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Kociewie jest
na swoim miejscu
Nie tak dawno pisaliśmy o tym, jakie to nas ogarnęło zdziwienie po stwierdzeniu
jakiegoś żurnalisty, że Kociewia nie ma. W odpowiedzi udowodniliśmy, że Kociewie
było, jest i będzie, zarówno jako nazwa i region. Dzisiaj mamy następny niepodwa
żalny tego dowód.
Nabyłem sobie niedawno taki skromny „Podręczny atlas Polski", wydany w 2002
roku przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza
Romera i na stronie 132 przyjrzałem się mapie zatytułowanej Regiony historyczne. Na
obszarze zielono oznaczonego Pomorza Gdańskiego, występującym jako jeden
z głównych regionów historycznych, figurują dwa regiony historyczno-etnograficzne: Kaszuby i Kociewie. Ten ostatni region, pisany takimi samymi literkami co Kaszu
by, leży wzdłuż lewego brzegu Wisły, między Świeciem a Tczewem.
Na sąsiedniej stronie atlasu znajduje się mapa Dialekty i gwary. I również w tym
samym miejscu wzdłuż Wisły odnotowano zasięg gwar kociewskich. Natomiast obok,
co zapewne niektórych zmartwi, w grupie „główne dialekty polskie" występuje „ka
szubski". A więc mowa kociewskich sąsiadów jest dialektem a nie językiem.
Przy okazji zajrzałem do niewielkiej książeczki, wydanej w 1991 roku przez wy
dawnictwo „Arkun", O Kaszubach prof. Gerarda Labudy, na którego to naukowca
kaszubscy działacze tak chętnie i często się powołują. Na stronie 41, gdzie mowa
o „przylądku kaszubskim" Pomorza Wschodniego, czytamy „że Kaszubami nigdy nie
określano ludności Kociewia i Krajny".
Możemy więc spokojnie trwać nadal, bo nieprawdą jest, że Kaszuby - jak to chcą
niektórzy - sięgają od Szczecina do Torunia. Stąd wniosek, że Kociewie znajduje się
na swoim miejscu, w pomorskiej dzielnicy, na równi z sąsiednimi Kaszubami.
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EWA ROGALSKA

Prasa tczewska w latach PRL
ciąg dalszy

DO 1976 ROKU
Wybuch drugiej wojny światowej położył kres
działalności tczewskiego ośrodka prasowego.
Przestała w związku z tym ukazywać się prasa
polska. Podczas okupacji niemieckiej docierały tutaj jedy
nie sporadycznie lokalne gazetki konspiracyjne: „Głos Ser
ca Polskiego" (1941-1943), „Gryf Pomorski" (1942-1944),
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„Świt" (1944) oraz „Strażnica Bałtyku" .
Bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny świato
wej wydawano na terenie Tczewa „Głos Pomorski", który
pojawił się w marcu 1945 roku w redakcji mgra H. B. Mezy
ka (lub Mczyka). Druk w układzie dwuszpaltowym, odbity
był czcionkami Drukarni i Księgarni w Tczewie. Pismo prze
kazywało obwieszczenia i zarządzenia burmistrza dotyczą
ce organizacji życia w mieście, drobne ogłoszenia lokalne
i relacje z przebiegu działań wojennych2.
17 lutego 1946 roku na bazie wcześniejszej gazetki szkol
nej powstało „Młode Życie. Pismo młodzieży szkół śred
nich". Kolegium redakcyjne (red. nacz. Janusz Pasierb),
mieściło się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym przy
ul. 30 Stycznia (drukowane w Drukarni Tczewskiej pod
Zarządem Państwowym). Zgodnie z zamierzeniami redak
cji, pismo miało pomagać ...odbudowywać wszystkie mo
ralne i materialne wartości [...] dostosowywać je do wy
magań nowego ducha czasu i zasad prawdziwej
demokracji. Proszono również młodzież Tczewa i okolic
o nadsyłanie ciekawych materiałów do redakcji i takie otrzy
mywano. Zawartość numerów wypełniały więc: wspomnie
nia z okresu okupacji, informacje z życia szkoły i miasta,
wiadomości sportowe, humor, rozrywka oraz sporo poezji.
W ostatnim numerze (nr 6 z dnia 15-31.05.1946 r.) odnajdu
jemy relację o pierwszym egzaminie dojrzałości w mieście,
z podaniem jego tematów i rezultatów. Pismo o objętości
od 8 do 10 stron, zamieszczało również reklamy z jednocze
snym podaniem cennika ogłoszeń.
Zaraz po zakończeniu wojny nastąpiło uspołecznienie
prasy krajowej. Władze komunistyczne przystąpiły do bu
dowy państwa socjalistycznego, w którym prasa stała się
narzędziem indoktrynacji społeczeństwa. Ponadto miała
mobilizować je do realizacji zadań wytyczonych przez par
tię. Bazę materialną drukarstwa, gospodarkę papierem
i kolportaż oddano do dyspozycji państwa (scentrali
zowany system zarządzania). Środkiem kontroli stała
się wówczas cenzura prewencyjna. Od 19 stycznia 1945
roku zaczęło funkcjonować Centralne Biuro Kontroli Pra
sy, Publikacji i Widowisk, później Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk - sprawujący kontrolę nad
prasą.
Ożywienie w zakresie rozwoju wydawnictw periodycz
nych nastąpiło dopiero w 1956 roku wraz z odwilżą poli
tyczną, która związana była z polskim październikiem4. Uka
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zał się wtedy nowy miesięcznik „Życie Tczewskie", jako
organ Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Naro
dowego w Tczewie. Pierwszy nakład z marca 1956 roku
wyniósł 8000, ale już następny 5000 egz. Opublikowano
pięć numerów gazety, która informowała o osiągnię
5
ciach społeczno-gospodarczych miasta i okolic . Pismo
prowadziło stałe rubryki jak: „Z życia partii", „Krótkie
informacje z życia sportowego", „Konkurs z nagrodami"
i „Listy do redakcji" -jako stały dział łączności z czytelni
kami. Jedna z czytelniczek pisma domagała się na łamach
„Życia Tczewskiego" przekazywania nie tylko „osiągnięć",
ale i „niedociągnięć" tzw. czynników wyższych i samych
mieszkańców6.
Od 1970 roku przystąpiono w Tczewie do organizacji
oddziału gdańskiego „Głosu Wybrzeża". Placówka ta, trze
cia po Gdyni i Elblągu, została zlokalizowana w budynku
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (wówczas przy
placu Grunwaldzkim). Mutacja oznaczona literami „BT" ob
jęła swoim zasięgiem powiat tczewski i starogardzki, a więc
dwa miasta połączone wspólnotą Kociewia. Od wtorku do
piątku nowa kolumna informowała odbiorców o nowych
wydarzeniach rejonu tczewsko-starogardzkiego. Oddział
tczewski, w którym pracowały dwie osoby (później redak
torzy „Głosu Wybrzeża" - Krystyna Myjkowska i Franci
szek Marszałek), zaopatrzono w dalekopis umożliwiający szyb
kie przekazywanie wiadomości do macierzystej gazety.
Redakcja zwracała się do mieszkańców rejonu o aktywny
współudział w tworzeniu gazety. „Głos Wybrzeża" w takiej
postaci wychodził od 1971 roku do 30 czerwca 1976 roku7.

W DRUGIM OBIEGU
latach siedemdziesiątych obok oficjalnie uzna
wanego i kierowanego przez organa partyjne
i rządowe ruchu wydawniczego, ukształtował
się tzw. „drugi obieg wydawniczy" (dotąd zasilany był
głównie przez wydawnictwa emigracyjne), obejmujący li
teraturę i czasopisma niezależne i niekontrolowane przez
cenzurę. Przełomem w historii czasopiśmiennictwa był sier
pień 1980 roku i powstanie nowej organizacji NSZZ „Soli
darność", która domagała się m.in. rzetelnej polityki infor
macyjnej i dostępu do masowych środków przekazu, którym
zarzucano zniekształcenia w przekazywaniu bieżących in
formacji. „Solidarność" zrazu posługiwała się setkami biu
letynów wydawanych bez debitu państwowego oraz za
kładowymi radiowęzłami.
Pierwszy niezależny tytuł drugiego obiegu, „Gazeta
Tczewska", ukazał się 13 grudnia 1982 roku, a więc dokład
nie w pierwszą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. Właścicielem gazety była „Solidarność", o czym
informował podtytuł: Pismo NSZZ „Solidarność" Ziemi
Tczewskiej (występował on od nr 8 z dnia 2.06.1983 r.).
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Pierwsze egzemplarze (od nr 1 do 7) posiadały nad winietą
tytułową czerwoną pieczątkę - „Solidarność żyje!". Póź
niej z tego zrezygnowano na rzecz podtytułu.
Rola takiej gazety była bardzo istotna w środowisku
lokalnym. Pokazywała ona społeczeństwu, że „Solidar
ność " istnieje, zeszła tylko do podziemia8, a materialnym
na to dowodem było pojawienie się w mieście pisma, które
stało się skutecznym narzędziem walki o zmiany polityczne
i społeczne w rękach nowo powstałych sił politycznych.
„Gazeta Tczewska" skupiała grupę osób, które łączyła
wspólna idea. Były one odpowiedzialne za organizację, tek
sty, stronę graficzną, druk i kolportaż każdego numeru pi
sma. Do jego organizatorów należy zaliczyć przede wszyst
kim Czesława Czyżewskiego i Wojciecha Krefta, którzy po
1989 roku kontynuowali wydawanie „Gazety Tczewskiej".
Ponadto do jej wydawania przyczynili się: Roman Bojanowski, Zdzisław Jaśkowiak, Marian Sarnowski, Jerzy
Wojda, Mieczysław Śliwka, Wojciech Olejniczak, Ryszard
Walenczewski, Zbigniew Kończewski, Ryszard Graczyk,
Jerzy Knopp, Jarosław Wojciechowski, Łucja Wydrowska
i inni.
W artykule wstępnym „Do czytelników" zespół redak
cyjny informował o nielegalnym i niezależnym charakterze
gazety ...wydawanej poza zasięgiem niszczącej każdy prze
jaw wolnej myśli społecznej i politycznej cenzury9.
Pismo powołane zostało z zamiarem kontynuowania
w przyszłości i stąd wybór właśnie takiego tytułu praso
wego, który właściwie nie wskazywał na fakt, iż była to
gazeta walcząca, opozycyjna. Pojawienie się czasopisma
stanowiło więc zalążek przyszłej prasy lokalnej w Tczewie.
Celem „Gazety Tczewskiej" było przekazywanie i ko
mentowanie informacji, których nie podawano w oficjal
nych środkach masowego przekazu. Dostarczała więc wia
domości o wszelkich przejawach działalności opozycyjnych
kręgów społeczeństwa, omawiała sytuację społeczną i po
lityczną w kraju i regionie tczewskim oraz publikowała
i współtworzyła programy o lepszą przyszłość. Nowo utwo
rzone pismo miało więc integrować społeczeństwo tczew
skie wokół programu „Solidarności".
Początki jego organizowania nie były łatwe. Trudna
sytuacja społeczno-polityczna, brak doświadczenia, od
powiedniej bazy poligraficznej i kłopoty z pozyskiwaniem
papieru nie wpływały korzystnie na jakość druku. Pierw
sze teksty sporządzano na maszynie do pisania typu „Opti
ma". Następnie powielanie odbywało się za pomocą ramki,
która w 1982 roku została przekazana ze Stoczni Gdańskiej

dla środowiska „Gazety Tczewskiej". Nie była ona najlep
szej jakości, farba trochę zasychała, bo ramkę już używa
no, dlatego pierwszy numer gazety był tak bardzo nieczy
telny. Z następnymi nie było już problemów, jeśli chodzi
o czytelność tekstu. Działalność drukarska opierała się na
metodzie prób i błędów, ale praktyka robiła już swoje10.
Pierwszą drukarnię „Gazety Tczewskiej" zorganizowa
no w domu prywatnym Romana Bojanowskiego na no
wym osiedlu Górki w Tczewie. Pod podłogą budynku
wykopano dół i wymurowano ściany, gdzie została
umieszczona maszyna do pisania, powielacz białkowy,
papier i farby. Prace drukarskie wykonywano głównie
nocą, 2-3 razy w tygodniu. Wszystko robiono ręcznie.
Tak było do 10 czerwca 1984 roku, kiedy to aresztowa
no właściciela budynku i innych działaczy „Solidarno
ści". Później czasopismo drukowano w różnych punk
tach miasta". Jednorazowy nakład gazety wynosił od
500 do 2000 egzemplarzy. Częstotliwość ukazywania się
była różna - od miesięcznika do tygodnika, a od 1984
roku gazeta nieregularnie pojawiała się na rynku praso
wym w Tczewie. Były też okresy przestoju w publikowa
niu periodyku. Przypadł on na lata 1985/1986, uważane
za okres trudny dla „Solidarności".
Upowszechnianie wydrukowanych pism odbywało się
poprzez wykładanie ich podczas mszy w tczewskich ko
ściołach. Dodatkowo rozpowszechniane były w zakładach
pracy. Informacje przekazywano także poprzez audycje ra
diowe. Takie nadajniki nazywane przez twórców akcji „gadułkami", zakładano na drzewach przed kościołem Najświęt
szej Marii Panny Matki Kościoła na Suchostrzygach
i włączano podczas wychodzenia wiernych.
Wyemitowano również cztery audycje Radia „Solidar
ność", które zostały przygotowane przez Czesława Czyżew
skiego, Zbigniewa Kończewskiego i Wojciecha Krefta.
„Gazeta Tczewska" gościła też na falach Radia Wolna
Europa. Poprzez takie formy próbowano rozszerzyć dzia
łalność informacyjną w Tczewie.
Analizując tylko pobieżnie zawartość dostępnych obec
nie egzemplarzy „Gazety Tczewskiej" można uzyskać wiele
szczegółowych danych na temat życia w mieście i nastro
jów społeczeństwa, co świadczy o dobrze zorganizowanej
sieci przepływu informacji. Mamy więc relacje z organizo
wania podziemnych organizacji związkowych w tczewskich
zakładach pracy, kolejnych strajkach załóg wraz z omówie
niem ich podłoża i rezultatów. W „Gazecie Tczewskiej" nr 11
z 24 sierpnia 1983 roku - redakcja przypomniała o pierw-
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szym strajku na Wybrzeżu Gdańskim, który odbył się wła
śnie w Tczewie w Fabryce Przekładni Samochodowych
„Polmo" w dniach od 2 do 3 lipca 1980 roku. Dyskutowano
na łamach gazety o formach bojkotu wyborów do rad na
rodowych, krytykowano postępowanie dyrekcji niektórych
przedsiębiorstw, ujawniano niesprawiedliwy podział nagród
pracowniczych, złe warunki płacowe i niewłaściwą posta
wę wielu osób z podaniem ich nazwisk. Zamieszczano też
informacje z wizyt w Tczewie, np. Lecha Wałęsy i ks. Jan
kowskiego, a także relacje o internowanych.
Redakcja polecała literaturę z kręgu wydawnictw nie
zależnych lub drukowano wręcz fragmenty książek. Oprócz
tego sporo miejsca zajmowały formy poetyckie o różnej
tematyce, np.:
Oj nielekko z tą odnową,
Sierp pod gardłem
Młot nad głową
Poczekajmy jeszcze nieco,
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Gwiazdki w oczach nam zaświecą .
Ostatnia strona u dołu zawierała zazwyczaj potwier
dzenie i podziękowanie za wpłaty do Kasy Związkowej lub
na rzecz rozwoju wolnego słowa w mieście. Często umiesz
czano tam hasła w rodzaju: „Każdy Polak - katolik na mszy
św. w intencji Ojczyzny", „Jesteś związkowcem - płacisz
składki", „Tylko durny idzie do urny" (przed wyborami).
Z form graficznych częstym był wizerunek Gryfa trzymają
cego tablicę z napisem „Solidarność" - Tczew. Redakcja
zwracała się też do mieszkańców Ziemi Tczewskiej o po
moc finansową i techniczną na rzecz budowy kościoła Naj
świętszej Marii Panny Matki Kościoła w Tczewie - Rokit
kach. Do marca 1988 roku ukazało się 41 numerów „Gazety
Tczewskiej".
W 1984 roku oprócz „Gazety Tczewskiej" pojawiło się
w drugim obiegu prasowym Tczewa kolejne niezależne pi
smo „Wolne Słowo". Podtytuł brzmiał: Biuletyn Informa
cyjny MKK NSZZ „Solidarność" Ziemi Tczewskiej. Do mar
ca 1988 roku ukazało się 38 numerów. Nad winietą tytułową
znajdowało się hasło: ,,Solidarność" nie da się podzielić,
ani zniszczyć - L. Wałęsa.
Biuletyn był skromniejszy, jeżeli chodzi o objętość,
w porównaniu z „Gazetą Tczewską", bo zawierał tylko dwie
strony tekstu, który zazwyczaj kończył się słowami: Po
przeczytaniu przekaż następnemu i w ten sposób dołóż
cegiełkę do słusznej sprawy lub Przeczytałeś - wspania
łe. Zespół stanowił grupę osób w składzie: Jagoda, Sta
wicki, Bierut, Liebner, państwo Jędrzejczakowie i inni 13 .
31 marca 1988 roku nastąpiło połączenie dwóch pism
niezależnych „Wolnego Słowa" i „Gazety Tczewskiej". Re
dakcje doszły do wniosku, iż wspólnymi siłami stworzą lep
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Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988,
s. 152-154.
5
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szą szansę utrzymania odpowiedniego poziomu periodyku.
W notatce odredakcyjnej połączonego numeru czyta
my: Chcąc zachować dorobek obu redakcji, postanowi
liśmy zsumować ilość numerów „ Gazety Tczewskiej" (41)
i „Wolnego Słowa" (37) oraz uwzględnić ilość lat wyda
nia „ Gazety Tczewskiej "... („Wolne Słowo - Gazeta Tczew
14
ska" nr 1/79 z 31.03.1988) . Wydawcą połączonego pisma
„Wolne Słowo - Gazeta Tczewska" była „Solidarność" (pod
tytuł głosił: NSZZ „Solidarność").
Pismo zajmowało się bieżącymi problemami miasta nie
pomijając zagadnień społecznych, historycznych i etycz
nych. Dodatkowo podawano serwis krajowy i zagranicz
ny oraz publikowano wywiady (np. z prezydentem miasta,
działaczami „Solidarności"). Ostatni nielegalny numer
89-90 ukazał się 14 kwietnia 1989 roku.
Oprócz wyżej wymienionych czasopism na rynku pra
sowym Tczewa funkcjonowały różnego typu biuletyny.
W związku z brakiem informacji w prasie na temat działal
ności „Solidarności" już 18 października 1980 roku ukazał
się „Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „So
lidarność" Fabryki Przekładni Samochodowych „Polmo"
w Tczewie". Celem jego było przekazywanie wiadomości
załodze o bieżącej działalności związku na terenie Fabryki
oraz odpowiadanie na szereg jej pytań i wątpliwości.
W 1985 roku zawiązał się na terenie Tczewa Komitet
Antywyborczy NSZZ „Solidarność" (na czas wyborów do
Sejmu PRL), który 31 sierpnia tegoż roku wydał „Biuletyn
Antywyborczy NSZZ „Solidarność" Ziemi Tczewskiej"15.
Zadaniem pisma miało być przekonanie mieszkańców mia
sta o idei bojkotu wyborów oraz kontrola frekwencji wy
borczej podczas głosowania.
Od 1988 roku informacje na temat działalności tczew
skich kolejarzy zamieszczano w piśmie pt. „Lokomotywa"
(podtytuł brzmiał: Niezależne Pismo Kolejarzy. Gdynia
- Gdańsk - Tczew), które następnie zmieniło nazwę na
„Lokomotywa. Niezależne Pismo Kolejarzy Okręgu Pół
nocnego - Gdańsk".
15 września 1988 roku powstało przy wydatnej pomo
cy Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidar
ność" w Gdańsku, kolejne wydawnictwo pt. „Solidarność".
Biuletyn Informacyjny MK NSZZ, „Solidarność" Tczew".
W pierwszym numerze komunikat informuje, że: W związku
z ignorancją i brakiem zaangażowania w pracy związko
wej wydawców gazety ,, Wolne Słowo ", Międzyzakładowa
Komisja NSZZ „Solidarność" Tczew rezygnuje i odcina się
od wyżej wymienionej gazety i jej redakcji16. Według redak
torów pisma miało ono być wyrazicielem opinii i poglądów
oraz informatorem świata pracy miasta Tczewa.
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6
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SŁAWI NA KOSMULSKA

Lech Bądkowski
- człowiek i ojciec
Jakim człowiekiem był mój Ojciec w moich oczach?
Najpierw surowy, trochę niedostępny, ale równocześnie kochający. Z biegiem lat coraz łagodniejszy
i dostępniejszy, ale równocześnie coraz bardziej wymaga
jący i nadal kochający. W ciągu ostatnich dwóch lat zrobi
łam przegląd spuścizny Ojca żeby ją oddać do Biblioteki
Polskiej Akademii Nauk. A były tam dokumenty, zebrane
materiały do książek, zapiski, rękopisy, maszynopisy. Chcia
ło się wszystko przeczytać, wszystko przeanalizować, ale
okazywało się, że tego jest tak dużo, że nie sposób. Prze
gląd trwałby całe miesiące. Skąd Ojciec brał na to wszyst
ko czas i energię? Jak godził pisarstwo z działalnością spo
łeczną i polityczną? Kiedy to wszystko napisał?

mojej Mamy zabrała mnie do siebie i tam wychowywałam
się do siódmego roku życia. Moi Rodzice pracowali, byli
bardzo zajęci i Babcia zajęła się moim wychowaniem.
Rodzice często przyjeżdżali do Gliwic i odwiedzali mnie.
Ojciec wówczas napisał kilka bajek dla dzieci, m.in. „Zło
ty sen", „Zaklętą królewiankę". Kiedyś przyjechał, bo
chciał mi szybko przeczytać jedną z tych bajek, chociaż
była dopiero w maszynopisie. Czytał mi ją do snu i oboje
byliśmy bardzo rozczarowani. Ja tym, że w książce nie
było obrazków, a Ojciec tym, że ja czekałam na obrazki,
których jeszcze nie było. Czasami opowiadał o tym ze
śmiechem, a ja przysięgam, że też pamiętam tę historię, cho
ciaż mogłam mieć około 5 lat.

Pomyślałam sobie - był tytanem pracy. Zdyscyplino
wany, doskonale zorganizowany. Ale przecież lubił też roz
rywkę, towarzystwo, ba i kielichem nie gardził. Więc kiedy
to wszystko? A równocześnie patrząc na jego warsztat
widać, jak przykładał się do swojej pracy: najpierw rękopis,
poprawki, pierwszy maszynopis, poprawki, nieraz drugi
i trzeci maszynopis. Ile przypisów, notatek, wycinków z pra
sy. Powieści historyczne oparte na rzetelnych studiach
historycznych, opinie historyków. Był więc wzorem praco
witości i samodyscypliny. Myślę, że te dwie cechy były
najistotniejszym rysem Jego charakteru.

Kiedy przyjechałam z Babcią do Gdańska, był rok 1960.
Ojciec mieszkał jeszcze na Długiej razem z Mamą. Nie było
możliwe, żebyśmy w dwóch pokojach zmieścili się w czwór
kę, Ojciec więc wystarał się o pracownię na Targu Ryb
nym. Tam się przeprowadził, a my - trzy kobiety - pozosta
łyśmy na Długiej. Babcia wtedy i do 1971 roku (do swojej
śmierci) prowadziła nam dom i gotowała obiady. Ojciec przy
chodził codziennie na obiad, na godzinę 15 i widywaliśmy
się codziennie. Były to burzliwe czasy. Rok 1968,1970. Ojciec
we wszystkim uczestniczył. W swojej pracowni na Targu
Rybnym nie miał telefonu, nie chciał, więc wszystkie telefo
ny załatwiał na Długiej. Pamiętam liczne rozmowy, Jego zde
nerwowanie. W domu mówiło się o wszystkim, chociaż ja nie
zawsze rozumiałam o co chodzi. Mama martwiła się. Kiedyś
mi powiedziała: „córeczko Tatuś teraz nie może nic zarabiać,
więc musimy się ograniczać w wydatkach". Tak, był taki czas,
kiedy był na Ojca zapis cenzorski i nie wolno go było ani
drukować ani nawet organizować spotkań autorskich z jego
udziałem. Było to skazanie na niebyt nie tylko społeczny
i polityczny, ale również na materialny.

