




Nr4(47)październik'listopad«grudzień2004'PL ISSN 0860-1917 

WYDANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA TCZEWA 

RADA PROGRAMOWA 
Kazimierz Ickiewicz - przewodniczący 
oraz Irena Bracka, Czesław Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb, 
prof. Maria Pająkowska-Kensik, Józef Ziółkowski. 

REDAKCJA 
Roman Landowski 
Wanda Kołucka 
Magdalena Pawłowska 
Halina Rudko 

redaktor naczelny 
sekretarz 
skład 
łamanie 

PRZEDSTAWICIELE TERENOWI 
Andrzej Solecki (Gniew), Marek Śliwa (Nowe) 

WYDAWCA 
Kociewski Kantor Edytorski 
Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 
dyrektor Urszula Wierycho 

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY 
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50 
e-mail: kketczew@tlen.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów 
oraz poprawek stylistyczno-językowych w nadesłanych tekstach. 

Teksty oraz zdjęcia zamieszczone w niniejszym 
numerze zostały przekazane przez autorów 
nieodpłatnie. 

NAŚWIETLENIE, MONTAŻ I DRUK 
Drukarnia W&P 
Waszkiewicz Edward, Elżbieta Panter 
Spółka jawna 
Malbork, ul. Akacjowa 29 

Nakład: 1000 egz. 
Objętość: 6 ark. druk. 

NA OKŁADCE 
Jezioro w okolicach Tlenia 

fot. Paweł Szczuka 

W NUMERZE 
2 Od redaktora • FARSA GONI FARSĘ 
3 Ewa Rogalska 

PRASA TCZEWSKA W LATACH PRL - ciąg dalszy 
5 Jacek Kotlica 

CENA ODWAGI I CENA ROZWAGI 
Wspomnienie o Lechu Bądkowskim 

6 Zofia Stawowy 
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA ŚWIAT 
MAŁYCH OJCZYZN 

8 Jan Kulas 
EDMUND RADUŃSKI 
REDAKTOR, WYDAWCA I PIEWCA KOCIEWIA 

10 Bożena Ronowska 
IZBA REGIONALNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. DRA FLORIANA CEYNOWY W PRZYSIERSKU 

11 KOMUNIKATY 
12 Zdzisław Mrozek 

TOWARZYSTWO TOMASZA ZANA 
13 Czesław Glinkowski 

KSIĄŻNICA TCZEWSKA 
O Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta 

17 Roman Landowski 
GDY ŚPIEWANO KIEDYŚ „NIE RZUCIM ZIEMI..." 

19 Edmund Zieliński 
O MOJEJ KOCHANEJ KULTURZE LUDOWEJ 

22 Roman Landowski 
PIASECKIM KOCIEWIAKOM 
MINĘŁO DWADZIEŚCIA LAT 

23 ROZŚPIEWANE RODZINY 
Z Ludwikiem Kiedrowskim, 
dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Rodzinnej Familia Tczew, rozmawia Roman Landowski 

26 Jan Kulas • ŚLADAMI ANNY ŁAJMING 
29 Andrzej Grzyb 

NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO 
30 Zenon Gurbada • LALKI PANA STEFANA 

Z myślą o najmłodszych dzieciach 
34 Hubert Pobłocki 

WSPÓMNIYNIA DENTYSTY ZESŁÓNYGDEJSZYCH 
RUCHÓMYCH AMBULANSÓW DENTYSTYCZNYCH 
WEW BYGDOSZCZY 

37 Hubek Zambodłubek 
WEW PODZIANCE • Gadka po naszamu 

38 Maria Pająkowska-Kensik 
JESZCZE RAZ O NAZWACH WŁASNYCH 
W WYSZCZERKACH KOCIEWSKICH 

39 Bogdan K. Bieliński • HILLAROWIE 
Ziemiańskie familie z Pomorza Nadwiślańskiego 
(dokończenie) 

42 POWSTANIE W CZERSKU DNIA 6 STYCZNIA 1919 R. 
Lektury naszych przodków 

43 Marta Chrzanowska • LUBISZEWO W DZIEJACH 
POMORZA NADWIŚLAŃSKIEGO 

46 O LECHU BĄDKOWSKIM NIEMAL WSZYSTKO 
46 Lech Bądkowski • CO SIĘ STAŁO Z KOCIEWIEM? 
47 Michał Romanowski • W ŚWIECIE POEZJI 

