, wojewoda gdański, właściciel okolicznych wsi
i samego Pelplina.
Możliwe, że niezdrowe powietrze i gleba nieurodzajna
w Pogódkach była przyczyną przenosin opactwa z Pogó
dek do Pelplina, ale bardziej chyba zadecydowały względy
polityczne, a dokładnie rola Mściwoja II, który chciał i po
stawił na swoim.- Gleba wokół Pelplina rzeczywiście urodzajniejsza niż w Pogódkach, rzeka w zakolach dogodnych
dla młyna zasobniejsza w wodę, odległość do miast po
dobna, choć pewno w Pelplinie nie było sporu z joannitami, a ponadto nie pierwszyzna to, że klasztor czy opactwo
wpierw lokowano dzięki hojności książąt, którzy tym spo
sobem wzmacniali swą pozycję, w miejscach dogodnych,
ale nieostatecznych, co w XIII w. dotyczyło i cystersów i do
minikanów nie tylko na Pomorzu, ale i w Małopolsce.
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Spotkanie przeszłości z przyszłością
Lekcje edukacji regionalnej w Gimnazjum nr 1 w Świeciu, ujęte w planie zajęć lekcyjnych odbywają się we
wszystkich drugich klasach. Prowadzi je nauczyciel-regionalista Katarzyna Rediger. Celem tych lekcji jest
zbliżenie młodego pokolenia Kociewiaków do ich korzeni,
oraz wyrabianie szacunku i więzi z „Małą Ojczyzną". Po
śród wielu takich lekcji, wzorem ubiegłych lat nauczycielka
organizuje spotkania uczniów z twórcą regionalnym. Takie
spotkania odbyły się w połowie stycznia tego roku, zapro
szono na nie miejscową hafciarkę kociewską, Bożenę Ronowską. Dla wielu młodych ludzi okazały się ciekawym
przeżyciem, zwłaszcza że do tej pory grupa ta nie miała
nigdy do czynienia z żywą kulturą naszego regionu.
Twórczyni zaprezentowała się w haftowanym stroju
regionalnym, czym od pierwszej chwili wzbudziła duże zain
teresowanie. By lepiej się poznać oraz rozładować atmosferę
wszyscy razem odśpiewali hymn Kociewia, przy czym w róż
nych grupach różnie brzmiało to wspólne śpiewanie.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia haftowanego
ściegiem malarskim herbu Kociewia. Dowiedzieli się, że taki
herb istnieje, co on symbolizuje i do czego nawiązuje. Z uwa
gą wysłuchali wiadomości o hafcie kolorowym, jego histo
rii i technice. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
czepce - złotogłowia haftowane srebrnym lub złotym „szy
chem" oraz nowy haft obecnie tworzony przez Bożenę
Ronowską.
Kolejny już raz okazało się, że młode pokolenie Kocie
wiaków jest bardzo spragnione wiedzy o regionie. Potrafi
zarówno docenić jak też skrytykować. Chociaż na co dzień
żyje we własnym świecie mody narzucanej przez media, to
jednak doskonale umie okazać szacunek dla tradycji.
Wszystkim lekcjom regionalnym towarzyszy miła atmos
fera. Wiadomo, że nie wszyscy uczniowie interesują się ha
ftem, że nie wszyscy słuchali, jednak jest nadzieja, że w wielu
z nich coś pozostanie na zawsze, coś co może da znać o so

bie w przyszłości. Dlatego warto organizować takie spotka
nia, bo to jest tak jakby przeszłość Kociewia spotykała się
z przyszłością, pozostawiając w sercach wszystkich uczest
ników niezatarty ślad - nadzieję na lepsze i piękniejsze jutro
dla naszego wspólnego domu - Kociewia.

Dzieci poznały serwety
wykonane haftem kolorowym

Uczniowie wykazali
duże zainteresowanie haftem

MAŁGOSIA

Sposób haftowania „szychem" prezentuje uczniom
Bożena Ronowską

ROMAN LANDOWSKI

Czy w Barłożnie będzie skansen?
cennych i głośnych odkryciach archeologicznych
w Barłożnie sporo mówiono podczas II Kongresu
Kociewskiego 2000, a dokładnie w drugim dniu jego
obrad, którego gospodarzem 25 listopada było Świecie.
Rutynowe badania, jak to zwykle bywa na mocy pra
wa, podjęto w związku z planowaną budową autostrady
A1 (Północ-Południe). Wzdłuż jej przewidywanego prze
biegu zabezpieczono wiele stanowisk archeologicznych,
których znaleziska potwierdziły obecność na Kociewiu
ośrodków osadniczych sprzed 3000 do 6000 lat. Odkrycia
w Starych Marzach, Warlubiu, Rychławie, Płochocinie, Płochocinku znacznie wzbogaciły wiedzę o kulturze osadni
czej z epoki prehistorycznej.
Ratowniczą akcją archeologiczną objęto również okoli
ce Barłożna, gdzie znaleziono relikty osadnictwa po naj
starszej ludności rolniczej z kręgu kultury naddunajskiej.
Sensacją stało się odsłonięcie śladów domostwa drewnia
nego, jedynego tak dobrze zachowanego w Polsce. Za
chowany stan pozwolił na rekonstrukcję tego cennego pra
dziejowego obiektu.
Na ten temat sporo już napisano, zwłaszcza na łamach
„Dziennika Bałtyckiego". I wiele dyskutowano. Zrekon
struowaną osadę z prehistorycznym domostwem latem
2000 roku odwiedził wojewoda pomorski Jan Ryszard
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Kurylczyk, po której to wizycie spodziewano się dużo. Mó
wiono o niezbędnych środkach finansowych, najlepiej tych
unijnych, wstępnie roztoczono obiecujące plany dotyczą
ce rozwoju turystyki tej części Kociewia. Liczono też na
miejsca pracy, związane z okresem budowy skansenu i to
warzyszących mu obiektów, a potem z jego turystyczną
obsługą. Wieść niosła, że o podobne muzeum na wolnym
powietrzu zabiegano także w powiecie tczewskim, co na
szczęście okazało się plotką. Przecież lepiej skoordynować
wysiłki dwóch powiatów nad właściwym urządzeniem jed
nego ośrodka tego typu w tej części regionu.
Sprawa wydaje się być nieco poważniejsza, bowiem
o powodzeniu tej inicjatywy gdańskich archeologów
decydować będzie rozwój wypadków związanych z bu
dową autostrady. Jej przebieg będzie rzutował na loka
lizację obiektów skansenu, dróg dojazdowych, parkin
gów, gastronomii i wielu innych założeń towarzyszącej
infrastruktury.
Jedno jest pewne - tak atrakcyjne archeologiczne od
krycie i odtworzenie go w formie skansenu żyjącego cza
sem prapramieszkańców tych ziem stanowi wielką i nader
ciekawą ofertę turystyczną północnego Kociewia w trój
kącie Pelplin - Gniew - Barłożno, prezentującym walory
kulturowe różnych okresów dziejowych.

KMR

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Odrodzenie Kociewia a szkoły

Małe ojczyzny wzbogacają
ojczyznę wielką i wzbogacają też
olbrzymią symfonię świata.
Bylibyśmy bez nich zagubieni,
gdyby nie ten klucz,
który zabieramy z domu.
(ks. Janusz St. Pasierb)

łuchacze z „grupy tczewskiej" II edy
cji Podyplomowych Studiów Eduka
cji Regionalnej w Akademii Bydgoskiej
Naród bez tradycji i pamięci o swojej przeszłości starają się tę myśl ks. Pasierba realizować
jest jak drzewo z podciętymi korzeniami,
poprzez pracę we własnym środowisku.
Postanowili także spopularyzować swoje
skazany na uschnięcie i wymarcie
działania zapraszając do Tczewa grupę ku
(Jerzy Waldorff)
jawsko-pomorskich nauczycieli regionali
stów, studiujących wraz z nimi. Wśród słu
by „Kociewski Magazyn Regionalny" ukazywał się tak długo, jak długo
chaczy studiów, przybyłych na spotkanie
będzie cieszył pomorskich regionalistów - życzę tego Redakcji i czytelnikom,
byli również nauczyciele reprezentujący
a ich powoli przybywa. O tym, że „KMR" jest bardzo przydatny na różnych
region wielkopolski i gdański.
poziomach uczby szczerze przekonana była kolejna (druga edycja) grupa nauczycieli,
Pomysł konferencji powstał podczas roz
która w roku akademickim 2002/2003 ukończyła w Akademii Bydgoskiej im.
dania dyplomów ukończenia studiów w li
Kazimierza Wielkiego Podyplomowe Studia Edukacji Regionalnej. Większa część
stopadzie 2003 roku, kiedy to opiekująca się
bardzo sympatycznej, ambitnej i zaangażowanej grupy - to nauczyciele (też
regionalistami prof. Maria Pąjąkowska-Kenbibliotekarki) z Gdańska, Nowego, Rudna, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Turza.
sik wyraziła pragnienie ponownego spotka
Było tak za sprawą właśnie „KMR" i Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego.
nia z grupą. A że z „grupą bydgoską" widy
Słuchacze- określani jako grupa tczewska- część zajęć odbyli w Tczewie (w tym
waliśmy się zawsze na Kujawach, tym razem
miejscu dziękuję mgr Irenie Bruckiej); dotarli też na krańce południowego Kociewia
postanowiliśmy pokazać im naszą piękną
(spotkanie w Chrystkowie przy chacie pomenonickiej). Ważnym wydarzeniem był
KOCIEWSKĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ.
pobyt na Festiwalu Zespołów Zapustnych we Włocławku, gdzie zawiodła nas
Do spotkania połączonego z wymianą
zajmująca się od wielu lat kulturą regionalną mgr Wanda Szkulmowska.
doświadczeń doszło 7 lutego br. Dzięki
Wysoko oceniał grupę dr Aleksander Błachowski - etnograf, dzięki któremu
uprzejmości dyrektor Tczewskiego Centrum
zapewne jeszcze nie raz zajrzymy z uczniami do Muzeum Etnograficznego
Kultury Wiesławy Quclli mogliśmy zapro
w Toruniu.
sić naszych gości na stylowe poddasze TDK.
Oprócz wspomnień i dyplomów ukończenia studiów pozostaną opracowane
Tam też swoje prace plastyczne i rzeźbiar
projekty jako prace dyplomowe, które recenzowały: mgr J. Łojek, kierownik Pracowni
skie mogli zaprezentować: Grzegorz Wal
Humanistycznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, prof. dr hab.
kowski i uczniowie Gimnazjum w Dąbrów
A. Tyrpa, prof. dr hab. M. Pająkowska-Kensik. Prace - to gotowe, godne wdrożenia
ce, Stanisław Pomorski, rzeźbiarz ludowy ze
projekty różnorodnych zajęć w ramach edukacji regionalnej. Przedstawiam niżej
Swarożyna, uczniowie SP nr 7 w Tczewie,
krótki przegląd:
pracujący pod opieką nauczycielki świetlicy
• mgr Irena Opala: Szlak Ziemi Tczewskie; im. Roman Klima (obszerne opracowanie Zofii Gromowskiej, Jerzy Jakusz, rzeźbiarz
szlaków turystycznych z ilustracjami),
i nauczyciel Gimnazjum w Gniszewie, Bar
• mgr Beata Kaszubowska, mgr Barbara Mierzwicka-Schmidt: Propozycja bloku bara Babińska, nauczyciel bibliotekarz, au
edukacyjnego dla kół zainteresowań działających w szkole (scenariusz wystawy
torka Kącika Regionalnego w Gimnazjum
- Kociewie u progu XXI wieku; Tczew największym miastem Kociewia),
w Dąbrówce, fotograficy działający w sekcji
• mgr Katarzyna Nowak, mgr Lucyna Watza: Program ścieżki regionalnej
fotograficznej TCK.
i ekologicznej dla klas IV- VI (całościowe - przyroda, kultura - potraktowanie wiedzy
Na spotkanie przybyli również: dyrek
o Tczewie na Kociewiu),
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej Urszula
• mgr Krystyna Klufczyńska: Cztery pory roku na Kociewiu (propozycja
Wierycho, Wanda Kołucka z Kociewskiego
warsztatów poetyckich dla uczniów klasy IV-VI),
Kantoru Edytorskiego, Danuta Barszcz i Je
• mgr Beata Eich: Legendy kociewskie w fotografii (projekt konkursu, scenariusz rzy Cherek, dyrektor starogardzkiego wy
lekcji),
dawnictwa „Promocja", dzięki którym moż
• mgr Anna Dwornik: Scenariusze zajęć wprowadzających elementy regionalne na było nabyć publikacje książkowe
z Kociewia w przedszkolu,
i prasowe związane z Kociewiem.
• mgr Joanna Bliźniuk, mgr Anna Gołaszewska: Jak to na Kociewiu było...
Sympozjum „Kociewie dawniej
(napisane gwarą scenki rodzajowe z życia),
i dziś" rozpoczęło się nastrojowym utwo
• mgr Urszula Grzegorzewska: Na Kociewiu wesele (bardzo interesujący scenariusz rem „Skrzydła" w wykonaniu Elżbiety
wesela kociewskiego na podstawie „Sagi kociewskiej" B. Eckerta),
Gdaniec. Po powitaniu gości przez Julitę
• mgr Zofia Gromowska: Spotkania z ciekawymi ludźmi naszej ziemi (propozycja
Knopik-Wentę, nauczyciela bibliotekarza
spotkań z R. Matuszewską, Z. Bukowskim, R. Landowskim i J. Ziółkowskim),
(Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżo
• mgr Grzegorz Walkowski: Perełki Kociewia (autorski wybór ważnych informacji wych w Tczewie), będącej starościną „gru
o regionie).
py tczewskiej" i prowadzące spotkanie
Wymienione projekty trafiły do szkolnych i pedagogicznych bibliotek.
uczennice kl. I (ZSBiO) poproszono
Upowszechnione będą wśród nauczycieli-regionalistów (szkoleniowe rady
o zabranie głosu prof. Marię Pająkowskąpedagogiczne, kursy, konferencje); być może niektóre trafią do planowanej kolejnej
Kensik, która podzieliła się z uczestni
„Uczby na Kociewiu".
kami spotkania: dziećmi, młodzieżą, ich
Przed kolejnym Kongresem Kociewskim można powiedzieć, że żniwo ciągle
rodzicami oraz nauczycielami regionali
wielkie... i na szczęście robotników przybywa... Każdego roku od nowa, właśnie
stami swoimi refleksjami dotyczącymi ce
w naszych szkołach, aktualne są słowa-myśli ks. Janusza St. Pasierba: Droga do
lów i form kontynuowania tradycji wła
uczestnictwa w kulturze / w Europie, w świecie — prowadzi /przez przeżycie własnej
ściwych dla kultury danego regionu.
tożsamości./ Przez przeżycie własnej osobności / idzie się do przeżycia wspólnot.
„Gadkę" pani profesor przeplatały ko
Z nadzieją powtarzam słowa poety.
ciewskie zwroty, z których część dow-
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cipnie opisywała jeden z elementów stroju narratorki, kami
zelkę, ozdobioną stylizowanym kociewskim haftem.
Następnie zespół „Samborowe Dzieci" ze Szkoły Podsta
wowej nr 10 w Tczewie zaprezentował się publiczności w kilku
tańcach i scenach popularyzujących język i obyczaje kociewskie. Dzieci, uczniowie kl. I i II, pracujące pod opieką pań: Ewy
Litwińskiej i Elwiry Andraszewicz oczarowały wszystkich
wdziękiem i radosnym wykonaniem swego programu.
Później mogliśmy zobaczyć „Lekcję o Kociewiu" urozma
iconą kociewskimi piosenkami, z „Hymnem Kociewskim" na
czele i inscenizację bajki „Kurónek i kokoszka" Bernarda Janowicza w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Tcze
wie, których przygotowały panie: Zofia Gromowska, Marzena
Bogusz i Zdzisława Mszanowska.

zostań ze mną" Ireny Bruckiej w interpretacji kompozytorki
muzyki do nich - Elżbiety Gdaniec.
Żywa reakcja publiczności spowodowała, iż organizatorzy
imprezy: Julita Knopik-Wenta, Urszula Grzegorzewska, Grze
gorz Walkowski i Mirosława Ziarniewicz mogli odetchnąć z ulgą
- część „oficjalna" chyba się udała.
Mimo, że pogoda była jedynym elementem, który zawiódł
na całej linii (lalo jak z cebra!) większość nauczycieli zdecydo
wała się jeszcze na krótką wycieczkę po Starym Mieście. W pla
nie było zwiedzanie gotyckiej tczewskiej fary i placu Hallera, ale
ze względu na ulewny deszcz uczestnicy spotkania poprzestali
na kościele farnym, którego uroda zrobiła na nich duże wrażenie.
Rolę przewodników pełnili członkowie Koła Przyjaciół Biblio
teki z Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tcze-

URSZULA GRZEGORZEWSKA, JULITA KNOPIK-WENTA

Spotkanie regionalistów
Po występach uczniów „siódemki" głos zabrała Irena Brucka, prezes Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego. W ser
decznych słowach zwróciła się do obecnych na sali z apelem,
aby nie pozwalali odchodzić seniorom swoich rodzin bez prze
kazywania wspomnień i tradycji najmłodszym pokoleniom.
Dawne obyczaje, gwara, pamięć o ludziach, dzięki którym wie
my, skąd jesteśmy nie mogą odejść w niepamięć.
Przybyły ze Starogardu Gdańskiego dyrektor wydawnictwa
„Promocja" Jerzy Cherek przedstawił zgromadzonym informacje
o dokonaniach wydawnictwa, o planach na najbliższy okres, za
apelował również, aby nauczyciele regionaliści nadal popularyzo
wali idee małych ojczyzn, które składają się na ojczyznę wielką.
Między kolejnymi wystąpieniami mieliśmy przyjemność
wysłuchać wierszy „Do Matki" Zygmunta Bukowskiego i „Po

wie, przygotowani przez nauczyciela bibliotekarza Urszulę Grze
gorzewską.
Spotkanie zakończyła wymiana doświadczeń nauczy
cieli regionalistów. Wywiązała się też dyskusja dotycząca
możliwości opublikowania prac absolwentów Podyplomo
wych Studiów Edukacji Regionalnej. Prof. Pająkowska za
proponowała wydanie ich w oddzielnych zbiorach, które
miałyby się ukazać jako kontynuacja książki „Uczba na
Kociewiu".
Później był wspólny obiad, „kuchy" upieczone przez Kociewianki, była „bónka", a nawet szampan ze świeckiego Kociewia, przywieziony przez panią profesor. Padła też obietnica
kontynuacji spotkań „między regionami", tym razem w Wielko
polsce. Na jej spełnienie czekamy z niecierpliwością.

Prof. Maria Pająkowska-Kensik omawia cele
i formy kontynuowania tradycji

Sympozjum „Kociewie dawniej i dziś"
w Tczewskim Domu Kultury

Stoisko Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
i starogardzkiego PHU „Promocja"

Występ uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tczewie
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ZENON GURBADA

Fistulatores et Cantores Novienses
Dwadzieścia lat działalności artystycznej

Znany z wielu wyróżnień lokalnych i po sukcesach krajowych i zagranicznych nowski zespół
muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novienses - kierowany od początku przez Eugenię
Butynską, a działający w strukturze Centrum Kultury ZAMEK w Nowem, świętował ostatnio
(27.09. i 18.10.2003 r.) jubileusz dwudziestolecia działalności.