Sam narzucił sobie rytm dnia: wstawał o 6 rano, praco
wał do południa, potem załatwiał sprawy związane ze Zrze
szeniem Kaszubsko-Pomorskim czy Związkiem Literatów,
odbywał różne spotkania. O 15 punktualnie był na obie
dzie w domu na Długiej. Potem znowu spotkania, a wieczo
rem znowu praca do około północy.
Tak mniej więcej wyglądał jego typowy dzień. Oczywi
ście zdarzały się też odstępstwa od tego rytmu. Czasami
potrzeba mu było wytchnienia od ciężkiej pracy, rozrywki,
odprężenia. Lubił słuchać muzyki, i to dobrej, klasycznej.
Miał w swojej pracowni stary adapter i kolekcjonował pły
ty: Mozarta, Bacha, Beethovena. Ja będąc nastolatką oczy
wiście słuchałam innej muzyki, a on wyśmiewał się ze mnie
i tego czego słuchałam. Miał duże poczucie humoru. Kiedy
przychodził do domu na Długą i był w dobrym humorze
zaśmiewaliśmy się wszyscy z jego dowcipów. Prawda, czę
sto nie miał humoru i wtedy trzeba było raczej schodzić mu
z drogi żeby nie narazić się na niepotrzebną awanturę. Jak
byłam małą dziewczynką to zdarzało mu się często. Ale
gdy był w dobrym nastroju, potrafił gonić mnie naokoło
stołu przy wtórze naszego gromkiego śmiechu.
Najwcześniejsze moje wspomnienia o Ojcu dotyczą
czasów gdy mieszkałam z moją Babcią w Gliwicach. Matka
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Mama cały czas pracowała na Politechnice Gdańskiej,
najpierw jako asystent, potem jako adiunkt i na szczęście
miała stały dochód, który pozwolił nam przeżyć te okropne
czasy. Ojciec znosił to wszystko, starając się mimo trudności
jednak coś zarobić. Traktowaliśmy to jako szykanę systemu.
Później był okres lat 70. Ja byłam studentką, już doro
słą osobą, chociaż jeszcze bardzo niedoświadczoną i nie
wyrobioną w sprawach społecznych, czy politycznych.
Ojciec tak zaangażowany w życie polityczne w tam
tych latach nigdy nie namawiał mnie żebym zaangażowała
się w ruch polityczny (oczywiście podziemny). Mnie to też
nie pociągało - może miałam za mało wiedzy, może nie zna
łam z bliska tamtych ludzi, a w tak młodym wieku to też ma
znaczenie.
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Natomiast Ojciec bardzo naciskał, żebym brała aktywny
udział w życiu społecznym, co w tamtych czasach ozna
czało dla mnie tylko Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
I tak się stało. Jako córka swojego Ojca zostałam wy
brana na prezesa Pomoranii, klubu studenckiego przy Zrze
szeniu Kaszubsko-Pomorskim w roku 1973. Był to dla mnie
niemały wstrząs, ponieważ nie miałam żadnych doświad
czeń w pracy w stowarzyszeniu, a co dopiero na stanowi
sku prezesa. Ale Ojciec powiedział, że taka jest potrzeba
chwili, a on będzie mi pomagał. Tak też było.
Pamiętam, jak wtedy pracowałam, żeby klub utrzymał się
na odpowiednim poziomie, żeby wszystkie stałe imprezy, ta
kie jak nadanie medali Stolema, konkurs Ludowe Talenty, czy
rajd Szlakami Remusa odbyły się i były udane. Miałam częste
chwile zwątpienia i załamania. Ale wtedy Ojciec przychodził
mi z pomocą. Czasami zdarzały się spięcia między mną a kimś
ze Zrzeszenia i wtedy rozżalona wracałam do domu, że nie
potrafiłam znaleźć odpowiednich argumentów na ripostę. On
kiedyś mi powiedział, że tak często bywa. I że najlepsze ripo
sty przychodzą człowiekowi do głowy, jak wraca do domu,
na schodach. Niby nic, a podniosło mnie to wtedy na duchu
tak, że do tej pory mam to w pamięci.
To był czas naszego wielkiego zbliżenia.
Ojciec bardzo lubił spędzać swoje krótkie urlopy na
Kaszubach. Gdy byłam małą dziewczynką zabierał mnie ze
sobą na różne wyjazdy. Gdy byłam starsza staraliśmy się,
żeby chociaż kilka dni spędzić razem.
Rzadko gdziekolwiek indziej wyjeżdżał, no chyba że
w swoje podróże statkami, ale to była raczej część jego
pracy. Z każdej takiej podróży (a było ich kilka) powstawa
ła książka, a w trakcie przychodziły reportaże często za
mieszczane w prasie gdańskiej lub ogólnopolskiej.
Ojciec wypływał, a my z mamą pilnowałyśmy jego spraw
w Gdańsku, zdając pisemne relacje o tym co się tu działo,
do każdego portu. Taki przynajmniej był zamiar. Nie zawsze
to się jednak udawało, bo czasem przegapiałyśmy termin
wysłania listu, tak żeby zdążył do konkretnego miejsca
w odpowiednim czasie. I wtedy dostawałyśmy reprymen
dę i wymówki. W każdym liście Ojciec napominał mnie, że
mam być aktywna w Pomoranii: „Pomorania czeka!".
Potem jednak wyznaczył mi inne zadanie. W 1979 roku
pojawił się na świecie jego wnuk, a mój syn - Maciej Bar
nim. Nikt z nas nie przypuszczał, że pojawienie się wnuka
tak zmieni osobowość Ojca. Teraz wnuk był najważniejszy.
To nie były żarty, kiedy codziennie przypominał mi że mam
zajmować się wyłącznie jego wnukiem. Barnim był Ojca
ostatnią największą miłością. Ile to czułych imion mu nada
wał, ile dał mu podarków...
Niestety Ojciec nie nacieszył się długo wnukiem, a wnuk
Dziadkiem. Barnim miał 4,5 roku, kiedy Ojciec umarł, po
ciężkiej i długiej chorobie. Ale nawet w te ostatnie lata,
kiedy Ojciec już nie mieszkał na Targu Rybnym, tylko zno
wu z Mamą na Długiej, kiedy przyszły chwile cierpienia,
pociechą był dla niego wnuk i fakt, że spodziewałam się
drugiego dziecka, którego Ojciec już nie zobaczył.
Ojciec umarł w 1984 roku, a więc cztery lata po wybu
chu „Solidarności". Już w Sierpniu, kiedy szedł do Stoczni,
wiedzieliśmy, że jest chory. Nigdy jednak nie poddał się
chorobie, nigdy nie słyszałam żeby mówił o śmierci, nawet
gdy była już bardzo blisko.
Chyba w 1982 roku przeniósł się ze swojej pracowni na
Targu Rybnym z powrotem na Długą. Czuł się coraz gorzej,
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Sławina Kosmulska z matką Zofią
a tutaj miał dobrą opiekę Mamy. W tamtym czasie odwie
dzało go wiele znanych osób. Odbywały się ciekawe rozmo
wy, wywiady. Wówczas odwiedził Go Lech Wałęsa, który po
otrzymaniu Nagrody Nobla chciał się z Nim zobaczyć. To
było wydarzenie! Na podwórko przyjechał słynny granato
wy bus Wałęsy z jego ochroną. We wszystkich oknach były
zaciekawione i zadziwione głowy sąsiadów i pracowników
PLO, które wówczas mieściło się w budynku na naszym po
dwórku. Wałęsa spędził z Ojcem dłuższą chwilę na rozmowie.
Wszyscy byliśmy w domu, dla nas to też było święto. To był
duży ukłon Wałęsy w stronę Ojca, wiadomo przecież wszyst
kim było, że byli antagonistami. A jednak...
Ostatnie miesiące (może nawet lata), kiedy czuł się co
raz gorzej, byli przy nim wszyscy przyjaciele. Przyjaciele
z tygodnika „Samorządność" i dawniejsi, razem z moją
Marną ustalali codzienny grafik, kto kiedy będzie z nim
spędzał czas, kiedy Mamy nie było. Mama wtedy w dal
szym ciągu pracowała na Politechnice i nie mogła być z nim
cały dzień. Opiekowało się nim właśnie dla Niego powstałe
hospicjum „Pallotinum". To był czas, kiedy i myśmy spędzali
ze sobą sporo czasu. Ja co prawda miałam dziecko i mieszka
łam już na Zaspie, ale prawie codziennie przychodziłam, żeby
go zobaczyć. A on cieszył się każdym naszym spotkaniem.
Ojciec nie był człowiekiem ze spiżu, jak to podkreśla
wiele osób. To prawda, miał swoje słabości i do nich się
przyznawał. Kochał życie, lubił ludzi. Lubił poznawać no
wych ludzi. Zawsze miał nadzieję, że uda mu się znaleźć tę
garstkę, która będzie mogła po nim przejąć pałeczkę w bu
dowaniu demokracji, samorządności. Ale był też po prostu
towarzyski. Miał wielu przyjaciół i znajomych.
Dla mnie był wzorem, chociaż nigdy mu tego nie powie
działam. Wzorem niedościgłym. Miał doskonałą pamięć, dużą
erudycję, był kopalnią wiadomości. Był człowiekiem niezwy
kłym. Moja Mama zdawała sobie z tego sprawę bardziej niż
ja. Bo w wieku młodzieńczym człowiek jest o wiele bardziej
krytyczny niż w wieku dojrzałym i często miewałam do Ojca
pretensje o różne drobne sprawy. Mama jednak mówiła
wtedy: Nie przykładaj do Taty takiej samej miary jak do
innych łudzi - to jest człowiek niezwykły. Mama też wiele
mu wybaczała i przez 37 lat byli prawdziwymi przyjaciółmi.
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ROMAN LANDOWSKI

Gdzieś w połowie drogi między Świeciem a Drzycimiem, po opuszczeniu dobrze utrzymanej obwod
nicy, trafiamy do Przysierska. O swojej starej miej
scowości, pamiętającej XIV stulecie, kiedy w niej zjazdy
odbywali pomorscy rycerze z ziem komturstwa świeckie
go, uczniowie z ładnej nowej szkoły wiedzą wszystko. Na
wet to, że nazwa wsi pochodzi od zwykłej przesieki, czyli
pasa obronnego powstałego przez podcięcie i zwalenie
drzew na pewnym odcinku albo łąki po wykarczowanym
lesie. Tak ów źródłosłów wyjaśnia „Słownik staropolski"
pod red. S. Urbańczyka.
Dzieci wiedzą też wszystko o Florianie Ceynowie
(1817-1881), którego grób znajduje się na miejscowym
cmentarzu, a który połowę swego życia spędził w okolicz
nym Bukowcu. Wiedzą również i to, że w 1875 roku Ceynowę odwiedził tam Oskar Kolberg, który przyjechał doń z nie
dalekiego Łaszewa, gdzie w swojej podróży po Pomorzu
zatrzymał się w dworze Mieczkowskich, do których reko
mendował go jego przyjaciel, komediopisarz Józef Bliziński.
Szkoła w Przysiersku pełna jest historii, tradycji, folklo
ru, kociewskiej kultury. To dlatego właśnie patronuje jej
Florian Ceynowa a szkolne święto obchodzone jest 4 maja,
w rocznicę urodzin patrona.
X Konkurs Wiedzy o Kociewiu, który się odbył
29 kwietnia 2004 roku w Przysiersku, jak zwykle zgro
madził liczne zespoły z okolicznych miejscowości. Kon
kurs wprawdzie ma charakter międzyszkolny, ale w rze
czywistości - podobnie jak ten w Warlubiu - mógłby
pełnić rolę zmagań powiatowych, oczywiście tej części
przynależnej do Kociewia.

Konkursowi towarzyszy hasło „Mój Region - Moja
Mała Ojczyzna", a było ono zapewne godnym otwarciem
znanej dziś na Pomorzu inicjatywy programu autorskiego
„Wychowanie Regionalne w Szkole Podstawowej im. dr. Flo
riana Ceynowy w Przysiersku", który uzyskał najwyższą
nagrodę w konkursie Regionalnego Forum Edukacyjnego
w Gdańsku. Odtąd o Przysiersku mówiono częściej i gło
śniej, chociaż program wychowania regionalnego realizo
wano tutaj już od dwóch lat, zatwierdzony w marcu 1996
roku przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Szkoła
w Przysiersku zasłynęła też dzięki swojemu miesięczniko
wi „Kleks" z podtytułem „Magazyn szkolnych rozmaito
ści". W konkursach gazetek szkolnych, organizowanych
przez Kociewskie Towarzystwo Oświatowe i Pracownię Edu
kacji Regionalnej w Tczewie, zdobywał czołowe miejsca.
Głównym inspiratorem najszybszego wprowadzenia
założeń programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Dziedzictwo kulturowe w regionie" z października 1995
roku była dyrektorka Stanisława Kuffel, dodajmy: laureat
ka Chwalby Grzymisława w 2003 roku. Pomocników było
wielu - Lucyna Baryła, Hanna Czarnecka-Kobus, Jacek
Kuffel, Małgorzata Michałkiewicz, Mariusz Minga, Boże
na Mrozik, Iwona Ratkowska, Ewa Sulkowska.
Przygotowany program dla klas I-VIII z konieczno
ści w 2001 roku przebudowano na trzy oddzielne etapy:
I-III, IV-VI oraz gimnazjum.
Dzisiaj wiedza o regionie w Przysiersku nie jest
ścieżką edukacyjną realizowaną w poszczególnych
przedmiotach, to już odrębny przedmiot, jeden z wielu
w lekcyjnym planie.

Uczestnicy X Konkursu Wiedzy o Kociewiu
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Wanda Kołucka
w towarzystwie
uczennic
z Przysierska
przy stoisku
Kociewskiego
Kantoru
Edytorskiego

X edycja konkursu wiedzy o Kociewiu przygotowana
została bez udziału dyrektorki - przebywała bowiem na
długim urlopie zdrowotnym. Zastąpiła ją Małgorzata Michałkiewicz, która wraz z gronem regionalistów doprowa
dziła imprezę do końca tak samo doskonale jak z kierowni
czym udziałem Stanisławy Kuffel. To dowód na to, że ten
zespół młodych pedagogów już samodzielnie poradzi so
bie z „uczbą po naszamu".
Konkurs -jak na dziesiąty przystało - obejmował dzie
sięć konkurencji, zawierających wiedzę z różnych dziedzin.
Uczestnicy musieli się wykazać wiadomościami z geogra
fii, przyrody, historii, zwyczajów, gwary - wszystkie doty
czące kociewskiego regionu. Należało wykonać pisankę
wielkanocną z użyciem kociewskiego wzoru, być biegłym
w regionalnej kartografii: znać powiaty, siedziby gmin, za
sięgi obszarów parków krajobrazowych. Zadana do roz
wiązania krzyżówka wymagała znajomości nazwisk znanych

twórców kociewskich i regionalistów. Punkty zdobywano
też za rozpoznanie roślin, typowych dla kociewskich la
sów i łąk. Zadanie z gwary polegało na przełożeniu właści
wych słów „z polskiego na nasze".
Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów, ale
żadna z drużyn nie osiągnęła tych wyżyn. Zdobywcy I miej
sca, zespół gospodarzy, a więc SP w Przysiersku, zdobył
47,5 p. Następne miejsca uzyskały szkoły: II - Warlubie
(40 p.), III - Wierzchy (33,5 p.), IV - SP nr 8 ze Świecia
(30,5 p.), V - Terespol (30 p.). Kolejne miejsca zajęły
zespoły z Drzycimia, Bukowca, Czapel i Gruczna, Różannej oraz Lipinek.
Niemal całą drogę powrotną wymienialiśmy z Wandą
Kołucką wrażenia, m.in. stwierdziliśmy, że spokojni może
my być o tych młodych ludzi w Przysiersku i całego połu
dniowego Kociewia. Oni bowiem wiedzą skąd pochodzą,
gdzie mieszkają i która mała ojczyzna jest im najbliższa.

Komisja miała sporo pracy oceniając rozwiązania poszczególnych zadań
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BOŻENA RONOWSKA

Na szkle malowane

D

otrzymując obietnicy danej na po
przednim spotkaniu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Warlubiu,
11 maja odwiedziłam kolejny raz tę placówkę.
Tym razem pojawiłam się tam bez haftów.
Celem naszego spotkania były warszta
ty plastyczne z zakresu malowania na szkle.
Udział w nich wzięły dzieci w różnym wieku.
Gościem na zajęciach była jedna z matek,
z Rady Rodziców, oraz studentka Akade
mii Bydgoskiej.
Warsztaty rozpoczęły się uroczystym
odśpiewaniem hymnu Kociewia, po czym
krótko przybliżyłam dzieciom historię kociewskiego malarstwa na szkle. Podczas trzech
wspaniałych godzin lekcyjnych dzieci uczy
ły się robienia szkiców na kalce technicznej,
przenoszenia ich na szkło oraz wypełniania
rysunku farbami.
Myślę że te warsztaty bardzo się podo
bały i że dzieci podczas nich wiele się na
uczyły. Dowodem na to są przepiękne prace
malowane na szkle zwinną dziecięcą rączką,
które ujrzały światło dzienne na specjalnie
zorganizowanej wystawie podczas święta
szkoły miesiąc później.
Wszyscy, zarówno nauczyciele-opiekunowie, zaproszeni goście, dzieci, oraz ja, ba
wiliśmy się podczas tych warsztatów dosko
nale. Poza tym, mam nadzieję, że to wspólne
malowanie, choć odrobinę przybliżyło nas
wszystkich do ukochanej „małej ojczyzny".

10

KMR

Referat wygłoszony 21 stycznia 2004 roku na zebraniu zespołu samokształceniowego nauczycieli
przedmiotów humanistycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie.
REGIONALIZM

1. ruch umysłowy dążący do ożywienia życia kulturalnego
i umysłowego na prowincji, przeciwstawiający się koncentro
waniu wszystkich placówek i instytucji naukowo-kulturalnych
w stolicy, dążący także do zachowania odrębności kulturalnej
poszczególnych dzielnic;
2. kultura danego regionu, zespół cech charakterystycznych
dla danego regionu;
3. cecha wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub konstruk
cja składniowa właściwe mowie pewnego regionu (pewnej oko
licy) kraju, niekiedy upowszechnione w języku ogólnym
(np. podhalańskie: juhas, baca).
Słownik Języka Polskiego pod red. W. Doroszewskiego,
t. 7; PWN i PAN, Warszawa 1965

REGIONALIZM

1. kultura danego regionu; także: element, cecha lub zespół
cech charakterystycznych dla danego regionu;
2. jęz. „wyraz znany i używany tylko w pewnym regionie".
Nowy Słownik Języka Polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002

poczucie przynależności z wyboru do regionu, poczucie dumy
z bycia częścią właściwej sobie „małej ojczyzny". Regionalizm
dawniej był reakcją na wynaradawiającą politykę państw zabor
czych, bronił narodowej tożsamości Polaków, przypominał o ko
rzeniach. Obecnie koncentruje się głównie na tradycjach kultu
ralnych i historycznych, akcentuje odrębność stylu życia
poszczególnych „małych ojczyzn". Dzisiejsza rzeczywistość,
zdominowana przez kulturę masową, globalną - gdzie zatraca
się często poczucie przynależności do określonego narodu na
rzecz bycia „człowiekiem świata", też wymaga pielęgnowania
regionalnych wartości kulturowych aby kształtowały postawy
patriotyczne i budziły poczucie świadomości narodowej
- poczucie związków z kulturą i historią Polski.
W nowej dla naszego kraju sytuacji historycznej (odzyska
nie niezależności państwowej, rychłe wejście do Unii Europej
skiej) regionaliści we współpracy ze szkolnictwem, w progra
mie edukacyjno-wychowawczym, pragną rozwijać u młodzieży
przyjazną wobec życia postawę i twórczy styl bycia. Ma to
być odpowiedzią na bierność społeczną i konsumpcyjny styl
życia. Regionalizm szczególną uwagę zwraca - przy wszech
ogarniającej amerykanizacji narzucanej przez środki masowego
przekazu - na role wzorów osobowych i wartości ważnych

GRAŻYNA ANNA SZENROK

Pojęcie regionalizmu
-jego cele i realizowane zadania
Podstawowym ogniwem ruchu regionalnego są rozwijające
się bardzo dynamicznie i masowo polskie towarzystwa regio
nalne. Jest ich około 1500, działają w przestrzeni lokalnej i regio
nalnej na terenie całego kraju, a ich zarządy główne mieszczą się
w blisko 800 miejscowościach.
Od dwóch setek lat pełnią one bardzo istotną rolę w naszej
polskiej kulturze narodowej. Powstały w trudnym okresie za
borów, pełniły rolę nieistniejących wówczas polskich instytucji
kulturalnych, kultywowały tradycje i przyczyniały się do za
chowania świadomości narodowej pokoleń zrodzonych i wy
chowanych w niewoli.
Po II wojnie światowej regionaliści starali się skupić na po
budzeniu aktywności lokalnej w ramach tzw. „małych ojczyzn",
angażowali się w działania na rzecz rozwoju kulturalnego wła
snego środowiska, wskazywali na konieczność pomnażania dzie
dzictwa naszych przodków.
Dla wielu ludzi aktywnych, o duszy społecznikowskiej, to
warzystwa regionalne były azylem, gdzie mogli działać na rzecz
środowiska, ale poza skostniałymi, aprobowanymi przez władze
strukturami. PRL-owskie władze stosowały politykę centralizacyjną, co miało wpływ na zanik poczucia przynależności lokalnej,
tymczasem ruch regionalny miał to poczucie budować, spełniać
rolę mobilizacyjną, wspomagać rozwój inicjatyw i ofiarności na
rzecz własnego środowiska a także podkreślać wartość obcowania
z tradycją regionalną.
Podstawową funkcją dla ruchu regionalnego po powstaniu
Rzeczypospolitej samorządowej jest działalność łącząca społe
czeństwo poprzez powstające więzi, poprzez utożsamianie się
i identyfikowanie z własną „małą ojczyzną" do trwałych związ
ków z regionem. Ma to stworzyć istnienie określonych syste
mów wartości, kultywowanie tradycji kulturalnych, dążenie do
akcentowania odrębności regionalnej, utrwalać emocjonalne
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w życiu każdego człowieka. Dąży do stworzenia silnych więzi
młodzieży z najbliższą jej społecznością oraz integrowania się
z rodzimym środowiskiem.
Pojmowany twórczo regionalizm ma dostarczać wzorców
do kształtowania stylu życia Polaków sięgając do źródeł
chrześcijańskiej i narodowej kultury oraz znajdować sposo
by na właściwą ich adaptację w nowych, ciągle zmieniają
cych się warunkach cywilizacyjnych i społecznych. Bardzo
istotną jest identyfikacja z ojcowizną, z ojczyzną regional
ną. Regionaliści apelują do mieszkańców wsi, miast i histo
rycznych regionów o ochronę regionalnych wartości, o chęć
zachowania tożsamości, dbałość o swoje dziedzictwo kulturo
we i odrębność lokalną-o świat im najbliższy-ten, w którym
żyją na co dzień.
Jan Paweł II dnia 2 czerwca 1979 roku na placu Zwycięstwa
w Warszawie apelował: „Proszę Was: pozostańcie wierni dzie
dzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! Uczyń
cie je przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowajcie to dzie
dzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie to następnym
pokoleniom... Czuwajmy wszyscy, aby proces rozwoju nie był
ograniczony tylko do wzrostu zamożności, bo grozić to będzie
rozbiciem i utratą tożsamości kulturowej, zanikiem tradycji. By
„mieć" całkowicie nie przesłoniło „być".
Bibliografia:
1. Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych
Towarzystw Kultury nr 13 (Praca zbiorowa), Ciechanów: Rada Kra
jowa Regionalnych Towarzystw Kultury, 2002.
2. Nowy Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN SA, 2002.
3. Słownik Języka Polskiego (Praca zbiorowa pod red. W. Do
roszewskiego), Warszawa: PWN i PAN, t. 7, 1965.
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Hillarowie
Ziemiańskie familie z Pomorza Nadwiślańskiego

Czy cystersi przysłali ich aż spod Gdańska?
D

Żeby przybliżyć najstarszych przodków trzeba sięg
nąć do początków XIV wieku, kiedy to Krzyżacy
podbijali Pomorze, bo udział w jego obronie brali też
Hillarowie. Ich m.in. ujął w „Obronie Świecia" Światopłuk od
Gdańska, autor, który pod takim pseudonimem napisał „Szkic
powieściowy na tle historycznym" wydany w Toruniu w 1909
roku. Autor, którym okazał się późniejszy wojewoda pomor
ski, Jan Brejski, wykorzystał rocznicę 600-lecia wydarzeń
najazdu krzyżackiego z 1309 roku dla pobudzenia ruchów
patriotycznych wśród chłopstwa pomorskiego.
W poszukiwaniu obrońców do pozostającego jeszcze
w rękach polskich Świecia, ale już po utracie Tczewa, autor
penetrował wsie w pobliżu Pelplina i m.in. w Rąjkowach
trafił na dwóch Hylarów, których o/iwscy cystersi przy
słali aż gdzieś z Hyla za Gdańskiem... Każdy z nich przy
wiedzie kilku ludzi, bo mają mir w całej okolicy.
(...) starosta Bogumił przyjął do zamku w Świeciu... tak
że flisa, który razem z Hylarami przyprowadził 50 zuchów,
zanim Krzyżacy oblegli zamek i miasto Świecie. Naturalną
osłoną zamku była z jednej strony Wisła, ale mocniejszą stro
ną była waleczność jego obrońców. Kmieciom przewodził
starszy Hylar smagły, jasnowłosy Janusz, a u jego boku
walczył rycerz Lew z Czarlina, który z nim razem przybył do
Świecia i tak go polubił, że już przy nim pozostał, przeno
sząc służbę w szeregach kmieci nad towarzystwo szlacht)'
i panów chociaż ich wodzem był rycerz znamienity... Po
święcenie obrońców było całkowite: A gdzie niebezpie
czeństwo największe tam pośpiesza Lew z Czarlina, a z nim
dwaj Tołkowie, młodszy Hylar, Kłośnik i Żurek. Janusz jest
wszędzie. Tu dodaje otuchy, tam ostrzega przed niebezpie
czeństwem, sam pomagając odpierać szturmujących krzy
żaków. Choć w końcu Krzyżacy i tak zamek zdobyli, to jed
nak autor wskazał na konieczność walki z okupantem.
Ta wersja literacka osadzająca Hillarów w Rąjkowach
w początkach XIV wieku i mających już mir w całej okoli
cy, może jedynie zachęcać do szukania korzeni na ziemi
pomorskiej.

Według tradycji rodzinnej
rodzinna tego rodu odtworzona przez Aleksandra Hillara też umiejscawia swoją familię w Rąjkowach w tym samym czasie. Podaje, że Hillarowie
przybyli na Pomorze do Rajków w XIV wieku z Holandii,
a wraz z nimi takie rodziny jak Homa, Kalisz, Niklas, Ornass
i Tollikowie.

Kronika
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Pierwotnie osadnicy przyjęli organizację w ramach
wspólnoty gospodarując w systemie trójpolowym.
Z biegiem czasu na podstawie prawa lennego uprawia
ną wspólnie ziemię podzielili. W wyniku tego Hillaro
wie zamieszkujący dotąd w środku wsi Rajkowy prze
nieśli się na jej obrzeże i usadowili przy drodze
wylotowej w kierunku Pelplina. Ponieważ w sąsiedz
twie ich lokalizacji znajdował się las przyjęła się dla ich
siedliska nazwa „Podlas".
W wieku XV, gdy Pomorze Gdańskie wróciło pod
panowanie królów polskich jako województwo gdań
skie, wieś Rajkowy weszła w skład starostwa gniew
skiego. W tym czasie Hillarowie otrzymali urząd sołty
sa wsi Rajkowy i łącznie z nim przysługujące przywileje.
Jak zapisał kronikarz rodzinny według zachowanych akt
Melchior Hillar (1613-1680) otrzymał w 1677 roku sołec
two od starosty gniewskiego Jana Sobieskiego będącego
również królem Polski. Sołectwo to było dziedziczne, lecz
musiało być potwierdzane przy zmianie starosty. Świadczy
o tym akt nadania sołectwa Pawłowi Hillarowi w 1754 roku
przez króla Augusta III. Nadania te także pociągały za sobą
obowiązki. W tym czasie sołtysi byli zobowiązani m.in. też
do konnej służby wojskowej.
Kronikarz rodzinny nazwisko swojej familii wywodzi
od przezwiska powstałego z przymiotnika wesoły, pogod
ny, bo to oznacza po łacinie słowo hilarus. Dalsze prze
kształcenia były wynikiem germanizacji pisowni i zaczęło
wówczas brzmieć „Hyllar". Taką postać nazwiska przyjął
Tomasz Hyllar urodzony w 1780 roku. Później dalsze po
tomstwo wróciło do pisowni Hillar.

Nauka ostrożniejsza jest w wywodach
Taką

genezę etymologiczną nazwiska potwierdza
też prof. Edward Breza (patrz Pochodzenie naz
wisk Hillar, Pillar i Tollik, „Pomerania", r. 1995).
Podaje on mianowicie, że nazwisko Hilar, pisane też Hil
lar, pochodzi od pełnego imienia greckiego Hilaros prze
jętego w łacinie w postaci Hilarus. Regularnym przeję
ciem z łaciny była postać Hilar, natomiast od XIII wieku
w postaci Hillarzy... nawiązuje do łacińskiej formy Hilarius...
Dalej cytuję za prof. E. Brezą, że grecki przymiotnik hi
laros... i dokładny odpowiednik łaciński hilarus czy
późniejsze hilaris, znaczył radosny, wesoły, pogodny,
dlatego niekiedy mówi się, że odpowiednikiem grecko-łacińskiego imienia Hilary byłoby polskie „Śmieszek".
W podsumowaniu językoznawca stwierdza, że nazwi
sko Hillar dobrze tłumaczy się materiałem polskim i trudno
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jest przyjąć tezę o obcym jego pochodzeniu. Tym sa
mym podważona zostaje wcześniej przytoczona teza
krążąca w tradycji rodzinnej o tym, że Hillarowie przy
byli z Holandii.