Z regionalnego regału 

47 Andrzej Grzyb 
PRZEDWIOŚNIE • ŻNIWA • WIGILIA II (wiersze) 

48 Bożena Ronowska 
PRZEDWIOŚNIE • PO ŻNIWACH I 
• CZAS BOŻEGO NARODZENIA (wiersze) 

mailto:kketczew@tlen.pl


Farsa goni farsę 

Tyle się ostatnio w tym naszym wszechdemokratycznym kraju darzy spraw śmiesz
nych, tragikomicznych, przerażających i kompromitujących, że trudno już nadążyć. 
Nie wiadomo, kto kogo, za co, o co i dlaczego. Podobno satyrycy i komedianci 
ogłoszą niebawem strajk, ponieważ politycy i inne publiczne osobistości bez pardo
nu odbierają im chleb. Życie na szczytach władzy codziennie dostarcza ludowi no
wych kabaretów, a z każdego można się zarechotać do łez. Można mniemać, że 
III RP jest już krajem miodem i mlekiem płynąca, a rządzący z nudów zabawiają się 
pisanymi przez siebie komediami. 

Jakieś ważne komisje powołane do gromienia nieprawości przedstawiają zabawne 
farsidła i błazenady, z których śmieje się wielka krajowa widownia. Ponoć biegli 
w prawie członkowie tych komisji wzajemnie obrzucają się błotem i wyginają brzu
chate paragrafy w przeciwną stronę. Rozwijają falandyzację, niegdyś sławną, a dziś 
prawie zapomnianą, zamiast przesłuchać winnych, sami się przesłuchują. 

Każda kolejna niby uzdrowieńcza reforma sama zapada na śmiertelną chorobę, 
bieda poszerza się jak epidemia, za to bogactwo ma się całkiem dobrze w swych 
zwartych zastępach. 

Kociewie ostatnio też ma się czym, a raczej kim, pochwalić: krajanem rodem ze 
stolicy regionu, grającym główną rolę w farsie o nowym zbawicielu świata, głoszą
cym jadowite hasła z własnego katechizmu. Dobrze, że ostatnio owe farsidło przyci
chło, to i wstydu oszczędzi. 

Nastał więc czas chleba i igrzysk. Ale niejeden przodek na Kociewiu by się zadu
mał: Chyba ino krómyczka z tygo chlybka łostała, za to szpasu mómy fól. 



EWA ROGALSKA 

Prasa tczewska w latach PRL 
ciąg dalszy 

TCZEWSKIE CZASOPISMO REGIONALNE 

Do starych tradycji tczewsko-starogardzkich (pierw
sza w 1938 roku - dodatek „Kociewie" do „Gońca 
Pomorskiego" i „Dziennika Starogardzkiego"), na

wiązywał „Kociewski Magazyn Regionalny", który był prze
bogatym źródłem wiedzy o mieście i regionie kociewskim. 
Od 1986 roku funkcjonował na rynku prasowym obu miast, 
jako publikacja seryjna Towarzystwa Miłośników Zie
mi Tczewskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociew-
skiej w Starogardzie, w nakładzie 2500 egzemplarzy. Po
wstanie pisma było możliwe dzięki pomocy finansowej Rad 
Miejskich Starogardu Gdańskiego i Tczewa, które zobo
wiązały się wspierać przedsięwzięcie środkami z budżeto
wych nadwyżek. 