Koncert w kościele
roczystość obchodzona we własnym gronie zgro
madziła dawnych i obecnych członków zespołu.
Rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele
p.w. św. Maksymiliana, odprawioną przez celebransów wy
wodzących się z zespołu, ks. Ryszarda Rezmera i ks. Sławo
mira Otlewskiego oraz miejscowego wikariusza ks. Grzego
rza Kaisera, pod przewodnictwem ks. Piotra Tomaszewskiego
- proboszcza w Bursztynie, na Ukrainie.
Zespół przygotował oprawę muzyczną mszy intonując
po łacinie poszczególne części liturgiczne oraz wstawki:
„Modlitwy" - z „Halki" Stanisława Moniuszki, „Pan jest
mocą swojego ludu", „Ave verum corpus" W. A. Mozarta
i „Cantate Domino" H. L. Hasslera.
W homilii ks. Sławomir podkreślił osiągnięty przez ze
spół artyzm odtworzenia śpiewu średniowiecznego oraz
piękno muzyki tego okresu. Przyrównał ich współbrzmie
nie do poezji romantycznej i zacytował opis polowania na
niedźwiedzia z „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
Ks. Grzegorz składając życzenia i podziękowania członkom
zespołu, rozwinął treść wspaniałej pieśni, „Co chcesz Pa
nie za Twe hojne dary". Natomiast ks. Piotr wspominał
koncert zespołu w Pogódkach, w 1999 roku, gdzie wów
czas był wikariuszem oraz przekazał miłe wrażenia, jakie
zabrali ze sobą, po ubiegłorocznym pobycie w Nowem człon
kowie zespołu „Wiara" z Bursztynu na Ukrainie i ponowił
zaproszenie przyjazdu dla nowskiego zespołu.
Po mszy świętej odbył się koncert jubilatów oraz za
przyjaźnionego zespołu Mille Regretz pod kierownictwem
Janusza Beyera z Trąbek Wielkich w powiecie gdańskim.
Odśpiewali osiem utworów zawierających m.in. „Pieśń"
J. Świdra w opracowaniu J. S. Bacha i C. Gounoda oraz
drugą wersję Donizettiego, pieśń „Va penssiero" z „Nabuco" Verdiego oraz na zakończenie „Gaudę Mater Polonia"
Wincentego z Kielczy.

U

Spotkanie na Zamku
ruga część jubileuszu miała charakter towarzyski i od
bywała się w sali koncertowej, na Zamku. Obfitowała
w wiele ciekawych sytuacji, wynikających ze spotka
nia po latach, salw radości związanych z przeglądaniem kro
nik oraz projekcją wideofilmu dokumentującego działalność
zespołu. Była przeplatana występami dawnych członków
zespołu, a najmilsze wrażenie sprawili najstarsi, śpiewając
pod batutą Wioletty Pasierbskiej. Na galerii zamkowej podzi
wiano najcenniejsze wyróżnienia zdobyte przez zespół w
okresie dwudziestoletniej działalności. Są tam „Harfy Eola"
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przyznane podczas ogólnopolskich przeglądów zespołów
kameralnych muzyki dawnej w Kaliszu: złota z 1994 roku,
brązowa '99 i srebrna '03. Jest też bardzo cenna „Srebrna Stru
na" z 1994 roku zdobyta podczas ogólnopolskiego konkur
su XVII Bydgoskich Impresji Muzycznych, w kategorii chó
rów i zespołów wokalnych a'cappella oraz dyplom za zajęcie
pierwszego miejsca na Festiwalu Muzyki Dawnej „Wspólne
dziedzictwo kultury" 6-8 czerwca 2003 roku w Malborku.
Historia działalności zespołu jest nieprzerwanym pasmem,
pełnym poświęceń i społecznikowskiej pasji pani Eugenii
Butyńskiej. Przygotowując ambitny program ze średniowiecz
nego repertuaru rozbudziła drzemiące zainteresowania w dzie
ciach uczęszczających wówczas przez osiem lat do Szkoły
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera. Mimo odchodzących
roczników, opuszczających mury szkolne, zespół odradzał
się i utrzymywał wysoki poziom odtwarzanego repertuaru.
Z tego powodu dzień jubileuszu dostarczył wielu wzruszeń
dawnym i obecnym jego członkom. Przecież łącznie zrze
szał w tym okresie 94 osoby. Spontaniczna radość ze spo
tkania napełniła wszystkich. Były życzenia, kwiaty i po
dziękowania, a niektóre nadeszły nawet z zagranicy.
W Centrum Kultury ZAMEK, na tę uroczystość przygo
towano płytę CD zawierającą 25 najciekawszych utworów
z repertuaru dotychczas śpiewanego. Podziękowania wraz
z tą płytą dyrektor Andrzej Gapa w towarzystwie Eugenii
Butyńskiej wręczali wszystkim uczestnikom spotkania.
Otrzymali je księża oraz uczestnicy z pierwszego składu
zespołu.

Pierwszy skład zespołu
Wojciech Iwaszko, Wioletta Pasierbska, Anna Szyplewska,
Ewa Słomińska, Grzegorz Pasierbski, Iwona Obarowska, Joanna
Pietruszewska, Sylwia Langowska, Dorota Kaczmarczyk, An
drzej Malinowski, Mariola Wojtkowska, Joanna Kowalska, Mał
gorzata Cichoradzka, Agnieszka Sobis, Sławomir Zięba, Dorota
Laskowska, Justyna Szypuła, Marcin Ptaszyński, Barbara Le
wandowska, Ewa Krzyżanowska, Katarzyna Stryjewska, Alina
Nowicka, Iwona Chabowska, Jarosław Chabowski i Andżelika
Chabowska.

Tak samo zostali wyróżnieni późniejsi członkowie ze
społu.
Późniejsi

członkowie

zespołu

Anna Bojanowska, Karolina Stefaniak, Iwona Semrau, Ewe
lina Woj tania, Małgorzata Stryjowska, Małgorzata Chludzińska,
Katarzyna Wasielewska, Tomasz Zieliński, Małgorzata Griffkowska, Małgorzata Górska, Marcin Ośko, Anna Górska, Agata
Unrath, Łukasz Grzemski, Dariusz Szypuła, Karolina Chmielecka, Justyna Solecka, Adam Łukowski i Karolina Stryjowska.
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Z aktualnego składu zespołu uhonorowano ponad
dwadzieścia osób.
Aktualny

skład

zespołu

Justyna Bąk, Joanna Bieńkowska, Justyna Bojanowska, Da
mian Cejrowski, Aleksandra Gapa, Marcin Grzenkowitz, Renata
Jankiewicz, Norbert Kinecki, Tomasz Kloska, Krystyna Klufczyńska, Bartłomiej Kotlenga, Katarzyna Lewandowska, Han
na Różańska, Ewelina Rutka, Agnieszka Szaga, Justyna Szambowska, Sylwia Szambowska, Marcin Tytulski, Beata Warzocha,
Małgorzata Warzocha i Anna Wiśniewska.

Pamiątkową płytę CD otrzymał również uczestniczący
w spotkaniu członek zespołu „Wiara" z Bursztynu.

Podziękowanie społeczeństwu
drugim terminie (18.10.) zespół koncertował na
Zamku prezentując 21 utworów ze swojego re
pertuaru i zakończył pieśniami, jak poprzednio
śpiewanymi w kościele. Koncert ten był prawdziwą ucztą
artystyczną dla przybyłych sympatyków i jego wiernych
słuchaczy. Po pierwszej części nastąpiła najprzyjemniejsza
chwila, wręczenia podziękowań wszystkim, którzy na prze
strzeni dwudziestu lat swoim zaangażowaniem i pomocą,
szczególnie przy wyposażaniu w antyczne stroje, przyczy
nili się do jego zorganizowania oraz rozwoju. Dyplomy wraz
z cenną płytą z repertuarem zespołu otrzymało wiele osób.

W

Wyróżnieni sympatycy

i sponsorzy

Justyna Bogalecka, Barbara i Eryk Bohn-Jespersen, Dorota
Burow, Gabriela Chmielecka, Iwona Cornacka, Stanisław Czer
nik, Felicja Derzewska, Julita Derzewska, Wacław Drewański,
Zbigniew Elwart, Grażyna Ferenc, Maria Gapa, Wacława Gełdon, Stefan Giełdon, Bernardcta Gliniecka, Anna Górska, Rena
ta i Leszek Griffkowscy, Zenon Gurbada, Wieczysława i Janusz
Jasińscy, Piotr Kalinowski, Benedykt Kirszenstein, Danuta Ko
walska, Felicja Kreja, Ewa Leszczyńska, Zygmunt Majewski,
Maria Malinowska, Grażyna Michna, Małgorzata Murawska,
Renata Orłowska, ks. Aleksander Ostrowski, Ewa i Władysław
Pasierbscy, Zbigniew Piór, Mieczysław Płaczek, Mirosława Ptaszyńska, Marian Rakowski, Daniela Rycka, Lidia Sodolska,
Edward Szaga, Agnieszka Szwajcer, Renata Świergal, ks. kan.
Józef Talkowski, Barbara Unrath, Janina Urbaniak, Bernhard
Wendt, Helena i Marian Wildowie, Małgorzata Wojtania, Ja
nusz Wolszleger, Jerzy Wotkowski, Gertruda i Henryk Woźniccy, Zofia Zięba i Aleksander Zwolak.

Po koncercie, gorące podziękowania wraz z życzeniami
dla zespołu oraz kwiaty i pamiątkowe dyplomy, na ręce
pani Eugenii składali przedstawiciele władz. Były od staro
sty świeckiego - Marzeny Kempińskiej, przewodniczące
go Rady Miejskiej - Marka Słomińskiego, burmistrza - Sta
nisława Butyńskiego i zastępcy burmistrza - Urszuli
Kempińskiej-Czerwińskiej.
Składane wyrazy uznania i serdeczności oraz owacje
nie miały końca. Jubileusz był przecież spotkaniem wielu
ludzi, często po latach i w jakże miłych okolicznościach.
Zespół Fistulatores et Cantores Novienses przysporzył
mieszkańcom Nowego chwały i zadowolenia oraz znamie
nitych osiągnięć w okresie swojej działalności. A koncer
tem jubileuszowym wywarł niezatarte wrażenia. Na długo
pozostaną one w pamięci jego uczestnikom.

Takie były początki
raca nauczycielki wychowania muzycznego łączona
z kierowaniem chórem szkolnym oraz dwadzieścia lat
prowadzenia zespołu muzyki dawnej Fistulatores et
Cantores Novienses, w tym w połowie w strukturze orga
nizacyjnej Centrum Kultury ZAMEK w Nowem, to droga
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pełna poświęceń i społecznikowskiej pasji pani mgr Euge
nii Butyńskiej.
W szkolnictwie pracowała od początku roku szkolne
go 1968/1969 do końca 2000/2001 ucząc muzyki i śpiewu,
a obecnie przebywa na emeryturze. Kiedy 1 września 1978
roku oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem, od początku uczy w niej śpiewu
i prowadzi chór szkolny. W tym czasie już zastanawia się
nad zorganizowaniem zespołu, który realizowałby ambitny
program, wzbudził zainteresowanie dzieci, dając im wiele
niespotykanych wrażeń oraz zjednał uznanie społeczeń
stwa i wszystkich satysfakcjonował.
Pomysł na taki zespół powstał z początkiem roku szkol
nego 1983/1984. W tym czasie w Bydgoszczy odbywał się
zjazd szkoleniowy dla nauczycieli wychowania muzyczne
go. Na zajęciach zasugerowano tworzenie zespołów fleto
wych. Wynikało to z rosnącej popularności fletu podłużne
go, a także jego powszechnej dostępności. Inicjatorem
pomysłu był muzyk bydgoskiej filharmonii, Wojciech Po
śpiech. On to właśnie, podczas zajęć z grupą nauczycieli
w zespole do spraw upowszechnienia kultury muzycznej,
wśród dzieci i młodzieży, przeprowadził stosowne szkolenie.
Omówił zasady nauki zespołowej gry na flecie oraz przedsta
wił dostępny repertuar, uwzględniający muzykę dawną.
Po powrocie do szkoły, pani Eugenia znalazła chętne
dzieci i już na pierwszym, popołudniowym spotkaniu zde
cydowano wspólnie, że będzie to zespół wokalno-instru
mentalny. Dysponowano skromnym instrumentarium, skła
dającym się z trzech fletów sopranowych i po jednym
altowym i tenorowym, a z perkusyjnych: trójkątem, bęben
kiem baskijskim oraz tamburynem.
Ćwiczący

w pierwszym

zespole

Wojciech Iwaszko, Wioletta Kekenmajster, Anna Leszczyń
ska, Joanna Chmielecka, Hanna Kipka, Edyta Kazubowska,
Joanna Łukomska, Mirosława Hilla, Ryszard Rezmer, Hanna
Gedowska i Iwona Orłowska.

Pierwszy sukces
a początek przygotowano trzy utwory: „Bolesław
Chrobry" w opracowaniu Andrzeja Bonasiewicza,
„Taniec z tabulatur lutniczych XVI i XVII wieku"
w opracowaniu T. J. Klukowskiego oraz „Zranionym jest
od ciebie", anonim z pierwszej połowy XVII wieku. Z tym
programem, w styczniu 1984 roku zespół wystąpił w byd
goskim Pałacu Młodzieży podczas Wojewódzkiego Prze
glądu Zespołów Kameralnych Muzyki Dawnej. Został wy
różniony nagrodą dyrektora Pałacu i to był pierwszy sukces
oraz czynnik zachęcający do dalszego rozwoju zespołu.
Na przestrzeni następnych miesięcy ulegał reorganizacji,
a pod koniec roku szkolnego składał się z grupy wokalnoinstrumentalnej. Wokaliści to: Ryszard Rezmer, Ewa Chmie
lecka, Janina Tubaja, Jolanta Ciachorowska, Iwona Cze
pek, Grzegorz Pasierbski, Joanna Butyńska i Sylwia
Majewska. Na fletach grali: Wojciech Iwaszko - tenoro
wym, Iwona Orłowska - altowym, Wioletta Kekenmajster
- basowym i Anna Leszczyńska - sopranowym.
Zespół ten 27 czerwca 1984 roku otrzymał zaproszenie
na Wojewódzki Obóz Artystyczny do Bydgoszczy, który
trwał od 13 do 27 lipca i kończył się udziałem w koncertach
dla Bydgoszczan oraz uczestnictwem w VII Bydgoskich
Impresjach Muzycznych, grupujących zespoły artystycz
ne z U krajów Europy.
Po powrocie do Nowego, w kronice zespołu zapisano:
Wrażeń było wiele: spotkania, przyjaźnie, przesłuchania
innych zespołów z różnych krajów Europy, zajęcia warsz
tatowe z chórami węgierskim i tureckim oraz dyrygentami
chórów: leningradzkiego, Polskiego Radia i Telewizji,
a także kameralnego z Berlina. Wiele nauczyliśmy się pod-
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czas obozu. Doskonaliliśmy swój warsztat pracy poprzez
uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne z emisji głosu i gry na
flecie. Również opracowaliśmy kilka nowych utworów.

Zapał - ćwiczenia - sukcesy
nowym rokiem szkolnym 1984/1985 zespół powięk
szył się. Przybyli: Dorota Górska, Andrzej Malinow
ski, Mariola Czepek, Joanna Kowalska, Joanna
Lechowska, Grzegorz Reszke, Małgorzata Gliniecka i Alek
sandra Rakowska, a odeszli tylko ósmoklasiści. Rozpoczę
ły się intensywne ćwiczenia, a ich efektem było zajęcie
III miejsca podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Muzyki Dawnej w Inowrocławiu oraz zdobycie pucharu
ufundowanego przez Wydział Oświaty i Wychowania.
Działając dla własnego społeczeństwa przygotowano
program o Janie Kochanowskim, który zaprezentowano
1 czerwca 1985 roku w SPOŁEM PSS w Nowem. Po zakoń
czeniu roku szkolnego członkowie zespołu od 2 lipca uczest
niczyli w Wojewódzkim Obozie Artystycznym w Bydgosz
czy, odbywającym się przy VIII Bydgoskich Impresjach
Muzycznych. Koncertowali jeszcze w Wałczu - na koloniach
dzieci z Czechosłowacji, a w sierpniu sami wyjechali na kolo
nie w góry Herzu, do Ilfeldu w okręgu erfurtskim. Występo
wali tam dla dzieci kolonijnych i górników w Bleicherode
(woj. Nordhausen). Do wakacyjnych wrażeń dodali zwiedza
nie miast, w których występowali. Byli też w Wernigerode
i mieli ciekawe przygody, wynikające z uczestnictwa w zaba
wach i zawodach zręcznościowych
Rok szkolny 1985/1986 obfitował w wiele występów.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we własnej szkole,
19 października z inicjatywy Kuratorium Oświaty i Wycho
wania zespół w Pałacu Młodzieży uczestniczył w lekcji szkoleniowo-warsztatowej dla kierowników i instruktorów wo
jewództwa bydgoskiego. Pani Eugenia Butynska swoje
doświadczenie zawarła w wykładzie pt. „Praca w zespole
wokalno-instrumentalnym muzyki dawnej". Na zakończe
nie zespół wystąpił z koncertem.
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Repertuar
tym czasie program zespołu był dość szeroki
i bogaty artystycznie. Repertuar składał się z utwo
rów: „Breve regnum", anonimowej pieśni
żaków krakowskich śpiewanej podczas XV-wiecznych juwe
naliów, „Gavot" i „Galiarda", angielskich utworów anonimo
wych późnego renesansu, „Gaudę Mater Polonia", polskiej
pieśni napisanej przez pierwszego, znanego z imienia kom
pozytora Wincentego z Kielczy w XIII wieku, ku czci św. Sta
nisława, 47 psalmu Mikołaja Gomółki z XVI wieku do słów
Jana Kochanowskiego pt. „Kleszczmy rękoma", pieśni przed
stawiciela szkoły rzymskiej okresu renesansu Giovanniego
Pierluigi da Palestrina pt. „Pars mea Dominus", pieśni „Altengliche Weise" z przełomu XVI i XVII wieku autorstwa Wilia
ma Byrda, ,Il fortunato", włoskiego kompozytora Adriano Bianchien, anonimowych staropolskich piosenek żartobliwych
„Pacholiczek" i „Nie złodziejem", anonimowej pieśni niemiec
kiej „Herzlich", angielskiej z XVI wieku „Tonke vivrai" oraz
włoskiej pieśni z przełomu XVI i XVII wieku „Viva laMusica".
Ten program przedstawił zespół w lutym 1986 roku,
podczas koncertu w sali kinowej dla pracowników SPO
ŁEM PSS, z okazji 40-letniej działalności handlowej spół
dzielni. Po gromkich owacjach młodzi artyści zaśpiewali na
bis: „Tu wszędzie jest moja ojczyzna", „Walczyk o Nowem",
„Miasto Nowe" i „Sto lat".
Do zespołu wstąpili Agnieszka Sodolska i Jarosław
Chabowski. Chór szkolny, składający się w większości
z członków zespołu, pod kierownictwem pani Eugenii, pod
czas wojewódzkich eliminacji VI Ogólnopolskiego Przeglą-
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du Chórów a'Cappella w Bydgoszczy zajął III miejsce. Na
tomiast 19 kwietnia podczas Wojewódzkiego Przeglądu
Zespołów Kameralnych Muzyki Dawnej w Inowrocławiu
nowianie zajęli pierwsze miejsce, otrzymali puchar Kurato
ra Oświaty i Wychowania i uzyskali nominację do kolejne
go IX Ogólnopolskiego Przeglądu Uczniowskich, Kame
ralnych Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu.
Pod koniec roku szkolnego, 29 maja 1986 roku, zespół
wystąpił w szkole z koncertem z okazji Dnia Matki, a w waka
cje od 12 lipca brał udział, już po raz trzeci, w zajęciach Woje
wódzkiego Obozu Artystycznego w Bydgoszczy. Swój pro
gram prezentowali mieszkańcom i gościom Wenecji koło Żnina
oraz uczestnikom akademii z okazji święta 22 Lipca w zakła
dach ZACHEM i w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
Rok szkolny 1986/1987 zainaugurował zespół wystę
pem w Pomorskich Fabrykach Mebli w Nowem, z okazji
3. rocznicy działalności Klubu Seniora. Również 17 listo
pada koncertowano dla Elektronicznej Spółdzielni Inwali
dów - zakładu opiekującego się szkołą- z okazji 35. roczni
cy powstania. Występ ten dostarczył członkom zespołu
wiele radości i satysfakcji. Otrzymali gratulacje od redak
tora Andrzeja Raduńskiego z TV Gdańsk, który uroczy
stość relacjonował. Na zakończenie roku (16.XII) z progra
mem gwiazdkowym zespół występował dla emerytów
i rencistów SPOŁEM PSS. Tego dnia nadeszła wiadomość
od Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiego Prze
glądu Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Daw
nej „Schola Cantorum - Kalisz '87" o zakwalifikowaniu się,
a nieco później zaproszenie do udziału.
W dniach od 2 do 6 lutego 1987 roku w Kaliszu nowski
zespół był jednym z 37 uczestniczących. Swoim poziomem
artystycznym zbliżył się do czołówki i znalazł się wśród
piętnastki wyróżnionych, uzyskując nagrodę Wojewody
Kaliskiego. Jego członkowie nie kryli zadowolenia, gdyż
dostąpili pierwszy raz takiego zaszczytu w skali krajowej.
Echa imprezy kaliskiej odbiły się szeroko w szkole i środo
wisku. Po zimowych feriach, podczas apelu szkolnego ze
spół otrzymał gratulacje od dyrektor Wieczysławy Jasiń
skiej, reprezentującej grono pedagogiczne oraz dyrektor
Felicji Kreja z Liceum Ogólnokształcącego. Tę radosną
chwilę zakończono krótkim występem.
W drugim semestrze do zespołu wstąpił Sławomir Zięba,
dotychczas uczęszczający do szkoły w Pastwiskach. Sławek
wzbudził nadzieję na dalsze sukcesy swoim śpiewem, tań
cem i grą na gitarze. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy zespół
występował 7 marca podczas koncertu zorganizowanego
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, dla przedstawicie
lek bydgoskich zakładów pracy. Potem były eliminacje w Mię
dzywojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych a'Cappella
w Bydgoszczy. W Nowem kolejne występy dla emerytów
i rencistów ESI (20.03.), bankowców (26.03.) i pracowników
SPOŁEM PSS (24.04.). Podczas Wojewódzkiego Przeglądu
Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej w Inowrocławiu
(25.04.) zespół zajął pierwsze miejsce, otrzymał nagrodę Ku
ratora Oświaty i Wychowania oraz uzyskał nominację do
udziału w „Schola Cantorum - Kalisz '88". Z okazji „Dni No
wego" (5.06.) zespół koncertował w miejscowym amfiteatrze,
a trzynastego czerwca w studio Polskiego Radia w Bydgosz
czy nagrywał utwory do programu przeznaczonego na szcze
cińską „Gryfiadę".