Wiele szczebli na pokoleniowej drabinie
omijając zapisy rodzinne o tak wczesnej obecności
Hillarów w Rajkowach przyjąć można jednak z dużą
dozą prawdopodobieństwa, że w XVII wieku już
tam byli. Kronikarz rodzinny Aleksander odgrzebał tu ślad
obecności Melchiora Hyllara (1613-1680) i kolejno z za
chowaniem ciągłości aż do dziewiątego pokolenia, gdy
zatrzymamy się na wybuchu II wojny światowej w 1939
roku, z tym, że nie znane są żony pierwszych trzech przod
ków. Po Melchiorze był Michał (1640-1705), a trzecim po
koleniem Aleksander (1665-1733). Kolejny Paweł Hillar
(1695-1773) znany jest już jako żonaty z Marianną May.
Ich syn Piotr (1748-1813) ożeniony był z Barbarą. Tenże
Piotr, prezentujący piąte pokolenie swej familii, trafił już
na zabór pruski zapoczątkowany w 1772 roku. Stąd został
już zewidencjonowany w katastrze fryderycjańskim, znaj
dującym się w zbiorach Towarzystwa Naukowego w To
runiu. Piotr znajduje się w kartotece pod pozycją 2 z nie
co zniekształconym nazwiskiem j a k o Peter Haller.
Z ilością inwentarza żywego dorównywał pod wzglę
dem liczby posiadanych koni, których miał szesnaście,
jeszcze dwóm innym gospodarzom, natomiast świń miał
zdecydowanie najwięcej - 12, gdy wszyscy pozostali
mieli mniej niż 10.

Jan Kazimierz Hillar (1821-1903) i jego druga żona
Rozalia z d. Ornass (siedzą) z synem Franciszkiem
(1857-1943). Z przodu wnuczki (od lewej):
Anna (ur. 1895), Monika (ur. 1899)

W samych Rajkowach mieli trzy siedziby
Pierwszym
z Hillarów, którego tradycja rodzinna osadza już na konkretnym siedlisku „Podlas" w Rajkowach, jest syn Piotra, Jakub Hyllar (1789-1854),
ożeniony z Rozalią Ornass (1789-1857).
To zapewne on wymieniony jest przez Schulza w Dzie
jach Powiatu Tczewskiego - wydawnictwo z 1907 roku
w języku niemieckim-jako wolny sołtys w 1812 roku obok
Michała Ornassa, którzy między sobą co, dwa lata wymie
niali zobowiązania sołeckie.
Zapewne jeszcze przed śmiercią Jakuba w 1854 roku
ojcowiznę przejmuje syn Jan Kazimierz (1821-1903), któ
ry jak można przypuszczać z uwagi na jego wiek wcze
śniej już miał okazję przysposobić się do pracy na roli.
Jan Kazimierz był czwartym z ośmiorga rodzeństwa. Pier
worodnym synem był Paweł (1815-1883) który przy
wdział sutannę i otrzymał probostwo w Starej Kisze
wie. K s i ę d z e m był też j e g o m ł o d s z y brat Józef
(1825-1903) na parafii w Sampławie. Drugim w kolejno
ści synem Jakuba był Tomasz, który przejął gospodar
stwo po Tollikach zwane „Dół".
Jan Kazimierz przejmując ojcowiznę ożenił się w 1853
roku z Barbarą Ornass z Józefowa, z którą miał dziesię
cioro dzieci. Przy porodzie ostatniego dziecka Hipolita
1 stycznia 1870 roku Barbara umarła. Jan ożenił się po
nownie, teraz z Rozalią Ornass, siostrą Barbary. Zapew
nił w ten sposób również opiekę dla tak licznego po
tomstwa.
Powiększył areał swojego gospodarstwa do 249,5 ha
przez wykup dwóch sąsiednich gospodarstw. Z b u d o w a ł
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nowy dom mieszkalny, kryty łupkiem, który przetrwał do
naszych czasów. W prowadzeniu gospodarstwa pomagał
mu syn Paweł (1855-1898), który był wcześniej rządcą
w dobrach ziemskich powiatów sztumskiego i suszkiego na Warmii.
W 1883 roku Jan przekazał gospodarstwo Franciszkowi
Tomaszowi (1857-1943), który dziesięć lat później ożenił się
z Marią Kitowską z Barłożna. Franciszek władał gospodar
stwem przez 53 lata, tj. do 1936 roku. W celu przeciwstawie
nia się wzrastającej germanizacji na Pomorzu, Franciszek
wraz z sąsiadami Hassami i Maniami z Pomyj założył
w 1890 roku Bank Ludowy w Pelplinie, instytucję fi
nansującą polskie kupiectwo i rzemiosło oraz zorgani
zował mleczarnię spółdzielczą w Pelplinie. Franciszek
prowadził intensywną gospodarkę rolną, wprowadził
w 1890 roku uprawę buraka cukrowego, którego odbior
cą była cukrownia w Pelplinie. W 1910 zlektryfikował
całe gospodarstwo rolne, co było wielkim wyprzedzeniem
w stosunku do innych obszarów.
W kronice kryminalnej 1 okresu międzywojennego
odnotowano, że w 1925 roku z tego majątku Hillarów
skradziono zboże. Policja pelplińska wykryła sprawcę,
którym okazał się Józef Laskowski robotnik zatrudnio
ny u Hillara.
W 1936 roku Franciszek Tomasz wycofał się z życia
publicznego, a gospodarstwo przekazał swojemu syno
wi Franciszkowi Józefowi (1904-1939). Był on absolwen
tem Uniwersytetu w Lozannie z tytułem mgr prawa i eko
nomii. Społecznie p e ł n i ł funkcję Prezesa Zarządu
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Synowie Franciszka Tomasza Hillara i Marii z d. Kitowska. Od lewej: Paweł (1903-1986),
Aleksander (1906-1983), Franciszek Józef (1904-1939) i Janusz (1901-1994)

Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego na powiat tczew
ski. Jako członek Polskiego Związku Zachodniego zwra
cał uwagę na dywersyjną działalność mniejszości nie
mieckiej.
Franciszek Hillar w 1939 roku opuścił majątek rodzinny
i przeniósł się z wybudowań do wsi Rajkowy, gdzie umarł
w 1943 roku. Natomiast Franciszek Józef aresztowany
został przez gestapo w dniu 24 listopada 1939 roku wraz

z innymi działaczami z okolic Pelplina i rozstrzelany w Le
sie Szpęgawskim. „Podlas" podczas okupacji otrzymał
w zarząd repatriowany baron z Kurlandii, a po nim wy
siedlony w 1920 roku z powiatu tczewskiego obywatel
niemiecki.
Po wojnie w 1945 roku „Podlas", zwany odtąd „Hillaro
wem", na podstawie ustawy o reformie rolnej z dnia 22 lipca
1944 roku przeszedł na rzecz Skarbu Państwa i utworzone

Dworek rodziny Hillarów nazwany „Hillarowem". Stan z 1999 r.
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zostało z niego Państwowe Gospodarstwo Rolne z siedzibą
dyrekcji w Pelplinie. Dzisiaj gospodarstwo to nie sprawia
2
dobrego wrażenia. W artykule Dziennika Bałtyckiego „Rajkowy, dawniej Hillarowo przed licytacją" autorka przytacza
taki cytat z wypowiedzi mieszkanki Hilarowa: „To nie żadna
ruina tylko pałac. Mieszkamy tutaj zaledwie 4 lata ale wiem,
że ten majątek należał przed wojną do Polaka, który nazywał
się Hilar. Dzisiaj budynek jest zrujnowany, tynk spada,
ściany się rozdwajają, w mieszkaniach grzyb". Na koń
cu dotychczasowy zarządca stwierdza: „Podobno ruina jest
pod ochroną konserwatora zabytków".
Drugą siedzibą Hillarów w Rajkowach było gospo
darstwo zwane „Dół". Leżało ono między „Maniowem",
późniejszą siedzibą rolniczej spółdzielni produkcyjnej
a drogą polną prowadzącą ze wsi do stacji kolejowej
Subkowy. „ D ó ł " był w rękach Hillarów od Tomasza
(ur. 1816), ożenionego z Barbarą Niklas primo voto Szołła
w 1834 roku, a przejęte od Tollika. Tomasz był bezdziet
ny a gospodarstwo po nim otrzymał Teodor Jan Hillar
(1862-1907), syn Jana i Barbary z d. Ornass. Teodor był
dwukrotnie żonaty: z Marią Torlińską, a po jej śmierci
z Franciszką Kalisz. Po śmierci Teodora w 1907 roku na
gospodarstwie pozostała niezamężna córka Maria (Ma
ryna) z pierwszego małżeństwa i jej przyrodni bracia
- Paweł zmarły w 1932 roku i Hipolit zwany „Litem"
zmarły w 1947 roku - obydwaj również samotni. Braci
przeżyła Maryna, która zmarła w 1957 roku.
Dzisiaj śladu z zabudowań tego gospodarstwa nie ma
już wcale.
Trzecim gospodarstwem będącym we władaniu Hilla
rów było zabudowanie zwane „Górką". Położone ono było
w centrum wsi blisko skrzyżowania drogi Radostowo-Pelplin z główną poprzeczną drogą wiejską prowadzącą do
kościoła. Najpierw w nim mieli być Kaliszowie: Jan i Izydor.
To jednemu z nich w 1880 roku skradziono w nocy z pola
osiem koni.
Następnie pojawia się tu bezdzietny Jan Tomasz Hillar
(1865-1909). W 1909 roku gospodarstwo pozostało bez na
stępcy. Wówczas Franciszek Hillar zamieścił w „Pielgrzy
mie"-1 następujące ogłoszenie:
Majątek około 230 mórg tylko pszennej roli z dobry
mi masywnymi budynkami, położony nad szosą we wsi
kościelnej jest na sprzedaż. Bliższych wiadomości udzieli
Fr. Hillar.
Rajkowy przy Pelplinie
Widocznie ze znalezieniem kupca było trudno skoro
przekazał je Klarze, córce Jana Kazimierza Hillara i Barbary
z d. Ornass. Klara już wówczas była mężatką. Jej mężem był
Paweł Mania, dziedzic większego majątku. W ucieczce przed
fiskusem nie doszło do połączenia majątków i formalnie
Klara była samodzielnym właścicielem. Mimo to jednak
dobra Hillarów w Rajkowach uległy zmniejszeniu na rzecz
Maniów. Budynek mieszkalny z tego gospodarstwa pre
zentuje się jeszcze dzisiaj całkiem nieźle.
Ciąg dalszy w następnym numerze

Przypisy
1
2
3

Dziennik Tczewski, Nr 60 z 14.03.1926 r.
Dziennik Bałtycki, Nr 152 z 5.07.1993 r.
Pielgrzym, Nr 40 z 3.04.1909 r.

KMR

ZDZISŁAW MROZEK

Kociewie
we wspomnieniach
ks. Józefa
Dembieńskiego

Coś mnie skłania, by teraz, kiedy życie moje dobiega
kresu, opisać to, co przeżyłem, poznałem, czego doświad
czyłem. Nie chcę tego nazwać pamiętnikiem (...), ja, małe
kółko w mechanizmie dziejowym naszego narodu znachodzący się tylko na skromnych odcinkach życia publiczne
go, mogę wykazać się tylko drobnymi wycinkami mej dzia
łalności. Dlatego określam moje opisy tylko jako
wspomnienia.
Tak skromnie nazwał ks. Dembieński swoje dzieło, któ
re zatytułował Radości mało, goryczy dużo, będące w isto
cie obszernym, liczącym 350 stron pamiętnikiem, wydanym
z inicjatywy profesora Uniwersytetu Gdańskiego Andrze
ja Bukowskiego i nakładem IW „PAX" w 1985 roku.
Oto wybrane fragmenty biograficzne Dembieńskiego.
Urodził się 25 marca 1879 roku w Radomnie k. Nowego
Miasta Lubawskiego w rodzinie chłopskiej. Po złożeniu
w 1900 roku matury w chełmińskim gimnazjum wstąpił do
pelplińskiego seminarium duchownego, gdzie po czterech
latach studiów otrzymał święcenia kapłańskie. Za przyna
leżność do organizacji filomackiej pelpliński biskup Augu-
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styn Rosentreter skazał go na dożywotnią podrzędną funk
cję wikariusza zakazując mu prawa do stanowiska probosz
cza. Odtąd rozpoczęła się dla niego trudna droga życiowa,
podczas której zmuszony był do nieustannego przemiesz
czania się z parafii do parafii w swej diecezji, którą musiał
w pewnym okresie opuścić i osiąść w Meklemburgii. Nie
ustannie represjonowany za manifestowanie swej polskości
poczuł się-jak pisze - Vaterlandslose Geselle (bezojczyźniany pachołek). Dopiero po 1920 roku mógł swoją misję ka
płańską prowadzić już w wolnym kraju, bez represji i szykan.
Podczas okupacji hitlerowskiej pod przybranym nazwi
skiem Józef Nitka ukrywał się w Racławicach (woj. krakow
skie). Po zakończeniu wojny przybył ponownie na Kociewie,
by prowadzić działalność duszpasterską, m.in. w Osiecznej
(pow. Starogard), Opaleniu (pow. Tczew) i Topolnie
(pow. Świecie), gdzie zmarł 11 stycznia 1962 roku w wieku
83 lat i tam został pochowany.
Prezentowane tu fragmenty pierwszego tomu jego pa
miętnika usystematyzowano w trzech okresach czasowych:
I - lata 1879-1904, II - 1904-1910, III - 1910-1920. Autor
szczegółowo opisuje w nich swoje przeżycia, doznane
w ciągu 41 lat germanizacji żywiołu polskiego na obszarze
całego Pomorza, głównie jednak Kociewia.
Wspomnienia Dembieńskiego urosły do rozmiarów
ponad 1000 stron maszynopisu, lecz autor nie doczekał się
ich wydania za jego życia. Jak odnotował Andrzej Bukow
ski w swym Wstępie do interesującego nas dzieła, pierw
szy tom maszynopisu dotarł do jego rąk w roku 1959 i wy
magał sporej pracy redakcyjnej, niezbędne były również
obszerne przypisy, wyjaśniające wiele szczegółów, doty
czących tła i zdarzeń. Ostatnie dwa tomy - jak dotąd - nie
zostały opublikowane.
Pierwszy kontakt Dembieńskiego z Kociewiem nastą
pił podczas jego pobytu w pelplińskim seminarium du
chownym. Po wyświęceniu pełnił swoje pierwsze obowiązki
duszpasterskie w Subkowach pod Tczewem, kolejno przez
krótki czas w Drzycimiu i Jeżewie (pow. Świecie), gdzie
w 1906 roku rozwinął na szeroką skalę działalność społeczno-narodową. Między innymi prywatnie uczył dzieci szkol
ne języka polskiego i historii ojczystej. Oburzony represja
mi pruskimi wystosował petycję do cesarza i ówczesnego
papieża o przywrócenie ojczystej mowy w nauczaniu reli
gii. Bezskutecznie.
Szczególne zadanie przypadło ówczesnym organizacjom
i instytucjom gospodarczym, zwłaszcza spółdzielczości,
która na Pomorzu miała duże tradycje. Dembieński inspiro
wał powstawanie polskich spółdzielni handlowych, jak
„Konsumy", „Bławaty", „Rolniki", „Bazary" itp. Torowały
one drogę prywatnym kupcom polskim - pisał autor tych
wspomnień - toteż przyczyniały się one do przeobraże
nia całego życia narodowego i usamodzielnienia się ży
cia gospodarczego.
Batalię swoją wygrał dzięki pelplińskiemu „Pielgrzy
mowi", który go wspierał, ale władze pruskie w odwecie
karnie nakazały mu opuścić plebanię i przeniosły go do
Łążyna, zapadłej wsi pod Chełmżą.
Nie zrażony szykanami przyczynił się do powstania
w Jeżewie polskiej spółki „Konsum" i jej filii w Osiu pod
Świeciem. Założył tam również Towarzystwo Ludowe
i Kółko Rolnicze, skupiające miejscowych Polaków i sta
nowiące finansową konkurencję dla niemieckiej spółki
„Reiffeisen".
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Na ogół Dembieńskiemu przyszło pracować na zastęp
stwach. Tak było w Drzycimiu i Jeżewie. Był świadkiem
ciągłych sporów o posiadanie i zdobywanie ziemi między
Polakami i Niemcami, a szczególnie zatargów z pruską Ko
misją Kolonizacyjną. Poza pracą duszpasterską prowadził
intensywną działalność narodowo-oświatową. Gromadzi
łem polską dziatwę w kościele - pisał - rozdawałem jej
polskie elementarze, uczyłem czytać po polsku, śpiewać
polskie pieśni kościelne i uczyłem ją wierszy ojczystych.
Dziedziną mało znaną na Pomorzu było zastępowanie
nauki szkolnej nauczaniem prywatnym. Pamiętnik Dembień
skiego zawiera opisy takiej edukacji na Kociewiu, np. w Lipienkach (pow. Świecie) dzieci robotników folwarcznych
uczono czytać, pisać i śpiewać po polsku, zaznajamiano
historią i literaturą ojczystą, gromadzono polskie książki
dla bibliotek, najczęściej ukrytych w mieszkaniach prywat
nych. Tak było m.in. w Jeżewie, Drzycimiu, Pinczynie, k. Sta
rogardu, Pelplinie, Warlubiu.
Z polskich pism, które docierały do polskich rodzin,
pamiętnikarz wymienia m.in. „Gazetę Grudziądzką", „Piel
grzyma", „Gazetę Toruńską", „Gazetę Gdańską". Powoli
doszło do tego - zanotował Dembieński - że prawie w każ
dym domu polskim znachodziła się gazeta polska, a lud
polski obudził się ze swego letargu. Fakt ten przypisał
Towarzystwom Ludowym, które reprezentowały wpraw
dzie program klerykalno-konserwatywny, ale przyczyniały
się do obrony narodowości polskiej na Pomorzu.
Dembieński zawsze czynnie ingerował wszędzie tam,
gdzie proces germanizacji poczynił duże szkody. Niekiedy
oskarżał o to niemieckich duchownych, a także swego bi
skupa Rosentretera, ordynariusza diecezji chełmińskiej pi
sząc: Narzucał się nam, Polakom, głęboki żal, dlaczego
ks. biskup tak mało miał zrozumienia dla słusznych praw
i potrzeb duchowych swych polskich owieczek (...). Nie
mogli też wierni zrozumieć, dlaczego wbrew tak olbrzy
miej większości polskich wiernych (...) obrał on sobie do
pomocy w administracji diecezji (...) Niemców jako wika
riuszy generalnych (...). Fakty powyższe nie wyczerpują
rejestru dowodów nierównego, macoszego traktowania
polskich wiernych (str. 125).
Pogarszające się warunki życia, spowodowane wojną
światową, skłoniły Dembieńskiego do ubiegania się o samodzielne stanowisko w administracji kościelnej. Uzyskawszy zgodę przeniósł się początkowo do Koronowa, kolej
no Torunia, Czerska, by osiąść w Borach Tucholskich, gdzie
objął parafię w Legbądzie. Również i tam jego pracy dusz
pasterskiej towarzyszyła działalność publiczna. W swej
nowej parafii założył Czytelnię Ludową, powołał Teatralne
Kółko Amatorskie, prowadził kurs języka polskiego dla
nauczycieli, przyczynił się do założenia Towarzystwa Chrze
ścijańskiego Nauczycieli Polskich. W Legbądzie stworzył
Straż Ludową, która broniła polską społeczność przed
represjami i grabieżą ze strony niemieckiego Grenzschutzu. Tam też doczekał się niepodległej Polski.
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Nie sposób w krótkim szkicu opisać ogromu jego
poczynań. Przedstawiono jedynie niektóre fragmenty,
świadczące o jego zasługach dla Kociewia i Pomorza.
Gorąca orędowniczka pamiętników, Helena Boguszewska, ongiś napisała: Ktoś powinien łączyć i przecho
wywać ślad mijania naszych dni. Do takich ludzi z pew
nością należał ks. Józef Dembieński, który radości
zaznał mało, a goryczy dużo.

W

poprzednim numerze „KMR" przed
stawiłam wybrane najciekawsze
wyszczerki/przeszczerki odnoszące się
do imion męskich. Tym razem ze słownika Bernarda
Sychty przedstawiam charakterystyczne rymy prze
drzeźniające, odnoszące się do popularnych na Kociewiu imion żeńskich. Jest ich nieco mniej niż tych wy
mieniających chłopów, co chyba wcale nie oznacza,
że kobiety były na Kociewiu „pod ochroną".
Aniela
Aniela jak długo do wesela?
(Rym przedrzeźniający)

Ana, Anka, Aneczka, Anula, Andzia, Hanka
Ana pasła barana,
na łónce zajónce...

W innym miejscu Bernard Sychta wyliczył używa
ne na Kociewiu imiona żeńskie: Anka, Aneczka, Anula,
Basia, Bronka, Cela, Genia, Kasia, Marychna, Marinka, Nasta (Anastazja), Pelasia, Pola.
Popularne na Pomorzu imię Agnieszka występowało
często w formie Agneza. Przy tym imieniu w wersji
ogólnej podaje przysłowia:
Na śwanta Agnieszka
przychodzi pliszka;
Śwanta Agnieszka
daj nóm słónyszka.
W swoim słowniku badacz gwary kociewskiej za
mieścił przy haśle jimnia/jimniania (imię) najczęstsze imio
na męskie: Bartek, Franek, Jandrach (Andrzej), Józek,
Kuba, Nastek (Anastazy), Polon (Apolinary), Stach.

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Anka pasła baranka
O nazwach własnych w wyszczerkach kociewskich
ciąg dalszy

lub
Hanka pasła baranka
pod Bożó mankó
z kulawó rankó,
zgubiła klucze,
baran jó tłucze
zgubiła wiechcie,
baran ji nie chce,
leciała bez łónki,
zgubiła miech mónki.
Barbara
Barbara z kim spała?
z panam wilkam pod kominkom,
z panam Janam pod baranam,
z Bartoszom pod koszam.
Wśród rymów zanotowanych w Osiu (powiat
świecki) znajdujemy powtarzaną do dziś w różnych
wariantach rymowankę:
Małgorzata była chora,
pojechała do dochtora,
dochtór był pijany,
przylepił jó do ściany...
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Na tym tle wyróżniają się pojedyncze przykłady in
nych imion, np. Abraham, który wymieniany jest w za
bawie dla dzieci:
Abraham nie jidź tam,
bo jak pódziesz, to cia łiżkó zjam
lub
Abraham nie chodź tam,
bo ci miszka zrobi ham.
Najbardziej zagadkowe wydaje się używanie przez
Kociewiaków imienia obcego Jiwón (Iwan) na okre
ślenie złego ducha. Bernard Sychta przypuszczał, że
jest to może „echo" okrutnego cara Iwana. W słowni
ku przytacza przysłowie:
Jaki Jiwón do obiadu,
taki i po obiedzie.
Z południowego Kociewia i Borów Tucholskich
zapisałam formę tego imienia w odniesieniu do podej
rzanej osoby czy też narowistego konia.

W kolejnym numerze „Kociewskiego Magazynu Re
gionalnego" zatrzymamy się przy wyszczerkach zwią
zanych z nazwiskami.
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Do

około dwóch tysiącleciach istnienia, wszak wielu
historyków identyfikuje Skórcz z występującym na
mapach starożytnego świata grodem Scurgon,
15 maja 1934 roku staraniem ówczesnego wójta i pierwsze
go burmistrza Jana Grzankowskiego nadano Skórczowi
prawa miejskie.
Miarą życia człowieka bywa lat siedemdziesiąt, jeśli jest
mocny, dla miasta to wciąż czas wczesnego dzieciństwa,
choć dla Skórcza ów młody wiek nakłada się na zacną
starość.
Siedemdziesięciolecie miejskości Skórcza rozpoczęto
wpierw mszą świętą odprawioną przez ks. prałata Eugeniu
sza Stencla, proboszcza skórzeckiej parafii pod wezw.
Wszystkich Świętych. Podczas mszy i przemarszu ulicami
miasta gościom i mieszkańcom pięknie grała Harcerska

la. Zasłużonym wręczono też „orły" i specjalne na siedem
dziesięciolecie wybite medale pamiątkowe.
W siedzibie Urzędu Miasta otwarto galerię portretów
wszystkich dotychczasowych włodarzy miasta od 1934 roku
po rok 2004. Obchodom siedemdziesięciolecia towarzyszyła
wystawa historycznych i aktualnych zdjęć fotografa Mar
ka Tymińskiego, prezentacja starych pocztówek ze zbio
rów Mirosława Kalkowskiego i rysunków Mieczysława
Brejskiego. Zaprezentowano też nowo wydany album
pt. „Skórcz w starej fotografii" autorstwa Mirosławy Szar
mach i Marka Tymińskiego.
Spośród wielu wypowiedzi, pełnych życzeń dalszego
rozwoju miasta i pomyślności jego mieszkańców, warto
chyba odnotować dwie: marszałek Maciej Płażyński po
wiedział, że ... taka rocznica to okazja do refleksji i zasta-

Orkiestra Dęta z Tczewa pod batutą Jerzego Kubickiego.
Uroczystą sesję Rady Miasta otworzył jej przewodni
czący, Tadeusz Włodarczyk, witając przybyłych gości,
wśród których byli ludzie zasłużeni dla miasta, posłowie
na Sejm z jego byłym marszałkiem, Maciejem Płażyńskim,
władze wojewódzkie z przewodniczącym Sejmiku Woje
wództwa Pomorskiego, prof. Brunonem Synakiem, władza
mi powiatowymi - starostą starogardzkim, Sławomirem
Neumanem i wicestarostą, Kazimierzem Chyłą, a także licz
ne grono burmistrzów miast i wójtów gmin.
Po okolicznościowym referacie, burmistrz Tadeusz Zie
liński i przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Włodarczyk
(po wygłoszeniu laudacji) wręczyli Janowi Duchowi nada
ny przez Radę Miasta Skórcz tytuł Honorowego Obywate-

nowienia się w jakim kierunku miasto powinno się roz
wijać, inny z zaproszonych gości, prof. Zbigniew Pawłow
ski, mąż córki pierwszego burmistrza, dr Janiny Grzankowskiej-Pawłowskiej, stwierdził, że Takie uroczystości
wzmacniają więzi społeczne. Wspomnienie dawnych zasług
ludzi to dobry przykład dla młodych. Sygnał, że jeśli będą
wytrwale pracowali dla miasta, to ich zasługi nie zostaną
zapomniane. Kociewiacy potrafią solidnie pracować w gru
pie, co dobrze widać nie tylko na Kociewiu, ale choćby
w Poznaniu, gdzie są aktywni jako pracownicy i studenci
poznańskiej Akademii Medycznej.
Jak na obchody 70-lecia nadania praw miejskich
przystało, obywatele miasta bawili się na festynie do
białego rana.