Rolę wydawcy powierzono Kociewskiemu Kantorowi 
Edytorskiemu, samodzielnej sekcji Tczewskiego Domu Kul
tury, specjalnie do tego celu powołanej. Wydanie pierw
szego zeszytu „Magazynu" nie było sprawą prostą, 
o czym świadczy do dzisiaj zachowana dokumentacja 
w postaci pism urzędowych1. Zgodę na rejestrację pu
blikacji uzyskano dopiero z Departamentu Książki Mini
sterstwa Kultury i Sztuki. Wcześniej Główny Urząd Kon
troli Prasy, Publikacji i Widowisk takiej zgody nie udzielił, 
w związku z czym nie posiadała ona statusu wydawnictwa 
periodycznego. 

Redaktorem naczelnym został znany pisarz i publicy
sta tczewski - Roman Landowski. Kolegium redakcyjne 
stanowiło jedenaście osób, głównie miejscowych działa
czy społeczno-kulturalnych z Tczewa, Starogardu i regio
nu kociewskiego. Oprócz inicjatorów pisma w osobach: 
redaktora naczelnego oraz Józefa Golickiego, Romualda 
Wentowskiego i Józefa Ziółkowskiego, w skład kolegium 
redakcyjnego wchodzili: Edmund Falkowski, Andrzej 
Grzyb, Ireneusz Modzelewski i Ryszard Szwoch. Magazyn 
dopracował się też stałych autorów wśród pracowników 
naukowych. Współpracowali z nim m.in.: prof. Andrzej Bu
kowski, prof. Edwin Rozenkranz, prof. Józef Borzyszkow-
ski, dr Maria Pająkowska czy dr Józef Milewski - historyk, 
znany regionalista ze Starogardu, a jednocześnie przewod
niczący kolegium redakcyjnego. 

Profil czasopisma został określony już w samym tytule. 
W notatce redakcyjnej „Do czytelników" z zeszytu pierw
szego (1986 r.) czytamy, że pismo ...wypełni dotychczaso
wą lukę w rejestrowaniu tego, co dla regionu było i jest 
najistotniejsze2. Służyło więc ono dobrze pojętej informa
cji o: historii, obyczajach, folklorze, kulturze i współcze
snym życiu ziemi kociewskiej. Pismo zawierało szereg inte
resujących artykułów, wywiady, reportaże, wspomnienia, 
recenzje, biografie i różne formy literackie. „Kociewski Ma
gazyn Regionalny" był bogato ilustrowany (fotografie, 
schematy, plany, szkice, portrety). Zamieszczano tam rów-
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nież wzorniki haftu kociewskiego. O uniwersalnym charak
terze pisma może świadczyć bogactwo różnorodnych te
matów podejmowanych przez zespół redaktorów. 

Najobszemiej prezentowany był nurt historyczny. Do
tyczył on w szczególności historii ośrodków miejskich 
- Tczewa (np. cykl artykułów Ireneusza Modzelewskiego 
„Dzieje Tczewa"3), Starogardu (np. Bogusław Faltynowski 
„Muzeum Kociewiaków"4) czy Pelplina (np. Józef Milew
ski „W 55-lecie miasta Pelplina"5) i innych. Oprócz tego 
w stałym dziale „Widowkówki" przedstawiono dzieje wsi 
kociewskich, np. Borzechowa, Lubiszewa, Zblewa. Łamy 
czasopisma wypełniały również informacje dotyczące dzie
jów kościołów i parafii, jak w artykule Mirosława Lorcha 
pt. „Sanktuarium Maryjne"6, czy towarzystw i organizacji 
-Józef Milewski „Plon kraziewiczowskiej myśli"7. „Kociew
ski Magazyn Regionalny" prowadził wiele wątków tema
tycznych związanych z okresem zaborów, odzyskaniem 
niepodległości oraz z okresem międzywojennym, czego 
wyrazem był cykl artykułów pióra Romana Landowskiego 
pt. „Tczewski parnasik lat dwudziestych"8. Zawartość nu
meru 7 z 1989 roku poświęcona została wydarzeniom dru
giej wojny światowej w związku z obchodzoną wówczas 
50. rocznicą wybuchu wojny. Ireneusz Modzelewski w ar
tykule „Wojna zaczęła się w Tczewie" omówił tragiczny 
wrzesień 1939 roku9. Okres okupacji i masowej ekstermina
cji ludności przedstawił Walenty Krzemiński i Kazimierz 
Omernik w „Gehennie"10. O genezie powstania ruchu opo
ru na Kociewiu opowiedział Konrad Ciechanowski w arty
kule „Strażnica. Nieznana karta tczewskiego ruchu opo
ru"1 1. Problemem tworzenia się władzy administracyjnej 
i politycznej zajmował się natomiast Józef Milewski w arty
kule „Wysiłek pierwszych lat"12. 