Wśród laureatów
okresie wakacji członkowie zespołu ponownie
spotkali się z Filharmonią Pomorską podczas
X Bydgoskich Impresji Muzycznych. W dniach
od 17 do 22 lipca 1987 roku odbyło się międzynarodowe
spotkanie muzykującej młodzieży. Był uroczysty kon
cert (20.07.), następnego dnia galowy, a na zakończę-
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nie koncert laureatów. Podsumowanie i zakończenie
obozu odbyło się 23 lipca w Pałacu Młodzieży. Od pre
zydenta Bydgoszczy zespół otrzymał dyplom uznania
oraz puchar.
„Gryfiada" to ogólnopolskie spotkanie w Szczecinie lau
reatów przeglądów, konkursów i festiwali artystycznych
młodzieży szkolnej. Taką rangę zyskał nowski zespół otrzy
mując zaproszenie na szóstą imprezę odbywającą się
w dniach od 15 do 25 sierpnia. Jego członkowie wyjechali
autobusem szkolnym z wychowawcami: Jadwigą Jasińską
i Julitą Derzewską. Występy tylu nagrodzonych zespołów
służą, przede wszystkim, społeczeństwu Pomorza Zachod
niego. W niedzielę (16.08.) wraz z innymi zespołami kon
certowali w Międzyzdrojach, a następnego dnia w Zamku
Książąt Pomorskich. We wtorek odbyło się spotkanie
w drugim programie Polskiego Radia i Radia Szczecin oraz
zwiedzanie stoczni. W środę koncertowano w Kamieniu
Pomorskim, a następnego dnia w Dziwnowie. Zwiedzano
poszczególne miejscowości i była też przejażdżka statkiem.
Uczestniczyli potem w próbach do koncertu finałowego,
a 24 sierpnia odbyło się spotkanie z władzami centralnymi
i wojewódzkimi w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego
oraz koncert galowy w Teatrze Letnim pod nazwą „Oczy
pełne życia".
Echo udziału zespołu w „Gryfiadzie" rozniosło się dale
ko, po całym kraju. Już w niedzielę (30.08.) w pierwszym
programie TVP o godzinie 1030 przedstawiono retransmisję
koncertu galowego oraz wywiad z niektórymi członkami
zespołu. Harcerska gazeta nastolatków „Świat Młodych"
przedstawiła obszerny reportaż, ilustrowany zdjęciami
oraz wywiad o przygodach, które były udziałem człon
ków zespołu.
Z nowym rokiem szkolnym 1987/1988 zespół przyjął na
zwę „Fistulatores et Cantores Novienses", co znaczy
„Piszczkowie i Śpiewacy Nowieńscy". Przybyli nowi człon
kowie: Dorota Leszczyńska, Justyna Chmielecka, Marcin
Ptaszyński i Beata Ostrowska. Wśród członków grupy
coraz częściej dyskutuje się na temat odnowienia i szy
cia strojów. Pierwszą szatę, i w miarę prawidłową, we
dług starych rycin i filmów kostiumowych wykonała
pani Eugenia. Następne stroje wykonywali członkowie
zespołu przy pomocy rodziców. Z początkiem paździer
nika 1987 roku pomoc Renaty Orłowskiej przyczyniła
się do sprowadzenia potrzebnych tkanin, przez SPOŁEM
PSS, a ich koszt został sfinansowany przez Kuratorium.
Odbyły się kolejne koncerty dla społeczeństwa: w Osiu
(pow. świecki) podczas wojewódzkiej imprezy Święta
Książki (27.09.), w Zakładzie Poprawczym w Nowem
(14.10.) z okazji Dnia Edukacji Narodowej i w Bydgosz
czy (5.11.) z okazji XIV Wojewódzkiego Zjazdu Delega
tów Spółdzielczości Bankowej. W podziękowaniu za przed
stawienie interesującego programu artystycznego
Wojewódzka Rada BGŻ przekazała dla zespołu pomoc fi
nansową w kwocie 100 tysięcy zł, złożonej na rachunku
bankowym Komitetu Rodzicielskiego.
Podczas inauguracji obchodów 50. rocznicy powsta
nia Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycz
nego zespół koncertował (9.12.) w sali Urzędu Wojewódz
kiego. Na miejscu z programem świątecznym koncertowano
w SPOŁEM PSS (18.12.) i ESI (23.12.), a 2 stycznia 1988
roku w sali gimnastycznej szkoły przedstawiono dwuczę
ściowy program zadedykowany pracownikom zakładów
pracy, instytucji i działaczom organizacji społeczno-poli
tycznych oraz ich rodzinom. Dzień Dziadka i Babci uczczo
no koncertem (30.01.), a członkowie zespołu wystąpili w no
wych strojach uszytych w czynie społecznym przez punkt
usługowy „Praktyczna Pani" należący do SPOŁEM PSS
oraz dział produkcji odzieży ESI.
Ciąg dalszy w następnym numerze
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Z Tadeuszem Magdziarzem,
prezesem Nadwiślańskiego Klubu
Krajoznawczego TRSOW,
rozmawia Roman Landowski
Początki Klubu i całe niemal jego dzieje są związane
z Romanem Klimem. Wędrujecie więc już sporo lat.
Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW, działający
w Tczewie powstał dnia 29 lutego 1992 roku podczas spo
tkania w Muzeum Wisły 52 entuzjastów krajoznawstwa ze
środowisk tczewskiego, elbląskiego i gdańskiego. Wów
czas wybrano pierwszy zarząd w składzie: Tadeusz Magdziarz, Danuta Kosecka, Marek Bury, Roman Klim, Feliks
Śliwiński, Idzi Jakóbczak, Jarosław Bartoszewski i Jerzy Zien
kiewicz. Pierwszym prezesem został wybrany Roman Klim.
W tym miejscu trzeba powiedzieć skąd wzięła się nazwa
Klubu. Otóż pochodzi ona z przywileju księcia świeckiego
Grzymisława dla Zakonu Joannitów z 11 listopada 1198 roku.
W dokumencie tym Tczew wymieniony jest jako TRSOW.
Główny cel działalności Klubu to skupienie ludzi inte
resujących się problematyką regionalną. Instrumentem
prowadzenia terenowej działalności poznawczej jest tury
styka piesza i kajakowa, jako dziedziny najbardziej natural
ne w swoim charakterze, o wielkiej dostępności, umożli
wiające bezpośredni autentyczny kontakt z przyrodą
i kulturą. Jedną z form działalności Klubu są oryginalne
piesze wędrówki pod hasłami Oddziału Miejskiego PTTK,
działającego kiedyś w Tczewie, m.in.: Brzegiem Wisły, Po
znajemy gminy nadwiślańskie, Przyroda i zabytki Kociewia, Poznajemy powiat tczewski, Poznajemy miasta, Ślada
mi mennonitów, Poszukiwanie Zantyru, Śladami świętego
Wojciecha, Romantyczna Wysoczyzną Elbląska i wiele,
wiele innych.
Niestraszne nam deszcze, śniegi i wiatry. Mimo ta
kich przeciwności nigdy nie przerywamy wędrówki,
gdyż wszędzie i w każdych okolicznościach może nas
czekać jakaś ciekawa przygoda. Każdy uczestnik ma
swoje własne przygody, zawsze wspaniałe, które mile
wspomina. Na wędrówkach panuje bardzo miła atmos
fera, tak aby wszyscy, nawet ci, którzy przyszli po raz
pierwszy, czuli się dobrze.
Celem pełnej integracji członków Klubu, a także
dotarcia do możliwie szerokiego gremium jego sympatyków
i zwolenników, są organizowane w każdą środę o godz. 1800
w Muzeum Wisły - Spotkania Klubowe. Każdy z mieszkań
ców naszego miasta - i nie tylko - może przyjść i porozma
wiać na interesujące go tematy historyczne, krajoznawcze
oraz uzyskać informacje o odbytych i planowanych im
prezach.
Poza tym macie już swoje tradycyjne spotkania.
Tradycją Klubu TRSOW stały się spotkania wigilijne
połączone ze śpiewaniem kolęd i łamaniem się opłatkiem.
Innym zwyczajem są spotkania noworoczne przy ognisku,
urządzane zawsze 1 stycznia w Młynkach koło Swarożyna
wraz z pierwszą w roku pieszą wędrówką.
Na początku roku 2002 w Gimnazjum w Gniszewie od
było się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji dziesię
ciolecia działalności Klubu. Wręczono na nim wyróżnienia
i medale zasłużonym działaczom i przedstawicielom instytu
cji życzliwie wspierających pracę naszego Klubu.
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Jedni odchodzili z różnych powodów, pojawiali się inni.
Nikt jednak nie żałuje lat spędzonych w Klubie.
Podczas kilkuletniej działalności skład Zarządu Klubu
został uszczuplony z różnych powodów. Z tego też wzglę
du w 1998 roku uzupełniono jego skład o nowych wspa
niałych działaczy i społeczników: Andrzeja Hegele, Jerze
go Turowieckiego, Aleksandra Giełdona, Jolantę
Bednarczyk oraz Mirosława Rybczyńskiego. Oprócz wyżej
wymienionych osób do niezmordowanych w swej pracy
dla Klubu zaliczyć należy: Piotra Osowskiego, Ambrożego
Milczewskiego, Danutę Kosecką, Wandę Kołucką, Józefa
Weltrowskiego, Elżbietę Wołczecką-Klim, Remigiusza Baliczaka i wielu innych. Sam się też nie oszczędzam, bowiem
idea Klubu bardzo przypadła mi do gustu.
Główną postacią Klubu od początku istnienia byl zapew
ne Roman Klim, pierwszy jego prezes.
Tak, to prawda. Kolega Roman był barwną posta
cią, jak i jego życiorys. Urodził się dnia 5 lutego 1940

znawczy TRSOW. Za swoją wybitną działalność zawodo
wą i społeczną otrzymał wiele najwyższych wyróżnień i od
znaczeń. W roku 2000 otrzymał tytuł Honorowego Obywa
tela Miasta Tczewa.
Całe swe życie poświęcił autentycznej pracy społecz
nej, pełniąc wiele funkcji. Swymi twórczymi dokonaniami
zostawił trwały ślad w wielu środowiskach. Zmarł 8 grud
nia 2000 roku w Gdańsku. Pozostała po nim pustka, którą
trudno zapełnić.
Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Pana udział
w działalności Klubu też jest znaczący.
Oprócz roli prezesa (od 2001 r.), którą przejąłem po Ro
manie Klimie, jestem również kronikarzem. Do chwili obec
nej powstało szesnaście tomów kronik o wyjątkowej, moim
zdaniem, wartości poznawczej. Są tam opisane wszystkie
organizowane imprezy i wędrówki oraz umieszczona boga
ta dokumentacja fotograficzna. Przeglądając kroniki może
my jeszcze raz przeżyć piękne chwile.

Wędrować, poznawać
i podziwiać
roku w Brześciu nad Bugiem. Po wojnie wraz z rodzica
mi przeniósł się do Elbląga, gdzie skończył szkołę pod
stawową oraz średnią. Następnie studiował w Pozna
niu, gdzie uzyskał tytuł inż. technologii drewna. Był
założycielem Muzeum Rybołówstwa w Helu, współza
łożycielem Muzeum Wisły w Tczewie oraz Muzeum Ka
nału Elbląskiego w Buczyńcu.
Z zamiłowania był kolekcjonerem, historykiem, etno
grafem, przyrodnikiem i krajoznawcą. Jako społecznik pra
wie dwadzieścia lat swojej pracy poświęcił miastu Tczew.
W tym okresie napisał wiele artykułów oraz pozycji książ
kowych. W pamięci wielu utrwaliły się organizowane sesje
naukowe, zjazdy, sympozja i konferencje. Właśnie z jego
inicjatywy w 1992 roku powstał Nadwiślański Klub Krajo-

Do Klubu należą tylko tczewianie?
Nie tylko. Wstąpić do naszego grona może każdy.
Mamy osoby z Kociewia, Kaszub, Żuław, Wysoczyzny
Elbląskiej, a nawet ze Śląska. Wszystkich połączyła chęć
poznania pięknych zabytków architektury, hydrotechniki,
historii i osobliwości krajobrazu. Połączyła ich również for
ma spędzania wolnego czasu.
Przemierzyliście całe Kociewie i niemal wszystkie
szlaki Pomorza. Gdzie jeszcze nie byliście?
W okresie swej działalności zorganizowaliśmy, do chwili
obecnej 545 przeróżnych spotkań, w tym 390 wędrówek pie
szych. Przeszliśmy około 5560 kilometrów. W głównej mierze
odbywały się na Kociewiu, ale także na Kaszubach, Żuła
wach, Wysoczyźnie Elbląskiej i w innych regionach kraju.

Uczestnicy wędrówki noworocznej w Młynkach koło Swarożyna 1 stycznia 2004 r.
Fot. Aleksander Giełdon
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Na trasie wędrówek znalazł się także zabytkowy drewniany kościółek z XV wieku w Szczodrowie.
Fot. Tadeusz Magdziarz
Jako, że Tczew leży na Kociewiu, a tu działa Klub, prze
ważająca ilość wędrówek odbywa się właśnie po tym tere
nie. Znajduje się tu około 200 jezior, wiele malowniczych
rzek i rzeczek, kilkanaście rezerwatów przyrody i wielki kom
pleks leśny należący już do Borów Tucholskich. Na uwagę
zasługują znajdujące się w tym regionie muzea - z Muzeum
Wisły na czele, liczne grodziska, pałace i dwory, a szcze
gólnie budowle sakralne. Tych ostatnich na Kociewiu jest
około 70 zbudowanych w stylu gotyckim, barokowym
i neogotyckim. Do najstarszych na Kociewiu świątyń na
leży fara pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie,
a największa i najpiękniejsza to bazylika katedralna w Pel
plinie. Tereny Kociewia są bardzo ciekawe, piękne, uroz
maicone, mające swój niepowtarzalny urok.
A poza Kociewiem?
Urokliwymi miejscami są także Kaszuby i Wysoczyzną
Elbląska, gdzie też chętnie się udajemy. Mimo, że wiele
osób uważa Żuławy za krainę monotonną i mało ciekawą,
nasza opinia w tej sprawie jest zgoła odmienna. Na Żuła
wach odnajdujemy ciekawe budownictwo, liczne cmenta
rze oraz wiele zabytków hydrotechnicznych.
Tak więc wszędzie można znaleźć coś ciekawego, god
nego uwagi, sfotografowania. Wszędzie poznać można cie
kawą historię i ludzi tam mieszkających.
Mimo wielu zwiedzonych miejsc pozostały jeszcze te,
które na nas czekają. Szczególnie małe miejscowości, nie
przetarte dotąd szlaki, o których nie wspomina się w żad
nych przewodnikach turystycznych. To właśnie takie miej
sca staramy się poznać w naszych sobotnich wędrówkach.
Czym Klub może się pochwalić najbardziej?
Wszystkie poczynania Klubu uważam za ciekawe. Naj
cenniejszym może być chyba to, że uporządkowaliśmy i na
kłoniliśmy do zarejestrowania jako zabytek cmentarza au
striackiego na Suchostrzygach, powstały w roku 1866.
Dzięki naszej inicjatywie i poparciu Urzędu Miejskiego
w Tczewie dzisiaj miejsce to wygląda godnie.
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Następnym dużym osiągnięciem jest zorganizowa
nie Zjazdów Mennonitów, które odbyły się w latach
1993, 1997, 2002. W pierwszym z nich udział wzięło 129
autentycznych mennonitów z Kanady, Niemiec, Holan
dii i USA. Zjazd odbył się w Tczewie i Stogach Malborskich. W drugim, który odbył się w Nowym Dworze
Gdańskim, brało udział 50 mennonitów z Kanady, USA,
Niemiec, Holandii i Szwajcarii. W roku 2002 odbył się
kolejny, trzeci zjazd w Stegnie, zorganizowany przez
Klub Nowodworski z Nowego Dworu Gdańskiego przy
pomocy naszego Klubu.
Dzięki tym działaniom odszukano, uporządkowano i ob
jęto opieką kilkanaście zapomnianych cmentarzy mennonickich na Żuławach.
NKK TRSOW był również jednym z głównych współ
organizatorów pierwszego w historii miasta Tczewa kursu
przewodników terenowych z uprawnieniami na Kociewie,
miasto Tczew i Żuławy Wiślane, który został zakończony
w 1998 roku.
Na zakończenie, nie będzie chyba przesady, gdy po
wiem, że wielu uczestników naszych wędrówek właśnie
dzięki Klubowi, a szczególnie Romanowi Klimowi, nauczy
ło się patrzeć inaczej na otaczający nas świat. W wielu
osobach rozbudziło się ogromne pragnienie poznania „małej
ojczyzny" z jej historią, zabytkami i przyrodą. Dużym osią
gnięciem Klubu jest również to, że przetrwałjuż 12 lat, mimo
iż działa całkowicie społecznie, nie otrzymując żadnych do
tacji na swoją działalność statutową.
Co szczególnego chciałby Pan przekazać naszym
Czytelnikom?
Wszystkich, którzy chcą poznać piękno naszego re
gionu i nie tylko, serdecznie zapraszam na wędrówki.
Dołączcie do nas. Informacje o wędrówkach można uzy
skać w każdą środę o godz. 1800 w Muzeum Wisły na
Spotkaniach Klubowych oraz w telegazecie TV3,
str. 702.
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Zamieszczony tekst Natalisa Sulerzyskiego pochodzi z jego "Pamiętników byłego
posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński", wydanych w 1871 roku. Wspomnienia polskie
go patrioty wznowiono dopiero w 1985 roku w Instytucie Wydawniczym "Pax". Wybrany
z pokaźnej książki fragment (pominięto przypisy) dotyczy wydarzeń z lat 1846-1848,
o których głośno było także na Pomorzu.
Tytuł fragmentu pochodzi od redakcji.