W przemarszu z kościoła na sesję Rady Miasta w pierwszym rzędzie za sztandarem, od lewej idą:
prof. Brunon Synak, prob. prał. ks. Eugeniusz Stencel, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Włodarczyk,
marszałek Maciej Płażyński
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MICHAŁ ROMANOWSKI

W stronę
kultury
wysokiej

O Festiwalu Twórczości Sakralnej

po raz dwudziesty odbył się w Tczewie Festiwal
Twórczości Sakralnej, znacznie różniący się od tych
pierwszych z przełomu lat 80./90. ubiegłego wieku.
Starsi mieszkańcy pamiętają, że wszystko zaczęło się w 1985
roku z inicjatywy ks. Piotra Wysgi. Pierwsze festiwale
miały miejsce w kościele pod wezw. św. Józefa na Nowym
Mieście, przy współudziale organizacyjnym tamtejszego
proboszcza, ks. Antoniego Dunajskiego.
Z roku na rok impreza uzyskiwała doskonalszy i szer
szy kształt. Do Tczewa z całego Pomorza zjeżdżała się spo
ra ilość wykonawców, przekraczająca np. w 1993 roku 600
osób. Były to chóry, schole liturgiczne, zespoły teatralne
i muzyczne, indywidualni recytatorzy. Tym z odleglejszych
miejscowości należało zapewnić zakwaterowanie, w czym
wspomagali organizatorów sami mieszkańcy Tczewa.
Po dziesięciu latach poszczególne konkursy i koncerty
przeniesiono do parafii staromiejskiej Podwyższenia Krzy
ża Świętego. W końcu festiwal przyjął formułę uroczystych
koncertów, a charakter konkursowy zachowano tylko wo
bec twórczości poetyckiej i plastycznej. Z tczewskiego fe
stiwalu wyłoniło się kilka samodzielnych konkursów. Swo
jej imprezy doczekały się schole liturgiczne, chóry kościelne
i zespoły wokalno-instrumentalne. Festiwale Twórczości
Sakralnej z biegiem lat zmierzały ku upowszechnieniu kul
tury wysokiej.
W tym roku w ramach festiwalu swoje 5-lecie obcho
dziła orkiestra kameralna „Sanctae Crucis", założona i pro
wadzona przez Alicję Kiedrowską, a działająca przy parafii
pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W drugiej czę
ści jubileuszowego koncertu odbyło się prawykonanie tryp
tyku tczewskiego „Przechadzki po mieście" (I. Świt nad
panoramą, II. Staruszek wiatrak, III. Wieczorna kantylena)
Mariusza Matuszewskiego, kompozytora z Poznania do
tekstów Romana Landowskiego. Trzyczęściowy utwór wy
konała Jubilatka z udziałem chóru „Juventus" i solistki
Agaty Smolińskiej. Całością dyrygował kompozytor.
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy tczewski ak
cent w twórczości Mariusza Matuszewskiego. Przed
dwoma laty w farze nastąpiło wykonanie jego kantaty
tczewskiej „Jak powietrze i jak woda", również do słów
Romana Landowskiego.
Już

Małgorzata Włodarczyk
wspólnie z Andrzejem Grzybem(z lewej)
i Maciejem Płażyńskim
oglądają wystawę fotografii dawnego Skórcza

Honorowy Obywatel Miasta Skórcza, Jan Duch
w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta,
Tadeusza Włodarczyka (z prawej)
i burmistrza Tadeusza Zielińskiego

KMR
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Przechadzki po mieście
tryptyk tczewski

DO MUZYKI MARIUSZA MATUSZEWSKIEGO

I. Świt nad panoramą

II. Staruszek wiatrak

Brzoskwiniowa mgła opadła
na białawe świtu smugi.
Brzoskwiniowe cienie mnichów tych na jutrznię, potem drugich.
Brzoskwiniowe mgły na dachach
między farą a klasztorem.
Brzoskwiniowa panorama
malowana już wieczorem?

Opuszczony przez młynarzy i nadzieję,
nawet wiatr omija dawno jego skrzydła.
Jeszcze szczyci się wiekową opowieścią,
choć zapewne już samotność mu obrzydła.

Kiedy panorama
w wodzie się z zachwytu zaczerwieni,
skończy się świtanie:
dziwny pląs karmazynowych cieni.
Wisła jak mozaika,
płynąc wciąż od lat w tę samą stronę,
brzoskwiniowe świty
wita z nocnych czerni wyzwolone.
Rozwarstwiony brzask zaglądnął
w twarz chłodnego nocy końca.
Rozwarstwiony włos jutrzenki
błysnął przed rydwanem słońca.
Oto czas na Anioł Pański:
wzywa dzwon z Świętego Krzyża,
rozwarstwiony głos nad świtem
wszem oznajmia- dzień się zbliża!

Wiatraku staruszku,
samotny nad wzgórzem
spoglądasz na miasto ponad wiek.
Zdziwiony wciąż milczysz,
przysypał czas kurzem,
by starym zegarom spóźnić bieg.
Już ucichły ciężkie wozy pełne zboża,
zgasły fajki pod wąsami gospodarzy.
Już spod kopyt nie unoszą się tumany,
młynarzówna o miłości też nie marzy.
Wiatraku staruszku,
samotny nad wzgórzem...
Wór ostatni mąki dawno wywieziono
i umilkły przed latami młyńskie koła,
w zakamarkach nawet duchy już nie straszą,
wokół smutna cisza: konia nikt nie woła.

Kiedy panorama
w wodzie się z zachwytu zaczerwieni...

Wiatraku staruszku,
samotny nad wzgórzem...

III. Wieczorna kantylena
W swojej szarej pelerynie
smętny grajek znów się włóczy,
z kantyleną na dobranoc
w mroku uliczkami kluczy.

Ech, połazić z tobą, grajku,
by odczytać wszystkie cisze,
zakochanym podziękować
za ich barwne tajemnice.

Kiedy na wiślanej wodzie
zjawi się czółno Dersława,
grajek mocno się zaduma:
czym jest sława i niesława.

Zanim zamknie bramy zmierzchem
z przechodniami długo gwarzy:
szepnie zawsze miłe słowo,
życząc nocy bez złych zdarzeń.

Ech, posłuchać starej lutni,
w której zmierzch ma własną strunę,
wielodźwięcznej od stuleci,
żeby wsłuchać się w zadumę.

Tak fletowo zamyślony,
od wieczora przez noc całą
wciąż się włóczy dziwny grajek
z kantyleną swoją małą.
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Grupa fotografów z Tczewa
spotyka się od około dwóch lat,
początkowo będąc związana z Tczewskim
Domem Kultury - tam też w styczniu
w 2004 roku odbyła się ich
pierwsza wspólna wystawa.
Większa część osób zajmuje się fotografią
hobbystycznie, ale są też takie,
które zajmują się
lub zamierzają zająć się nią zawodowo.
Nie przeszkadza im
obecny brak własnej siedziby
- spotykają się na wspólnych plenerach.
Na nich uczą się od siebie,
podpatrując się nawzajem i dyskutując.
Okazją do spotkań są też imprezy kulturalne
(festiwal „Zdarzenia", koncerty, spektakle),
które okazjonalnie fotografują.
Prezentujemy prace dziewięciu osób.

grupowych (2002-2004); wyróżnienia w paru konkursach;
wieczór autorski w Gdańskim Towarzystwie Fotograficz
nym (2002); publikacje w prasie lokalnej (także w „Kociewskim Magazynie Regionalnym").
ANNA BIAŁA i ŁUKASZ BIAŁY - są rodzeństwem i,
jak się szczęśliwie złożyło, fotografia zafascynowała ich
prawie równocześnie we wczesnym dzieciństwie. Nie po
siadając żadnego nauczyciela, uczyli się od siebie nawza
jem jak robić zdjęcia, co po przeszło dziesięciu latach tak
weszło im w nawyk, że teraz prawie każde zdjęcie jest wspól
nym dziełem. Obecnie stworzyli internetową Agencję
Fotograficzną www.grrou.com, z czym wiążą poważne
plany na przyszłość. Do współpracy zapraszają zarówno
fotografów „profesjonalistów" jak i amatorów oraz modeli
i modelki.
MALINA BODUCH - studentka, fotografuje od nie
dawna, bo od około półtora roku „testując" aparaty foto
graficzne znajomych. Zafascynowała ją fotografia czarno
biała i, z małymi wyjątkami, tylko nią się zajmuje. Fotografuje
wyłącznie ludzi i w najbliższej przyszłości chce poznać tech-

Wystarczy pstryknąć...
EDMUND MROZEK fotografuje od 1957 roku. Zajmu
je się fotografowaniem przyrody, architektury oraz pejza
ży. Dorobek: maj 2003 roku - indywidualna wystawa
w Osiedlowym Domu Kultury w Gdańsku Suchaninie, zor
ganizowana przez Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne;
udział w trzech wystawach grupowych (2002-2004); stała
ekspozycja w filii Miejskiej Bibliotece Publicznej na Czyżykowie; publikacje w prasie lokalnej (także w „Kociewskim
Magazynie Regionalnym") oraz w paru albumach o Tcze
wie. Zajął trzecie miejsce w ostatnim konkursie fotograficz
nym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Tczewie.
STANISŁAW SZWEDOWSKI fotografuje od dwu
dziestu lat. Zajmuje się głównie fotografią portretową, a tak
że makrofotografią, co zaowocowało bogatym zbiorem se
rii przyrodniczych. Laureat konkursów o tematyce
przyrodniczej.
EWA WOJTEK - z zawodu nauczycielka biologii.
Swoje zainteresowanie fotografią pogłębia od niedaw
na, najczęściej łącząc je z pasją turystyczną. Jej ulubio
nym tematem jest pejzaż w tradycyjnym, „lustrzankowym" wydaniu. Marzy o rozwikłaniu technicznych
zawiłości fotografowania.
WALDEMAR RADOMSKI ma 34 lata, fotografią in
teresuje się od kilku lat. Jako temat fotografii najczę
ściej wybiera stare budynki, kościoły, przyrodę (ma
kro) i ludzi. Oto, co mówi o swojej pasji. - „Lubię
fotografować, bo jest to bardzo łatwe, wystarczy tylko
pstryknąć i bardzo dobre zdjęcie gotowe".
SŁAWOMIR GAWROŃSKI fotografowaniem zajmu
je się od 1990 roku. Aktualne zainteresowania fotograficz
ne to zdjęcia robione podczas imprez kulturalnych, kon
certów, spektakli itp., także pejzaż i makro. Dorobek:
grudzień 2001 rok - indywidualna wystawa w Tczewskim
Centrum Kultury poświęcona festiwalowi „Zdarzenia"
pt. „Zdarzyły się Zdarzenia"; udział w trzech wystawach
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nikę portretu jak najlepiej. Brała udział w dwóch wysta
wach grupowych (2003).
MAŁGORZATA SŁOMIŃSKA. Fotografią zajmuje się
od roku. Do tczewskiej grupy fotografów dołączyła pół
roku temu. Fotografowanie traktuje jako hobby, jest to dla
niej świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Naj
większą przyjemność sprawia jej fotografowanie pejzaży,
zwierząt i ludzi. Często łączy pasję fotograficzną z wyciecz
kami rowerowymi.
MICHAŁ CYFERT zainteresował się fotografią kilka
lat temu. Zaczął doskonalić swoje umiejętności teoretycz
ne i techniczne korzystając z książek, internetu oraz ucząc
się na własnych błędach. Fotografuje zarówno na materia
łach czarno-białych jak i kolorowych. Wykonuje zdjęcia
bardzo zróżnicowane pod względem tematyki oraz w róż
nych warunkach. - „Dużo eksperymentuję, ponieważ cią
gle uczę się i szukam swojej „drogi" w fotografii. Pragnę
określić jakie tematy pasują mi najbardziej oraz wypraco
wać swój styl" - tak opisuje swoje doświadczenia z foto
grafią.

Fot. Stanisław Szwedowski: ***
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Ponownie reaktywowane
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Kociewski w Tczewie

P

o śmierci Stalina, na fali „odwilży" w 1956 roku, po
wstało Zrzeszenie Kaszubskie. Rok później pojawiło
się Zrzeszenie Kociewskie. Po połączeniu obu tych
organizacji w 1964 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
poszerzyło swoją strukturę, zainteresowanie - o Kociewie
i inne regiony pomorskie, ale również otworzyło się na lud
ność napływową, owych „nowych Pomorzan" - powojen
nych mieszkańców Pomorza. Obecnie organizacja liczy ra
zem 81 oddziałów w różnych miejscach, najwięcej na
Kaszubach, poza tym również dziesięć na Kociewiu, dwa
na Krajnie, jeden oddział w rejonie borowiackim (Tuchola),
również jeden na Warmii, a dwa w Ziemi Chełmińskiej. Ist
nieją także oddziały w dużych miastach wojewódzkich:
Bydgoszczy, Szczecinie, a nawet w Warszawie. Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie jest największą organizacją na Pomo
rzu i jedną z największych w Polsce.
Oddział w Tczewie powstał w roku 1981, a terenem
jego działania było miasto Tczew. Zarząd Główny ZK-P
upoważnił władze tczewskiego oddziału do podejmo
wania działalności również na terenie gmin Tczew, Pel
plin, Gniew, Morzeszczyn i Subkowy. Za prezesury Mi
chała Spankowskiego, oddział liczył aż 108 osób, obecnie
nieco ponad 20. Przez cały okres istnienia nastawiał się na
popularyzację wiedzy wśród młodzieży. Na przełomie lat
80. i 90. ubiegłego wieku oddział zorganizował wiele spo
tkań w ramach cyklu „Studium Wiedzy o Regionie", kon
kursów i wystaw sztuki ludowej, a także imprez kultural
nych i rozrywkowych, m.in. w marcu 1990 roku imprezę
plenerową „Tczewska Wiosna"; były również wycieczki
krajoznawcze. Tczewski oddział ZK-P wniósł poważny
wkład w organizację Spotkań Nadwiślańskich. Na począt
ku lat 90. ZK-P w Tczewie zaprzestało swojej działalności,
oddział reaktywowano w 1996 roku. Wówczas prezesem
wybrano Romana Klima, wielkiego orędownika Kociewia,
Żuław, Pomorza. Postanowiono dążyć do maksymalnego
wydobycia etosu Kociewia. Zamierzano ocalić od zapomnie
nia duch dawnego mieszczaństwa tczewskiego, jego wiel
kich osiągnięć w pracy organicznej i wybitnych osobistości.
Zamierzano zamieścić kociewską, wiślaną i morską tematykę
regionalną w programach szkolnych i codziennym procesie
dydaktycznym. Organizowano również „Kociewskie Wieczo
ry Wtorkowe", wypełnione treścią regionalną i problema
tyką nurtującą Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Za pre
zesury Romana Klima - laureata Medalu Stolema z roku
1979 (najbardziej cenione w środowisku zrzeszeniowym od
znaczenie dla działaczy zasłużonych na łonie „pomorszczyzny", przyznawane przez studentów z Klubu „Pomorania"), Zrzeszenie przywiązywało wielką wagę do spraw
związanych z Wisłą, czego dowodem była deklaracja współ
pracy na rzecz Dolnej Wisły, podpisana w dniu 8 listopada
1999 roku w Tczewie.
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Po śmierci prezesa Klima, oddział zaprzestał działalno
ści. Nie funkcjonował przez kilka lat. Przez ten okres kilku
studentów z Tczewa, zainteresowanych działalnością na
rzecz regionu, związało się z istniejącym przy ZK-P w Gdań
sku, Klubem Studenckim „Pomorania", funkcjonującym
również na trójmiejskich uczelniach wyższych. Przez ten
czas zdobyli doświadczenie, które postanowili wykorzy
stać w pracy dla Tczewa i okolic. Pomysł reaktywowania
oddziału zyskał pełne zrozumienie ze strony Kazimierza Ickiewicza (byłego „Pomorańca"), historyka, działacza regio
nalnego, długoletniego członka oddziału ZK-P w Tczewie,
który we współpracy z młodzieżą zwołał w marcu br. w Tcze
wie zebranie reaktywacyjne. Chęć działania zgłosili także
inni byli członkowie tczewskiej organizacji. Kilku z nich
weszło w skład obecnego zarządu oddziału.
Jako teren działania członkowie oddziału określili ob
szar Pomorza Nadwiślańskiego, ze szczególnym naciskiem
na rejon Kociewia i Żuław. Wstępnie skoncentrowali prace
na problemach związanych z edukacją regionalną, promocją
Tczewa i Ziemi Tczewskiej oraz zagadnieniach związanych
z funkcjonowaniem demokracji lokalnej. Zwracają również
uwagę na nowe wyzwania, jakie stają przed lokalnymi spo
łecznościami, w związku z wejściem do Unii Europejskiej i two
rzeniu w jej strukturach wielkich regionów. W tym celu w maju
br. zorganizowali m.in. spotkanie informacyjno-konsultacyjne z ekspertami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego dla człon
ków tczewskiego oddziału i innych zainteresowanych tą
kwestią organizacji pozarządowych.
Oddział Kociewski w Tczewie planuje ponadto zorga
nizować w okresie zimowo-wiosennym dwie sesje popu
larnonaukowe i wykłady edukacyjne, na których zamierza
przybliżyć sylwetki m.in. podróżników Forsterów z Tczewa
i działacza patriotycznego księdza Aleksandra Kupczyńskiego. Ponadto planuje przeprowadzić sesję pt. „Pomorze
w planach przywódców Odrodzonego Państwa Polskie
go". W okresie wakacyjnym przyprowadzono kilka wycie
czek rowerowych, by bliżej poznawać zabytki, przyrodę
nadwiślańskiego Kociewia. Poza tym, jeszcze w tym roku
odbędą się dwie wystawy prezentujące architekturę Tcze
wa z dachów wieżowców (autorstwa Łukasza Szczepańskie
go) oraz zabytkowe budownictwo ludowe na Pomorzu (au
torami będą studenci z K.S. „Pomorania"). Na planowanych
zebraniach, prelekcjach będą mówić o kulturze, turystyce
i dziejach związanych z Kociewiem i całym Pomorzem.
K o n t a k t : ZK-P Oddział Kociewski w Tczewie,
ul. 30 Stycznia 4 (Muzeum Wisły)
83-110 Tczew
e-mail: zkp.tczew.@wp.pl
www.zkp.tczew.prv.pl
tel. (0) 604 809 497 - prezes oddziału
tel. (058) 346 26 13 (Biuro Zarządu Głównego ZK-P w Gdańsku)

27

ZENON GURBADA

Zachowują kociewskie obyczaje
Z Rychławy w gminie Nowe

G

ości siedzących wokół sali,
przy nakrytych stołach oraz
członków zespołu pani Ger
truda Woźnicka powitała zwyczajowo
staropolskim pozdrowieniem „Niech
bandzie pochwalóny Jezus Chrystus",
wyrażając zadowolenie ze spotkania
i życząc miłego spędzenia sobotniego
wieczoru.
Przy scenie stali członkowie zespo
łu, a na środku sali odbywały się wy
stępy, zapowiadane kociewską gadką.
Rozpoczął Piotr:
- Wejta ludzie i słuchaj ta, jak dia
belskie
skrzypki
grajó.
Diable
skrzypki i harmónka grajta śmiało,
głośno, wszandzie, niech sia cała
Rychława dowyjy,
że Kociewie je
i bandzie.
Kapela zagrała „ C h o d z o n e g o " ,
a osiem strojnych par prezentowało
jego wszystkie elementy przy śpiewie
solistki:
- Taka móm dziś chantka do tóńca, pódź Andzia, bandzim tańcować
„Korkarza" - zaproponował Kamil.
- Ojejku, ale sia zmancza - odpo
wiedziała Andzia, lecz poszła w tany.
Po jego zakończeniu Łukasz
stwierdził:
- To biła ładna przeruchawka dla
nas, jak dla kóni w zimnie.
Z kolei Mariusz zaproponował:
- Tera knopy w kont, a pupy
w rzond i zatańcujta „Kołomąjki".
Gdy ucichła muzyka swoje życze
nie wyraziła Dominika:
- Uż łod frisztyku chodza jak
w mankolijach, chodźta chwatko, zatańcujim „Au naszy Anki".
Potem Piotr zachęcał do tańca:
- Muzykanty, grajta juchy „Z ty
harmónki".
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A Ewelina stwierdziła:
- Nó, widzita, tyle uż tańcowelim,
ale eszcze chwatki polki niy. Chodź
ta knopy. „ Chwatka polka "!
W międzyczasie podano do sto
łów kociewskie jedzenie, składające się
z tradycyjnego bigosu, chleba smaro
wanego masłem lub smalcem ze skwar
kami oraz różnego rodzaju kiełbas, pasz
tetów, salcesonów i wątrobianek.
A kolejno, poszczególni członkowie ze
społu zachęcali gości do jedzenia i przy
pominali tradycje kuchni kociewskiej
oraz jej składniki i sposoby wypieków:
feferkucha, pulwerkucha, krymeltorta
i swojskich bómbómów.
Nagle Marta zawołała:
- Kaźmirz, co tu tak zalatuje? Celulojza wew Śłeciu?
A Łukasz na to odpowiedział:
- A bodeś ty Marinka, to to kawa
bonowa tak pachnie, bo to dziś śwanto w Rychławie.
Uradowana Marta rzekła:
- Nó, to zatańcujim „Krótka po
lka ".
A po jej odtańczeniu Monika za
wołała:
- Wej łobaczta, eszcze „ Tupanygó " ni tańcowelim.
Potem Mariusz przypomniał sobie:
- Pupy tańcuj ta eszcze „Siwy kó
nik" - to je rychtfejn taniec.
I wreszcie nadszedł czas debiutu
młodego akordeonisty, tak zapowie
dziany:
- Tera łobaczym i posłuchómy jak
tan młodi knop Piotruś, dzisiej po raz
pjyrwszi na harmónce zagra wesoła
melodia. A pupy i knopy zatańcujó
„Żeby to tak mogło być".
Na zakończenie odtańczono szyb
ką polkę - „Polka drapana na chruście".

Gościom do placka drożdżowego
podawano prawdziwą kawę. A ukryte
wewnątrz ciasta losy na upominki były
atrakcyjną niespodzianką.
W trakcie dalszej biesiady nastą
piła wspólna zabawa. Niektórzy spo
śród gości włączyli się i grali na róż
nych instrumentach oraz śpiewali.
Wszyscy tańczyli i z zadowoleniem
bawili się do pierwszej w nocy.
Wśród uczestników byli: Miro
sława M o l i e r ze Starogardzkiego
C e n t r u m K u l t u r y , I r e n a Brucka
- prezes Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego w Tczewie, Wanda Kołucka - sekretarz redakcji „Kociew
skiego Magazynu R e g i o n a l n e g o "
oraz członkowie rady programowej,
a także Grzegorz Oller - dyrektor
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sta
rogardzie Gdańskim. Środowisko
miejscowe reprezentowali: ks. An
drzej Taliński - proboszcz z Kamion
ki, Edward Szczechula - sołtys oraz
radni: Małgorzata Murawska, Józef
Pastuszka i Mirosław Elszkowski.
Kapela występowała w składzie:
Zbigniew Elwart - akordeon, Hen
ryk Woźnicki - diabelskie skrzypce
i Wioletta Grzemska - solistka.
Miłej rozrywki dostarczyli młodzi
członkowie zespołu „Rychławiaki":
Martyna Janicka, Piotr Janicki, Bar
tłomiej Kamiński, Małgorzata Ko
prowska, Robert Mielewski, Magda
Olkowska, Sylwia Olszewska, Małgo
rzata Orłowska, Łukasz Orłowski, Emi
la Puwalska, Dominika Sikora, Eweli
na, Sylwia i Alicja Stępnik, Damian
i Monika Waligóra, Mariusz i Piotr
Weiner, Kamil Welk, Ewelina Zielińska
i Piotr Zieliński.
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Przytoczony tekst stanowi cząstkę obszernych wspomnień gen. W. Andersa, obejmują
cych 410 stron. Książka ta, po raz pierwszy wydana drukiem w 1949 roku w Londynie,
w kraju praktycznie nie była dostępna, możliwe że tylko jako prohibita. Jej udostępnienie
zakazane było z wiadomych względów politycznych. Czytali ją tylko „nasi przodkowie" na
Zachodzie. Po 1991 roku, gdy w Polsce zniesiono prohibita, a w Anglii znane było już
X wydanie wspomnień gen. Andersa, nadal nie należy do powszechnie znanych.
Książkę otrzymaliśmy dzięki przychylności Czesława Knoppa, tczewianina mieszkające
go od zakończenia II wojny światowej w Anglii. Serdecznie dziękujemy.

GEN. WŁADYSŁAW ANDERS

Bez ostatniego rozdziału
Fragment wspomnień z lat 1939-1946
W JAŁCIE
(...).
O losie Polski zdecydowała Rosja sowiecka. Naród
polski, przechodząc bezpośrednio z okupacji niemieckiej
pod okupację sowiecką, nie mógł się temu przeciwstawić.
Być może i nasi zachodni sprzymierzeńcy, W. Brytania i Sta
ny Zj., nie miały możności przeciwstawienia się Rosji, ale
Polska spodziewała się, że przynajmniej nie uznają stanu
stworzonego na ziemiach polskich przez Rosję.
Wieczorem 12 lutego 1945 ogłoszono jednocześnie
w Londynie, Waszyngtonie i Moskwie, podpisany przez
Prez. Roosevelta, prem. Churchilla i marsz. Stalina komuni
kat o wynikach narady w Jałcie.
Po ogólnych wzmiankach o postanowieniach dotyczą
cych działań i okupacji Niemiec oraz odszkodowań od nich,
jako też po zapowiedzi zwołania 25 kwietnia 1945 do San
Francisco zjazdu przedstawicieli narodów zjednoczonych,
celem powołania do życia stałej organizacji, następowało
oświadczenie o wyzwolonej Europie które z powołaniem się
na zasady karty atlantyckiej przyrzekało narodom wolność,
a po tym następował osobny rozdział o Polsce.
Przybyliśmy na
konferencję krymską zdecydowani
uzgodnić nasze różnice na temat Polski. Przedyskutowa
liśmy wszystkie aspekty zagadnienia. Potwierdziliśmy na
sze wspólne pragnienie stworzenia silnej, wolnej, niepod
ległej i demokratycznej Polski. W wyniku naszej dyskusji
ustaliliśmy warunki, na jakich mógłby być utworzony
nowy tymczasowy rząd polski jedności narodowej, tak
aby mógł być uznany przez trzy wielkie mocarstwa. Osią
gnięto
następujące porozumienie:
W Polsce w wyniku jej całkowitego oswobodzenia
przez czerwoną armię wytworzyło się nowe położenie.
Wymaga to ustanowienia nowego rządu tymczasowe
go, który może mieć szersze oparcie aniżeli było to możli
we przed niedawnym oswobodzeniem zachodniej Polski.
Dlatego też rząd tymczasowy, który obecnie działa w Pol
sce, powinien być zreorganizowany na szerszej podsta
wie demokratycznej przy włączeniu przewódców demo
kratycznych z samej Polski i spośród Polaków za granicą.
Ten nowy rząd następnie powinien być nazwany Tymcza
sowym Rządem Jedności Narodowej Polski.
Pan Molotow, p. Harriman i Sir Archibałd Clark-Kerr
upoważnieni są komisyjnie do naradzenia się przede
wszystkim w Moskwie z członkami obecnego rządu tym
czasowego oraz z innymi polskimi przewódcami demo
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kratycznymi z samej Polski i zagranicy celem reorgani
zacji obecnego rządu według powyższych wskazań.
Polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powi
nien być zobowiązany do przeprowadzenia wolnych i nie
skrępowanych wyborów, możliwie najszybciej, na pod
stawie powszechnego i tajnego glosowania. W wyborach
tych wszystkie stronnictwa demokratyczne i antynazistow
skie powinny mieć prawo uczestniczenia i wysuwania
kandydatów.
Gdy zgodnie z tym polski Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej zostanie w sposób właściwy (properly) utwo
rzony, rząd Z.S.S.R., który obecnie utrzymuje stosunki dy
plomatyczne z obecnym polskim rządem
tymczasowym,
oraz rządy Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjedno
czonych, nawiążą stosunki dyplomatyczne z nowym pol
skim Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej i wy
mienią, ambasadorów, których raporty będą informowały
poszczególne rządy o sytuacji w Polsce.
Trzy głowy rządów uważają, że wschodnią granicą
Polski powinna być linia Curzona z odchyleniami w nie
których okolicach 5-8 km na korzyść Polski. Uznają one,
że Polska powinna otrzymać wydatne nabytki terytorial
ne na północy i zachodzie i sądzą, że opinia nowego pol
skiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej powin
na być zasięgnięta w odpowiedniej chwili na temat
rozmiaru tych nabytków, oraz że ostateczne wytyczenie
zachodniej granicy polskiej powinno
następnie
czekać
na konferencję pokojową.
Ogłoszenie tego porozumienia Churchill - Roosevelt
— Stalin zrobiło w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie
wrażenie wstrząsające.
Polska, pierwsza w walce przeciw Niemcom, po pięciu
z górą latach oporu w Kraju i udziału swego wojska, lotnic
twa i marynarki w wojnie, dowiadywała się,
1) że wschodnia połowa państwa z Lwowem i Wilnem,
ziemie od 600 lat związane z Polską, na których w ogóle nie było
i nie ma ludności rosyjskiej, mają być zagarnięte przez Rosję;
2) że polskie prawo państwowe znikało, prawny rząd
polski, który przez całą wojnę współdziałał ze sprzymierzo
nymi, ma być odsunięty, a rząd, osadzony w Polsce przez Rosję,
ma być trzonem nowego rządu, tworzonego w Moskwie.
Nazajutrz, 13 lutego, rząd polski w Londynie ogłosił
protest przeciw temu piątemu rozbiorowi Polski, dokona
nemu przez sprzymierzonych.
Przygnębienie, jakie wśród Polaków wywołało ogłosze
nie wyników narad w Jałcie, było spotęgowane ich jaskrawą
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sprzecznością z poprzednimi oświadczeniami kierowników
polityki mocarstw sprzymierzonych.
Prezydent Roosevelt i premier Churchill 14 sierpnia 1941
podpisali oświadczenie zwane kartą atlantycką. Oto wyjątki:
Prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Churchill,
spotkawszy się, uważają za słuszne podanie do wiadomo
ści pewnych wspólnych zasad polityki narodowej ich kra
jów, na których opierają swoje nadzieje lepszej przyszłości
dla świata...
2) Nie dopuszczają żadnych zmian terytorialnych, któ
re by nie były zgodne ze swobodnie wyrażoną wolą zain
teresowanych
narodów.
3) Uznają prawo wszystkich narodów do wybrania
formy rządu, pod którym chcą żyć...
1 stycznia 1942 przedstawiciele 26 narodów podpisali
w Waszyngtonie wspólne oświadczenie o Narodach Zjed
noczonych, w którym m.in. stwierdzają:
Wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych, Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Biytanii, Związku Sowieckiego...
Podpisane rządy zgodziły się na wspólny program
celów i zasad zawartych w łącznym oświadczeniu Prezy
denta Stanów Zjednoczonych i premiera Wielkiej Bryta
nii i Północnej Irlandii, z 14 sierpnia 1941, znanym pod
nazwą karty atlantyckiej...
Wówczas, gdy obwieszczano te oświadczenia, nada
wano im wiele rozgłosu. Polska była jednym z krajów, które
opierały na nich wielkie nadzieje. Teraz, po naradzie w Jał
cie, gdy wojna zbliżała się ku końcowi, okazało się, że inni
przywiązują do tych oświadczeń większą wagę niż ci, co je
podpisywali.
Znam metody sowieckie. Wiem, że Rosja obieca
wszystko i zobowiąże się do wszystkiego, by następ
nie nie dotrzymać niczego, gdy to będzie dla niej do
godne. Do takiego postępowania ze strony Rosji przy
z w y c z a i l i ś m y się i tego od niej o c z e k i w a l i ś m y .
Niespodziewanym jednak ciosem dla Polaków było za
jęcie takiego stanowiska przez kierowników polityki
mocarstw anglo-amerykańskich. (...).

SŁOWA I RZECZYWISTOŚĆ
Na tle druzgocącego zwycięstwa nad Niemcami potężnie
rysowała się postać Churchilla. Jak w poprzedniej wojnie
Clemenceau powszechnie zwano „ojcem zwycięstwa", tak
w obecnych zmaganiach przyznawano zasługę może w jesz
cze większym stopniu Churchillowi. Ku niemu zwracały się
oczy całego świata. Jego umysłowi i sile woli w dużej mierze
zawdzięczała ludzkość rozstrzygnięcie tak ciężkiej i długiej
wojny z Niemcami. Wielkość Churchilla, jego zdolność po
stanowień i upór w pokonywaniu największych trudności
były zaiste imponujące. Najsilniej wbiły mi się w pamięć z wie
lu wspaniałych powiedzeń i przemówień Churchilla w czasie
tej wojny słowa, które padły z jego ust w chwili gdy ojczyzna
jego była najbardziej zagrożona:
- Niczego nie mam dla was prócz krwi, łez, trudu i potu,
ale cel jest w jednym słowie: zwycięstwo.
W liście do Churchilla zaraz po zwycięstwie dałem wy
raz tym uczuciom w następujących słowach:
W wielkim dniu, w którym świat na koniec usłyszał
dumne oświadczenie Pana o zakończeniu wojny z Niem
cami, pragnę przesłać na najserdeczniejsze życzenia i gra
tulacje. Mogę sobie dobrze wyobrazić uczucie Pana po
osiągnięciu tego ogromnego celu: pobicia Niemiec. Był
Pan budowniczym tego zwycięstwa i zostanie to na za
wsze zapamiętane i uznane nie tylko przez Brytyjczyków,
lecz także szczególnie przez moich rodaków. Przez nad
ludzką energię, odwagę i wytrwałość Pana w dążeniu do
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Władysław Anders (1892-1970).
Jeden z najzdolniejszych polskich dowódców.
Czterokrotnie odznaczony
Orderem Wojennym Virtuti Militari.
celu pokazał Pan, że najtrudniejsze dzieła mogą być do
prowadzone
do pomyślnego
zakończenia.
Tego samego dnia król Jerzy VI napisał do Prezydenta
Rzeczypospolitej:
Na zawsze będzie zaszczytem dla Polski, że stawiała
ona, samotnie, opór przeważającym siłom niemieckiego
napastnika. Narody brytyjski i polski wspólnie walczyły
przeciw swemu brutalnemu wrogowi w ciągu przeszło pię
ciu tragicznych lat straszliwych cierpień ludności polskiej,
której odwaga i wytrzymałość wzbudziły mój serdeczny po
dziw i współczucie. Dzielni polscy żołnierze, marynarze i lot
nicy walczyli obok moich sił zbrojnych w wielu częściach
świata, wszędzie uzyskując wysokie uznanie. W szczegól
ności my, w tym kraju, z wdzięcznością wspominamy to co
zdziałali polscy lotnicy w bitwie o Wielką Brytanię, uzna
nej przez cały świat za przełomową w tej wojnie. Mam naj
szczerszą nadzieję, że Polska za swą odwagę i ofiarność
uzyska nagrodę w dziele pokoju i współpracy międzynaro
dowej, która stoi przed Narodami Sprzymierzonymi.
A niedługo potem, 13 maja 1945, Churchill w przemó
wieniu do narodu brytyjskiego mówił:
- Na lądzie Europy musimy jeszcze zapewnić, by proste
i szlachetne cele, dla których weszliśmy w wojnę, nie zostały
porzucone i zapomniane w nadchodzących miesiącach, oraz
by słowa: wolność, demokracja i wyzwolenie nie zostały
wyzute ze swego istotnego znaczenia. Na niewiele by się
zdało ukaranie hitlerowców za ich zbrodnie, jeśliby w Euro
pie nie zapanowało prawo i sprawiedliwość, oraz jeśliby miej
sce najeźdźców niemieckich zajęły rządy totalne i policyjne.
Niczego nie pragniemy dla siebie samych, ale musimy za
pewnić, by te ideały, o które walczyliśmy, zostały uznane
przy stole obrad pokojowych jak w słowach tak w czynach,
oraz musimy dołożyć starań by ustrój Narodów Zjednoczonych,
który tworzy się w San Francisco, nie stał się pustą nazwą
i nie był osłoną dla silnych a urągowiskiem dla słabych.
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Jeszcze nie przebrzmiały wśród Polaków te wzniosłe
i piękne słowa, gdy odezwał się Kreml. 19 maja Stalin dał
pisemną odpowiedź na list korespondenta „Times'a" w Mo
skwie, Parkera, który zapytywał o 16 uwięzionych przewódców Polski podziemnej i o to, jaki będzie prowizoryczny
rząd dla Polski. Stalin oświadczył:
1) Aresztowanie 16 Polaków w Polsce, na których cze
le stoi notoryczny dywersant gen. Okulicki, w niczym nie
jest związane z zagadnieniem rekonstrukcji polskiego rzą
du prowizorycznego. Tych panów aresztowano na zasa
dzie prawa zabezpieczającego tyły czerwonej armii przed
dywersantami, które to prawo jest analogiczne do brytyj
skiego prawa o obronie państwa (Defence of the Realm).
Aresztowanie przeprowadziły sowieckie władze wojskowe
w zgodzie z porozumieniem, zawartym między polskim rzą
dem prowizorycznym a sowieckim dowództwem wojskowym.
2) Nie jest prawdą, że aresztowanych Polaków zapro
szono w celu prowadzenia rokowań z władzami sowiecki
mi. Władze sowieckie nie prowadzą i nie będą prowadzi
ły rokowań z tymi, którzy łamią prawo zapewniające
bezpieczeństwo tyłów czerwonej armii.
3) Jeżeli chodzi o sprawę rekonstrukcji polskiego rzą
du prowizorycznego, może ona być załatwiona tylko na
zasadzie uchwał krymskich. Od tych uchwał nie może
być żadnych odchyleń.
4) Według mego zdania sprawa polska może być roz
wiązana przez układ pomiędzy sojusznikami, z tym że zo
staną spełnione następujące warunki:
a) po rekonstrukcji polskiego rządu tymczasowego
zostanie on uznany jako rdzeń przyszłego rządu polskie
go jedności narodowej, analogicznie do Jugosławii, gdzie
Narodową Radę Wyzwolenia uznano za zalążek zjedno
czonego
rządu jugosłowiańskiego;
b) kiedy w rezultacie rekonstrukcji taki rząd powsta
nie w Polsce, będzie on prowadził politykę przyjaźni ze
Związkiem Sowieckim a nie politykę „ cordon sanitaire ",
skierowaną przeciwko
Związkowi
Sowieckiemu;
c) sprawa rekonstrukcji polskiego rządu prowizorycz
nego musi być zdecydowana przy udziale Polaków, któ
rzy obecnie mają styczność z ludem polskim.
Zarówno kłamliwość oświadczenia w sprawie 16 uwię
zionych jak posępna dwuznaczność określeń, dotyczących
narzuconego Polsce rządu, brzmiały złowróżbnie.
Po klęsce Niemiec, nas Polaków na obczyźnie pochła
niały zagadnienia opieki nad przeszło milionową rzeszą
Polaków pozostałych przy życiu, poprzednio siłą wywie
zionych na pracę czy też znajdujących się w obozach kon
centracyjnych lub jenieckich. Byli to ludzie straszliwie do
tknięci wojną. Przez szereg lat pracowali w okropnych
warunkach jak niewolnicy. Dzięki sojusznikom uzyskali
obecnie wolność, ale przyszłość ich rysowała się niepewnie.
Wróciłem do rozpoczętych poprzednio starań aby skoncen
trować wojska polskie w Niemczech. Był to, moim zdaniem,
najprostszy sposób rozwiązania trudności. Wojsko polskie
na okupacji wchłonęłoby w swoje szeregi tych wszystkich,
którzy nadawali się do służby, a nad resztą roztoczyłoby
opiekę, jak w Rosji sowieckiej w latach 1941-1942.
10 maja przeprowadziłem rozmowę z gen. Eisenhowe
rem i z jego szefem sztabu gen. Smithem, którym wręczyłem
memoriał w sprawie opieki nad Polakami w Niemczech. Tego
samego dnia miałem rozmowę z gen. Grasset, w której szcze
gółowo ustaliliśmy zorganizowanie pierwszej pomocy i przy
dzielenie polskich oficerów łącznikowych do wszystkich
większych jednostek sojuszniczych. W obu rozmowach
sugerowałem użycie wojsk polskich w okupacji Niemiec.
Odwiedziłem największy obóz jeniecki oficerów w Murnau w Bawarii, gdzie zastałem dwóch moich braci, wielu
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znajomych i kolegów. Nastrój w obozie doskonały, mimo
tak długiej niewoli. W Paryżu spotykam wypuszczonego
już na wolność gen. Bora-Komorowskiego, który jest w dro
dze do Londynu.
14 maja przeprowadzam rozmowę z szefem sztabu 21-ej
grupy armii gen. de Guingand. Poruszam te same sprawy
co z gen. Eisenhowerem. Gen. de Guingand jest zdania, że
należy jak najszybciej uzyskać decyzję War Office'u.
Po przybyciu gen. Bora-Komorowskiego wynikła spra
wa objęcia przez niego, jako mianowanego w chwili upad
ku powstania w Warszawie Naczelnego Wodza, sprawo
wania naczelnego dowództwa. Prezydent Rzeczypospolitej
odwlekał postanowienie. Uważałem, że przeciąganie decy
zji odbija się ujemnie na sprawach wojska. Zwracałem się
wielokrotnie do Prezydenta o ostateczne załatwienie.
21 maja spotkałem się powtórnie z gen. Eisenhowerem,
z jego szefem sztabu gen. Smithem i z gen. Bullem; dekoro
wałem ich w imieniu Prezydenta orderem Polonia Restituta. Gen. Eisenhower po dekoracji oświadczył:
- Wielkim zaszczytem dla mnie jest zostać odznaczo
nym orderem narodu, który ma tak wspaniałą i chlubną
kartę w historii tej wojny.
Gen. Smith zakończył słowami:
- Wierzę i życzę z całego serca, by - jak brzmi nazwa
orderu - Polska, tak jak po ostatniej wojnie, zmartwych
wstała po raz wtóry.
W końcu maja uzyskałem ostateczną decyzję Prezy
denta i przestałem pełnić obowiązki Naczelnego Wodza,
które przejął gen. Bór-Komorowski.
Wracałem z powrotem do 2-go Korpusu we Włoszech.
Była to moja prawdziwa rodzina. Niestety, nie mogłem prze
prowadzić do końca planów połączenia polskich sił lądo
wych na terenie Niemiec i zapewnienia opieki nad ogrom
ną rzeszą Polaków, która wyszła świeżo z więzień i obozów
pracy przymusowej.
Churchill przesłał na moje ręce list stwierdzający zasłu
gi żołnierzy polskich, którzy u boku swych sprzymierzo
nych walczyli na obczyźnie:
...W chwili gdy Pan Generał zrezygnował ze stano
wiska p. o Naczelnego Wodza Polskich Sil Zbrojnych,
pragnę wyrazić podziw, z jakim śledziłem sukcesy wojsk
pod dowództwem Pana Generała we Włoszech i w Eu
ropie północno-zachodniej, jak
również
osiągnięcia
polskiej marynarki i lotnictwa.
Polskie Siły Zbrojne
pięknie przyczyniły się do tryumfu broni sojuszniczej,
i w tym kraju nie łatwo zapomnimy o udziale ich w po
konaniu
Niemiec.
Słowa te już brzmiały boleśnie na tle zdarzeń.

TRAGEDIA I FARSA W MOSKWIE
Tymczasem bowiem wydarzenia zaczynają się toczyć
szybko i nieubłaganie zmierzają do całkowitego poddania
Polski wpływom Rosji sowieckiej.
13 czerwca komisarz spraw zagranicznych Z.S.S.R.
Mołotow, ambasador Wielkiej Brytanii Clark-Kerr i amba
sador Stanów Zjednoczonych Harriman postanowili w celu
przeprowadzenia rokowań przewidzianych przez uchwały
krymskie zaprosić do Moskwy następujące osoby: przed
stawicieli polskiego rządu tymczasowego w Warszawie:
Bolesława Bieruta, Edwarda Osóbkę-Morawskiego, Wła
dysława Kowalskiego i Władysława Gomułkę, przewódców demokratycznych z Polski: Wincentego Witosa, Zyg
munta Ż u ł a w s k i e g o , Stanisława Kutrzebę, A d a m a
Krzyżanowskiego i Henryka Kołodziejskiego, oraz przewódców demokratycznych z zagranicy: Stanisława Miko| łajczyka, Jana Stańczyka i Jana Żakowskiego.
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W wyniku uchwał krymskich, obrady nad reorganiza
cją polskiego rządu prowizorycznego na szerokich zasa
dach włączenia przewódców demokratycznych z Polski
i spośród Polaków za granicą mają się toczyć w Moskwie.
Co to ma wszystko oznaczać? Były różne formy po
wstawania rządów w państwach. Ta jest jedyna w swoim
rodzaju, przy odrzuceniu wszelkich nawet najmniejszych
pozorów niezależności. Ciekawy jest jedynie skład osób
wezwanych na te obrady. A więc czterech przedstawicieli
rządu tymczasowego, narzuconego Polsce przez Rosję, oraz
ośmiu przewódców demokratycznych z kraju i z zagranicy
dobranych z Moskwy. Witos odmówił wyjazdu do Moskwy.
Odpowiedź przychodzi aż nadto szybko. W tym sa
mym czasie, gdy dowolnie wyznaczeni tzw. polscy przed
stawiciele polityczni będą obradowali, odbędzie się pro
ces 16 aresztowanych prawdziwych przewódców polskich,
którzy walczyli w kraju z Niemcami. Proces ten odbędzie
się również w Moskwie w dniach 18-21 czerwca.
Cały świat miał patrzeć spokojnie na dwa zjawiska w tym
samym mieście i w tych samych dniach: na farsę tworzenia
przez obcych tzw. rządu polskiego i tragedię sądzenia przez
obcych prawdziwych przedstawicieli polskich władz pań
stwowych, nie narzuconych siłą, jak rząd tymczasowy osa
dzony przez Rosję, lecz wyrosłych w przeszło pięcioletniej
walce podziemnej z Niemcami.
Ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Okulicki, jako
oskarżony, mówił w moskiewskiej rozprawie sądowej:
- Proces ten ma charakter polityczny. Za cel ma ukara
nie polskiego rządu podziemnego. Nie możecie nam do
wieść, że nie walczyliśmy z Niemcami przez pięć lat, lecz
chcecie, tak jak we wszystkich procesach politycznych,
wyrwać nam płynące z tego korzyści polityczne. Najlepsi
patrioci i demokraci brali udział w tej walce. Oskarżacie nas
o współpracę z Niemcami, godząc w nasz honor. Oskarża
cie 300.000 żołnierzy Armii Krajowej, najlepszych Polaków.
Sowiecki trybunał uznał winę 12 spośród 16 oskarżo
nych w pełni za udowodnioną i skazał ich na więzienie od
4 miesięcy do 10 lat. 3 oskarżonych zwolniono.
Churchill 5 października 1944 w przemówieniu w Izbie
Gmin po upadku powstania w Warszawie mówił:
- Kiedy zostanie osiągnięte ostateczne zwycięstwo so
juszników, epopea Warszawy nie będzie zapomniana; po
zostanie ona w nieśmiertelnej pamięci Polaków i wszyst
kich ludzi miłujących wolność na świecie.
W niespełna rok od wypowiedzenia tych słów władze
polskiego oporu podziemnego podstępnie uwięziono i bez
prawnie osądzono przez trybunał sprzymierzonej z Wielką
Brytanią w tej wojnie przeciwko Niemcom Rosji sowieckiej.
Jednocześnie 28 czerwca 1945 ogłoszono skład tzw. no
wego rządu polskiego „jedności narodowej"; weszło do
niego 16 ministrów z narzuconego przez Rosję rządu po
przedniego i 5 nowomianowanych; w rządzie tym zasiadło
kilku niepolskich obywateli.
W najlepszej wierze wielu moich przyjaciół Brytyjczy
ków i Amerykanów pytało mnie w tym czasie, dlaczego nie
wracamy do Polski. Nieraz zadawałem sobie pytanie, czy
istotnie jest możliwe, że nie zdają sobie sprawy z rzeczywi
stości w Polsce. Czyż miałem przypuszczać, że nie tylko
szeroki ogół lecz i kierownicze koła Wielkiej Brytanii i Sta
nów Zjednoczonych nie rozumieją prawdziwych celów
Rosji sowieckiej? Oczywiście, będąc dowódcą i Polakiem,
przeżywałem te wydarzenia znacznie silniej od moich przy
jaciół nie Polaków. Rozbrajała mnie jednak naiwność tych
pytań i drażniła ich uporczywość. Ale stanowisko takie
zajmowała olbrzymia większość prasy na świecie. Wnio
sek był oczywisty, że świat zbrodnię, dokonaną na Polsce,
po prostu chce pokryć milczeniem. Nam Polakom zacho
wać milczenie było niepomiernie trudniej.
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Antykwariat
satyry i dowcipu
Na hitlerowców
NADZIEJA
Światełko jakieś błyska w chmurze,
mniej jakoś ciąży chamski but,
kiedy przeczyta się na murze
krótkie, cieszące wzrok: kaput!
(Demokrata, 1943)

ZŁODZIEJE
Jeżeli ktoś kradnie...
- To jest kleptomania!
Jeżeli całe państwo kradnie?
- To się zwie Germania!
(Demokrata, 1943)

ROZMOWA
- Nie życzycie sobie, żeby my, Niemcy, pozo
stali w Polsce na stałe? - Owszem, nawet bardzo.
Ale dwa metry pod ziemią.
(Humor i dowcip wojenny, 1942)

KURTUAZJA
W oceanie rekin spotyka rekina. Podnosi ogon
i krzyczy: Heil!
- Coś się takim Niemcem zrobił? - dziwi się ten
drugi.
- Z czego się żyje, temu się służy.
(Sowizdrzał, nr 1, 1943)

UGRZĄZŁ
Na wojence jak to ładnie,
Ugrzązł Hitler butem w bagnie,
Lecz pomyślał, że nierównie
Gorzej byłoby mu w... gównie.
Na to mruknął ktoś na stronie:
Co ma wisieć, nie utonie!
(Moskit, 16 X1 943)

PRZEPIS NA PRAWDZIWEGO NIEMCA
Weź Hitlera ciemne włosy
I Góringa tłusty brzuch,
Dodaj niski wzrost Goebbelsa,
Puść to wszystko razem w ruch!
Co wyjdzie z tej brunatnej masy?
Szczytny typ nordyckiej rasy!
(Lipa, 1942)
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SEWERYN PAUCH

Stary
Franek
Zycie i działalność
tym roku mija 100 lat od śmierci Franciszka Nierzwickiego, chłopa, niezwykłego działacza spo
łecznego, narodowego, bibliofila, koresponden
ta różnych czasopism, pisarza, człowieka niezwykle poboż
nego, którego znano jako starca (...) o długich białych
kędziorach i białej brodzie w nieodstępnej nigdy czamarze i długich butach (...)1, noszącego na głowie kapelusz
i podpierającego się sękatym kijem2.
Ilość wzmianek w poszczególnych publikacjach, doty
cząca jego osoby, jest dość znaczna, chociaż niejedno
krotnie są one lakoniczne. Jednak z ich całości, w połącze
niu z materiałem źródłowym, wyłania się dość klarowny
obraz postaci.
Franciszek Nierzwicki urodził się 13 października 1821
roku w Więckowach, w rodzinie Mateusza i Katarzyny z Bie
leckich. Miał o 6 lat młodszego brata Piotra. S. Berent napi
sał, iż Nierzwiccy są rodziną gburską, osiadłą z dawien
dawna na Kociewiu3 Patrząc na to stwierdzenie z dzi
siejszego punktu widzenia rodzina ta musi być napraw
dę od dawna zasiedziałą na tym terenie, o czym wiedzą
potomkowie Nierzwickich, rozsiani po całym Kociewiu
(w Więckowach, Pelplinie, Dzierzążnie i innych). Nie
wiadomo, czy żyją jacyś następcy samego Franka, gdyż
spośród jego dzieci, zaledwie jedno przeżyło ojca. Był
to syn Ferdynand, niewidomy od 21 roku życia, które
mu zawdzięczamy sporą część informacji dotyczących
4
„Starego Franka" .
W młodości uczęszczał do jednoklasowej szkoły miej
scowej, której budynek aktualnie znajduje się w Muzeum
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Nauka od
bywała się tam głównie zimą, gdyż latem dzieci pomagały
rodzicom przy pracy. Edukację zakończył w wieku 14 lat
(1835 r.). Jego nauczycielem był (Jan?) Engler, który po
zakończeniu lekcji urzędowych, uczył dzieci po polsku przy
pomocy książeczki do nabożeństwa, co w przyszłości mia
ło być dla „Franka" podstawą do dalszego samokształce
nia. O swoim nauczycielu wspominał zawsze z uznaniem.
Po ukończeniu szkoły, kiedy przyjechała inspekcja, nauczy
ciel wołał „Franka" jeszcze przez 2 lata, żeby swoją wiedzą
zaskakiwał wizytatorów5.
Potem, w dorosłym życiu, dokształcał się samodzielnie
na lekturze klasyków polskiego romantyzmu, ale także na
książkach historycznych (autorstwa ks. Fankidejskiego
- „Utracone kościoły", „Klasztory żeńskie", „Obrazy cu
downe"; ks. Kujota - „Opactwo pelplińskie"; ks. Hilde-
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branda - „Wiadomości o archidiakonacie pomorskim"),
religijnych (Pismo święte, Żywoty świętych).
Nierzwicki nie tylko czytywał, ale także zbierał książki
i czasopisma. W tej drugiej grupie znajdowały się: Gazeta
Gdańska, Gazeta Toruńska, Goniec Wielkopolski, Gospo
darz, Nadwiślanin, Orędownik, Pielgrzym, chełmiński Przy
jaciel Ludu, Przyjaciel Ludu Lecki, Rolnik, Szkoła Naro
dów, Szkółka Niedzielna, Światło, Tygodnik Katolicki,
Wielkopolanin, Wszechbrat Bracki7.
W wojsku nie służył, gdyż był zbyt słaby8. Nie mając
możliwości dalszej nauki, pracował na roli i kształcił się
w rzemiośle budowlanym.
W 1 847 roku ożenił się z Marianną Gdańcówną
(zm. 1878 r.), która wniosła w posagu 68 mórg ziemi. Była to
ziemia nieurodzajna, ale Nierzwiccy uprawiali ją z pozytyw
nym skutkiem i swoją ciężką pracą powodowali, że wyda
wała ona plon. „Stary Franek" wykonywał także inne zaję
cia: woził kamienie na szosę, faszyny na budowę grobli
wiślanej do Tczewa, uprawiał on prace mularskie, cie
sielskie, stolarskie, kowalskie, ślusarskie, dekarskie (...).
W tym samym czasie znajdował jeszcze czas na czytanie
książek i czasopism, samego siebie kształcąc oraz wykła
dając ich treść i znaczenie innym, mniej rozwiniętym9.
Również jego brat, Piotr, czytywał ludziom gazety w swoim
domu, gdyż ilość chętnych był tak wielka, że nie mieścili
się w domu „Franka"10. W wolnych od pracy chwilach po
magał organizować amatorskie teatry w Więckowach
i okolicy, rzeźbił figury świętych i pomagał przy repera
cji plebanii, a także przygrywał na skrzypcach".
Latem 1848 roku zawiązano na Pomorzu Ligę Pol
ską, w której działalność aktywnie się włączył12. Odwo
ływał się tu częstokroć do dziejów ojczystych. Trzeba
zaznaczyć, że znał dzieła P. Skargi, A. Mickiewicza, J. Sło
wackiego, Z. Krasińskiego, K. Damrotha, J. I. Kraszew
skiego, T. Lenartowicza13.
W wieku 36 lat wysłał swą pierwszą korespondencję
do Nadwiślanina. Z czasem jego artykuły zaczęto publiko
wać w wielu czasopismach, wśród których można wymie
nić Gazetę Gdańską14, Gazetę Toruńską, Gońca Wielkopol
skiego, Kłosy, Pielgrzyma, chełmińskiego Przyjaciela Ludu,
Rolnika'5.
Z powyższych czasopism najściślej współpracował
z Pielgrzymem. Pod swymi tekstami podpisywał się jako
16
„Franek" , „Stary Franek", „Franek z Więcków". Zagad
nienia, które poruszał w swoich wypowiedziach były róż-
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norodne. Można więc znaleźć wśród nich, opis poświęcenia
figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Jabłowie17, pro
blemy edukacji na wsi18, sprawy poświęcone religijności ludu
polskiego19, sprawy rolnicze - np. uprawa koniczyny20 i inne.
Jednakże wszystkie tematy oscylowały wokół spraw związa
nych z polską wsią i odzyskaniem niepodległości, w co Nierzwicki mocno wierzył i uważał za cel swej „pracy"21.
Po śmierci ks. Szczepana Kellera w 1872 r., książki tegoż
przejął w posiadanie Nierzwicki, powiększając swój księ
gozbiór.
Powyższy obraz przedstawia F. Nierzwickiego głównie
jako człowieka pracowitego, samouka i zapalonego biblio
fila. Jednak jego zainteresowania i działalność były o wiele
bardziej zróżnicowane. Jak już wspomniałem, był całym
sercem oddany sprawie odzyskania przez ojczyznę niepod
ległości. Na tym polu jego aktywność nie ograniczała się
do publicystyki, ale przybierała inne postacie. Nierzwicki
często bywał i przemawiał na wiecach ludowych22. W 1860
roku Hiacynt Jackowski zabrał go na wiec do Chełmna, na
którym „kociewski wieszcz" wygłosił przemówienie, ja
kiego nikt się nie spodziewał2-'. Bywał na wiecach w Ko
24
ścierzynie, Starogardzie, Pelplinie, Chełmnie, Zblewie ,
25
26
27
Bobowie , Pogódkach , Poznaniu . O jego zdolno
ściach oratorskich świadczy wypowiedź jednego z ko
respondentów Pielgrzyma: Trzeba było być na wiecu
naszym wyborczym Poznaniakom, który przy wielkim
udziale i w największym porządku się odbył, aby się
nauczyć, jak poważne sprawy traktować należy (...).
Bardzo miłe czyniło wrażenie, że sporo ludzi folwarcz
nych było na zebraniu (...) Jak nikt inny potrafił by
do nich przemówić sędziwy „ Franek ", obecny na wie
cu, niestety była już siódma godzina, więc czas i ze
branie salwować28. Zdaniem A. Mańkowskiego, Nie
rzwicki
posiadał
wszystkie
warunki potrzebne
mówcom. Władał językiem poprawnie, mówił płynnie,
naturalnie, z temperamentem, dobierając odpowiednie
go tonu, nie było tam nic sztucznego. Przemawiało przez
19
niego głębokie przekonanie, rozum i doświadczenie .
Zapewne te zdolności spowodowały, iż nie było w Więckowach ani w sąsiednich wioskach żadnego ważniej
30
szego wydarzenia w któremby St. Fr. udziału nie brat .

czości wykorzystał Władysław Kirstein w książce „Ko
ciewie. Gawędy i wiersze".
W latach 1863-1864 podczas powstania styczniowego
był mężem zaufania Rządu Narodowego. Zwerbował do
niego 18 ochotników z okolic swej rodzimej wsi33, co spo
wodowało represje ze strony władz pruskich w postaci re
wizji w jego mieszkaniu. Przeszukań takich miało być kilka,
pierwsze w 1860 roku34, ostatnie w 1898 roku.