NATALIS SULERZYSKI

W więzieniu
Nadszedł rok 1846, w którym Ludwik Mierosławski
przybył do Księstwa, skąd wieści o przygotowa
niach do powstania i do nas dochodziły. Emisariu
sze jego kręcili się i u nas. Ale wkrótce nastąpiły areszto
wania w Poznańskiem. W owym czasie zachorowałem na
ciężką gastryczną febrę z przyczyny zmartwienia, jakie mi
sprawiła śmierć najstarszego syna. Śliczny ten chłopiec,
już pięć lat mający, prawdziwa moja pociecha, zachorował
razem z wami, dzieci moje, na odrę - wyście wyzdrowieli
szczęśliwie, a on, najsilniejsze dziecko, umarł.
Przykuty do łóżka, donoszą mi, że jacyś panowie chcą
się ze mną widzieć. Wychodzę chwiejąc się do nich. Przed
stawia mi się nowo przysłany landrat z oficerem, oświad
czając, że z rozkazu prezesa policji Lauterbacha ma odbyć
rewizję papierów. Rewiduje pozornie, ale niedługo oświad
cza, że mnie aresztuje, bo będę odstawiony na fortecę gru
dziądzką. Przedstawiam, że widzi mnie chorego - nic nie
pomaga, powtarza, że z rozkazu prezesa policji nie może
ustąpić - ekstrapoczta stoi przed dworem. Trzeba było po
żegnać się z żoną skłopotaną o zdrowie moje i siadać do
powozu zapakowany w pościel, z dwoma żandarmami, któ
rzy mnie odstawiają do Grudziądza.
Z owego więc rozkazu Lauterbacha, który odjeżdżając
do Królewca czułym listem pożegnał się ze mną, dziękując,
że mnie winien swoje wyniesienie, zawożą mnie do Gru
dziądza. Zaprowadzają do wilgotnej komnaty, której ścia
ny saletrą pokryte. Położenie moje było okropne, bo nocy
przepędzam bezsenne, trapiony myślą straconego dziec
ka. Tak kilka dni przepędziwszy, czuję się bardzo osłabio
nym, przeglądam się w zwierciadle, bo mi pozwolono wszel
kie wygody - okropnie wyglądam, blady i żółty, widzę, że
źle ze mną postanawiam więc nie dać się. Odpędzam smut
ne myśli, skaczę po moim więzieniu, choć się przewracam,
śpiewam wesołe piosenki, gimnastykuję - posyłam po po
wieści Eugeniusza Suego i Dumasa, żeby się rozerwać. Tak
powoli zaczynam się orzeźwiać, sen i apetyt powraca. Żą
dam, żeby mi powiedziano, za co tu siedzę.
Przychodzi landrat Grewenitz, z Poznańskiego przysy
łany do indagacji, bardzo grzeczny, prawi komplementy, że
jestem bardzo szanownym obywatelem, ale znanym z pa
triotyzmu, a zatem podejrzenie, że należę do spisku Miero
sławskiego, naturalne. Żądam dowodów na czyny prawa
mi zakazane, bo przecież uczucia patriotyczne nie są
w Prusach karygodne. Prosi o cierpliwość, bo musi innych
więźniów indagować.
Tak schodzi kilka tygodni. Gazety, które dotąd odbiera
łem razem nie dochodzą mnie. Podoficer, który mi je zwykle
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przynosił, tłumaczy się, że je zapomniał, ale kiedy tego za
pomnienia nie ma końca i zaczynam się niecierpliwić, przy
znaje mi się nareszcie, że ma zakaz, bo awantury się dzieją
w Krakowie, Rzeczpospolita proklamowana itd. Dostaję
znowu pod sekretem gazety i doznaję chwilowej pociechy
ze szczytnych odezw, jakie tylko republika ogłosić jest
w stanie, zawartych w Manifeście Rządu Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej do narodu polskiego. [...]
Później dowiedziałem się od sędziego, dlaczego zaka
zano mnie przesyłać gazety. Więźniowie bowiem, którzy
już się do wszystkiego przyznali, dowiedziawszy się o wy
padkach krakowskich, naraz znowu się zapierali, a nic z nich
wydobyć nie było można, tak że postanowiono zakazać
przesyłanie im gazet. Strach udziela się fortecy. Pewnego
poranka mówi mi podoficer, że cały garnizon zeszłej nocy
był na nogach, bo koło północy przybył Niemiec do bra
my, żądając widzenia się z komendantem. Wpuszczony
powiada, że dziesięć wielkich wozów z kosynierami przy
było do wsi milę odległej, ale noc zeszła spokojnie. Później
zapewnia mnie podoficer, talarkiem do poufałości zniewo
lony, że pełno kosynierów dokoła fortecy się kręci.
Strach ma duże oczy! Odwiedza mnie kuzynka, Paulina
Szawelska, gorąca patriotka, która pomimo asystencji placmajora, całując mnie szepnęła: „Będziesz uwolniony".
To wszystko musiało błogi spokój mojego więzienia
przerwać, bo każdy nocny łoskot zdawał mi się zapowia
dać moje uwolnienie zdobyciem fortecy. Ale zamiast uwol
nienia nastąpiła tylko zmiana mojego więzienia. Zapowia
dają mi bowiem, że mnie gdzie indziej muszą umieścić, bo
z nowo przybyłych więźniów jeden zajmie moją kwaterę,
a ja w mieszkaniu audytora wygodniejszą dostanę stancję.
Przeprowadzam się zatem do bardzo pięknego pokoju,
a spojrzawszy oknem widzę ojca pierwszej żony mojej, Czap
skiego ze Sumowa, w przeciwległem oknie, zamkniętego na
klucz. Dowiaduję się dopiero, co to wszystko znaczy. Kie
dy dotąd sam jeden z polskich obywateli w kozie byłem, bo
reszta więźniów prócz księdza Tułodzieckiego byli emigran
ci, a pomiędzy nimi Seweryn Elżanowski, poaresztowano
mnóstwo obywateli i jednych do Grudziądza, drugich do
Chełmna i Torunia pozwozili.
Przyczyną był następujący wypadek. U jednego wałę
sającego się podejrzanego człowieka znaleziono kartkę, na
której znajdował się spis majątków mających dostawić do
powstania pewną liczbę, ludzi i koni. To dało powód do
aresztowania wszystkich właścicieli wymienionych mająt
ków, pomiędzy którymi większa część była, którym się nie
śniło o takich awanturniczych ofiarach. Między nimi jeden
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z najmajętniejszych obywateli, które całe życie się starał
zostać pruskim hrabią w prowincji tak biednej w takie zna
komitości, ale mu się nie udało.
Największą biedę komendant fortecy miał z teściem
moim, który skoro go placmajor odwiedził z eskortą, wy
rwał klucz od stancji i schował do kieszeni nie pozwalając
się zamykać, dowodząc im, że będąc jeneralnym radzcą landszaftowym na stare lata nie potrzebuje być zamykanym jak
student i spacerował ciągle po mieście. Widząc to wszyst
ko z okna mego, bardzo mnie to bawiło, tym bardziej że mi
arkuszowe, bardzo pocieszne raporty składał z tego, co
z nimi dokazuje. Syn jego, Józef, był osadzony w mojej
kazamacie, żeby nie był w bliskości ojca.
Mając we dnie taką zabawę, wieczory przepędzam czy
taniem z biblioteki gospodarza mego paradnej edycji Ty
siąca nocy i jednej z rycinami, tak że dosyć kontent jestem
z mego położenia, ale przekonała mnie służąca, którą widy
wałem za dnia wodę noszącą pod moimi oknami, że się
czuła szczęśliwszą ode mnie, bo wieczorem podkradłszy
się pod moje drzwi i przyglądając mi się przez dziurkę od
klucza, głośno zawołała: Armes Stulmperchen! - „Biedne
niebożątko!". Nie mogłem czytać dalej, bo rozmyślałem nad
tym, ile to prawdy w tych słowach prostej dziewczyny.
Niedługo to jednak potrwało, bo wszystkich puścili do
domu, a ja znowu wróciłem do mojej kazamaty. Tu dopiero
dowiaduję się od mego podoficera, że owego posiadacza
kartki ostro indagują, skąd ona pochodzi, ale na próżno, bo
powiedzieć nie chce, nareszcie żeby go zmusić, kazał landrat
Grewenitz mu pięćdziesiąt batów wyliczyć. To spowodowa
ło go do oświadczenia, że się głodem zamorzy. Dotrzymał
słowa przez cały tydzień, żadnego jadła nie przyjmując, cho
ciaż coraz smaczniejsze potrawy mu dawano; dopiero ósme
go dnia, kiedy już bardzo był osłabiony, a ciągle nalegano na
niego, aby przyjął jedzenie, bo wtenczas rząd pruski jeszcze
dbał o to, aby go o barbarzyńskie postępowanie, przez owe
baty, nie obwiniono, oberznął sobie cholewy od butów, kazał
je sprzedać i chleba za nie kupować. Zambarasowało to po
stępowanie tego szczególnego więźnia, które się wnet roz
głosiło, bardzo panów inkwirentów i wypuszczono go na
wolność, ale i Grewenitza odesłano do Księstwa.
Mój podoficer, którego przychylność sobie zyskałem,
wszystko to mi opowiadał i co z drugimi więźniami się dzie
je, narzekał tylko na Elżanowskiego, którego żona napaść
nie może, taki wilczy ma apetyt i dopiero jak jej kazał tłusto
mu dać jeść, został zadowolony.

Na koniec, kiedy już prawie całego Dumasa i Suego prze
czytałem, po dwumiesięcznym siedzeniu przychodzi do mnie
asesor na przesłuchanie. Powiada więc, że kiedy emisariusze
Mierosławskiego bywali u mnie, musiałem wiedzieć o zamie
rzonym powstaniu, a ponieważ żem nie doniósł rządowi,
współwinnym jestem. Przekonany, że szlachetną otwartością najwięcej dokazać można, odpowiadam: „Nie zaprzeczam,
że my Polacy zwykle ze sobą rozmawiamy o sposobach, jaki
mi wydobyć się potrafimy spod jarzma, rozmawiamy o przy
czynach, dlaczego przeszłe powstania się nie udały i co trze
ba robić, żeby przyszłe były szczęśliwe". Tu mnie przerywa
sędzia pytając się czy to ma zapisać; i owszem, ale proszę
słuchać dalej. Ja zawsze utrzymywałem i utrzymuję, że tylko
kiedy wszystkie warstwy narodu potrafi jaki znakomity przywódzca do wspólnego działania i poświęcenia pociągnąć,
wtenczas tylko można mieć nadzieję, że się uda powstanie.
Mierosławski zaś i jego partyzanci są, jak wiadomo, przeciw
nikami arystokracji, myśląc, że i bez tej zamożnej części na
szego narodu może się obejść. Starano się zatem mnie do
tego antyarystokratycznego obozu dostać, a kiedy to się nie
udało, dano mi pokój nie wspominając o bliskim powstaniu.
Uczciwy sędzia odzywa się na to: „Pana deklaracja tak
otwarcie i szczerze wypowiedziana, ma wszelkie cechy praw
dy - nie tak jak inni więźniowie, którzy powiadają, że króla
pruskiego kochają - zapiszę to wszystko tak, jak pan żą
dasz, a ręczę, że będziesz wolnym". Toteż kilka dni potem
nie pozwolili mi dokończyć zaczętej pięknej powieści Du
masa, tylko kazali mi wyjść z więzienia, innych wszystkich
wywieziono do Moabitu berlińskiego.
Chociaż tylko dwa miesiące siedziałem, tak uczułem
szczęście wolności nie będąc już: armes Stumperchen, że
zapomniałem się gniewać na tych, co mnie uwięzili, bo żeby
nie oni, to bym z taką radością nie jechał do kochanej żony,
do dzieci, do Piątkowa, żeby nie oni, to bym nie miał spo
sobności do tej cząstki cierpienia dla miłej ojczyzny, które
krocie naszego narodu tak pełnym kielichem spełnia ją!
Przed kilku latami zostałem radzcą Towarzystwa Kredy
towego obrany przez obywateli. Podczas więzienia mego
dyrekcja komisoria moje dala innemu radcy z ościennego
okręgu, wróciwszy więc do domu żądam zwrotu komisoriów
do mnie należących, na co dostaję odpowiedź, że z rozkazu
komisji inkwimjącej wszystkie komisoria suspendowane zo
stały u tych radzców, którzy byli pod śledztwem. Odpisuję
na to, że wybrany zaufaniem obywateli nie mogę uznać
wdanie się owej komisji do instytucji obywatelskiej jako słusz-

Sing - Akademia w Berlinie
- miejsce posiedzeń sejmu

34

KMR

ne i składam urząd. To samo stało się z wyborem moim na
posła w roku 1847 na pierwszy sejm pruski, tak zwany sejm
połączonych prowincji. Napisano mi, że z tego samego po
wodu mój zastępca, Józef Kossowski, jest powołany.
Przy tych wyborach lud nasz wiejski podbechtany przez
żandarmów i egzekutorów, którzy z góry mieli polecenie ciem
nemu temu ludowi przedstawić, że panowie chcą poddań
stwo zaprowadzić, nie chciał się łączyć z nami, tylko na zapy
tanie, kogo wybieracie na posła, zwykle opowiadano: „Króla"
i żadne przedstawiania, że takie głosy upadną, nie pomagały.
W moim okręgu ludzie z mojego majątku już mieli tyle zaufa
nia do mnie, że głosy dawali na tego, którego im wskazałem.
Obywatele zaś niemieccy, będąc w naszym okręgu
wyborczym składającym się z brodnickiego i lubawskiego
powiatu - w mniejszości, chętnie przystawali na propozy
cje nasze, żeby wybrać jednego Polaka, drugiego Niemca.
Dla wyjaśnienia powodów, że król zezwolił na ten sejm,
muszę się cofnąć w historycznym poglądzie.
Ojciec panującego króla przyrzekł był w odezwie: Do
ludu mego w roku 1813, że mu nada konstytucję, jeżeli
wszystko, co broń nosić zdolne pójdzie oswobodzić oj
czyznę od najazdu Napoleona. Toteż cała młodzież akade
micka i wyższe klasy szkół nawet z Prus Zachodnich i Po
znańskiego poszły walczyć, tym bardziej że w owej odezwie
zapowiedziane było, że kto nie pójdzie, straci prawo do
urzędów. Naczelnik turnerów na całe Niemcy, Jahn, z wie
lotysięcznymi swymi uczniami, wstąpił w szeregi wojsko
we, które tak haniebnie pod Jeną się spisały i ta młodzież
głównie się przyczyniła do pomyślnego końca wojny.
Po wojnie Niemcy zaczęli się dopominać przyobiecanej
wolności, ale rząd uznał za stosowniejsze wziąć w kluby
podnoszącego się ducha, Jahna osadził w więzieniu i reak
cja w porozumieniu z rządem austriackim na całe Niemcy się
rozpostarła. Na dobitkę i aliant przy rozbiorze Polski, Mo
skwa, z nimi się połączyła pod nazwą Świętego Przymierza.
Próbowała młodzież niemiecka gdzieniegdzie stawiać opór,
ale więzieniem zachcianki opłacać musiała. Do tych wybry
ków należy policzyć zamordowanie Kotzebuego, posądza
nego, jako ajenta moskiewskiego, przez szlachetnego mło
dzieńca Jerzego Sanda, Bawarczyka, którego ścięto.
Tym sposobem przytłumiono podnoszącego się du
cha, a Niemcy postanowili dać pokój staremu królowi i cze
kać aż następca, który znany był jako światły, a jako taki
liberalny być powinien, niezawodnie dopełni przyrzecze
nia ojca. Omylono się jednak, bo skoro wszedł na tron,
wyrżnął mowę z balkonu zamkowego, w której bez ogródki
powiedział, że nigdy nie pozwoli na to, żeby jakieś para
grafy, a nie on, z Bożej Łaski, rządziły narodem.
W ogóle jednak liberalniejsze rządy nastały, prześlado
wanie kościoła katolickiego i Polaków w Poznańskiem pod
przeszłym rządem wzmagające się, zaczęło ustawać. Do
wodem tego było uwolnienie uwięzionego arcybiskupa
Dunina i usunięcie Flottwela z Poznania. Kiedy przygoto
wania do powstania przez Mierosławskiego kierowane, już
były dojrzałe do wybuchu, a królowi o tym doniesiono,
zwołał naczelników wojskowych i cywilnych na naradę.
Wszyscy byli za tem, aby czekać do wybuchu, bo wten
czas można będzie koniec zrobić z Polakami, on jeden był
przeciwny, dowodząc, że kto nie przeszkadza zbrodni wie
dząc o niej, sam zbrodnię popełnia, i kazał aresztować.
Mówił mi to landrat Grewenitz z Grudziądza.
Proces Polaków, mianowicie mowa Mierosławskiego,
w ogóle prąd ogólny do wolności, zaczęły rozbudzać Niem
ców tak, że król widział się zmuszonym zezwolić na zebra
nie się sejmu. Posłowie niemieccy z wielkim talentem do
wodzili, że tylko przez współudział narodu w rządzie kraj
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może materialnie i duchowo się podnieść. Jeden z nich
przypomniał królowi słowa Fryderyka II, nazwanego Wiel
kim, na śmiertelnym łożu: „Nuży mi się panować nad nie
wolniczym narodem": - \ch bin es mude ulber ein Volk von
Sklaven zu herrschen.
Rewolucja paryska w roku 1848 zastała więc Niemców
nieźle przysposobionych, a że król lubił się popisywać
dowcipem, więc i naród chciał mu dowieść, że nie bydlęta
i przed zamkiem wykrzykiwał, dopominając się konstytucji.
Francja bowiem jest ta koza, która jak ogon zadrze, to
wszystko za nią. Wtenczas licho zadarła, bo tylko przez
tchórzostwo króla, który uciekł, ogłosili rzeczpospolitą. Dziś
Francja we krwi skąpana zasiew wolności rozniesie po
świecie, a i my plon z niego zbierać będziemy.
Nie podobały się wybryki berlińczyków następcy tronu
i rozkazał wojsku uderzyć na bezbronnych. Wtenczas roz
legł się okrzyk: „Po broń!", a dzisiejszy cesarz wszech-Niemców umknął z Berlina. Rozpoczęła się walka zacięta wojska
z powstańcami, którzy głównie oficerów na cel biorą. Król
z zamku swego rozsyła rozkazy do wojska, walka trwa w póź
ną noc i dopiero, kiedy mu donoszą, że powstańcy chcą
zamek spalić, bo słyszano okrzyk na mieście: Wir wollen dem
Burschen auf die Bude riicken, każe wojsku ustąpić z mia
sta. Lud znosi trupy swoje w podwórzec zamkowy, król musi
zejść i czapkę zdjąć przed ofiarami swojemi.
Nasi więźniowie w Moabicie, na śmierć i więzienie skaza
ni, przepędzają pamiętną tę noc bezsennie, bo huk armat i ręcz
nej broni do nich dolatuje, na przemian nadzieją lub trwogą
miotani. Nade dniem dopiero, kiedy zwycięski lud wybiera
się uwolnić Polaków, uprzedza król amnestią gwałtowny na
pad na więzienie. Lud berliński zaprzęga się do wozu więź
niami napełnionego i w tryumfie zawozi przed zamek, zmu
szając króla do wyjścia na balkon, stamtąd ciągną do
uniwersytetu, gdzie rektor odzywa się do naszych: „Pano
wie, nie ma Polski bez Niemiec, nie ma Niemiec bez Polski!".
Czytamy to wszystko z niesłychanym rozrzewnieniem
w gazetach i czytamy dalej, że Mierosławski jedzie do Pozna
nia organizować wojsko równocześnie z Prusakami. Niepo
dobna siedzieć w domu; jadę do Torunia, żeby prędzej się
o dalszych wypadkach dowiedzieć. W drodze spotykam zna
jomych mi więźniów z Moabitu jadących do mnie, których
proszę, żeby do sąsiada mego, Aleksandra Wysockiego
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w Pułkowie jechali, aż wrócę z Torunia. Opowiadają, jak po
drodze Niemcy wszędzie ich z entuzjazmem przyjmowali,
a ksiądz Tułodziecki, z wierzchu wagonu, do nich o wiecznem zbrataniu dwóch dotąd zwaśnionych narodów roz
prawiał. Niemcy odpowiadali ogromnym: Hura! Es leben
die Polen!
Przyjeżdżam do Torunia. Na ulicy wołają na mnie: „Halt!
Bez kokardy polskiej, pan nie możesz do hotelu zajeżdżać".
Muszę zsiadać z bryczki i u pani Guksch kupić kokardę pol
ską, ale żądam i niemiecką, obie przypinają mi do czapki. Tak
już z dobrą miną jadę do Hotelu Sanssouci. Tam witany ser
decznie przez Niemców widzę i oficerów pruskich z kokarda
mi polskiemi. Niedługo zjawiają się obywatele niemieccy spod
Chełmna, którzy mi mówią, że ogólnym jest żądaniem, abym
zwołał jak najprędzej zgromadzenie do wspólnej narady.
Tymczasem nadchodzą wieści z Poznania, wszystkie
pomyślne, znajduje się i posłaniec od komitetu i przywozi
mi proklamacją, którą mam ogłosić w obydwóch językach.
Gdzież lepsze miejsce, jak w ratuszu, na wielkiej sali. Ogła
szam zatem, ponieważ już wieczór nadszedł, że jutro o dzie
siątej przeczytam w ratuszu proklamację przysłaną.
Wieczór przeszedł w najlepszej harmonii. Nazajutrz scho
dzą się powoli honoracje miasta, ale z przedstawieniem,
żebym nie zwołał zgromadzenia do ratusza i tak mnie mę
czyli, że musiałem, chcąc we wszystkim gotowość do zgo
dy okazać, tylko dać kilkaset egzemplarzy wydrukować
i rozdać. Dowiedziałem się, że się bali awantury ze strony
polskich mieszkańców przedmieść i rybaków, znanych z du
cha tęgiego. Jadąc przez miasto z powrotem do domu, sły
szę, że ktoś woła na mnie. Przybiega znajomy mi sędzia
niemiecki i pyta zdyszany: „Co będzie z Toruniem, jak bę
dzie Polska, boć to stare miasto niemieckie" - żeby się go
pozbyć odpowiadam: „Toruń i Gdańsk - wolne miasta!".
Podziękował mi serdecznie i pojechałem dalej.
Wróciwszy do domu, zjeżdża do mnie młody Wysocki
z gośćmi swoimi, między którymi i Poznańczyk przez komi
tet nam na instruktora przysłany, żebyśmy wiedzieli, jak
sobie postąpić, i układamy odezwę do zjazdu ogólnego w
Wąbrzeźnie. Instruktor prosi, żeby mu pozwolić napisać tę
odezwę. Napisawszy czyta nam, ale ze sześć razy było w niej
„zważywszy", a dopiero nastąpiła konkluzja, czytam mój
projekt tymczasem zapisany, który jako krótki i dość ener
giczny przyjęty został. Brzmiał mniej więcej tak: że rewolu
cja berlińska, która uwolniła braci naszych z więzienia
i ogłasza wskrzeszenie Polski, zniewala nas do podania brat
niej dłoni Niemcom na jednej ziemi z nami mieszkającym
- zapraszam zatem na liczny zjazd do Wąbrzeźna, gdzie rów
nocześnie naradzać się będziemy nad przygotowaniami do
przyszłej wałki z ostatnim wrogiem cywilizacji europejskiej.
Tę odezwę w niemieckim i polskim języku, w kilkunastu eg
zemplarzach przeze mnie podpisaną, rozsyłam natychmiast
przez konnych posłańców na wszystkie strony.
Przyjeżdżamy do Wąbrzeźna i zastajemy już napełnio
ną salę. Niemcy z innych powiatów przybyli licznie, z moje
go tylko jeden przysłany od drugich, już tylko do opozycji,
bo już wtenczas dwaj bracia Hennigi z Dębowej Łąki i Pląchot rej zaczęli pomiędzy Niemcami, dotąd bardzo grzecz
nymi, wodzić, żeby górę wziąć nad nami. Zastaję także z Moabitu uwolnionych księdza Tułodzieckiego i Seweryna
Elżanowskiego.
Przed rozpoczęciem obrad przybywają gońcy z różnych
stron. Jeden przywozi świeże proklamacje z Bydgoszczy,
drugi sztafetą oddaje mi wezwanie na sejm berliński, trzeci
nominacją moją na organizatora Prus Zachodnich przez
Komitet Poznański - wydział wojny - podpisaną przez Se
weryna Mielżyńskiego i Białoskórskiego.
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Czytam tę nominacją moją, obstąpiony przez przyjaciół
moich z Moabitu, którzy okazują swoje stąd zadowolenie,
ale widząc, że i dwaj inni obywatele, Kossowski i Kuchar
ski takie same pisma trzymają w rękach, pytam cóż tamci
dostali? „Oni mianowani twoimi adiutantami". Później do
piero dowiedziałem się, że równe nominacje dla wszyst
kich trzech przyszły, zostawiając przyjęcie dowolne. Ta
nominacja brzmiała ostro: „Rozkaz. Jesteś mianowany..."
itd. Niemcy wyciągają szyje do tych depesz, trzeba zatem
rozpocząć obrady.
Zaczynam więc od tego, że jestem mianowany organi
zatorem Prus Zachodnich, z wyraźnym rozkazem tylko w po
rozumieniu z Niemcami działać i proszę dla obrad nad tą
organizacją o wybór prezydującego. Wołają Niemcy, że
bym ja nim był, ale proszę, aby ta godność dostała się
panu Karolowi Kalkstein, jako starszemu, powszechnie sza
nowanemu obywatelowi. Zabierając głos, oświadczam, że
odtąd odwieczna nienawiść pomiędzy Niemcami a Polaka
mi ustać musi, wypadki berlińskie to święte przymierze
stworzyły. Ksiądz Tułodziecki w pięknej mowie opisuje sym
patią nie tylko ludu berlińskiego, ale i po drodze, którędy
przejeżdżali. Kiedy skończył wołają Niemcy: „Prosimy o wy
drukowanie tej mowy". Inny Niemiec wnosi, aby to zbrata
nie z ambon było publikowane. Żyd prosi, aby i Żydów do
tego braterstwa przyłączyć. Delegujemy zatem dwóch oby
wateli - jednego Polaka Sampławskiego i drugiego Niemca
- aby dziś jeszcze pojechali do biskupa do Pelplina w spra
wie tej publikacji.
Zabierają i Niemcy głos, zapewniając, że sprawę pol
ską: mit Gut und Blut popierać będą. Jeden tylko Niemiec,
wysłany przez owych Hennigów z mojego powiatu, Ra
abe, oświadcza, że nie ma nic przeciwko temu, aby Polska
była przywrócona, ale Zachodnie Prusy przez Krzyżaków
posiadane nie mogą należeć do Polski. Odpowiadam, co
się to w dwóch latach z naszą prowincją zrobiło, że została
niemiecką, kiedy ten sam mówca w roku 1846 przy wspól
nym obiedzie, występując przeciw postępowaniu rządu nie
przychylnego Polakom, przez co rozdwojenie robi, którego
dawniej nie było, przyznał w końcu: „Wszak my tu przyby
sze jesteśmy i pragniemy żyć w zgodzie z Polakami, jak
ojcowie nasi".
Kiedy dalej toczą się rozprawy, jak urządzać uzbrojenie
ogólne ludowe, dostaję doniesienie, że radca rejencji z Kwi
dzyna, Anz, pyta się, czy wolno mu przybyć do sali. Zapro
szonego witam i obok siebie stawiam. Robię dalej wniosek,
aby wybrać tymczasowy komitet złożony z Niemców i Pola
ków, który ma się organizacją powszechnego uzbrojenia, głów
nie w celu utrzymania porządku, zająć. I pan Anz zabiera głos
i proponuje, aby na początek wykluczyć palną broń.
Od czasu przybycia pana radcy zaczęło się przychylne
usposobienie Niemców zmieniać i okazało się tym, że prosili
tylko Polaków do tego komitetu wybierać. Wybieramy zatem
ów komitet z samych Polaków, z siedliskiem w Chełmnie, aż
do ogólnego zebrania delegatów całych Prus Zachodnich,
za dni ośm w tym mieście, gdzie się dopiero stały obierze
komitet. Oprócz mnie jako prezydującego, wybrani zostali
ksiądz Tułodziecki, Elżanonowski, major Korewa, Zakrocki,
szyper z Grudziądza - z Moabitu uwolniony.
Przysposobiłem wspólny obiad, żeby uświęcić szczęśli
wie dokonane zbratanie, ale kiedy sesja się kończy, Niemcy
wymykają się z sali i tylko sami Polacy siadamy do stołu,
oprócz jednego Niemca, który siadając naprzeciw mnie zrobił
mi uwagę, że jestem za otwartym i radził ostrożność.
Wracam do domu, gdzie mi tymczasem przybyła có
reczka, nazwałem ją Wiktorią, ale pokazało się, że za prędko
to imię jej dałem.
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Układamy natychmiast z Elżanowskim i Tułodzieckim
plan organizacji, bo na sejm berliński jechać nie mogłem, za
mnie pojechał zastępca Kossowski, a ponieważ mi donie
siono, że rentmistrz w Golubiu trzyma w więzieniu kilku
Polaków, żeby ich wydać Moskalom, jadę do niego żąda
jąc, by ich puścił na wolność, ponieważ ten handel z ludź
mi dziś ustać powinien. Zaręcza mi, że nie ma żadnych,
a ponieważ opuszcza posadę swoją nie czując się bezpiecz
nym, chce mi klucze swojego biura oddać. Dopiero kiedy
go zapewniam, że mu krzywda się nie stanie, byle zaniechał
wydanie Polaków, a kluczy nie chcę - uspokoił się.
Następnego dnia wyjeżdżam w celu tej organizacji z Wy
sockim i Kucharskim, a naprzód do Brodnicy, jako miasta
powiatowego.
W drodze zatrzymuje mnie landrat, eskortowany przez
dwóch żandarmów, bo mu doniesiono, że awantury doka
zuję w Golubiu, i pyta dokąd jadę? „Do Brodnicy, organi
zować uzbrojenie powszechne", prosi, abym się wstrzy
mał, aż wróci - przystaję i jadę na noc do Słoszew, do
gościnnego i patriotycznego domu państwa Jezierskich.
Tam noc bezsenną przepędziwszy, bo nadzwyczajność
wypadków spokój ducha odebrała, zajeżdża bryka pełna Niem
ców o świcie, pomiędzy nimi ich przywódca Hennig z Dębo
wej Łąki. Postanowili Niemcy z owym radzcą Anzem, jeszcze
w Wąbrzeźnie, zgromadzenie swoje w Chełmży odbyć i tam
uradzili wstrzymać owe zgromadzenie ogólne w Chełmnie, aż
wojsko, po które posłali, nadjedzie. Dla wstrzymania owego
zgromadzenia z całych Prus Zachodnich, które ich zaniepo
koiło, szukali mnie całą noc i znaleźli w Słoszewach.
Przedstawiając mi więc jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli
to zgromadzenie się zbierze, męczyli mnie tak długo, żeby
im okazać wszelką gotowość do stosowania się do ich życzeń,
aż przyrzekam, że cofnę wezwanie, na później je odkładając. Do
wódca Niemców Hennig chce mi dowodzić, że Prusy Zachodnie
nie mogą do Polski należeć. Odpowiadam mu: „Najlepszym do
wodem, że to polski kraj, są kwaśne gruszki, których tu pełno na
polach - wy lubicie słodkie".
Kontenci odjeżdżają, a mój adiutant Kucharski, które
mu cała sprawa zaczyna się nie podobać, siada z Niemca
mi, a w jego miejscu jedzie gospodarz, Marian Jezierski,
z nami do Brodnicy.
Dojeżdżając, widzimy o ćwierć mili od miasta rozsta
wione czaty, które znaki sobie dając, wracają spiesznie.
Mówię do towarzyszy: „Pewnie organizatora będą przyj
mować uroczyście". Ale wjeżdżając do miasta nic nie wi
dać, zajeżdżamy do hotelu. Tam niedługo napełnia się po
kój, w którym siedzimy, występuję zatem i wykładam
Niemcom, cośmy uchwalili w Wąbrzeźnie. Kiedym skoń
czył, oświadcza jeden z asesorów, że chętnie chce należeć
do komitetu i starać się o utworzenie onego dla organizacji
straży obywatelskiej, że ojciec jego walczył pod Kościusz
ką, i że sam największą dla Polski ma sympatią.
Kiedy więc zdaje mi się, że wszystko pomyślnie się za
czyna i wybieram się jechać dalej, a naprzód do teścia do
Świerczyn, zaczynają się napełniać pokoje masą wrzaskliwej
hałastry niemieckiej, przybierając groźne względem mnie usposobnienie. Pytam się, co chcą - jeżeli nie zrozumieli to da
capo zacznę prawić. Na to mi moi znajomi oświadczają, że
bym czem prędzej wyjeżdżał, bo życie moje w niebezpieczeń
stwie i w istocie widzę tu i ówdzie wychylającą się broń.
Siedząc spokojnie z towarzyszami na kanapie przyglądam się
temu, co się dzieje i widzę, że kiedy owe masy do mnie groź
nie się garną, kilkunastu stawają w mojej obronie, zastępując
im we drzwiach drogę. Tak przeszło godzinę trwa wałka, tylko
kilku rzemieślników polskich stawa obok mnie, a po staj
niach czekają parobcy polscy na mój rozkaz, z widłami.
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Widzę, że zamiarem jest Niemców wystraszyć mnie z mia
sta; oświadczam zatem, że odjeżdżam, jeżeli mi dadzą pokój
i rozejdą się. Odebrawszy zapewnienie, że nie będę napasto
wany przy odjeździe, wracam do domu, tylko z okien Niemki
szydercze pożegnania, wiejąc chustkami, mi przesyłają.
Przekonany, że w usposobieniu Niemców nagła zmiana
nastąpiła i kiedy w moim powiatowem mieście mnie tak
przyjęto, nie warto dalej się zapuszczać, jadę do Chełmna
donieść komitetowi, że dalej nie można podług żądania po
znańskiego komitetu, który zalecał jedność z Niemcami.
W tym celu jedzie Elżanowski do Poznania, a ja z księdzem
Tułodzieckim rozsyłamy odezwy na wszystkie strony, wzy
wając do jedności, która zapewne z nieporozumienia ze
rwaną została.
Później dopiero dowiedziałem się, co spowodowało tę
nagłą zmianę w usposobieniu Niemców. Otóż następca tro
nu, uciekłszy z Berlina, gdzie lud zabierał się zburzyć pałac
jego, który tylko przez to ocalał, że ktoś, po drabinie wy
szedłszy, napisał na murze: „Własność narodowa", przy
był w nocy do Bydgoszczy. Tam, zebrawszy naczelników
Niemców, rozkazał zerwać przyjaźń z Polakami: „On jedzie
do Petersburga i stamtąd z wojskiem wróci poskromić Po
laków i Berlin".
Tymczasem odbieram wiadomość, że szyper, Zakrocki,
wybrany na członka komitetu, wybierając się z Grudziądza
do Chełmna, został tam zatrzymany i zagrożony wiesza
niem, zaprowadzono go na fortecę, pod pozorem uchro
nienia go od zemsty ludowej. Piszę więc do komendanta
fortecy grzeczny list, prosząc go, aby mi pod eskortą przy
słano Zakrockiego, jako członka komitetu, mającego czu
wać nad bezpieczeństwem publicznym. Nie tylko, że go nie
wypuszczono, ale nadto rozgłoszono, że żądałem od ko
mendanta kluczy od fortecy.
Jakiemi Niemcy i Żydzi starali się kłamstwami podbu
rzać przeciw mnie, przytoczę jeden przykład. Kiedy Sampławski z owym Niemcem wracali z Pelplina od biskupa,
nocując w Grudziądzu, wpada do nich kupiec żydowski,
który im powiada, że ja w dziesięć tysięcy kosynierów
wpadłem do Wąbrzeźna, miasto zburzyłem, Niemców i Ży
dów w pień wyciąłem.
Próbowali obywatele niemieccy koniecznie mnie skom
promitować, nasyłając mi Polaków w ich służbie będących,
że chcą się zapisać do wojska polskiego. Powiadam im,
żeby teraz cicho siedzieli i służby swojej pilnowali, jeżeli
będzie potrzeba, to ich się powoła. Żądali koniecznie za
datku, ale dostawszy odmowę i skarżąc się, że głodni, da
łem każdemu złotówkę. Mówił mi później sędzia, żem bar
dzo dobrze zrobił, że tylko tak mało dałem, bo to nie mogło
się nazywać zadatkiem.
Oczekując rezolucji z Poznania, co dalej robić, wcho
dzi do mnie oficer od kirysjerów, znany mi jeszcze z ro
ku 1846, późnym wieczorem i powiada, że jutro szwa
dron jego przybywa do Chełmna. Na zapytanie: „Po co?"
odpowiada: „Posłali Niemcy znowu po mnie, bo się was boją".
Nazajutrz wjeżdża szwadron kirysjerów do miasta i nieba
wem obsadzają hotel, w którym stoję. Następnie wchodzi
miejscowy landrat, który mi donosi, że z rozkazu pana Anza
jestem aresztowany wraz z księdzem Tułodzieckim. Żądam
usłyszeć od pana radzcy za co? Nim on do mnie przybył,
wpada Elżanowski wracając z Poznania do hotelu, ale po
czciwy gospodarz radzi mu czym prędzej się wynosić, bo my
już aresztowani. To go ocaliło.
Pan radzca przybywa do nas, a zapytany, za co jesteśmy
aresztowani, mówi: „Z rozkazu rejencji" - i tak wywożą nas
z dwoma żandarmami manowcami, obawiając się, aby lud nas
nie odbił i osadzają w znanej mi kazamacie z roku 1846.
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DOROTA JĘDRZEJCZAK
Powszechnie wiadomo, że twórczość Jana Kochanowskiego,
najwybitniejszej postaci literatury polskiego renesansu,
wywarła znaczący wpływ na późniejszych poetów polskich.
Wśród wielu dowodów na to niech posłuży przykład Urszuli Kochanowskiej,
bohaterki I cyklu trenów.
Przedwcześnie zmarła ukochana córka czarnoleskiego piewcy
znalazła się w centrum zainteresowania wielu twórców, m.in. Bolesława Leśmiana,
owego fenomenu poezji lat międzywojennych i Zygmunta Bukowskiego,
współczesnego poety nurtu chłopskiego z Kociewia.

Urszula Kochanowska
Leśmiana i Bukowskiego
Moja analiza porównawcza wierszy poświęco
nych Orszulce ma wykazać jak najwięcej różnic jak i cech wspólnych utworów obu wspo
mnianych poetów.
„Urszula Kochanowska" Leśmiana z cyklu poetyckie
go „Postacie" jest wierszem sylabicznym, zbudowanym
z dwunastu dwuwersowych całostek treściowych. Użyte
w nim rymy należą do regularnych, parzystych i dokład
nych, np. pustkowie = głowie, żywa = szczęśliwa. Utwór
reprezentuje typ liryki bezpośredniej, której podmiotem jest
sama Urszulka. Uczucia zostały tu wyrażone bezpośrednio
i w pierwszej osobie bohaterki:
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.
Dziewczynka przytacza także wypowiedzi Stwórcy, któ
ry - podobnie jak i ona - jest bohaterem lirycznym.
Utwór ten powstał w XX wieku, ale Leśmian świado
mie użył typowych wyrażeń, charakterystycznych dla epoki
Urszulki, by w ten sposób uwiarygodnić i przybliżyć obraz
domu Jana z Czarnolasu:
I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela.
Leśmian w swoim 13-zgłoskowcu posłużył się licznymi
środkami retorycznymi, by opisana sytuacja stała się bar
dziej realna. Przykładem mogą być epitety - „stęsknieni
rodzice", „suknię najróżowszą", albo wykrzykniki:
Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie dzwoni!
Serce w piersi zamiera... Nie! To - Bóg, nie oni!...
Występują też porównania zwykłe, np.
Zrób tak, Boże - szepnęłam - by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, jak tam - w Czarnolasie!
Leśmianowa postać Stwórcy jest upersyfikowana,
wyposażona w ludzkie cechy, a obraz nieba odbiega od
powszechnie utrwalonych wyobrażeń. Przedstawiony
przez Leśmiana kawałek nieba to zwykły ludzki świat, iden
tyczny z tym w Czarnolesie, o który trzeba zadbać - „Więc
nakrywam do stołu, omiatam podłogę".
Utwór Zygmunta Bukowskiego „Do Urszulki Ko
chanowskiej" pochodzi ze zbioru „W twórczym żniwie",
wydanego w 1998 roku. Jest to wiersz biały, zbudowa
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ny z dwudziestu sześciu wersów, wolny - nie objęty żad
nym systemem wersyfikacyjnym. Także w tym przypadku
mamy do czynienia z liryką bezpośrednią, a podmiotem
lirycznym jest ojciec Ani, do której utwór jest przez poetę
adresowany: „Musiałem dać jej posag marny". Sytuacja
jest podobna do tej u Kochanowskiego. Jak każdy ojciec
dotkliwie przeżył stratę dziecka, czego dowodem są „obłęd
ne rozpacze", o których pisze Zygmunt Bukowski.
Tytuł wiersza wskazuje na odbiorcę ojcowskich wynu
rzeń. Podmiot liryczny zwraca się do Urszuli z nadzieją, że
dowie się od niej o dalszych losach Ani, która w utworze
jest bohaterem lirycznym:
Może ty swym geniuszem
Wielbiąca Pana tyle lat
Otrzymasz pozwolenie by do nas napisać.
Autor oczekuje odpowiedzi - kim teraz jest i czym się
Ania zajmuje. Gdyby jednak była to wiadomość niekorzyst
na, bolesna, to woli, by ta milczała:
Bo jakże przeżyć taką wiadomość
Skoro wierzymy że jest lilią Boga.
Cały utwór jest jakby listem bądź apelem do córki Ko
chanowskiego. Użyty współczesny język, łatwy w odbio
rze, został dobrany celowo do adresatki. Autor unika bo
gactwa środków stylistycznych, jest ich zaledwie kilka ale
prostych metafor, np. „wzeszła roślinka", „krucha docze
sność", „gęstwiny gwiazd".
Porównując oba utwory należy stwierdzić, że posiadają
wspólny temat liryczny, odwołując się do wspólnej symboli
ki personalnej Urszuli Kochanowskiej. Więcej jest jednak
różnic, a wśród nich z całą pewnością dominują cechy budo
wy zewnętrznej. Leśmiana wiersz wyróżnia się zdyscyplino
waną formą - ma budowę strofkową, jest rymowany, pisany
regularnym 13-zgłoskowcem. Użyta w nim została interpunk
cja. Bukowski stworzył wiersz biały, stychiczny, bez zastoso
wania interpunkcji ale każdy wers zaczynając wersalikiem.
U Leśmiana Urszulka jest podmiotem i bohaterem li
rycznym, natomiast u Bukowskiego pełni rolę adresata,
jest jakby łącznikiem między niebem a ziemią. Oba utwory
różni też język, który u Leśmiana został stylizowany na
mowę z XVI wieku.
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ANDRZEJ GRZYB

Siedem żywotów i prawdziwa śmierć
Jana Konrada Pomorskiego
I
Pierwsze życie Jana Konrada, niepewny, zachłystujący oddech po klapsie wiejskiej babki tej z naj
lepszą ręką we wsi do odcinania pępowiny. Rok 1901. Czas, który był dzień po dniu dla Jana Konrada
jednym wielkim zadziwieniem, a raj wcale nie był utracony, choć może nie całkiem był taki, jakim go
w

księdze

ksiąg

opisano.