'

Tam, gdzie przybywał wygłaszał zazwyczaj swe mowy,
czy to na wspomnianych już wiecach, różnego typu
uroczystościach rodzinnych (chrzty, zaręczyny, wesel l a , pogrzeby31), prymicjach lub jubileuszach.
Franciszek Nierzwicki był nie tylko korespondentem
wspominanych gazet, ale także sam tworzył pieśni i wier
sze, dostarczając jednocześnie materiału do badań folklo
rystycznych badaczom tej dziedziny wiedzy. Jeszcze w la
tach 70. ubiegłego wieku wśród miejscowych miały być
znane jego wiersze. Sporą dozę informacji dotyczących
Kociewia (ściślej - okolic Więcków) przekazał on Józe
fowi Łęgowskiemu, który wydał w 1892 roku książkę
„Kaszuby i Kociewie" pod pseudonimem Dr Nadmor
ski. W swoich opowiadaniach powoływał się na do
świadczenie własne, ale także swej rodziny 32 . W publi
kacji tej występuje pod inicjałami p. N i F. N. W 1904
roku, na krótko przed śmiercią odwiedził go Kazimierz
Nitsch, językoznawca, który był kolejną osobą czerpią
cą z wiedzy Nierzwickiego. Również fragmenty jego twór-
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Kolejną płaszczyzną, na jakiej udzielał się Nierzwicki,
była działalność społeczna. Zakładał różne kółka i towa
rzystwa: (...) wszędzie go powoływano przy zakładaniu
35
towarzystw, n. p. rolniczego w Kościerzynie (...) . Był
współzałożycielem Towarzystwa Rolniczego w Pogódkach
i jego prezesem, należał do Towarzystwa Ludowego w Skar
36
szewach , był skarbnikiem Towarzystwa Pomocy Nauko
37
wej, mającego wspierać uczącą się polską młodzież , nale
38
żał do kółka rolniczego w Kościerzynie , pracował w sieci
bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Nierzwicki był także czynnym członkiem stowarzyszeń
i bractw kościelnych. Z jego inicjatywy powstało w Po
gódkach bractwo trzeźwości, organizował także Róże Ży
wego Różańca. Był również przeorem bractwa św. Anio
39
łów Stróżów .
Jego życie było przepełnione religijnością, w każdy
wtorek odprawiał drogę krzyżową, a rano śpiewał godzin
ki. W 1885 roku odbył zagraniczną pielgrzymkę do Welehradu - do grobu śś. Cyryla i Metodego. W 1893 roku udał
się w drugą podróż, tym razem do Padwy, Loretto i Rzymu,
40
skąd w drodze powrotnej odwiedził Kraków . Na Warmii
41
odwiedził Gietrzwałd (w 1878 r.) , będący nowym celem
pielgrzymek Polaków. Zapewne na takie życie wpływ miało
wychowywanie „Starego Franka" od dziecka w pobożno
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ści. Również od najmłodszych lat przyjaźnił się z księżmi
42
z Pogódek i Skarszew .
Z innych form działalności Nierzwickiego należy także
wspomnieć o poczynaniach wspierających fundację so
borową, kiedy to „Stary Franek", jego dzieci, brat i mat43
ka(?) wpłacili sumy na pokrycie kosztów soboru ; gesty
44
wspierające „uwięzionego" w Watykanie papieża , akt cha
45
rytatywny na rzecz pogorzelców w Borzyszkowach .
W Pielgrzymie z 1901 roku odnotowano fakt 80 urodzin
„Więckowskiego księdza", co było dowodem uznania dla
46
jubilata .
Po pracowitym życiu zmarł 3 grudnia 1904 roku w swej
rodzinnej wsi. Pochowany został w Pogódkach, gdzie do
dziś znajduje się przy kościele jego grób z fotografią (obec
47
nie jednak już słabo widoczną) . Dowodem uznania dla
jego zasług było nadanie jednej z ulic Starogardu Gdań
48
skiego miana Franciszka Nierzwickiego .
Podsumowując, należy stwierdzić, że Nierzwicki w pew
nym sensie wyprzedzał swoją epokę, gdyż niewielu było
w owym czasie ludzi wywodzących się z chłopstwa, posia
dających tak gruntowną wiedzę, jak nasz bohater. R. Szwoch
stwierdził wprost, że można nazwać go „ojcem pisarstwa
kociewskiego"49. Tak więc jego zasługi dla regionu są duże,
chociaż aktualnie niewielu o tym pamięta50.
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Kolejna, ósma już Biesiada Literacka, poświęcona twórczości pi
sarskiej z Kociewia i o Kociewiu, odbyła się 5 czerwca 2 0 0 4 roku,
tradycyjnie w Czarnej Wodzie.
G ł ó w n y m jej tematem były „Kociewskie ścieżki Anny Łajming",
o których mówiła dr Jowita Kęcińska, wykładowca filologii polskiej
w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Książkę „O lite
raturze Kociewia" omówiła mgr Maria Bezkowska, doktorantka
prof. T a d e u s z a L i n k n e r a . G e n e z ą p o w s t a n i a tej książki wyjawił
prof. Tadeusz Linkner, jej redaktor naukowy. M g r Ryszard Szwoch,
na przykładzie około stu haseł, zapowiedział swój „Słownik Biograficzny Kociewia", który obejmie prawie 5000 sylwetek.

JOWITA KĘCIŃSKA

Kociewskie ścieżki
Anny Łajming
Anna

Łajming, pisarka której wielka sztuka opowiadania od zawsze związana jest z Kaszubami - i Kociewiem!? Pierwsza reakcja na takie zestawienie brzmi - nie! Ale zaraz potem przychodzi refleksja: przecież, część
swego życia spędziła pisarka (jeszcze wtedy po prostu Anusia Żmuda-Trzebiatowska) na Kociewiu. Trylogia autobiograficzna już w tomie drugim „Młodość"
prowadzi nas po kociewskich ścieżkach, zaś tom trzeci „Mój dom" - to przecież
w całości właśnie ten region. Zresztą upomina nas już w tym względzie „Nowy
bedeker kociewski":
Znaczne miejsce w twórczości Anny Łajming zajmuje ziemia kociewska.
Pewne ślady z tego regionu odszukać można w poszczególnych opowiada
niach, ale najplastyczniej, najwierniej i najrzetelniej Kociewie zostało po
traktowane w dwóch tomach wspomnień, owych, jak niektórzy nazywają
- autobiograficznych powieściach: „Młodość" i „Mój dom"'.
Zaglądamy więc do „Młodości" i patrzymy oczyma młodziutkiej Anusi,
poszukującej wtedy pracy i swego miejsca na ziemi, na Kociewie:
Jednego śnieżystego dnia, na początku marca, wszedł do nas listonosz
i oddał mi list, tym razem cienki... Był to angaż na sekretarkę majątkową od
zaraz. Podać miałam dzień i godzinę przyjazdu, by można było wysłać po
mnie konie na stację Tczew. Nadawca: Stefan Sikorski, majątek Gorzędziej,
powiat Tczew (II, 145).
Mamy więc pierwszy na mapie Kociewia punkt geograficzny - majątek Go
rzędziej (obecnie gmina Subkowy, powiat tczewski). To miejsce narysowane
jest w utworze piórem pisarki ciepło; to przecież okres jej wchodzenia w świat,
okres młodości, która sprawia, że jasne są nawet ciemne strony życia.
Przejedźmy się z młodą Anią Trzebiatowską powozem przysłanym po nią
z majątku: Z rzędu bryczek wyjechał piękny, świecący zaprzęg w parę karych
koni, tak zwane lando. Stangret zeskoczył z kozła i odpiął skórzany fartuch.
Weszłam do powozu (...). Do Gorzędzieja jechało się w stronę Gniewu przez
środek miasta (...). Zastanawiałam się, co to za jeden, ten Stefan Sikorski.
Jego majątek leżał osiem kilometrów od miasta.
Przystanęliśmy przed pałacem, z którego wybiegła pokojówka w białym
fartuszku i czepku na głowie. Zabrała moją walizkę i poprowadziła mnie
przez hol na górę. Na wielkim strychu dziewczyna otworzyła drzwi do małego
pokoju (...). Zeszłam do holu (...). Dziedziczka zaprowadziła mnie do gabine
tu swego męża i poinformowała, że tu codziennie w godzinach popołudnio
wych opracowywać będę sprawy kasowe.
Wyszłyśmy z domu w stronę oficyny (...), stanęłyśmy przed progiem czerwo
nego domku (II, 148-149).
Sam pałac i jego okolice poznajemy dość dokładnie. Pracownicy majątku
jadali niektóre posiłki wspólnie z właścicielami. Przy dużym owalnym stole za-
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jęliśmy z Tchórzewskim swój szary koniec. Sztućce były
ciężkie jak z ołowiu (II, 150).
Z okien biura miałam widok na zabudowania gospo
darcze i na pałac, obsadzony wysokimi krzakami jaśmi
nu. Z pokoiku obok biura, dokąd przynoszono nam po
siłki, okno wychodziło na stary, piękny park (...).
Ogrodowy strzygł krzaki żywopłotu,
bielił przydrożne
kamienie. W słońcu na dachu garażu plażował się kot.
A ja cieszyłam się, że w trawnikach wszędzie kwitły kro
kusy, pączkował bez i śpiewały ptaki (II, 151).
Ten park stanowi tło wielu dni gorzędziejskiego okresu
życia Anny Łajming.
Pani Sikorska poprosiła mnie z sobą na przechadz
kę. Pokazała mi ledwie co zazieleniały ogromny park
(...). Rozwinęły się liście przeróżnego gatunku drzew oraz
prastarych dębów. Za parkiem na górce stał mały ko
ściółek. Wypielęgnowanymi ścieżkami doszłyśmy do wy
sokiej skarpy. W dole płynęła Wisła, a za Wisłą rozciągał
się przepiękny widok na równinę z miastem Malbork i ni
zinnymi wsiami (II, 152-153).
To ta 40-metrowa skarpa, o której dowiadujemy się
z „Bedekera", iż po historycznej osadzie niewiele zostało.
Zachowała się jedynie ta część, na której mieści się świąty
nia. Resztę zabrały nurty Wisły. Po 1300 roku, przez 500
lat, 65% zabudowanego terenu Gorzędzieja systematycz
nie obsunęło się z wysokiej skarpy (Bedeker..., s. 120).
To po tym parku biegała pełna radości wiosennych
Anusia z Tchórzewskim. Pobiegliśmy na wysoką skarpę.
Słońce grzało, brzęczały bąki. Szaroniebieska Wisła jak
by wystąpiła z brzegów i była o wiele szersza. W dali we
mgle widoczny był wielki zamek malborski. Cofnęłam się
w głąb parku i porwałam kilka gron białego bzu; pod
rzucałam je do góry jak najwyżej i łapałam. Kolega robił
to samo. Obeszliśmy jeszcze kościółek, a potem w obawie,
by nas o tej porze nie zobaczył szef pobiegliśmy z powro
tem do okna (II, 154).
Czy były to tylko zwykłe parkowe przechadzki, czy kry
ło się w nich jakieś dziewczęce pragnienie? A może po
prostu młodzieńcza radość wiosennego dnia? Tego nie
umiemy się domyślić, choć park gorzędziejski w porze kwit
nienia białego bzu pewnie powiedziałby więcej...
Park był zresztą miejscem towarzyskich spacerów za
równo gospodarzy jak i ich gości.
Po obiedzie zaproponowano wszystkim wspólny spa
cer po parku. Robiono też zdjęcia. To było ulubione zaję
cie braci Sikorskich. (A tak gwoli ciekawości, czy coś
z tych zdjęć gorzędziejskich się zachowało? Warto byłoby
spojrzeć teraz na park, po którym przechadzało się całe
towarzystwo z Anusią Trzebiatowską). Sami wywoływali
klisze i robili odbitki. Było przy fotografowaniu wiele
śmiechu. Z dala słyszałam, jakby ktoś spłoszył kury, bo
zagdakały przeraźliwie, rozkrzyczały się też indory. Spoj
rzałam w stronę pałacu (...). Za psem ukazał się drobny
szczupły pan, który otworzył furtkę do parku (...). Był to
sąsiad, pan Wieszczycki. Wyglądał śmiesznie, rządca trą
cił mnie łokciem. Z cichym chichotem odeszliśmy do od
ległej ławeczki. Ta letnia niedziela była wyjątkowo cie
pła i cicha. W poszumie drzew słychać było tylko szelest
przeskakującej Koko po gałęziach (II, 156-157).
Z Gorzędzieja Anna Trzebiatowska wyjeżdżała 14 sierp
nia 1929 roku, odwożona przez samego dziedzica do Tczewa.
Była to ju podróż narzeczonej, która u rodziców miała spako
wać swój cały skromny dobytek, by niedługo brać ślub. Ale
zostawmy na razie Tczew, stanowiący najważniejszy punkt
geograficzny Kociewia na ścieżkach Anny Łajming.
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W tle wydarzeń przedstawianych przez pisarkę ukazu
ją się nam inne kociewskie miejscowości. Do Gorzędzieja
przyjeżdża czasami rotmistrz Sokołowski z Gniszewa, przy
jaciel Łajminga - przyszłego męża Anny. To tam właśnie,
w Gniszewie odbył się cywilny ślub młodych.
Przed biuro zajechało lando z Gniszewa. Na tylnym
niskim siedzeniu, jakby schowany, siedział Łajming. Wy
skoczył z powozu i wszedł do biura, by podać mi płaszcz.
Pamiętam, że jechaliśmy polami, a potem przez ukwie
cone łąki. Wciąż równiną bez lasów (...). Mijaliśmy pola
z gęsto ustawionymi stogami (...). Aktu ślubu udzielił nam
urzędnik stanu cywilnego, rotmistrz Sokołowski, właści
ciel Gniszewa (...). Składano nam gratulacje i zaproszono
do wielkiego salonu na obiad. Za ogromnym stołem każdy
siedział od siebie o metr odległości. Potrawy obnosiły dwie
pokojówki. Dwudrzwiowe drzwi balkonowe stały szeroko
otwarte, a wychodziły na wspaniały ogród pełen róż. Było
tam o wiele paradniej niż w Gorzędzieju (II, 170-171 ).
W utworze pojawiają się Górki, o kilometr odległe od
Tczewa, gdzie majątkiem małoletniej hrabianki Izabeli Łu
bieńskiej zawiadywał Piotr Tchórzewski, kolega pisarki z Go
rzędzieja (III, 37, 46, 70, 82, 166, 167). Dowiadujemy się
nawet, że w tych Górkach jest kwaśna ziemia, bo wszę
dzie rośnie szczaw (III, 167). Sama hrabianka zresztą miesz
ka w innym swym majątku w Wielgłowach (III, 20). Adora
torem Izetki będzie w przyszłości pusty fircyk, młody
Rudowski z Klonówki (III, 257). Dochodzą wiadomości ze
Starogardu o tym, jak jakaś młoda kobieta poparzona przez
ogień z kuchenki spirytusowej zmarła w szpitalu (III, 27), że
bezrobotni podnieśli w tymże mieście bunt (III, 27). To do
Starogardu wrócić musiała pani Grzybowska, sąsiadka
Anny z ulicy Sokołowskiej, gdy okazało się, że jest drugą
małżonką swego męża. To w Starogardzie na dworcu znale
ziono uduszonego noworodka...
Na balu sylwestrowym pojawia się (oczywiście wśród
innych licznych gości) panna Piepke ze Swarożyna (III, 27).
Odwiedza czasem młode małżeństwo Łajmingów pani Stencel z Bałdowa (III, 30, 32,39,79). Bywają państwo Kleinszmytowie z Miłobądza (III, 102). Odwiedza Annę i jej dzieci
pani Starzeńska z domu Wata-Skrzydlewska z Malenina
(III, 205), która przynosi żywność dla małych. Doktor Ru
sin bywa z wizytami u pani ministrowęj Stamirowskiej w Lignowach (III, 40,242). Znajomy Niemiec, pan Bruck miesz
ka w Małych Walichnowach (III, 122). Jest w tym
geograficznym pejzażu i Czersk, z którego pochodzi po
mocnik Tchórzewskiego: Kurowski się nazywa. Oczyma
świeci, jak Cygan na jarmarku i bardzo śmiesznie mówi.
Zamiast „czemu" mówi „czamu", „kamienie" „kamianie". I tak też pisze (...). On pochodzi spod Czerska i mó
wi swoją gwarą. (III, 166). Adela, pomoc domowa odcho
dzi na nowe miejsce pracy do Cierzpic, w majątku pana
Ciężyńskiego (III, 245). Młodzi małżonkowie dla oszczęd
ności chodzili co niedziela za most do Lisewa po tytoń, bo
kupiony na Wolnym Mieście wychodził taniej (III, 253).
Hoffmanówna, księgowa w redakcji „Gońca Pomorskie
go" jest protegowaną księdza prezesa z Pelplina (III, 62),
który pojawia się kiedyś w redakcji: Właśnie do biura nie
spodziewanie cichym krokiem wszedł czarno ubrany i w
meloniku, z parasolem pod pachą, ksiądz prezes Jerzy
Chudziński - naczelny redaktor „Pielgrzyma" z Pelpli
na (III, 98), także w Pelplinie mieszka krawiec Pustowgar Ukrainiec (III, 66), tutaj też zmarł w jakimś szynku emigrant
rosyjski Kaklugin {lekarz stwierdził atak serca (III, 182),
którego pochowano na dalekim rozstaju dróg, pod krzy
żem Bożej Męki w okolicy Gniewa (III, 182).
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Pani Tchórzewska ma w Szpęgawie matkę, do której
zresztą mąż jej nie puszcza (III, 86), zaś jakiś nauczyciel,
pan Pieczewski z Rokit spod Tczewa, buduje w mieście
dom czynszowy, niedaleko, bo na samym końcu Bałdowskiej(III,202).
Tak więc okolice Tczewa, dalsze i bliższe, pojawiają się
w tomie wspomnień „Mój dom" często i gdyby pokusić się
o zrobienie mapy, byłoby na niej zupełnie gęsto od nanie
sionych punktów.
I wreszcie sam Tczew. Znakomity portret miasta. Jed
nego z typowych ówczesnych miast prowincjonalnych
polskich, a jednocześnie miasta, jakiego nie uświadczysz
nigdzie indziej. Tak znakomitej panoramy tego miasta nie
można chyba znaleźć w literaturze pięknej.
A zaczyna się to wszystko od tczewskiej fary - kościoła
Świętego Krzyża, gdzie siedemnastego sierpnia 1929 roku
o godzinie dziewiątej rano odbył się ślub Anny Żmudy-Trzebiatowskiej i Mikołaja Łajminga.
Rotmistrz Sokołowski, nasz kościelny świadek, i pan
Grzybowski, jego sekretarz, jako drugi świadek, wraz
z księdzem Steinem, oglądali stare mury zabytkowego ko
ścioła Świętego Krzyża w Tczewie.
- No, dzieci! - zawołał basem na całe gardło Soko
łowski. - Czekaliśmy na was.
Weszliśmy do chłodnej świątyni i jak mi się zdawało,
zbyt śpiesznie zbliżyliśmy się do głównego ołtarza, tak
jak zbyt głośno zabrzmiały organy, aż się wstrząsnęłam.
Po wysłuchaniu krótkiego przemówienia kapłana, przy
klękając, ze wzruszeniem powtarzałam słowa przysięgi:
- Ślubuję ci wierność, miłość, uczciwość małżeńską,
oraz to, iż cię nie opuszczę aż do śmierci (II, 174).
I tak oto Anna już teraz Łajming została na długich lat
dziesięć mieszkanką Tczewa.
Tczew wydawał mi się dużym miastem, choć miał zale
dwie dwadzieścia cztery tysiące mieszkańców (III, 9).
Pierwsze mieszkanie młodej pary znajdowało się przy
ulicy Strzeleckiej, ale młodzi mieszkali tam niedługo, bo już
kilka tygodni później przeprowadzili się na ulicę Paderew