Narodziny.

Angielska

czapka.

Wieloryb pod mostkiem.

Niekończące się

opowieści.

Narodziny
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna! Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

B

abcie i matki modliły się o szczęśliwy poród i zdro
wie tej, która rodziła bez skutku już drugi dzień.
Nad klęczącymi przy piecu kobietami pełgał rachi
tyczny płomyk gromnicy.
Kiedy już utracono nadzieję, dziecię wyszło na świat.
Pierwszej śmierci Jan Konrad uniknął cudem w chwili
narodzenia. Uduszony, jak się okazało nie ostatecznie, siny
i spisany przez położną na straty, uderzony jak należy
pulchną dłonią, która niejednego na ten świat przyjęła, za
czerpnął w prawie umarłe płuca pierwszy łyk powietrza
i wrzasnął, co wszystkich ostatecznie przekonało, że żyje.
Położna, wciąż trzymając siniaka za nóżki, nie była jednak
przekonana o zwycięstwie życia nad śmiercią i rzekła:
- Zaraz trzeba chrzcić, bo chuchro sine i nie bardzo do
życia się garnie. No, migiem kochaneczki, gdzie woda świę
cona?
Może wtedy właśnie Anioł Stróż, przeprowadzający nad
głową matki dzieci przez dziurawy mostek, nie bez trudu
niemowlę ze śmierci w życie przeprowadził.
Położna babą była wysoką i obszerną jak piec. Wła
ściwie nie nazywało się jej położną lecz babką. Mówio
no: „Leć po babkę, bo dziecko pcha się na świat, a mi
giem, bo nie zdążysz". A nie zawsze chodziło o ludzkie
niemowlę, bo babka równie dobrze jak ludzką pępowi
nę potrafiła przewiązać, tak i przy krowie również do
brze umiała się sprawić.
Położyła ledwo żywe dziecię na stole i zaczerpnąwszy
różowej od krwi wody, polała główkę dziecka, wypowiada
jąc jak należy: Ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. A imię twoje... No. Córko, nie rycz, tylko imię
podaj, imię rozumiesz? Półprzytomna matka ledwo co ży
wego noworodka niewyraźnie rzekła przez łzy: Jan Ko...
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- Rozumiem - podchwyciła położna - Jan Konrad.
Tu w ręce, a właściwie na języki, sprawę wzięły babcie
i ciotki.
I tak, nie wymyślając niczego nowego, zgodziły się z tym,
co wyszeptała półprzytomna z bólu matka i powtórzyła,
czyniąc znak krzyża, położna.
- Jan Konrad, a na bierzmowanie Michał.
Stojący w drzwiach z ojcem dziadek mruknął pod nosem:
- Po dziadkach i ojcach. No, chodź, bo zaraz się baby
o pępkowe upomną. Mam butelkę gorzałki gdańskiej albo
lepiej napoczniemy starogardzkiego Wilthauzena na tę
okazję. A nacudowały się nieźle i ze skutkiem dobrym, to
nie można odmówić.
I tak narodzony a cudem żywy siódmego dnia stycznia
1901 roku w chacie na rozdrożu nad rzeką siniak został
Janem Konradem.
Jak wisielec szczęśliwie ocalony z parzącego uścisku
sznura do końca życia nosi jako talizman kawałek sznura,
tak Jan Konrad nosił w maleńkim puzderku kawałek zasu
szonej pępowiny.
Minęła ledwo doba od połogu, gdy Anna rozbudzona
kwileniem Jana Konrada zwlokła się z łóżka i pojękując z bólu
podeszła do kołyski, by wziąć swego aniołeczka na ręce i od
słoniwszy nabrzmiałą mlekiem pierś, nakarmić głodomora.
Karmiąc patrzyła w okute lodem okno na rozświetlone
porannym słońcem drzewa, płot i wijącą się ku wzgórzu
drogę. Wszystko to zasypane puszystym śniegiem skrzy
ło się radując się rozpoczętym dniem. Patrząc na te niezli
czone odmiany bieli, na smużki, załamania i wygrubienia
zasp, pod którymi kryły się w ogrodzie róże, przy drodze
głogi, dalej wikliny przy strumieniu, myślała o przyszłości
pierworodnego, o tym, co też Pan Bóg ma dla niego, o la
tach, w których przy niej będzie dorastał, o odmianach
losu, które rzucą go być może w daleki świat, o jemu pisa
nych radościach i nieszczęściach, które pozostaną zakryte
aż do chwili, kiedy zdarzą się.
Malec, nie bacząc na matczyne zatroskanie, nasy
cony już, nie wypuszczając z wciąż lekko sinych warg
różowego sutka, na którym nabrzmiewała kropla mleka,
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wtuliwszy maleńką, łysą główkę w pierś niby w podusz
kę, spał bezpiecznie.
Anna gładziła główkę nowo narodzonego patrząc na
oblodzone pąki jabłoni za oknem. Cichutko z głębi jej serca
wyśpiewała się kantyczka:
Dziecineczko, Pereleczko. Witaj Jezu, ma Rybeczko:
Synu Boga, Perło droga, witam Ciebie dziś uboga.
- Mocno tam za oknem drzemie życie - szeptała. - Już,
już niedługo świat rozpęknie białoróżowym kwiatem i zie
lonym liściem na uciechę dla ciebie, Janie Konradzie, a ty
pewno, jak Bóg da, będziesz już raczkował.
Tej wiosny w jej pierwszy dzień, który okazał się dru
gim dniem Świąt Wielkiejnocy, ojciec Jana Konrada, Jan,
poszedł po południu do lasu po drzewo. Wrócił przed
wieczorem niosąc kilkuletnią lipę. Posadził tę lipę tak,
żeby mieć ją na oku; jeśli patrzeć przez okno na podwó
rze miedzy drewutnią a chlewem, w prawej części piotrowego krzyża.
Duma z pierworodnego napełniła Jana nadludzką pra
wie ochotą i siłą. Nim inni zabrali się do roboty, Janowe
pola były już zaorane i obsiane. Pobłogosławił Bóg Ja
nowi, a Jan z całych sił rękoma i sercem odpłacił Bogu
i światu.
Latem wraz z grupą sąsiadów, odpowiadając na apel
proboszcza łęskiej parafii, Jan pojechał pomóc w rozbudo
wie kościoła w Śliwicach. Janowi, pewno z powodu szczę
śliwych narodzin syna, robota paliła się w rękach. Za
wsze, jak i inni, chętnie dzielił się tym, co miał, choć
miał niewiele, ale tego roku rodzina z niepokojem pa
trzyła na jego hojność.
Późną jesienią Jan posunął się do tego, że zatrzymał
w Złym Mięsie ku uciesze przecież ledwo kopy mieszkań
ców trupę kuglarzy wędrującą z Tucholi do Starogardu,
której główną atrakcją były trzy tańczące niedźwiedzie. To
krótkie przedstawienie kosztowało jeno dwa cetnary owsa
i wcale niemałą kopkę siana. Po wielu latach pamiętano
o setnej zabawie w karczmie u brodu, o trzech tańczących
niedźwiedziach i o nieustającej Janowej dumie z narodzin
pierworodnego. Jan wtedy i później radując się niby bez
opamiętania, jak był przekonany, zachował należyty rozsą
dek. Jego wiedza o świecie solidnie była ułożona jak słoje
w pniu drzewa. Radości i nieszczęścia warstwa po war
stwie, krąg po kręgu, tworzyły jego moc, jego wolę życia.
Myślał o tym nie raz patrząc na niebo i ziemię, na las i rzekę,
których był nieodrodną częścią.
Ziemia kręcąc się jak bąk, zbyt szybko obiega słońce.
Dni, tygodnie, miesiące, lata mijają, jak z bicza trzasł. Czują
to na swej skórze dotkliwie ludzie młodzi, którym beztro
skie dzieciństwo upływa niepostrzeżenie i ludzie starzy,
którym gwałtownie ziemia czmycha spod nóg. Ludzie
w kwiecie wieku, między dwudziestym a sześćdziesiątym
rokiem życia są zbyt zajęci, żeby zauważyć bezlitosny upływ
czasu, czasu ich żywota.
Historia nieczęsto zaglądała do zagubionej w borach
nad rzeką wsi. Dzieje kilku, potem tuzina chałup to pasmo
narodzin i śmierci, dzielenia łanów na morgi, budowania
i pożarów, wędrówki kupców i przemarszu wojsk. Wieki śred
nie trwały tu o sto lat z okładem dłużej. Z kolejnymi było
podobnie.
Kiedy gospodarzy ubywało, las szybko porastał pola,
odbierał co swoje tak, że po niewielu latach, żeby na po
wrót obsiać zagony, wpierw trzeba było karczować. Od
czasu do czasu spokojna zazwyczaj rzeka występowała
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z brzegów i zmieniała swój bieg. Nowym korytem dzieliła
las i pola wedle własnej, przypisanej naturą woli.
Z rzadka ludzie szli stąd w świat, niewielu wybierało to
miejsce do osiedlenia. Bywało, że zaraza przywleczona z Kra
kowa czy Gdańska, wyludniała wieś nad rzeką prawie do
szczętnie. A jednak wieś, jej mieszkańcy, ich nazwiska, do
których policzenia wystarczyłoby palców rąk, trwali na
przekór przeciwnościom losu.
W mroku dziejów ostatecznie utonął dzień, w którym
któryś z Flemingów przystanął nad rzeką Wdą, rozejrzał się
i ważąc za i przeciw, postanowił spróbować uczynić kraj
ten sobie podległym. Może już dawno temu przybył tu nie
jako pan, lecz wasal, który dla pana swego poszerzał dzie
dzinę. Może skrył się tu w borze nad rzeką przed prześlado
waniem, by tu znaleźć schronienie. W każdym razie świa
dectwa babci Marynki, znanej z dokładności, powtarzane
przez wielu, więcej zawierały nieszkodliwej fantazji niż praw
dy. Według jej słów protoplastą był Konrad, który jako
krnąbrny sługa Gryfitów, tu nad rzeką znalazł schronienie,
nim jeszcze wymarli książęta gdańscy, a jego z kolei przod
kowie z Flandrii się wywodzą, a ponoć niepośledni ślad
prowadzi aż do Szkocji.
- A wszystko za przyczyną Henryka IV Lancastera,
który w 1390 roku wyprawił się na Litwę, żeby wspierać
Krzyżaków w wojnie przeciw Władysławowi i Witoldowi,
synom Olgierda. Władysław był już królem polskim. W dru
żynie Lancastera był Fleming, przyboczny rycerz króla, jego
niezawodny obrońca. Ten to rycerz w jednej z licznych
potyczek został ciężko zraniony oszczepem. Król Henryk
widząc, że z jego wiernego towarzysza życie uchodzi, ode
słał go lądem. Tak to przodek twój przez Malbork do Gdań
ska został zawieziony, a tu, kiedy się okazało, że mrozy
mocne skuły morze, dalej brzegiem odesłany został, aż tra
fił do dziedziny książąt pomorskich, gdzie pielęgnowany
przez dworkę, ponoć ze Świebodziców-Gryfitów się wy
wodzącą, po wielu tygodniach zmagania się ze śmiercią do
zdrowia wrócił. Lecz tu droga jego do Albionu została prze
rwana, a to za sprawą owej dworki, która pielęgnując ryce
rza, tak go w sobie rozkochała, że za żonę ją pojął i na
dworze pomorskim pozostał. A działo się to za zgodą króla
Henryka, który poprosił Bogusława VIII, księcia słupskie
go, aby ten go jako swego wasala i rycerza przyjął. Na tym
dworze dziadowie twoi dwa wieki dzielnie jako rycerze słu
żyli, między innymi Krzyżaków bijąc. Po śmierci ostatniego
z książąt, kiedy księstwem zawładnęli Szwedzi, Flemingi po
polskiej ziemi się rozpierzchły.
Babcia Marynka, której spódnicy chętniej trzymał się
Jan Konrad niż matczynej, prawiąc o krośniętach i Boro
wych Ciotkach zawsze znalazła w przepastnych kieszeniach
swych czarnych sukien zagubionego karmelka. Jej opo
wieści o smokach, królewnach i siłaczach nie miały końca.
Krzątając się w kuchni między frysztykiem, obiadem a wie
czerzą coraz to nowe snuła opowieści, w przerwach cien
kim głosikiem zawsze śpiewając:
Bernatka dziewczynka szła po drzewo w las
Anioł ją tam spotkał...
Jan Konrad był przekonany, że babcia Marynka jako
osoba święta bez wątpienia codziennie w sprawach waż
kich radziła się aniołów.
Anna niby żartem, lecz pewno trochę z zazdrości o tę
nadzwyczajną komitywę babci Marynki z Janem Konra
dem, mawiała, że babcia miast uczyć knapa czegoś porząd
nego, bajdami go bałamuci.
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Jan burczał pod wąsem to swoje jo, jo i szedł w pole lub
do lasu, bo -jak mawiał - robota nie będzie czekała.
Kiedy był już w stodółce, wciąż słyszał dobiegające
z domu wysokie, najwyższe: Ave, ave, ave Maryja.

Angielska czapka
o zdarzyło się naprawdę, choć po latach w pamięci
Konrada pozostał obraz podobny raczej do nielicz
nych, uporczywie powracających marzeń sennych
lub iluzji snujących się na zasłonie powiek.
A dzień był, jakich wiele bywa, słoneczny, długi i wy
dawało się nie mający swego końca. Na nadrzecznym pa
stwisku starsi chłopcy toczyli ze sobą zażartą bitwę o mie
dzę. Miedza rozgraniczała nie sąsiadów, lecz państwa na
co dzień przyjazne, teraz pogrążone w odmętach nienawi
ści, walczące z sobą na śmierć i życie. Kto ginął, ten po
chwili powstawał i jeszcze zajadlej nacierał na wroga. Zwy
cięstwa cesarskich po chwili okazywały się tryumfem kró
lewskich.
Konrad jako najmłodszy czuwał nad bydlątkami. Kro
wy i kozy umęczone upałem poskubywały niemrawo trawę
tuż nad brzegiem rzeki. Czas ciągnął się, lepił jak miód.
Konradowi dłużyło się niemiłosiernie. Koleżkowie wojo
wali, a on siedział i patrzył na bydlątka, którym ani w gło
wie było zrobienie jakiegokolwiek psikusa. Maj mnożył zie
lenie. Mlecze złociły łąkę niby miliardy gwiazd niebo. Rzeka
napasiona wodami niedawnych deszczy figlowała tak, że
wydawało się, że mleko w niej płynie nie woda.
Nagle na wysokim brzegu, po drugiej stronie rzeki po
jawiło się dwóch konnych jeźdźców. Stali chwilę powścią
gając konie, by nagle ruszyć w dół na złamanie karku.
Konie, poddając się jeźdźcom, wpadły z impetem
w rzekę. Rozbryzgując wodę, piaszczystą płanią prze
cięły nurt. Wychodząc z rzeki, tam gdzie pojono bydląt
ka, jeden z koni zapadł się przednimi kopytami w wy
deptaną przez krowy w tym miejscu łąkę. Jeździec nie
dość przygotowany na taką ewentualność, niby wy
strzelony z procy, przeleciał nad końskim łbem i upadł
na łąkę. Koń, szamocząc się w grzęzawisku, upadł, pło
sząc drugiego. Konrad zerwał się ze swego wygodne
go leża i popędził ku leżącemu na łące jeźdźcowi. Kiedy
dobiegł, pełen trwogi stanął nad leżącym na wznak jeźdźcem jak wryty. Na łące w czarnym fraczku, w białej bluzecz
ce i białych obcisłych spodniach, postukując szpicrutą
w czarne, wysokie buty, leżała, uśmiechając się, jasnowło
sa dziewczyna. Jej czapka, czarna ze wstążkami i daszkiem
leżała w błocie obok jej głowy. Dziewczyna wciąż uśmie
chając się, przemówiła do Konrada.
- No, podaj mi rękę, mój wybawco, rycerzu znakomity
- Konrad stał oszołomiony wypadkiem, lecz może bardziej
widokiem tej leżącej w rozdeptanej przez krowy, błotnistej
trawie, jasnowłosej piękności. Królewna - myślał. - Praw
dziwa królewna.
- Rusz się, kawalerze, podaj rękę - nagliła go dziewczy
na. Konrad, łamiąc swoje niespodziewanie drewniane nogi,
pochylił się nad dziewczyną i podał jej rękę.
- Nic się, mały książę, nie stało. Nawet nieszczególnie
potłukłam się. Na szczęście nie jestem z porcelany - wciąż
uśmiechając się, mówiła dziewczyna.
Kiedy wstawała, nadjechał drugi jeździec. Zeskoczył
z konia i chciał pomóc towarzyszce.

T
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- Du bist zu spat gekommen, mein Lieber (Spóźniłeś
się, kochaneczku) - po niemiecku, lecz zaraz wracając do
polskiego języka, zganiła go jasnowłosa piękność. - Ten
ta kawaler, rycerz mój i wybawca sprawił się jak trzeba.
A właściwie, jakie jest imię mojego wybawcy?
- Konrad. Jan Konrad - wykrztusił, wciąż oszołomiony
mały rycerz.
- Pięknie i niezwyczajnie. A twoje nazwisko?
- Fleming. Tu spod krzyża.
- Fleming, mówisz, a ja jestem Karolina ze Szturmowskich. Fleming, mówisz, to my pewno jesteśmy kuzyni.
- Henryk, der mein Retter, der kleine Ritter, (Henryku,
ten mój wybawca, mały rycerz,) okazuje się być moim ku
zynem, dalekim kuzynem, schłopałym kuzynem, ale kuzy
nem - szczebiotała mieszając niemczyznę z polszczyzną
jasnowłosa królewna.
Konrad, nie bardzo rozumiejąc szybko wygłaszaną
przez dziewczynę mowę, podniósł wciąż leżącą w bło
cie czapkę i wycierając ją mankietem, podał piękności.
- Twój kuzyn - mówił jeździec nazywany przez królew
nę Henrykiem, zdjął z głowy kraciastą czapkę z guzem na
wypukłym jej czubku, z długim daszkiem. Kłaniając się
Konradowi w podzięce za wybawienie towarzyszki,
podał czapkę wybawcy - To jest teraz twoja angielska
czapka, kuzynie-pastuszku, przyjmij ją w podzięce za
pomoc. Noś na pamiątkę.
Jan Konrad, trzymając w ręku angielską czapkę, jeszcze
dobrą chwilę patrzył na odjeżdżających. Jasnowłosa Karo
lina chichotała wiercąc się na swym ubłoconym wierzchow
cu. Henryk objeżdżał ją wkoło mówiąc do dziewczyny, że
nie można po tak wysokim stoku ryzykować zjazdu, bo na
szczęście wypadek mały, ale mogła ta jazda na złamanie
karku skończyć się prawdziwym nieszczęściem. Panna
machając ręką odganiała się od napominającego ją kawale
ra i kiedy łączka przeszła w piaszczysty zagon, spięła konia
i ruszyła kłusem.

Wieloryb pod mostkiem
atrzył w wodę. Piaszczyste dno tu i ówdzie poro
śnięte długim, zielonym włosem wodorostów pły
nęło w miejscu wraz z jego cieniem. Drewniany
mostek wyginał się i poskrzypywał. Woda opływająca
sosnowe pale wbite w dno marszczyła się, rozstępowała, zapadała i pieniąc się wirowała. Kiedy przestępował
z nogi na nogę podpierając się o niższy z dwu drągów,
będących poręczami, mostek drżał, kolebał się szukając
też nowego wsparcia na nierówno ociosanych poprzecznicach. Woda w rzece niedawno opadła tak, że
w sierpniowym słońcu na dnie widać było każdy ka
mień, a nawet każdego korzystającego z jego osłony
kiełbia. W przegłębieniu rynny, którą wartki nurt wy
żłobił między kilkoma kamieniami a smużącym piaskiem
wypiętrzeniem dna, spory pstrąg co chwilę unosił się
ku powierzchni i znacząc na toni niewielkie koła, zbierał
siadające na wodzie ważki.
Słońce niby ospały pastuch toczyło się po niebieskich
łąkach, stada białych baranków pasły się leniwie wokół
niego.
Nad lustrem rzeki pomykały jaskółki łowiąc chrabąsz
cze i ważki dla drugiego już tego roku wiecznie głodnego
pokolenia piskląt.
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W trzcinowisku, kryjącym ujście strumienia, gospoda
rzyła kacza rodzina. Szara mateczka krzyżówka uwijała się
pośród mendla kacząt, ucząc je wydobywać z wody co
smaczniejsze kęsy.
Zewsząd dobiegała cicha, lecz wyraźna, pieśń życia.
Za wzgórkiem porośniętym chałupami na Anioł Pański
rozdzwoniły się dzwony. Jan Konrad spojrzał w kierunku
wsi, wiedząc dobrze, że wylewający się zza pagórka głos
dzwonów, dobiega tu nad rzekę i mostek z kościelnej wieży
wystającej zza drugiego pagórka, za którym rozłożyła się
większa, parafialna wieś z kościołem. Jak Konrad tak, jak
stał, słuchając dzwonów, wpatrzony na wieś i słońce stoją
ce nad nią, niewprawnie, trochę po swojemu chwalił Boga
tak, jak to bez tych jego przekręceń i zająknień robiła w połu
dnie babcia.
Kiedy dzwony zaczęły cichnąć myląc rytmy, spojrzał
w rzekę. I wtedy właśnie z dna rynny, z jej łagodnego cie
nia wyskoczył może metr nad powierzchnię wody spory
pstrąg i niby płaski kamień rzucony w poprzek rzeki odbił
się od srebrzącej się toni, czmychając w nadbrzeżne szu
wary. Rynną płynęła z prądem rzeki tuż przy dnie ogromna
ryba. Jan Konrad stał na środku mostku przemieniony
w słup soli, z gębą rozdziawioną, z oczyma wybałuszony
mi. Ta ryba, wolno płynąca z prądem rzeki, była wielka, tak
ogromna, że połknęła bez trudu, jakby mimochodem jego
w południe krasnali cień, otarła się, bo inaczej nie mogła
przepłynąć, o podpierający mostek pal tak, że mostek za
drżał, zakołysał się, pokłonił się jakby temu potworowi pły
nącemu w dół rzeki.
- A ty, knapie, co tak tu stoisz na środku ławy z gębą
rozdziawioną? Do domu wracaj, bo wpadniesz krasnalu
i się jeszcze utopisz. - Jan Konrad ocknąwszy się z przera
żenia odwrócił się i widząc starszego, zdjął czapę.
- Niech będzie pochwalony. Nie zauważyłem wujka,
bo tu przed chwilą pod mostkiem płynął wieloryb - wypa
lił Jan Konrad, kłaniając się wujowi, który szedł na drugą
stronę rzeki z widłami i grabiami, aby przerzucić dosychające siano na łączce, która, jak we wsi mawiano, była tak
wielka jak cień wierzby.
- Wieloryb, powiadasz - wuj uśmiechnął się. - Ty le
piej pędź do domu, bo tam ojciec z matką szukają cię po wsi
i ani chybi pyda będzie w użytku. Najlepiej będzie, jak so
bie portki sianem wypchasz, a o wielorybie nie wspomnisz.
A może Jonasza też widziałeś?
- Nie widziałem - patrząc sobie pod nogi w szpary
desek, pod którymi płynęła woda, odrzekł niepewnie Jan
Konrad. Na przekór wujowym drwinom w Janie Konradzie
wieloryb wciąż ogromniał, stawał się coraz prawdziwszym
potworem, który nie wiadomo skąd, bez wątpienia przed
chwilą przepłynął pod mostkiem. Przepłynął i to właśnie on
miał go zobaczyć i zobaczył.
- No, knapie, w te pędy wracaj do chałupy, bo tam cię
naprawdę, urwisie, szukają, a ty tu sobie wieloryby oglą
dasz. Powiedz ojcu, że wieczorem przyjdę zobaczyć, jak ci
portki skroił.
Ostatnie słowa, w których groźba kary zabrzmiała moc
no realnie, dobiegły Jana Konrada na końcu uciekającego
spod jego nóg mostka, bo szedł, już szedł, a właściwie
biegł do domu.
Pyda, bolesny symbol ojcowskiego prawa, ale i rzeczy
wiście srogie narzędzie kary, nie poszła w ruch, chociaż
wytargane i nakręcone jak należy przez matkę uszy płonęły
sprawiedliwie jeszcze długo po obiedzie.
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Wieczorem wujek, przygryzając wąsika, posapując,
podnosząc głos do powagi przypowieści w proboszczo
wych kazaniach, opowiedział rzecz całą tak barwnie, że przez
długie lata żartowano z wieloryba Jana Konrada.

Niekończące się opowieści
- Patrz, mamo. To niebożę kiwa główką i uśmiecha się.
Całkiem jakby rozumiał te mamine bajki - perorowała naj
starsza ciotka. - Co to z niego będzie. Z tego chucherka.
- Bajki, nie bajki. A ty, przekorna smarkulo, mi się tu nie
mądmj tylko stół nakryj do kolacji.
- Gdyby ten mały naprawdę rozumiał, co się mówi, to
należałoby dodać, że wcale nie tak dawno nasza szlachta
rody swoje od senatorów rzymskich próbowała wywodzić
albo i od Jadama i Ewy - rechocząc pod nosem, dodał
dziadek.
- A ty to nie tylko przodków, ale i żywoty świętych
wydrwić potrafisz - odcinała się babcia. - A smarkaterii to
się podoba, oni już nawet w Boga nie wierzą.
- Wierzą, wierzą, ale to nie ich wina, że młodzi są i zgod
nie z wiekiem to i owo za uszami czarta mają- kończy uczo
ną dysputę dziadek. - I to jeszcze powiem, że prawdy na
świecie jest tak samo wiele jak i bajek.
Powaga mroku tym w izbie głębszego, im kto dalej od
lampy naftowej siedział godziła obecnych. Z komory przy
noszono chleb. Jego zapach i wpierw szelest noża, znaczą
cego na jego brzuchu znak krzyża i chrzęst krojonej nożem
skórki stawał się zapowiedzią rychłej wieczerzy.
Jan Konrad dopiero wiele lat później usłyszawszy, może
po raz enty, tę babciną opowieść nad kołyską kolejnego
ledwo narodzonego kuzyna, usłyszał ją naprawdę i zapa
miętał.
Powtarzał ją w snach. Wiele razy przychodzili do niego
zmarli przed wiekami pradziadowie. Jako żywi pokazywali
mu swoje dobre i złe uczynki. Wydawało się, że nigdy nie
narodzili się i nigdy nie umarli. Byli, po prostu byli zawsze
albo młodzi albo starzy tak, jak wypowiedziano ich w opo
wieściach.
Dom nad rzeką, w którym urodził się Jan Konrad, zbu
dowany był z tego, co, jak mawiał dziadek, było pod ręką.
Szkielet jego stanowiły nieżywicowane, ociosane z grub
sza sosnowe bale. Ściany jego wypełniała polepa kładzio
na na ruszt z trzciny i sosnowych łat. Podłoga w kuchni
i sieni też była gliniana. W sypialni i gościnnym pokoju
podłogę wyłożono z sosnowych desek. Dom cały wspierał
się na rozłożystym kominie. Dach kryła żytnia strzecha.
Dom, nim urodził się Jan Konrad, płonął trzy razy, ale za
wsze siłą rodziny i sąsiadów równie szybko jak się palił,
był odbudowany. Rozłożysty komin w kuchni był platą,
w dwóch pokojach piecem. Przy nim to w długie zimowe
wieczory gromadziła się rodzina, grzejąc się, wspominając
i snując jakby nigdy niewyczerpaną, niekończącą się opo
wieść. W tych opowieściach wszystko rozsupływało się
i plątało w nierozwiązywalne węzły, może i nieudolnie po
twierdzając agustiański pogląd mówiący, że teraźniejszość
jest przeszłością i przeczuciem, czy raczej pragnieniem przy
szłości.
- Utrapienie, utrapienie to słowo często wypowiadane
przez twoją babcię, ale babcia twoja powtarza je za swoją
matką. Nie mogłeś jej poznać, bo zmarła rok później niż jej
mąż, twój pradziadek. Patrzyłeś już na świat, ale jako jedno-
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roczny brzdąc nie możesz pradziadka pamiętać. Twoja pra
babka, zawołana gospodyni nie żadna paniusia, lecz ko
bieta zaradna i odpowiedzialna powtarzała słowo utrapie
nie wiele razy dziennie (w ciągu dnia). Powtarzała to
utrapienie nie ze względu na szóstkę dzieci, gdyby
wszystkie żyły, byłoby ich dziewięcioro, lecz ze wzglę
du na pradziadka. Ten gospodarz na siedmiu morgach
zawsze w wielkim kapeluszu, cajgowych, szerokich
spodniach, z których wylewał się spory brzuch, w ko
szuli zawsze nieskazitelnie białej i wełnianej kurtce
z wielkimi guzikami miał jedną przypadłość, która wła
śnie była powodem owego utrapienia. Ta przypadłość
pradziadkowa to jednorurka z kolbą wykładaną perło
wą masą. Z tą fuzją twój pradziadek, jak mawiała twoja
prababcia, dziadek częściej sypiał niż z nią. Wiecznie
milczący, pochrząkując, szukał okazji do ruszenia nad
rzekę, do lasu, w pole na polowanie. I jak pamiętam,
miał dobrą rękę i celne oko. Rodzinie nigdy nie brako
wało dziczyzny, ale za to prababci brakowało męża w do
mu. Radziła sobie, ale tę dziadkową pasję i samego my
śliwego po prostu tak często nazywała utrapieniem, że
słowo to zawsze miała na końcu języka. A wiesz, jak
twojego pradziadka przezywano, jaki nosił przydomek?
Skąd możesz wiedzieć. Skąd możesz wiedzieć, że prawie
każdy nosił wtedy przezwisko. Był „Trampek", bo wiecz
nie trampał, dreptał, wiercił się jak puszczony po pod
łodze bąk, inny był „Piponem", bo ponad miarę zaprzy
jaźnił się z kieliszkiem, jeszcze inny zwał się „Piszczkiem",
bo głos miał piszczący, cieniutki i chrapliwy. Przezwisk
nie używano, zwracając się do noszącego przezwisko,
bo „Trampek", „Pipon", „Piszczek" mimo, że wiedzieli
dobrze, jak ich dodatkowo ochrzczono, nie znosili swo
ich przydomków, bo te prawdziwie, lecz niezbyt przy
chylnie ukazywały ich wady. Na twojego dziadka mó
wiono „Wola Boża". Wzięło się to oczywiście z jego
myśliwskiej pasji. Przecież miał jednorurkę, więc kiedy
rzadko, lecz jednak czasem chybił, to mruczał pod no
sem: „Wola Boża". Podobnie zresztą pomrukiwał pod
nosem grając w skata. Tak więc żartując, można by rzec,
że twoi pradziadkowie to „Utrapienie" i „Wola Boża".
Każda chałupa, płot każdy, miedza, pole i zwierzę miały
swoje imię. Chałupa była świerkowa, albo chruściana, albo
pruska, płot był garbaty albo do rzeki, albo upadły. Miedza
była Prylowa, albo na dwa kamienie, albo w niebo. Pole
było boże, albo pryllowe, albo wisielca. Bocian gniazdują
cy na domu zwał się Ignacem, a ten ze stodoły Kulasem.
Kunę, która przepadła nie wiadomo gdzie, by nagle po mie
siącach spokoju położyć pokotem całe ledwo narodzone
pokolenia kacząt, nazywano nieboszczką. Baranka, który
się utopił, ale ożył, kiedy zabierano się do ściągnięcia z nie
go skóry, ochrzczono zmartwychwstańcem.
Każdy kamień, wierzba, rów miały swoje dzieje. Dziu
rawa grapka, dożywająca swoich dni jako micha na ko
ści dla psa, ni stąd ni zowąd, nagle okazywała się przy
czyną i świadkiem poparzenia babcinej nogi, bo ona to
właśnie jakoś spadła z kuchni wylewając ze swego pę
katego brzuśca zupę tak nieszczęśliwie, że sięgnęła ona
babcinej nogi tej, na którą kulała do śmierci. Kulała, bo
w lipcu spadła z fury, kiedy są ciężkie od dojrzałego
żyta snopy. Noga spuchła, bolała, ale lekarza nie było,
a kto by tam zresztą myślał o lekarzu w czas żniw. Po
jakimś czasie bóle minęły, opuchlizna zeszła, a noga
odrobinę zrobiła się krótsza, ale nie było to wielkie nie
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szczęście, przecież chodzić mogła. Tak więc zostało i po
jakimś czasie nikt już nawet nie pamiętał, że nie kulała,
że kobieta z niej była jak świeca, do tańca żwawa tak, że
po pas spódnice jej podfruwały.
Najciekawszą opowieścią, wciąż na nowo rozpalającą
wyobraźnię Jana Konrada, była ta, która wspominała dale
kiego wuja, też Jana, który za morzami w mitycznej Amery
ce był właścicielem fabryki zabawek. Jan Konrad dał temu
fabrykantowi zabawek drugie imię, zgodne z jego fachem,
Mikołaj. Mimo, że nigdy, nawet na święta Bożego Naro
dzenia, nie przyszła z Ameryki choćby najmniejsza paczka
z zabawkami, Jan Konrad wciąż oczekiwał, że kiedyś listo
nosz przyniesie najwspanialszą paczkę z prezentami wy
słaną przez Jana Mikołaja. Choć ciotka opowiadała, a na
wet uwiarygodniając opowieść, pokazywała zdjęcie łysego,
pucołowatego wuja fabrykanta, Jan Konrad przekonany
był, że ten krewny ma bujne, siwe jak śnieg włosy i sto
sowną mikołajową brodę.
- Tak to mniej więcej wyglądało. Chociaż należy do
dać, że o ile się nie mylę, a nie mylę się, Jan Konrad urodził
się w tydzień po śmierci naszego Konrada, ojca naszego
Jana, pradziadka Jana Konrada tego oto usmarkanego paniczyka baraszkującego na ganku - po kilku latach wspo
minała któraś z ciotek popijając niedzielny drożdżowy kuch
bonkawą.
- Tak więc zmarł Konrad, a narodził się Jan Konrad.
Cherlawy, lecz, jak widać, ciekaw świata. Mój Boże, zróbcie
coś, bo ani chybi, wymorduje wszystkie kurczaki i co bę
dziemy potem jeść. Ciotka Zofija, jak ją nazywał jej mąż
Stanisław, jako żywo niewiele większy od kurczaka, miała
już wtedy ponad sto kilo żywej wagi i nie zamierzała na tym
poprzestać. W każdym razie jej waga kontrastowała jaskra
wo z lekkością i ciętością jej języka. Wciąż grzebała i eks
humowała rodzinę i sąsiadów, chrzciła, żeniła, wpędzała
w biedę i zamawiała zmory. Nikomu nie udało się umknąć
przed jej troską.
Rodzinne, małe i wielkie opowieści mnożyły się bez
końca, koniec jednej był początkiem drugiej, a ten począ
tek był zapowiedzią następnej.
W cieple pieca, w mijających dniach rodziły się nowe
opowieści, w zakamarkach pamięci odnajdywali się ci, któ
rzy wydawało się, że zmarli dawno.
Opowiadając się wciąż od nowa, krzątając się po domu
i historii, rodzina radowała się sobą i światem codziennie,
pozostawiając smutek i tęsknotę na dni, kiedy los niemiły
na powszednią miłość rzucał starych i młodych za rzekę za
las, na krańce świata.
A za oknami, w które niechcący zaglądała rzeka, i las,
i zagony, toczył się bez przerwy najprawdziwszy spektakl
życia. Wiosna otrząsała się ze śnieżnej bieli, pęczniała zie
lenią, złotem błękitami. Rozbudzona rzeka toczyła się teraz
prawie czarna, nasycona iłami wody. Las podnosił się ku
niebu, rósł, okrywając się nową zielenią. Pola rozpękały,
karmiąc zuchwałe zboża i kartofle. Zwierz dziki i domowy,
otrząsnąwszy się z zimowego niedostatku, mnożył się.
Jan Konrad rósł, a właściwie nie rósł, na przekór
czasowi. W wieku trzech lat nadal mógł przed gniewem
babci czy niezliczonych ciotek kryć się w kołysce. Nie
wielu widziało kraśnięta, ale jeśli ktoś nie widział, to,
jak mawiała najmłodsza ciotka Tereńka, wystarczy, żeby
zerknął na Jana Konrada. Marny wzrost i cherlawość
miały swoje zalety. Jan Konrad z czasem nauczył się
doskonale to wykorzystywać.
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Agnieszka Flissikowska
Powiedz mi
sama nie wiem
dlaczego
Tradycją

się stały, zainicjowane przed laty
przez Krystynę Wołodkiewicz-Chęć, corocz
ne spotkania w skarszewskim Zamku Joan
nitów zapaleńców poezji, ludzi pełnych ma
rzeń, którzy zanurzają się we własnej głębi. Czytać
ich wiersze - mówi inicjatorka spotkań - to tyle, co
patrzeć w ich dusze.
Ostatnie takie poezjowanie odbyło się w końcu li
stopada 2003 roku. Swoje utwory przedstawiło sześciu
adeptów liryki. Wysłuchało ich jury złożone z przychyl
nych i wyrozumiałych znawców literatury: prof. Tade
usz Linkner z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dwaj lite
raci - Andrzej Grzyb i Waldemar Nocny. Dzieląc się
wrażeniami po prezentacjach wierszy przyznali, że do
strzegli sporo zadatków na dobrą w przyszłości poezję.
O niejednym z tych debiutantów będzie można zapew
ne jeszcze usłyszeć, pod warunkiem, że już teraz nie
spoczną na laurach. Przeważnie pochodzą oni ze szkół
średnich Bolesławowa, tam bowiem u Krystyny Wo
łodkiewicz-Chęć zrodził się niegdyś pomysł poetyckie
go współzawodnictwa.
Młodzi autorzy odważyli się zademonstrować stan
swego wnętrza, a był on różny, ale zdarzyły się udane
skojarzenia, jak np. u Marty Lipskiej Nadzieja to war
kocz z uśmiechu spleciony (Nadzieja) czy u Kamili Burczyk z Kalisk, która się zwierzyła, że miłość
Może być letnim deszczem
Na zielonej łące
(...)
Samotnym
drzewem
Na otwartym polu
(Miłość)
U Lucyny Rogowskiej pojawiła się zupełnie dojrza
ła refleksja:
/ tylko czarno-białe zdjęcie
spoczywające na dnie szuflady
przypomina że byłeś.
(Dzisiaj)
Być może, że niektórym z uczestników dawnych
spotkań poetyckich minęła już potrzeba lirycznego
wywnętrzania, ale są i tacy, którzy ze sztuką precyzyj
nego zapisu swoich odczuć zmagają się nadal. Agniesz
ka Flissikowska jest już studentką trzeciego roku pra
wa, Karolina Słomińska i Zbigniew Knut studiują
politologię. Dowiadujemy się o nich i o ósemce pozo
stałych autorów ze zbiorku „Wierszokleci czy poeci",
wydanego w 2003 roku, a stanowiącego dokument zam
kowych spotkań, gdzie po raz pierwszy młodzi ujawnili
swoje wiersze - wyznania, wiersze - pamiętniki, wier
sze - rozmowy z samym sobą. Uczynili to dlatego by
ocalić obrazowe i zmysłowe walory słowa. Wśród tek
stów zamieszczonych w tym zbiorku uwagę zwraca róż
norodność poetyckiego obrazowania, wydaje się doj
rzałej już liryki Agnieszki Flissikowskiej.
Jesiennemu spotkaniu w Zamku Joannitów towa
rzyszył koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu
ze Starogardzkiego Centrum Kultury.
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wciąż jeszcze
jest
choć nie powinno
wciąż jeszcze
trwa
choć tyle razy
zniszczone było
pomóż mi zrozumieć
Ty którego kocham płomień
który mi
serce rozpala

Bliskość rozłąki
Już zabrakło nam łez
na to co było
aby to opłakać
Boimy się spotkać
by się nie rozłączyć
Żyjemy słowami
które jak wiatr
słabną na wiosnę
I tylko nasze usta
nawzajem pożądane
zostaną na zawsze
suche i spękane
Czekamy na dni
które nie nadejdą
(...)