skiego 8, naprzeciw pięknego parku, w którym śpie
wają ptaki (III, 11). Właścicielem mieszkania był panHoppe, nauczyciel śpiewu i muzyki w Gimnazjum Męskim.
Zresztą mieszkania te zmieniali bohaterowie utworu jesz
cze kilka razy. Następne było dwupokojowe mieszkanko,
tuż za parkiem, przy ulicy Krasińskiego 6 na pierwszym
piętrze. Dzielnica była piękna, domki położone w ogro
dach. Pokoiki słoneczne, ale mansardowa kuchenka zim
na, z lukiem w suficie na strych i drabinką dla kominia
rza (III, 102). Wiosna zawitała znowu, zrobiło się ciepło
i wokół domu ponownie zakwitły drzewa owocowe. Po
otwierałam okna i wyglądałam na naszą ulicę Krasiń
skiego, pachnącą kwieciem (III, 115). Nie wyszło nic z pró
by załatwienia mieszkania przy ulicy Koziej (III, 118).
Następne mieszkanie mieściło się przy ulicy Wybickiego
24, w dzielnicy wśród ogrodów. Ulica leżała trochę dalej
od parku, ale bliżej Bałdowskiej (III, 190). Tąż ulicę Bałdowską zdobiły wysokie stare drzewa (III, 194). A, jak
powiadał Tchórzewski, Tczew powinien mieć z dworca aż
do końca ulicy Bałdowskiej linię tramwajową. Byłoby miesz
kańcom tej nowej ulicy za parkiem lżej (III, 195). Nowe miesz
kanie na drugim piętrze składało się z długiego przedpo
koju, dwóch jasnych, dużych pokoi, kuchni i wygód. Piękny
widok z okien rozciągał się na rozległe pola, kawałek Wi
sły i dalekie wsie (...). Radowały mnie te wysokie drzewa,
które stały pod domem na szosie bałdowskiej (III, 240). Ostat
nie mieszkanie Łajmingów, długo wyczekiwane, leżało wła
śnie na ulicy Bałdowskiej. Młodzi zachodzili tam wcześniej
na budowę. Po obiedzie Tchórzewscy odprowadzili nas do
miejsca nowej budowy, która znajdowała się przy szosie
bałdowskiej w szczerym polu. Obejrzeliśmy rozkopy z fun
damentem, który już stał. Zapowiadał przyszłą obszerną
kamienicę.
- Będzie to ostatni dom na ulicy Bałdowskiej z nume
rem 33 - mówił Tchórzewski. Rozejrzałam się. Naokoło
placu ciągnęły się rozległe pola koniczyny posianej przez
Tchórzewskiego,
dalekie równiny i Wisła, za którą we
mgle widniał potężny zamek malborski. Na prawo, rów-
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nież we mgle, widoczny był majątek Gorzędziej z wieżycz
ką kościelną. Szosę bałdowską zdobiły stare, wysokie
drzewa, które zaglądać będą do okien domu, z czego
bardzo się cieszyłam (...). Zamówiłam sobie mieszkanie
na drugim piętrze, z oknami wychodzącymi na dalekie
pola (...). -A ogródek?
Palcem wskazał na spory plac zielonej koniczyny (...).
- Każdy z mieszkańców może sobie uprawiać działkę pod
warzywa, jeśli zechce (III, 203). Samo miasto poznajemy
przy okazji przedstawiania życia codziennego Anny, dość
dobrze. Wędrujemy ulicami, które mają nazwy, wchodzimy
do sklepów, w których pracują sprzedawcy i właściciele
znani nam z nazwiska, spacerujemy po tczewskim parku,
poznajemy najciekawsze budowle miejskie.
I tak Anna chowając głowę w kołnierz dreptała w paź
dziernikowy wieczór ulicą 30 Stycznia, wzdłuż żydowskie
go cmentarza do domu (III, 13-14). Przed fabryką „Arkona"
już skręcała w ulicę Paderewskiego (III, 14). Pracownicy
drukarni („Gońca Pomorskiego") poszli na ulicę Hallera,
gdzie już na nich czekał lekarz z aparatem rentgena (III,
15). Aby dojść do domu, trzeba było czasami przechodzić
ulicą Pocztową (III, 20). Na ulicy Mickiewicza znajdowała się
drogeria pana Słomki (III, 23), zaś trzy kroki dalej był sklep
jubilerski pana Mańkowskiego (III, 23). Doktor Węglewski
mieszka tuż, na ulicy Pocztowej, jest szyld, na drugim pię
trze (III. 42). Przy ulicy Sobieskiego mieszkał jeden z białych
emigrantów rosyjskich, zaś inny - Czergiejko - w zaułku
Królowej Jadwigi. Do uliczki tej szło się zresztą po kocich
łbach (III, 67). Z mieszkania na Wybickiego Łajmingowie
chodzili do kościoła ulicą Łazienną (III, 240), ale można było
też wracać ulicą Mickiewicza (...), koło sklepu z żelastwem
Kiedrowskiego (III, 240) [gdzie kiedyś mały Włodek Łajming ujrzał na wystawie konika i chciał go mieć (...). Za
czął się ryk (...), rozlegał się na ulicy Pocztowej, potem na
ulicy 30 Stycznia, aż do Baldowskiej (III, 240)]. Wisiała już
w powietrzu wojna, gdy na placu Bronisława Biernackie
go stał koń wierzchowiec. Tam też opodal na ławce zoba
czyliśmy Tchórzewskiego (III, 268). Kiedyś w poszukiwaniu
Klary Okuniewskiej z Parzyna zawędrowała Anusia na ulicę
Zamkową, położoną wzdłuż Wisły (III, 9).
Widok z okna przy ulicy Bałdowskiej pojawia się kilka
razy. Znów z okien przyglądałam się dalekim polom i da
lekiej szosie, na której rzadko kiedy pojawiła się jakaś
furmanka z mlekiem do miasta lub jakiś piechur, czasem
postać pani Stencel idącej do miasta (...). Drzewa zazie
leniły się już w kwietniu, dni były bezwietrzne, śpiewały
ptaki, w pobliskim zaś majątku pani Preuss huczała ce
gielnia (...). Gliniasta ziemia, pszenno-buraczana rodzi
ła hojnie, tak że w maju zrywałam sałatę, w lipcu pomido
ry (III, 247). Czy wreszcie Z kuchennego okna zapatrzyłam
się na wschodnie, pochmurne niebo. Za Wisłą, nad Mal
borkiem ukazywały się ogniki fajerwerków. Puszczano je
na cześć Hitlera, który w tym dniu wizytował miasteczko.
Był rok 1938 (III, 255).
Ważnym punktem miasta w utworze jest tczewska fara,
gdzie Łajmingowie brali ślub. Kiedy w farze był odpust Świę
tego Krzyża, wybrałam się tam, by się pomodlić. Stanęłam
przed bocznym wejściem do świątyni, za żelaznym płotem,
gdzie stała buda z dewocjonaliami (...). Przed samym wej
ściem do kościoła klęczał rząd starców z obnażoną głową,
szukających pod murami starej świątyni miłosierdzia ludz
kiego i głośno odmawiających różaniec. (III, 194).
Przy tczewskich ulicach widzimy mnóstwo sklepów i in
nych budynków. W sali „Esplanada", której właścicielem
był Żabiński, raz w tygodniu zjawiała się Grudziądzka
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Operetka Objazdowa (III, 13). Teatr z Warszawy do Tcze
wa przyjeżdżał rzadko.
Zapamiętałam „Grube ryby"
z Frenkłem, a raz nawet przyjechał Ludwik Solski wystę
pujący w „Skąpcu" Moliera (III, 13).
Dość często zachodzili Łajmingowie do najbogatsze
go kupca w Tczewie, pana Maciejewskiego (III, 17). Anna
miała np. kupioną przez męża od Maciejewskiego i poda
rowaną na Gwiazdkę dzianą sukienkę koloru zgniłej zie
leni (III, 19), kostium, najładniejszą bluzkę, buciki i kape
lusz oraz torebkę (III, 43). Największy sklep z butami
- Brzozowskiego mieścił się przy ulicy Mickiewicza (III, 23),
zaś obok drogeria pana Słomki, który był też właścicielem
znanej fabryki pasty do podłóg (III, 23). Niedaleko znajdo
wał się też sklep jubilerski, pana Mańkowskiego (III, 23),
naprzeciw jubilera był sklep fabryki mebli (III, 24), zaś inne
bogatsze sklepy posiadali - Pancierzyński, Szelong (III, 24).
W mieście znajdowała się niedaleko ulicy Paderewskiego
Fabryka „Arkona" (III, 26). Pod nieobecność męża Anna
jadała obiady w niedalekim „Grand Hotelu" zwanym „Grandką". Właścicielem restauracji był tam Samborski (III, 29).
Klienta „Gońca Pomorskiego", który dopytywał o książki
o treści religijnej odsyłało się do specjalnego sklepiku
z dewocjonaliami, do pań Majkowskich na ulicę Dwor
cową (III, 42). Na Nowym Mieście ksiądz Młyński budo
wał kościół (III, 44). Wspomniany już sklep Brzozowskiego
z butami został zmodernizowany. Nawet wewnątrz były wy
stawy z obuwiem - ustawione na szklanych półeczkach
i wazonach w kilkupiętrowe piramidy (III, 45). Bardzo ob
rotny, ale nieobliczalny knajpiarz, pan Żabiński, właści
ciel „ Esplanady", założył w swojej sali widowiskowej kino
(III, 62). W mieście funkcjonował także „Bazar". Wybrałam
się z mężem do „Bazaru" po wózek dziecięcy. Z pomocą
kierownika sklepu, pana Synaka, długo przebieraliśmy,
nie mogąc się zdecydować (...). Obok pojawił się jego szwa
gier, współwłaściciel „ Bazaru ", znany nam kupiec, pan
Maciejewski (III, 107). To o tymże „Bazarze" opowiadała
Anna Łajming w końcowej części wspomnień: Krótko przed
gwiazdką poszłam z mężem do miasta po prezenty dla dzie
ci i dziewczyny. Wielki sklep „Bazar" był prawie pusty (...),
podszedł do nas kierownik, pan Synak (...), z poważną miną
zapytał: - Co to będzie z nami, panie Łajming? Przecież do
nas, kupców, więcej zagląda żebraków niż klientów? (III,
241). Ale wcześniej to tam właśnie kupował Mikołaj Łajming
rakiety tenisowe. Wymagał od żony, by grała z nim w tenisa
na bezpłatnym korcie, dostępnym dla wszystkich, który znaj
dował się w Strzelnicy (III, 244). Właścicielem jednej z pie
karń był Potulski (III, 120). Na ulicy Podgórnej znajdował
się sklep mięsny w którym dwa razy w tygodniu sprzedaje
się wieprzowe kości wraz z ogonem po trzydzieści groszy
(III, 130). Jeden ze sklepów, tzw. kolonialny (tu brak kon
kretnie nazwanego miejsca, gdzie się on znajdował) nazy
wał się „Zgoda". Był też w mieście sklep firmy Dudzińskie
go z meblami, gdzie Łajmingowie kupili część mebli do
nowego mieszkania (III, 232).
No i wreszcie park tczewski. Już podczas pierwszej zimy
tczewskiej na święta napadało wiele śniegu. Wobec tego
w pierwszym dniu, zaraz po obiedzie, jeździliśmy w górzy
stym tczewskim parku, wśród gwaru dzieci i dorosłych,
na saneczkach aż do ciemnego wieczora (III, 18).
Wiosna 1931 roku była wyjątkowo ciepła. W tczew
skim parku z wypielęgnowanymi ścieżkami znajdowały
się różne płace zabaw oraz kort tenisowy, a w głębi w do
le był staw pełen wodnych roślin i żabiego skrzeku. Drze
wa zieleniały, kwitły złote kaczeńce, śpiewały ptaki, a re
chotanie żab rozlegało się do późnej nocy (III, 102).
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Kiedy już na świat przyszły dzieci podczas urlopu męża
chodziliśmy nad Wisłę albo do parku (...). W parku po
szliśmy do naszego ulubionego miejsca przy klombach
naprzeciw ulicy Bałdowskiej i tam odpoczywaliśmy (...).
Kiedy zawiał wiatr, w powietrzu polatywał biały puszek
z przekwitłego ostu. Ludzie przechadzali się ulicą i alej
kami, a ja, przyglądając się przyrodzie, myślałam, że prze
cież w Tczewie jest tak samo ładnie jak na wsi (III, 224).
To panorama miasta. Bogata i szczegółowa. Ale tę pa
noramę tworzą także ludzie. Tczew międzywojenny to mia
sto pogranicza, miasto wielonarodowe, mające kresowy
charakter. Mieszkają tu Polacy, Niemcy, Żydzi, Kaszubi.
Mieszka spora biała emigracja rosyjska, są Ukraińcy. To
cały osobny temat nie tylko na referat, tutaj tylko zasygna
lizowany. W tle wydarzeń pojawią się Gdańsk, Gdynia,
Sopot. Tczew stanowi tu miasto „tranzytowe", w którym
huczy jak w ulu. A przecież jednocześnie jest to obraz mia
sta odbijającego to, co dzieje się w Polsce, choć zachowu
je swój koloryt lokalny, jedyny i niepowtarzalny.
Jeszcze tylko ostatni raz spójrzmy z Anną przez okno.
Tej ostatniej sierpniowej nocy (a, przypomnijmy, był to rok
1939, J. K.) przed wyjazdem nie mogłam zasnąć (...). Zbli
żyłam się do otwartego okna, w którym pachniały posa
dzone w skrzynkach kwitnące petunie, i wychyliłam się
z niego. A noc była przepiękna, jasna i ciepła. Miasto
spało spokojnie i choć wojna wisiała na włosku, była
niesamowita cisza. Miało się wrażenie, że była to cisza
przed krzykiem przerażonego dziecka. Drzewa stały nie
ruchomo i daremnie wyczekiwałam, czy nie zaszeleści
jakiś listek (III, 271).
I jeszcze spojrzenie w stronę Malborka:
Mąż ujął mnie pod ramię i podprowadził do otwarte
go okna, skąd ręką wskazał na zamglone w dali mia
steczko za Wisłą i rzekł:
- Spójrz na Malbork! Jak stamtąd zaczną pluć nie
mieckie armaty, nasz dom może lec w gruzach... (III, 272).
I pożegnajmy miasto tak, jak żegnała je odjeżdżająca
stąd z dziećmi Anna Łajming:
Po dwóch godzinach wyjechaliśmy na dworzec. Scho
dząc po schodach, jeszcze obejrzałam się na drzwi wejścio
we naszego mieszkania, które już po dwóch tygodniach
wojny było ogołocone, a drzwi zalepione czerwoną na
lepką z napisem: „Polizeilisch geschlossen" (III, 272).
I - pociąg ruszył...
Tak kończy się literacka przygoda Anny Łajming zwią
zana z Kociewiem.
Nam zostaje potrzeba pochylenia się nad tą literaturą.
Co w tych tekstach dla nas ważnego? Przede wszystkim
jest tu odwieczna opozycja charakterystyczna dla nurtu
w literaturze światowej: Wieś - Miasto. Ta opozycja jest tu
dość paradoksalna, ale autentyczna, i tak często było w lite
raturze. Ówczesny Tczew liczy około 24 tysiące mieszkań
ców - a jednak dla narratora jest tworem obcym w stosun
ku do pierwszej ojczyzny.
Należy brać pod uwagę proporcje, które nie są rów
noważne z pojęciem wielkości arytmetycznej. Chodzi
o proporcje kulturowe, tzn. mentalnościowe, świato
poglądowe, s p o s o b u życia, stylu z a c h o w a ń , także
mowy, języka. Język jest objaśnianiem rzeczywisto
ści i jednocześnie wyrażeniem siebie.
Autorka (narrator?) próbuje „obłaskawić", zneutralizo
wać tę opozycję, na co wskazuje sam tytuł „Mój dom". Z nar
racji wypływa wniosek, że raczej nie jest to tytuł przewrotny.
Chociaż jednocześnie jest inny dom. Jest to pierwszy dom,
dom pierwszego języka, pierwszego poznania, pierwszych
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uczuć. I jest to dom powrotu. Albowiem w tekście narratorka
w tym pierwszym domu odnajduje miejsce schronienia, miej
sce ucieczki od tamtego mojego domu, bo ten nowy dom jest
dla niej zadaniem trudnym, wyzwaniem wbrew niej samej
bolesnym, mimo, że sama go aktywnie buduje.
Zwróćmy uwagę na krajobraz miasta (liczne strony
z przewagą negatywnych czy wprost turpistycznych scen)
i krajobraz wsi ze zdecydowaną topiką arkadyjsko-idylliczną. A są to właśnie Kaszuby.
Kaszuby - to krajobraz - dom dzieciństwa - rodzice
- filozofia życia -język (por. listy i niektóre dialogi).
Autorka potrafiła przekroczyć tę granicę - we wszyst
kich segmentach. Stała się nowym człowiekiem. Także dzięki
Tczewowi. Może nawet dlatego pisarką. Jednak nie przekre
śla to rysy w jej osobowości, niekiedy krwawiącej. Autorka
ma dystans do pierwszej ojczyzny, ale nie jest „renegatką".
Nie buduje ideologicznej opozycji Kaszubszczyzny
wobec miasta czyli tutaj Kociewia, (ale jest to określenie
pomocnicze, nawiązujące do tematu, a nie ideowe, ponad
to w zasadzie wcale nie występuje w tekście) -jest to opo
zycja emotywna, która się (raczej mimo woli) wpisuje w od
wieczny nurt literacki.
W Tczewie nie mówią po kociewsku, tylko po polsku
i niemiecku. I to jest znak sytuacji na Kociewiu po I wojnie
światowej. Tczew jest miastem nie tylko autochtonów (Kociewiaków), ale napływających (i odpływających) ze
wszystkich stron ludzi, od kresów wschodnich a nawet
Rosji, szukających tu pracy. Ogromna mozaika typów („me
nażeria ludzka"). Ale też miejscem tranzytu - do Wolnego
Miasta Gdańska i wkrótce - do Gdyni. Obrazy (reminiscen
cje) dotyczące budującej się Gdyni nie są, jak by się nale
żało spodziewać, optymistyczne, są oglądane przez ludzi
ciężkiej pracy, którzy dopiero budują przyszłość miasta
(np. brat autorki - Janek).
Odnosimy wrażenie, że ta kraina, w której mieszka au
torka, jest Polską (ale nie zapominajmy, że Polska jest wszę
dzie, a więc i na Kaszubach). Jest to Polska „tworząca się",
ale w deklaracjach dalekich od patosu.
Czy jednak obraz miasta jest pesymistyczny? Czy tak
można powiedzieć? To raczej obraz „reistyczny", który bu
duje rzeczywistość umownie mówiąc - realistyczną. A ty
tuł „Mój dom" - obala zasadę pesymizmu, przede wszyst
kim dzięki nośności tego słowa.
Ziemia nowego zamieszkania, na której budowała au
torka swój dom (w znaczeniu rodziny), jest niejako symbo
lem (ale powieść nie ma tendencji symbolicznych) nowego
Pomorza i budowania jego nowego społeczeństwa.
Odchodzenie z Kaszub było także ogniwem tego proce
su. Autorka w nim aktywnie uczestniczyła. Stosując skrót
myślowy, można powiedzieć, że terytorium zwane Kociewiem
tak jak w średniowieczu w odrodzonej Polsce stało się (mini)
tyglem nowej społeczności pomorskiej. Niestety, czas tego
procesu był zbyt krótki (wojna). Jest charakterystyczne, że
powieść nie ma obrazów (krajobrazów) ziemi tczewskiej. Po
zostało miasto, z jego charakterystycznymi wyróżnikami: sław
ny most, tczewski piękny park, dworzec kolejowy...
Jest to więc powieść o prowincjonalnym mieście pol
skim II Rzeczpospolitej. Po prostu studium literackie mia
sta. Powieść o kresowym mieście II Rzeczpospolitej - tyl
ko w przeciwieństwie do wielu powieści polskich
mówiących o kresach wschodnich i południowo-wschod
nich, są to kresy zachodnie z ich specyfiką urbanistyczną,
mentalnościową, etniczną, językową... I taki Tczew wyma
lowany piórem Anny Łajming zostaje w pamięci wszyst
kich Jej czytelników.
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O literaturze
Kociewia
Przyszło
mi napisać o książce, która jest pokłosiem
pracy wielu osób, zaangażowanych w niezwykły
projekt. Początki tego projektu sięgają roku 1993,
w którym to roku Czarna Woda uzyskała prawa miejskie.
Było to wówczas najmłodsze miasto na Kociewiu i jedy
ne, w którym burmistrzem był poeta.
Andrzej Grzyb, bo o nim mowa, zorganizował spotka
nie literackie z udziałem znanych gdańskich pisarzy i po
etów: Stanisława Gostkowskiego, Zbigniewa Żakiewicza,
Aleksandra Jurewicza i Mirosława Stecewicza. Jak pisze
we wstępie do książki Tadeusz Linkner „zabrakło tylko
Zbigniewa Bieńkowskiego, krytyka i poety z Warszawy,
którego promocja książki Ćwierć wieku intymności wła
śnie na ten czas była przewidziana"1.
Pomysłodawca spotkania nic mógł być wtedy pewien,
czy wspólne biesiadowanie literatów okaże się tylko efeme
rydą, czy będzie miało ciąg dalszy. Dziś już wiemy, że listopad
1993 roku zapoczątkował cykl literackich spotkań, które zy
skiwały coraz większy rezonans i rangę. A patrząc z szerszej
perspektywy - pokazały sposób na przetrwanie w literaturze
czegoś, co zwykło się nazywać małą ojczyzną. Ale po kolei.
Książka nosi tytuł „O literaturze Kociewia"2. Tytuł ten,
z jednej strony sugeruje zawartość nie do końca naukową,
a z drugiej strony nazywa wprost niezwykłe zjawisko: oto
mały region Polski posiada własną literaturę! I to taką, którą
warto badać, poznawać i promować. „O literaturze Kocie
wia" to książka - biesiada. Cóż to znaczy? Andrzej Grzyb
w tomiku prezentującym pierwsze spotkanie przypomina zna
czenie słowa biesiada za Słownikiem etymologicznym Alek
sandra Brucknera: „Zaproszenie na biesiadę jest [...] zapro
szeniem do rozmowy. [...] Biesiada, uczta, biesiadować.
Wywód jej dawny: co innego biesiady, gdzie bies siada, zna
czą? (W. Potocki) równie trafny jak ów nowy, co koniecznie

z siadaniem ją łączy, a w „bie" [...], albo „bez" upatrywa. - Od
3
zasiadania, zgromadzenia, urasta znaczenie mówienia [...]" .
Widzimy więc, że najważniejsze znaczenie ma tu mowa
żywa, rozmowa, wymiana myśli, wspomnień, spostrzeżeń.
To właśnie w takiej rozmowie tworzy się kultura, odnawia
tradycja, odżywa literatura.
Zastanawiając się, jak najlepiej przedstawić tę książkę
przypomniałam sobie bolesne słowa Wiesława Myśliwskie
4
go przeczytane w kwietniowym numerze Twórczości . Otóż
Myśliwski postawił tezę o końcu kultury chłopskiej, ludo
wych przestrzeni wyobraźni i pamięci generujących litera
turę. Po lekturze książki pod redakcją Tadeusza Linknera
wiem, że jego wnioski są jednak zbyt pesymistyczne. „O li
teraturze Kociewia" przeczy mrocznej diagnozie My
śliwskiego, który nie widzi już możliwości trwania eto
su kultury chłopskiej, opierającej się na triadzie: słowo
- pamięć - wyobraźnia. Rzeczywiście, wdzierająca się w na
sze życie obecność mediów, wszechobecna potęga telewi
zora niszczy wyobraźnię, unifikuje ją i wyjaławia. Czy jed
nak wszędzie i w tym samym stopniu? Nie jest to pytanie
retoryczne, ponieważ dzięki Biesiadom Literackim w Czar
nej Wodzie możemy odpowiedzieć: nie wszędzie.
Dlaczego kultura chłopska, a nie ludowa? Skąd to rozróż
nienie i po co mnożyć podziały, kiedy w omawianej książce
nie tylko z tekstami poetów ludowych mamy do czynienia?
Proszę posłuchać, co mówi Wiesław Myśliwski: „Inteligent
polski [...] niewiele wie o kulturze chłopskiej i nigdy nie chciał
wiedzieć więcej. [...] świadomość inteligenta polskiego jest
w tym względzie europejskim ewenementem. W wielu kra
jach, [...] kultury chłopskie stanowiły naturalne, stałe dorze
cza, zasilające kultury narodowe, a często determinowały tych
kultur charakter [...]. W Polsce, mimo Chopina, Mickiewicza,
Norwida, Wyspiańskiego, Leśmiana czy Szymanowskiego
[...] kultura ta, aż do ostatnich swoich dni pozostawała na
uboczu, [...] częstokroć fałszowana lub ideologizowana. [...]
Warto, więc przypomnieć, że owo ubocze jeszcze w 1939 roku
[...] zamieszkiwane było przez blisko 70 procent społeczeń
stwa polskiego. A jeśli dodamy do tego [...], że dzisiejsza
inteligencja polska w ogromnym stopniu legitymuje się chłop
ską genealogią [...] - to paradoks owego rozbratu inteligenc
kiej świadomości z kulturowym dziedzictwem chłopów, [...]
staje się niezrozumiały, [...] nabiera wymiaru kulturowego
dramatu. [...] Były okresy [...] w których inteligencję polską
[...] ogarniały wyrzuty sumienia wobec tzw. sprawy chłop
skiej. [...] Można tu przywołać wiele [...] nazwisk, zwłaszcza
z okresu pozytywizmu, choć nie tylko. [...] Na przeciwległym
biegunie sytuuje się zjawisko, tzw. chłopomanii. Polegało
ono z grubsza na tym, że mimo marginalizacji chłopa w spo
łeczeństwie, mimo nędzy jego bytu desygnowano go na spad
kobiercę Piasta Kołodzieja, przypisując mu pierworodność
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słowiańską, dynastyczną hieratyczność. [...] Były to natural
ne mistyfikacje nie mające nic wspólnego z prawdziwym sta
nem rzeczy. [...] Udało się, niestety, w powszechnym użyciu
zaszczepić termin „kultura ludowa" zamiast „kultura chłop
ska". [...] W pojęciu „kultura ludowa" zmieści się [...] wszyst
ko w zależności od potrzeb, życzeń, wyobrażeń, nawet spo
łecznych czy politycznych zamówień. [...] Między tzw. kulturą
ludową a kulturą chłopską nie ma żadnej równoważności. To
po prostu zupełnie różne plany. Pierwsza to tylko uzawodowiony, uprzemysłowiony folklor czy nawet postfolklor. A dru
ga? [...] Chłop nie wiedział, jaki jest jego folklor, wiedział, jaki
jest jego los. To ów los, w którym skumulowała się pełnia
doświadczeń ludzkiego, i jednostkowego, i zbiorowego, był
fundamentem tej kultury. Szczególne znamię temu losowi
nadawała wielowiekowa historia samotności, wieki niewoli
i niedoli, cierpienia i milczenia, izolacji od narodu i państwa.
[...] Toteż wyłania się z tej kultury wielkie człowiecze uniwersum, a nie folklor, jak by niektórzy chcieli. [...] Świadomość
narodowa chłopów [...] jest bardzo późnym zjawiskiem [...]
aczkolwiek [...] to dzięki chłopom Polska przetrwała. Dzięki
ich przywiązaniu do ziemi, do języka, do wiary. Na trzech
bowiem fundamentach zasadzało się chłopskie trwanie tu
i zawsze, z dziada pradziada, niezależnie od tego, czy Polska
była matką, czy macochą, czy w ogóle była. [...] Z natury,
więc rzeczy kultura chłopska była kulturą bytu i kulturą miej
sca zamkniętą w kręgu: człowiek - ziemia - przyroda"5.
Zdecydowałam się przytoczyć tak długi cytat, gdyż we
dług mnie w celny sposób pokazuje on rzeczy, które po
winny być oczywiste, ale takimi nie są. Słowa Myśliwskie
go kreślą tło, na którym jeszcze wyraźniej widać ogromną
potrzebę takich książek jak „O literaturze Kociewia".
Nawet gdyby książka ta liczyła kilkadziesiąt stron byłaby
wydarzeniem. Otrzymaliśmy jednak nie tyle książkę, co praw
dziwą księgę liczącą prawie czterysta stron! To pokłosie ośmiu
Biesiad Literackich, które odbywały się w Czarnej Wodzie
w latach 1993-2000, choć jak zauważa Andrzej Grzyb jest to
,jedynie trochę więcej niż połowa dorobku biesiad"6.
Książka składa się z trzech części. W pierwszej zatytuło
wanej „W kręgu poezji i prozy" znajdują się teksty omawiają
ce literaturę Kociewia, tę dawną i tę współczesną. Część dru
ga to „O Kociewskim baśniokręgu i jego twórcach". Trzecią
część stanowi aneks „Z tekstów literackich", zawierający
wiersze, baśnie i prozę twórców Kociewia. Całość wzbogaca
Przedmowa Andrzeja Grzyba i Wstęp prof. Tadeusza Linknera. Choć krótkiego omówienia wymaga każda z nich.
„W kręgu poezji i prozy" zawiera osiemnaście tekstów,
których autorami są: Krzysztof Kuczkowski, Maria Pająkowska-Kensik, Józef Borzyszkowski, Marek Adamiec,
Tadeusz Linkner, Wiesław Mering, Franciszek Kamecki,
Kazimierz Nowosielski, Ryszard Szwoch i Roman Landow
ski. Teksty ułożone są chronologicznie i pochodzą z kolej
nych biesiad. Różni autorzy, różne tematy, wielość spoj
rzeń - to daje posmak literackiego biesiadowania na
przestrzeni kilku lat. Krzysztof Kuczkowski pisze o poezji
Jana Majewskiego, pokazuje również niezwykłość rzeczy
Na tyłach świata czyli w centrum. Ryszard Szwoch przy
pomina o literackich echach historii w prozie o Kociewiu.
Kazimierz Nowosielski odnajduje w wierszach ks. Francisz
ka Kameckiego poezję „porządkującą doświadczenia",
a w studium zatytułowanym Ogrody poetów pokolenia
„Współczesności" przypomina niezwykłą poezję Mieczy
sława Czychowskiego. Z kolei ks. Franciszek Kamecki
zajmuje się „dominującym motywem serca" w poezji Janu
sza Stanisława Pasierba. Józef Borzyszkowski analizuje nie
tylko specyficzną wspólnotę kociewsko-kaszubską w lite
raturze, ale podkreśla obecność Kociewia w literaturze i na
uce pomorskiej. Roman Landowski kreśli Wizerunek Ko
ciewia w poetyckiej twórczości Zygmunta Bukowskiego.
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Marek Adamiec i Wiesław Mering zajmują się problemem
Małych Ojczyzn. Nad współczesną literaturą Kociewia za
stanawia się Maria Pająkowska-Kensik, zaprasza nas rów
nież na „ Wesele kociewskie" ks. Bernarda Sychty, czyli
na Kociewie z połowy XIX wieku. Tadeusz Linkner w swo
ich tekstach zajmuje się między innymi: poezją ks. Janusza
Stanisława Pasierba, Małgorzaty Hillar i prozą Romana Lan
dowskiego. Przywołany zaś Roman Landowski pokazuje
losy poetów, którzy debiutowali w Kociewskim Magazy
nie Regionalnym oraz omawia bogaty wydawniczy doro
bek pelplińskiej oficyny wydawniczej „Bernardinum".
Wspomniane teksty koncentrują się na różnych aspek
tach szeroko rozumianej kociewskiej kultury. Pokazują jej li
teraturę, język i tradycję, często w ujęciu bardzo osobistym
- autorskim. Wyłania się z nich mozaika interpretacji, katalog
refleksji i bogactwo cennych spostrzeżeń. Każdy interesują
cy się kulturą i Kociewiem znajdzie tu pasjonujące tropy.
Na część drugą książki zatytułowaną ,,0 kociewskim
baśniokręgu i jego twórcach" składa się sześć tekstów,
i jak pisze Tadeusz Linkner, zawiera w sobie wszystko, co
podczas Biesiad Literackich powiedziano na ten temat. Ger
truda Skotnicka omawia kociewskie bajki, baśnie, legendy
i pokazuje osobliwe w nich połączenie funkcji ludycznych
i literackich. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz poświęca swój
szkic Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu, który
w latach 1986-1989 posiadał dział pt. Legendy, podania,
baśnie. Maria Pająkowska-Kensik przypomina o gwarze,
jako najsprawniejszym narzędziu ułatwiającym dokumen
tację na przykładzie Bajek kociewskich Bernarda Janowicza. Postać Antoniego Górskiego jest przedmiotem wypo
wiedzi Aliny Łobockiej-Narloch. Zaś pionier „gawędziarstwa
literackiego" Konstanty Bączkowski, to bohater tekstu Ry
szarda Szwocha pt. Łobiwatel kociywski republiki.
Trzecia, ostatnia część książki pozwala nam na obco
wanie z samą literaturą. Aneks, w wyborze Moniki Linkner-Modrzejewskiej i Romana Landowskiego, nosi tytuł
„Z tekstów literackich" i tworzy specyficzną antologię. Znaj
dziemy tu bowiem i teksty poetyckie i prozę, a także spisa
ne podania ludowe. Stanowi to świetne uzupełnienie tek
stów wygłaszanych na Biesiadach Literackich, pozwala
obcować z żywym, kociewskim słowem. Lektura Aneksu
jest równie pasjonująca jak omawiające go po części
teksty krytyków literackich i innych biesiadników.
Myślę, że trafnym mottem do rozważań nad naszą książ
ką są słowa Marka Adamca, wygłoszone podczas biesia
dy w Czarnej Wodzie w 1997 roku. Autor mówił tak: „W mia
rę upływu lat, kiedy odchodziłem od obowiązującego
oficjalnie modelu kultury polskiej, także od modelu popraw
nej, literackiej polszczyzny doszedłem do wniosku, że to, co
określa się mianem Polski, to nic innego, jak suma mniejszo
ści narodowych, zamieszkujących tę krainę, to suma owych
miejsc szczególnych. A jedno z nich przecież znajduje się
właśnie dokładnie tutaj" 7 .
Na szczęście, przywołany Wiesław Myśliwski nie do
końca ma rację. „O literaturze Kociewia" pokazuje, że czło
wiecze uniwersum, kultura bytu i kultura miejsca ciągle
gdzieś istnieją. Dzięki takim książkom słowo - pamięć
- wyobraźnia Kociewia ciągle trwają.
Przypisy