Ty
Zakochałam się
jak dziecko
Zauroczyłam się
jak dziecko
I łatwowierna stałam się
jak dziecko
I tak niewiele
do szczęścia mi potrzeba
jak dziecku
Więc kochaj mnie
bo przy tobie staję się kobietą
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RYSZARD SZWOCH

Łanostrofy
Zygmunta Bukowskiego
I tym razem liryka Zygmunta Bukowskiego ma charak
ter wybitnie osobisty. Jest nieustannym przywoływaniem motywów obecnych we wszystkich dotych
czas opublikowanych zbiorach jego wierszy. Ta wierność
tematom potwierdza ogromną siłę przeżyć i doświad
czeń życiowych poety, które powracają echem w jego
wierszach. Obraz dzieciństwa przypadającego na lata
drugiej wojny światowej jawi się wciąż przez tragizm
wygnania z rodzinnego domu przez tych „co we wrze
śniu tędy szli" {Baśniowy świat), chociaż zabliźnia tę
ranę w pamięci upływający czas, powierzając historię
„pamiętliwym fiołkom". W tych zbiorowych losach jego
pokolenia, w krzywdach i radościach ocalenia z pożogi,
mieści się przede wszystkim los samego poety i jego
najbliższych - z późniejszym etosem pracy na roli i da
rem tworzenia. Uprawa roli staje się więc codziennym
pacierzem {Przeistoczenie skib), a radość tworzenia
upodabnia ten trud do Bożego rzemiosła {Mistrz i dłu
to). Atawistyczna więź z miejscem urodzenia nie do
puszcza myśli o porzuceniu gniazda, za nic ma więc
poeta judaszowe pokusy {Święta kraina). Chociaż pra
wo czasu przeobraża rodzinne krajobrazy {Trzepowo)
i mroczy niepokojem myśl o chłopskim jutrze {W jarz
mie zaboru), poeta tym silniej deklaruje swoje trwanie
„blisko rodzicielki" jako „pan przestrzeni" i prawowity
gospodarz {Moje gniazdo).
Kociewska „mała ojczyzna" urasta więc w poezji Bu
kowskiego do rangi arkadyjskiej krainy, zarazem matecz
nika najgłębiej ukochanego, ojcowizny - wprawdzie nie
dziedziczonej, ale okupionej trudem gospodarskich zno
jów. Jej znakiem naturalnie pozostaje wciąż ziemia, dom
i rodzina - najświętsze dla poety wartości, którym po
święcił swoje dorosłe już lata - dodajmy wraz z poślu
bioną żoną Różą Marią Bladowską. Skromna, pracowita,
kochająca i oddana, stała się powiernicą artystycznych
ambicji męża, poety-rzeźbiarza, ale i jego muzą {Róża
w kąpieli). Pełne zmysłowości, erotycznej finezji i subtel
nej metaforyki wiersze jej poświęcone należą do najpięk
niejszych w liryce miłosnej, która w dorobku poetyckim
Zygmunta Bukowskiego zajmuje miejsce całkiem pokaźne.
Sceneria intymności i wzajemna czułość {Zbędności), nie
słabnąca fascynacja {Jesteś mi), pożądanie sycone wy
obraźnią {Oczarowanie), zachowują młodzieńczą świeżość
i spontaniczność, gdyż dla miłości upływ lat się nie
liczy {Pod jarzębiną).
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Miłość nadaje sens życiu, warunkuje wszelkie odra
dzanie się do nieustannego trwania. Nietrudno więc do
strzec logiczny związek między obecnym w poezji Bukow
skiego wizerunkiem kobiety-matki z jej archetypem
ziemi-żywicielki. Ta sama miłość, z której wyrasta macie
rzyństwo - cudowny dar życia - znajduje odniesienie do
całej przyrody i stanowi spójnię kosmicznego porządku
świata. Jakże by inaczej odczytywać z wierszy Bukowskie
go zmysłowy, niekiedy wyrafinowany wręcz, opis pejzażu
kociewskiej ojczyzny, poddany świadomie erotyzacji, by
rodził skojarzenie z kobiecością. Instynkt płodności {Ła
skawość czerwca) i dziewicza pożądliwość czułości {Ba
zie) nie są wyłącznie udziałem naszego gatunku. Antropomorficzne i personifikacyjne zabiegi autora obdarzają całą
przyrodę jednakim darem współodczuwania, na który go
dzimy się zaledwie w literackim świecie baśni.
Jak dotąd bywało w poezji Bukowskiego, tutaj tak
że słowem malowane obrazy pór roku {Do czerwca),
zwłaszcza wypełnionych rolniczym trudem {Po żni
wach) oraz wybarwionych bogactwem kolorów {Przyj
ście jesieni), przeplatają się z urokliwym misterium,
swoistym spektaklem odgrywanym w scenerii pól {Na
powietrzny
teatr).
W uniwersalny obraz świata Bukowski wrysował swoj
ski, rodzimy świat „małej ojczyzny", sentymentalny i sta
roświecki, zarazem poddający się nieuchronnym naciskom
nowoczesności i społecznych przemian. Obawia się ich
negatywnych skutków dla ocalenia pokoleniowej ciągło
ści, ustępującej nieubłaganie przed naporem cywilizacyj
nego postępu. Zmechanizowanie rolniczych zajęć {Współ
czesna kośba), zanik etosu pracy na roli i groźba utraty
ziemi {Ostrzeżenie) - oto widome znaki czasu, którym
poeta przeciwstawia dumną świadomość chłopską tego,
który żywi i ubogaca.
Ten odwieczny, biblijny wymiar pracy rąk, trudu doko
nującego się w pocie czoła, owocującego chlebem codzien
nym, czyni z niej dar od Boga na ludzki pożytek. Jest więc
świętością. Jak po żniwnym trudzie przyniesie ostatecznie
koronę „wiecznej szczęśliwości" {W koronie Stwórcy).
Harmonijny związek człowieka z uprawianą przezeń ziemią
przeradza się w sakralną więź i tak właśnie postrzega ją
Bukowski. Swoje codzienne szczęście poeta mozolnie bu
duje własną pracą, znosząc mężnie ten trud, jak i ciosy
wymierzone przez podstępny los. Umocnienie w znosze
niu ciężaru bolesnych doświadczeń czerpie z wiary.
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Prostoduszna religijność Bukowskiego przenika do
wierszy autora i tam się objawia jako fundament jego prze
myśleń. Jest wyznacznikiem postawy poety niezależnie od
treści i motywów danego utworu. Ma w sobie siłę weryfi
kującą moralne oceny różnych zjawisk otaczającej autora
rzeczywistości, nie wyłączając ostatnich wydarzeń ter
roryzmu światowego. W dorobku poetyckim Zygmun
ta Bukowskiego można odnaleźć niemały zestaw wier
szy o charakterze wybitnie modlitewnym, bardzo
osobliwą lirykę wyznania wiary i rozmowy poety z Bo
giem. Trwa ona nadal - pogłębiona i skupiona, wolna
od zwątpień i buntu, ufna i wyciszona jak samo życie
zbliżające się do ziemskiego kresu. Przyjrzyjmy się uważ
niej poetyckim modlitwom włączonym do tego zbiorku,
a dostrzeżemy w nich powracający od szeregu już lat
motyw przemijania życia, dojrzewania człowieka do
śmierci - zwłaszcza własnej - niezależnie od wieku pod
miotu wypowiadającego się słowami tej poezji. Kluczem
interpretacyjnym okazuje się motyw jesieni, czytelnie
naznaczony piętnem swojej symboliki, paralelny w ca
łym świecie przyrody i w biegu ludzkiego życia. Nie
ubłagany w swoim konsekwentnym biegu czas ludzki
wchodzi w porę jesieni, gdzie radość z dokonań i plo
nów człowieczych działań przychodzi oddać świado
mości rzeczy ostatecznych. Myśl o konieczności poże
gnania ze światem, który pozostaje {Kontemplacja
w żwirowni), mobilizuje poetę do wyśpiewania swego
dziękczynienia za dar życia {W zlęknionym zdumieniu),
za łaskę wewnętrznego wzrastania duszy człowieka i ar
tysty, wrażliwego i twórczego. W emocjonalnej posta-
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wie autora można dostrzec horacjańską nutę unieśmier
telnienia artysty za sprawą jego nieprzemijających dzieł.
Jednocześnie pojawia się w jego „psalmodii szeptliwej"
cień niepokoju, czy ten „wieczny dom" uszczęśliwi po
etę, czy „ostateczna i wieczna siedziba" chociaż trochę
przypominać będzie kociewskie domostwo, ziemską
„małą ojczyznę". Z tego umiłowania doczesnego świa
ta rodzi się u poety nadzieja powrotu „na gościnę" do
swoich. Oczekiwanie zmartwychwstania wypełni mu
więc tęsknota za tym, co pozostawił wśród rodzimych
krajobrazów.
W rozważaniach Bukowskiego o przemijaniu poja
wia się także motyw śmierci osób najbliższych. Już wcze
śniej zaistniał w utworach dotyczących przedwczesne
go odejścia matki poety, zmarłej w wieku zaledwie 37 lat,
a także zgonu jego małej, jedynej córeczki Anny. W tym
zbiorze powraca ów motyw w żałobnych strofach po
wstałych po śmierci brata Jana, który pospieszył na
spotkanie z matką, by swoim talentem upiększać nie
biańską krainę wieczności {Telegram do matki). Tym
czasem pustkę po nim nie sposób niczym wypełnić
{Odejście gospodarza), jak to ongiś podobnie odczu
wał czarnoleski autor trenów.
W takim oto ciągu tematycznym - od rozległych krajo
brazów zwłaszcza lokalnej ojczyzny, której zasadniczym
elementem jest polskość i chłopskość, poprzez indywidu
alne doznania i przeżycia przez pracę i miłość w tym świe
cie radości i smutków, aż do medytacji o przemijaniu i pro
jekcji wieczności - prowadzi czytelnika zasób wierszy
pomieszczonych w tym tomiku.
Intuicja i osobliwa wrażliwość autora decyduje o do
borze środków artystycznych, właściwych i adekwatnych
dla treści utworu. Ta zaś jest z reguły prosta, zrozumiała
i bliska codzienności, przez to również nieskomplikowana
co do formy, komunikatywna w sposobie wypowiedzi,
o czytelnych motywach i obrazach poetyckich. Od pro
stoty tematów i stylu Bukowski rzadko odchodzi, unika
stylu wysokiego i zwyczajowego decorum nawet w po
etyckich modlitwach. Bliższa jest mu bezpośredniość po
tocznej mowy, naturalnej jak cały chłopski świat. Jednak
i tutaj poeta ulega pokusie twórczych eksperymentów. Wy
czucie eufonii budującej nastrój, swoboda w kształtowa
niu brzmienia słów, dają Bukowskiemu ciekawe pole dzia
łania. Ludowy poeta zaskakuje więc i zadziwia.
Pozorny paradoks ludowości poezji Bukowskiego
wynika z faktu, iż osadzona jest głęboko w tradycyjnej
kulturze wsi, przesycona chłopską wrażliwością i wy
posażona w ideały zakorzenione w tym środowisku
- a przy tym niezwykle chłonna na nowoczesność, tak
w sferze treści jak i formy. Język, którym przemawia do
czytelnika, obfituje w różnorodne modyfikacje, ulubio
ne przez poetę skróty metaforyczne, a zwłaszcza neolo
gizmy, w których Bukowski gustuje z upodobaniem. Ta
cecha języka poetyckiego najprzejrzyściej go charakte
ryzuje i wyróżnia. Siewca słowa i żniwiarz - poeta i jego
„łanostrofy" - hołdują przede wszystkim leśmianowskiej tradycji. I na tym polu Bukowski umie zaskakiwać
ciekawymi pomysłami słowotwórczymi. Za to dialektyzmy w stylu jego wierszy schodzą, o dziwo, na dalszy
plan, choć zdawać by się mogło, iż u ludowego poety to
one właśnie z natury swej wiodą prym. Bukowski nie wy
zbywa się ich, ale nasyca nimi swoje wiersze oszczędnie,

KMR

inkrustując co najwyżej strofę niejako odruchowo.
Z ulubioną przez Zygmunta Bukowskiego formą wier
sza białego i wolnego, preferowaną w poezji współcze
snej, współgra urozmaicony repertuar pojęć mitologicz
nych, terminów muzycznych, nazw utensyliów
liturgicznych, czyniąc warsztat twórczy ludowego po
ety jeszcze bardziej interesujący.

Zygmunt Bukowski na poetycką drogę wkroczył nie
śmiało, raczej nieufnie i czuł się na niej dość niepewnie.
Świadomość poruszania się w przestrzeni zarezerwowanej
dla pewnej elity paraliżowała go, ale zarazem mobilizowała
do przyspieszonej edukacji literackiej, rozpoznania warsz
tatu i tajników poetyki. Uczył się posługiwania postron
kiem dla nazbyt zuchwałej imaginacji, okiełznania niepo
kornej wyobraźni, by „odpowiednie dać rzeczy słowo".

Ta determinacja, upór godny chłopskiej natury oraz zawie
rzenie własnym możliwościom wyznaczały etapy konse
kwentnie wiodące go do celu - na literacki parnas. Na tej
twórczej drodze sprawdzał siebie w roli artysty rzeźbiarza,
poety, prozaika i dramatopisarza. Nowym objawieniem, któ
rego próbkę daje i w tym tomiku, jest jego poezja adreso
wana do dziecięcego czytelnika.
Towarzysząc Bukowskiemu od początku na tej dro
dze jego poezjowania zdumiewam się niewyczerpanym
- wydaje się - obszarem inspiracji, świeżością postrze
gania tej codzienności, która przenika w metaforyczny
świat wierszy, pobudza do dziecięcego wprost uwiel
bienia życia, ale i buntu, do sentymentalnych zadziwień
i modlitewnej pokory.
Jak dobrze pozwolić poecie dać się porwać w tę prze
strzeń zachwytów. Właśnie po to, by jego „zasiew ser
deczny" plonował w nas stokrotnie.

ZYGMUNT BUKOWSKI
Wiosenny wywczas

Łanostrofy

Patrz kochana jaskółki wróciły
I stokrotki tańczą na łące
Chodźmy i my nad rzekę
Duszę rozweselić jej wiosenną śpiewnością
Bo i nam po zimie umęczonym szarością
Słońcem kaczeńców nasycić się trzeba
W dwojakach twych serca posłuchać
W niedzielny wywczas ucztę spożyć
Pod bluszczem pnącym
Potem siąść na drzewie powalonym
I patrzeć jak woda zabiera nam
Piękną cząstkę naszego trwania

Wiedz pieszczona powietrzem wibrującym
Od słoneczka grzejącego
Że nie wsiewam w twoje łono
Byle jakie ulegliwe
Skłonne rodzić gorzki sporysz
Jeno pewne wyszukane
Korzeniące się głęboko
Mogące przetrwać wrogie susze
Wichury napastliwe
Aby moje łanostrofy
Wciąż się chwiały po słowiańsku
I szumiały ciągle polsko
Choćby przyszło trwać w niewoli

Odurzony wiosną
Wiosno w mojej jesieni
Z twej przyczyny jestem
Cudownie chory
Zbłądzony w szmaragdowym labiryncie
Ariadno próżno zwijasz nić
Puściłem ją nie chcę wrócić
Chcę trwać w jej wonnych ramionach
W pościeli haftowanej
W błękitne przylaszczki
Czuć świeżości wytchnione
Z dolin w kwiatach
Z łąk ścielących się na łono
Dziewiczym porostem
Proszę nie sprowadzajcie medyków
Pozwólcie być w tym obłędzie
Weselić się ciągle w zielonym święcie
Zawsze z nią w welonie kaliny
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od takim tytułem ukazały się wspomnienia o Zygmuncie Grochockim autorstwa Kazimierza
Mąkosy, a przygotowane do druku i opatrzone notą oraz przypisami przez Ryszar
da Szwocha. Bardzo starannie i estetycznie wydana książeczka jest trzecią pozycją w serii
pamiętników i wspomnień wychodzących od kilku lat w Bibliotece Kociewia, w ramach Fun
dacji Wydawniczej TMZK im. Pawła Wyczyńskiego. Przypomnijmy, że w założonej przez
fundatora serii edytorskiej ukazała się w 2000 roku książka Józefa Bąkowskiego „Całym
sercem ukochałem", dotycząca twórczości Teodora Czecholińskiego.
Autor wspomnień, prof. dr hab. Kazimierz Mąkosa to przyjaciel Zygmunta Grochockiego z lat
gimnazjalnych 1936-1939. Napisał tę książkę jako wyraz pamięci i hołdu dla przyjaciela.

Zygmunta
Grochockiego pamiętam z czasów
wspólnego uczęszczania do Państwowego Gim
nazjum Klasycznego w Starogardzie. Byliśmy w tej sa
mej klasie, od pierwszej do trzeciej, w latach 1936 do
1939- Pamiętam go dobrze. Był jednym z najbliższych
mi kolegów: serdeczny, otwarty, koleżeński, żywego
usposobienia, pełen ciekawych pomysłów i humani
stycznych zainteresowań. Siedział zazwyczaj w przed
nich ławkach klasy, bo chyba miał trochę słaby wzrok.
Prowadziliśmy często zapamiętałe dyskusje, zwłaszcza
na przerwach oraz po lekcjach w klasie, czekając na
pociąg do domu, bo obaj dojeżdżaliśmy okresowo po
ciągiem do Starogardu. On ze swego Barłożna, skąd do
chodził do stacji Mirotki (około 3 km), a ja z mego Kamirowa i ze stacji Nygut (koło Skarszew).
Rozstaliśmy się w czerwcu roku szkolnego 1938/39
z promocją do czwartej klasy i nadzieją wrócenia do

Pożegnanie Zygmunta w lipcu 1942 r.
Od lewej: Józef Bąkowsk
Zygmunt Grochocki
i Paweł Wyczyński,
poniżej siosty Zygmunta
- Anna i Jadwiga
Fot. ze zbiorów Kazimierza Mąkosy
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szkoły po wakacjach. Przebywaliśmy jeszcze razem
w końcu sierpnia na tygodniowym kursie Sodalicji Ma
riańskiej w Wielu, skąd rozjechaliśmy się zaniepokojeni
wiadomościami i wydarzeniami nadchodzącej wojny,
która wybuchła 1 września 1939 roku.
Spotkaliśmy się raz jeszcze w czasie wojny, latem 1942
roku, kiedy wybrałem się rowerem do Starogardu odwie
dzić kolegów szkolnych. Wśród nich był też Zygmunt.
W smutnym był nastroju, bo liczył się z rychłym powoła
niem do wojska. W połowie lipca został wcielony do
wojska niemieckiego. Nie zobaczyłem go już więcej, nie
wrócił już do rodzinnych stron. Oddał młode swe życie
w ofierze za patriotyczną wierność Ojczyźnie. Za wykry
tą działalność konspiracyjną w wojsku został we Francji
skazany na śmierć i rozstrzelany 20 marca 1943 roku.
Starogard, miasto naszej gimnazjalnej młodości, ob
chodził niedawno 800-lecie swego istnienia. Przy tej

Płyty nagrobne
z epitafiami
w miejscu spoczynku
Zygmunta Grochockiego
i Józefa Grzędzickiego
w Nantes
Fot. ze zbiorów rodziny
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