1
T. Linkner, Wstęp, w: O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie. Czarna
Woda 1993-2000. s. 8.
2
O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie. Czarna Woda 1993-2000. Pod
red. Tadeusza Linknera. Kociewski Kantor Edytorski Tczew i Wydawnictwo Die
cezji Pelplińskiej „Bernardinum" Pelplin 2003, nakł. 500 egz., s. 384.
3
T. Linkner, Wstęp, w: O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie. Czarna
Woda 1993-2000. s. 9.
4
zob. W. Myśliwski, Kres kultury chłopskiej, „Twórczość" nr 4/2004. s. 53-61.
5
tamże, s. 53-56.
6
A. Grzyb, Przedmowa, w: O literaturze Kociewia. Biesiady Literackie. Czarna
Woda 1993-2000. s. 6.
7
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HUBERT POBŁOCKI

Toć

łónygo czyrwcowygo dnia Kaźmniyrz wejta
nigdy niy zahaczył. Ryno, chdy jano widniało
i chmury mnianowane barankami różowjili sia łod
słónyszka, co wstawało nad stolico Kociywia Starogardam, tata i mama łobudzili jego zes glambokygo śpsiku.
Dawno rychtował sia na ta chwsiłka. Jako sześć lat stary
gzub miał psiyrwszy raz wew życiu jechać zes tato, bano
do Gdyni. Tamój wejta Polaki fajroweli Śwanto Morza.
Tata Kaźmniyrza cuchtował gołómbki i łostał bez Sta
rogardzki Zwiozek Gołómbkarzy, zes swojimi bryftaubami,
wysłany na defsilada Swanta Morza do Gdyni. Takich jak
łón dało wiancy. Tedy sóm zmajstrował zes szczybelków
i dykty kistka na dwa pary bryftaubów.
Na bana cióngnyli ludzie krantami Steckami. Na bansztajgach dało fol podróżnych. Bez miasto Kaźmniyrza, dwa
razy na dziań, przejyżdżeli decugi zes Berlina do Królewca
wew Prusiech Wschodnich i nazatki. Szła tyż sztreka zes
Skórcza i psindelbana zes Skarszywów. Nio to jeździli gburki
i gbury łobładowane psindlami, na jarmarki. Zamanówszy
zes psindlów wystaweli łepy: gysi, guły, kokoszki... Wew
kipkach, na sieczce, dało widać jaja. Wew listach łopsianu
zawiniante było: masło, abo glómza. Apartnie stojeli flasz
ki zes śmniytanó. Tłum ludzisków durcham stojał i czekał.
Jak nadjechała bana, do wagonów psiyrwszy klasy wsiedli
starogardzkie bogacze: dochtory, adwokaty, ingżyniery.
Inksze ludzie wsiadeli do wagónów drugi, a najwiancy do
trzeci klasy. Tamój tyż, pómniandzy kistkami zes gołómbkami, zadekował sia Kaźmniyrz. Jak jano banmajster pod
nies wew góra „lizak", zes maszyny, czarny łod smarów,
dymu i wangla buchnył na boki sopór, a wew góra klamby
czarnygo dymu fol skrów. Bana pojechała bez Kościerzy
na, chdzie sia przesiedli, do Gdyni. Tyn szlak dopsiyro co
dla Polski wybudoweli Francuzy. Tak gadeli, pómniandzy
sobo, zes dumo pasażyry. Kaźmniyrza wszistko co dało
nałobkoło widać i czuć srodze mierdziło.
Gzub wnetki zmniarkował, że da czuć inksza mowa, niż
ta do chtórny był nawykły. Tata powiedział jamu, że te
nowe pasażyry to so Kaszuby. Gadaj o dycht inakszy niż
Kociywiaki, choc so sósiadami bez miedza i Polakami.
Do Gdyni bana przyjechała, jak to modnie było przed
wojno, punkt co do minuty. Bansztajgów dało tamój trzy
razy wiancy niż wew Starogardzie. Wszandzie fol było lu
dzisków. Niejedne szli fejn łodziane. Inksze wew bestrych,
wsiowych chałach. Dało czuć śmniychy, a wew lufcie wal
ne śwanto. Starogardziaków, zes kistkami gołómbków, gra
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natowy policjant łustawził wew boczny łulicy skóndy wew
rychtych czasie mnieli sia włónczyć wew defsilada.
Kociywiakóm najwiancy wjidzieli sia wysoke, nowe
białe łod pucu dómy. Wszistke mnieli wielgachne łokna
uszmukowane biało-czerwónymi fanami i plaskate dachy.
Łulice cióngnyli sia łod bany jaż do morza. Na parterach
dómów byli składy fol towarów kolonialnych: bananów,
pómarańczów, kawy, kakału...
Zes dalek czuć dało łorkestry dante, co greli marsze.
Starsze gadeli pómniandzy sobo, że zes Starogardu przyje
chała tyż wejta Łorkestra Wojskowa Szwoleżerów. Pómnimo, że wszistke byli uż fest zmarachowane, bo na dworzu
dało sroga gorónc, starogardziaki znówki, na ta wieść, po
czuli duma wew syrcach. Przed trybuno honorowo, co sta
jała przy łulicy 10-Lutygo kele Poczty Polski śli, jedne za
drugimi, zes fanami: strażaki, harcyrze, wojskowe. Rejterował tyż szwadron 2-go Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich,
chtórny leżał wew kasarach wew Starogardzie. Jamu tyż
wejta przygrywała łorkestra pułkowa zes Kociywia. Wszist
ke prześli przed trybuno na chtórny stojeli: minister Euge
niusz Kwiatkowski, admirał Unrug, kómandory, pułkowniki i cywzile. Na dany znak, przed trybuno gołómbiarze
roztworzyli dźwiyrki łod kistków, zes chtómych wyfsiurnyli wew niebo setki gołómbków. Mnieli Polsce i Ojropsie
łobzorgować pokój.
Ludzie, po defsiladzie, gadeli mniandzy sobo, że na
przodźku szwoleżerów, na swojim blisaku, rejterował wew
paradnym unifsiormnie, sóm major Henryk Dobrzański, co
był łolimpsiyjczykam. Mnianował sia Hubal. Po defsiladzie
Kociywiaki pośli nad brzeg morza. Wpsiyrw wykómpeli
sia, te co haleli sobo badówki. Inksze mogli jano wew snadki
wodzie szpyty maczać. Kaźmniyrza zdziwjił słony smak
wody morski. Gołómbiarze nagadeli jamu, że woda je słóna
łod solónych matysków, co wew niy pływajo. Rad niy rad
dał jim wiara.
Jak uż sia łobmyli łusiedli sia na psiasku. Tata zes kipki,
co jo mama łobzorgowała, wyhalał jeście na maltych. Byli
tamój klapsztóle zes masłam, radiski, gómółki glómzy, jaja
gotowane na twardo, tutka latosich śwantojónków i kuch
na młodziach zes zakruszkami. Za trojaka, chtórnygo eszcze wczora wcisnył wew garść knapowi jego lólek, gzub
kupsił flaszka limóniady i ferfermincsztanga. Jego tata łodpropkował psinalka, co go trzymał wew plaskaty flaszce
wew boczny taszy westki. Jeściem i psiciam sia fest zahaleli. Zes fol sóndkami pośli łobaczyć „Dar Pomorza", żaglo-
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wiec szkólny polskich majtków. Kele niygo deli sia zes tato
łodebrać. Fotograf jano czekał na takich kundów. Łustwjił
jich rychtych, a sóm właz pod czarna płachta i pochylił sia
nad fotokistko. Po chwsiłce fotka była łodebrana, a łóni
zdjante. Tata z góry jamu za robota zapłacił. Po niydzieli
bryfkarz halał do dóm, wew dykim bryfumszlagu 3 fotki. Take
sóme jake
Śwanto
Morza kazeli sobie
zrobzić Kaźmniyrza mama i jeji dwa siostry. Tera prawie wszistke zes rodziny byli zdjante kele „Daru Pomorza" i wjisieli wew
ramkach pod szkłam na ścianie nad szezlóngam.
Po maltychu naczało sia łyskać. Czarne chmury nadcióngnyli nad miasto. Zamiejscowe śli kupkami wew stro
na bany. Kaźmniyrz był srodze zmarachowany. Jak jano
łusiad sia na ławce wew wagónie, łusnył twardym śpsikam. Nie mniarkował nawet, że na dworzu zgrzmniało, a dyke tropki deszczu bambnili o szyby łoknów. Tata łobudził
go na fest, jak uż bana wjechała na drajbryka kele Starogar
du skóndy dało widać tórmy kościołów i nowo wybudo
wane łosiedle dómków jednorodzinnych, mnianowane
Abisynia, chdzie łóni pómniyszkiweli.
Deszcz durcham żgał. Kaźmniyrzowi szkoda było marynarskygo uniformu, co jamu go głuchoniamy krawiec,
sosiad, wyrychtował. Nogawki jego długich buksów zes
klapo byli utytłane błotam. Marynarska kraga łod bluzy,
tak fejn bez mama wczora wyplatowana, terazki była mokra
i wygnietła. Jego krymka łuszyta bez krymkarza, Żyda, zes

wyheklowanym napsisam: „LIGA MORSKA I KOLONIAL
NA" była dycht sfilcowana.
Mama na progu dómku powjitała jich słowami: „Gołómbki wejta so uż dawno tamu i suche przyfsiurniante,
a wy wyjrzyta aus jak zmokłe kury. Chwadko sia przebujta
wew suche chały, siadajta do stołu, a ja wóm naleją goróncy arbaty zes faryno. Tedy gadajta cośta wjidzieli".
Koniec końców.
Nie mniynyło dziesiańć niydzielów łod dnia Swanta
Morza, jak wejta Mniamcy napedli na Polska. Niechtórne
uczastniki defsilady łosteli bohatyrami narodowymi. Na ta
mniara Kaszuba pułkownik Stanisław Dąbek, co pad wew
łobrónie Oksywia. Szwoleżery Rokitniańskie na swojich
koniach szarżoweli, zes szablami wew rancach, na mniamnieckie tanki. Jejich ofsicer mnianowany major Hubal, zes
kupko kamratów, walczył zes wrogam jaż do wiosny 1940
roku, by paść wew Lasach Anielińskich. Bryftauby, chtórne przyfsiumyli zes Gdyni do dóm, chwadzi łod ludzi, co
jechali bano, Mniamcy kazeli wew psiyrwszych dniach woj
ny pozabijać. Fotki zes „Daram Pomorza" musieli łostać spa
lóne, bo za jejich posiadanie Mniamcy wywozili Polaków do
Stutthofu. Kaźmniyrz, co miał jiść do psiyrwszy klasy polski
szkoły powszechny, musiał jiść do mniamniecki Volksschuli.
Polskie miasto Gdynia, Mniamcy przemnianoweli na Gotenhafen. Latoś bandzie 65 lat łod tamtygo Śwanta Morza,
a lólek Kaźmniyrz dycht nic nie zahaczył.

Słówka kociewskie użyte w tekście
a.

apartnie - oddzielnie
arbata - herbata

b.

badówki - kąpielówki
bana - kolej żelazna, dworzec, pociąg
banmajsler - zawiadowca stacji
blisak - koń z białą plamą na czole
bryf- list
bryfkarz - listonosz
bryflauba - gołąb pocztowy

c.

d.

f.

g.

chały - ubranie
cuchtować - hodować
czuć - słyszeć
decug - pociąg pośpieszny
drajbryka - trójarkadowy most kole
jowy nad rzeką Wierzycą
durcham - ciągle
dyki - gruby
dźwiyrki - drzwiczki
fajrować - świętować
fana - chorągiew
faryna - cukier
fefermincstanga - lizak o smaku mię
towym
fejn - porządnie, dobrze
fol - pełno
fotka - fotografia
fotokistka - aparat fotograficzny
fsiurać - fruwać
gadać - mówić, rozmawiać
glómza - twaróg
gómółki - gałki
gula - indyczka
gzub - mały chłopiec

h.

halać - przynieść, starczyć

j.

jano - tylko
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k.

1.

ł.

kamrat - towarzysz broni, kolega
kasaty - koszary
kipka - koszyk pleciony
kistka - skrzynka
kłam by — kłęby
klapsztóla - dwie złożone skibki chleba
knap - dorastający chłopiec, brak,
mało, niewystarczająco
kuch - ciasto
kunda — klient
krymka - czapka
krymkarz - czapnik
latosi - tegoroczny
leżyć - stacjonować np. wojsko w ko
szarach
lólek - dziadek
luft - powietrze
lobzorgować — postarać się, zapewnić,
przygotować
łodebrać - sfotografować
lodpropkować - odkorkować
lónygo - owego
łyskać sia - błyskać się

psindelbana - kolej wioząca pasaże
rów z tobołami
r.

radiski - rzodkiewki
rejlerować - jeździć konno
rychtować sia - wybierać się
rychtych - poprawnie, słusznie

s.

skry - iskry
sopór - para wodna, dym
sóndek - brzuch, żołądek
Stecka - ścieżka
szezlóng - leżanka
szlak - trasa kolejowa, turystyczna
sztreka - linia kolejowa

ś.

śpsik - sen

t.

tasza - kieszeń
toć - przecież
trojak - dzisięciogroszówka
tropka - kropla
tutka - torebka papierowa

v.

VoIksschula - niemiecka szkoła ludowa

m.

majtek - marynarz
maltych - obiad
matysek - śledź, norweski matias
miarkować - zauważać
młodzie - drożdże
mnianowane - nazywane

w.

walne - wielkie
wejta - patrzcie
westka - kamizelka
wyfsiurnyli - wyfrunęli
wyrychtować - sporządzić, wyprawić
w drogę

n.

na ta mniara — na przykład
niydzieła - tydzień

z.

zahaczyć - zapomnieć
zadekować - chować się
zahalać sia - wypocząć, wyzdrowieć
zakruszki - kruszonka na cieście
zdjóńć sia - sfotografować się
zmajstrować - sporządzić, zrobić, zbroić
zmarachowany — zmęczony

ż.

żgać - ulewnie padać

o. Oj ropa - Europa
p.

pad - poległ
płaskaty - płaski
psinalek - 1/8 litra wódki
pslndel - toboł
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MICHAŁ ROMANOWSKI

Lato pachnie wodą
Juwenilia Poetyckie
Pelplin 2004
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy drugą część nagrodzonego plonu Juweniliów Poetyckich,
które podsumowano w lutym bieżącego roku. Są to utwory siedmiu wyróżnionych autorów.

CELINA CZAPSKA

KATARZYNA KEMPA

* * *

* * *

Pojawiasz się
jak miłość
niespodziewanie

Zawsze jest tak samo
Najpierw widzę kolor motyla
Wtedy wydaje mi się
Że nigdy go nie złapię
Ale kiedy go już mam
Albo mu się chowam
Albo on umiera
I wcale nie z miłości do mnie..

Wyglądasz jak radość
w oczach masz cały mój ból
twoje słowa to ocean marzeń
W rękach twych płonę
nie pozwól
misię wypalić...

* * *
siadam na ławce przeznaczenia
witam moje szczęście w ciszy
uczymy się żyć ze sobą
jak para przyjaciół
jak niebo i ziemia
chwila pokory mija
zastaje ją zazdrość
siedzę na ławce przeznaczenia
patrzę
jak moje szczęście
nie żegna się
nie powie że wróci
zniknęło
a ja siedzę i czekam...
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LUCYNA DUDA

* * *
jestem wiatrem
szukającym przestrzeni
własnym cieniem
jestem
zagnieździłam się
w twej jaźni
niczym złota myśl
niczym melodia
z dobrych dni
bezradność
ściska ci serce
niezdecydowanie
patrzy w oczy
stoisz na rozdrożu
czekając
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BARTOSZ LASKOWSKI

DANUTA MAKOWSKA
* * *

Moneta
Dźwięk upuszczonej monety,
na posadzkę świątyni,
przenosi mnie do dawnych,
odległych czasów.
Słyszę jak biegnie mnich,
który spóźnił się na poranne modły.
Słyszę śpiew procesji zbliżającej się do ołtarza.
Słyszę zmęczenie ludzi budujących świątynię,
kamień po kamieniu.
Słyszę nadzieje ludzi
modlących się do Boga.
Wszystko ulatuje,
gdy ktoś podnosi monetę.
Wraca normalność i codzienność.

bierzesz mnie
na swe ciche ramiona
z moją bolesną duszą
pomagasz iść
przyczepiając skrzydła
wspólnych doświadczeń
słyszysz moje łzy
swoim wysiłkiem
lękiem i śmiercią
delikatnie zaciskam powieki
z mocą pożaru
wybucham spokojem

EWELINA ŚLIWA

MARTA NEUFELD

Spotkanie

* * *

każdy szczegół
drży twoim szeptem
niczym napięta struna
w toni wieczoru
milczenie kruszy
mury pustosłowia
nieśmiałe zderzenie rzęs
w pulsującej ciszy
dzień dogasa
w kryształ przeszłości

Lato pachnie wodą,
pachnie ciepłem.
Smakuje truskawkami,
kwaśnymi jabłkami
i burzą.
Lato to bose stopy
na trawie,
drażniące ziarnko
piasku w bucie,
opalone dłonie...
Lato to nowy rozdział.
Całkiem nowa historia.
Inny świat.

Cisza
Pamięci ks. J. St. Pasierba
zegar tyka nieśmiało
słychać chrzęst
pozłacanych wskazówek
trwam sama
ze swoim sumieniem
dzieląc je na porcje
dla najbardziej potrzebujących
dramat stawania się człowiekiem
jedyną osłodą
niekończące się chwile
zamieniają się w złoty piasek

KMR

47

STANISŁAW MROZEK, ur. w Tczewie, do 1994 r. pro
fesor zwyczajny historii starożytnej na Uniwersytecie Gdań
skim. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad sto czter
dzieści artykułów w języku polskim, francuskim i niemieckim
oraz siedem książek z historii społeczno-gospodarczej sta
rożytnego Rzymu, m.in. Dewaluacje pieniądza w staro
żytności grecko-rzymskiej (Warszawa 1978), Les distributions d'argent et de nourriture dans les villes italiennes
du Haut-Empire Romain, Bruxelles 1987 (Rozdawnictwa
pieniędzy i żywności w miastach italskich w okresie Wcze
snego Cesarstwa Rzymskiego), Lohnarbeit im klassischen
Altertum, Bonn 1989 (Praca najemna w starożytności),
Faenus, Studien zu Zinsproblemen zur Zeit des Prinzipats, Stuttgart 2001 (Faenus, studia nad kapitałem w okre
sie Pryncypatu), Ostatni wódz Republiki. Zycie i działal
ność Lucjusza Licyniusza Lukullusa (Marpress 2003).
Autor zajmuje się także twórczością literacką, napisał
powieści pt. Parabellum (1979), Między gruszą i wojnami
(1990), Szczupakiem do piekieł (Marpress 2002).

bliotece PAN w Gdańsku znajdują się pozostałe prace
Schneidera: napisana po łacinie w 1710 roku i wydana
w Toruniu rozprawka (dyplomowa?) pt. Dysputa mo
ralna o filoksenii czyli gościnności, obroniona i wy
dana także po łacinie w 1716 roku praca pt. Uwagi krytyczno-filologiczne na temat Genes. I, 1, i wreszcie
ogłoszona drukiem w 1721 roku w języku niemieckim
pochwała stanu małżeńskiego. Była ona wzorem dla
wielu innych wygłaszanych przemówień na weselach,
między innymi na złotych godach małżeństwa Elżbiety
i Gotfryda Vogtów w 1739 roku w Tczewie. O tej uroczy
stości pastor tak pisze w swojej Kronice: „Pastor loci Joh.
Henr. Schneider wygłosił przy tej okazji przemówienie, któ
re z odpowiednim pismem najstarszego syna do rodziców,
Gottfrieda Vogta, pastora w Skarszewach, i kilkoma wier
szami zostało udostępnione szerszemu ogółowi poprzez
ogłoszenie drukiem".
Kronika, obejmująca lata od 1732 do 1739, zawiera in
formacje o wydarzeniach związanych z wyborem Stani-

Tczewski Genius loci
Książka ukazuje szereg tematów z dziejów Tczewa opar
tych głównie na źródłach niemieckich i francuskich, a tak
że wspomnieniach własnych i innych osób. Motywem prze
wodnim tej tematyki jest Wisła, jej mosty i wydarzenia z nimi
związane. Nieznane albo prawie nieznane źródła pozwoliły
odkryć nowe strony wojen szwedzkich, napoleońskich, ży
cia społeczności tczewskiej w XVII i XVIII wieku, jak rów
nież życia Reinholda Forstera - największego tczewianina.
Zamykają całość obrazki z Tczewa z lat dwudziestych i trzy
dziestych ubiegłego stulecia oraz wydarzenia z czasów dru
giej wojny światowej.
(...) Wśród źródeł tutaj wykorzystanych poczesne miej
sce zajmują Tczewskie osobliwości (dalej cyt. Kronika)
oraz Historia miasta Tczewa (dalej cyt. Historia miasta)1,
Jana Henryka Schneidera, pastora z zawodu i historyka
z zamiłowania. Schneider- niezwykle zasłużona postać
dla historii Tczewa - urodził się w 1693 roku w Lubece.
Po przybyciu z rodziną do Gdańska od 1709 roku uczęsz
czał do toruńskiego Gimnazjum Akademickiego; poświadcza
to Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademic
kiego 1600-1717, gdzie pod rokiem 1709 czytamy: 8 {Jul.}
Johannes Henricus Schneider Lubecensis primanus, obok
znak Ged., czyli Gedanensis2. Studiował następnie teologię
w Wittenberdze, zaś pierwszym jego miejscem pracy było
stanowisko pastora ewangelickiego w więzieniu w Gdańsku
(od 1718r.); w 1721 roku przybył jako pastor do Tczewa, gdzie
zmarł w 1740 roku. Schneider-jak słusznie przypusz
cza August Bertling, wydawca Kroniki - ochrzcił Jana
Reinholda Forstera, wybitnego uczonego i podróżnika,
a potem wywarł nań znaczny wpływ duchowy. W Bi-
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sława Leszczyńskiego na króla, o utarczkach pastora
z katolickimi władzami kościelnymi, zabójstwach, samo
bójstwach, pożarach, o liczbie ślubów, zgonów i urodzeń
w gminie ewangelickiej w Tczewie itp. Informacje te, jak nie
mniej ciekawe o pogodzie w poszczególnych latach, sta
nowią osnowę dwóch tutaj poruszonych tematów. Sporo
wnosi do tych tematów także Historia miasta, prawdziwa
kopalnia wiadomości głównie o wątku politycznym dzie
jów miasta i okolic, a także ich tle administracyjno-gospodarczym aż do połowy siedemnastego wieku. Uważałem za
stosowne umieścić w aneksie Historię miasta Tczewa dla
tego, że bywa cytowana w pracach naukowych i popular
nonaukowych jako jedno z najważniejszych źródeł do dzie
jów Tczewa. Jak pokazały badania, Schneider zasługuje na
wiarygodność, a jeśli występują nieścisłości, to należy je
przypisać źródłom z których korzystał. Tę okoliczność czy
telnik powinien brać pod uwagę, zwłaszcza przy lekturze
Historii miasta, opartej prawie w całości na poprzedni
kach Schneidera.
(...) Niewielu mieszkańców Tczewa wie zapewne, że
w czerwcu 1812 roku Napoleon przekroczył Wisłę w Tcze
wie na moście pontonowym. Wspomina o tym inny zasłu
żony dla dziejów Tczewa autor, Karol Ludwik Preuss w Oso
bliwościach historycznych Tczewa z 1860 roku. Informacja
ta skłoniła mnie do zainteresowania się wydarzeniami wo
kół Tczewa latem 1812 i zimą 1813 roku3. Wykorzystana
tutaj korespondencja Napoleona pochodzi z Biblioteki
PAN w Gdańsku; została ona wydana przez Napoleona
III w latach 1858-1870 (dalej cyt. Correspondancef.
Inne informacje do lat 1812-1813 w Tczewie pochodzą z pa
miętników
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