W oparciu o bezpośrednie przeżycia Kociewiaków po
wstał szereg wspomnień i pamiętników, które bogato pre
zentowane były przez „Kociewski Magazyn Regionalny". 
Część zamieszczonych materiałów była wynikiem konkur
su ogłoszonego w 1985 roku przez Miejską Bibliotekę Pu
bliczną w Tczewie i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej, np. „Ze wspomnień tczewianki" Jadwigi Świtalskiej13. 
Opublikowane wspomnienia związane były z różnymi okre
sami w historii Kociewia - począwszy od kampanii napole
ońskiej, której fragmenty przedstawił w „Pamiętniku stare
go żołnierza" Antoni Białkowski 1 4, poprzez okres 
międzywojenny, chyba tutaj prezentowany najobficiej, aż 
po okres okupacji i drugiej wojny światowej we wspomnie
niach Michała Misiornego i Alfonsa Sobeckiego15. Gros 
wspomnień było efektem wywiadów, które przeprowadzili 
redaktorzy z wybranymi przez siebie postaciami. Relację 
Bolesława Chwalany o ucieczce znad grobu i uratowaniu 
życia, zamieścił Andrzej Grzyb16. O eksterminacji ludności 
w Tczewie rozmawiał Józef Ziółkowski z Pawłem Różań
skim (artykuł „W zadumie nad tymi, co odeszli")17. 



„Kociewski Magazyn Regionalny", zgodnie ze swoim 
założeniem programowym, rejestrował i utrwalał wszystko 
to, co związane było z kulturą ludową Kociewia. Samo na
tomiast pojęcie - Kociewie - wyjaśniał najpierw Józef Go-
licki w cyklu pod takim właśnie tytułem18. Poza tym mamy 
szereg informacji omawiających: folklor literacki i muzycz
ny, sztukę ludową, zwyczaje, obyczaje, obrzędy, wierzenia 
i wiedzę ludową. Dla młodego odbiorcy niezwykle intere
sujący był kontakt z oryginalną gwarą kociewską, którą 
prezentował dział stały „Gadka po naszamu", np. „Jak mnie 
łuczyli prawda mówić" czy „Wszystko bez ta koza"19. 

Dużą rolę przywiązywała redakcja do popularyzacji wy
dawnictw regionalnych, w związku z czym obszernie przed
stawia się zawartość literacka „Magazynu". Dotyczyło to 
w równym stopniu wydawnictw samoistnych, jak i niesa-
moistnych wydawniczo. 

Stały dział promocji twórczości poetyckiej „Nasze Pro
mocje" - umożliwiał debiuty młodym poetom. W ten 
sposób na łamach drugiego numeru z 1987 roku zapre
zentowali swoje wiersze: Krzysztof Madaliński i Ryszard 
Borzęcki. Podobną rolę odgrywał „Regał regionalny", gdzie 
bardziej obszernie potraktowano biografię i twórczość pi
sarzy związanych z Kociewiem, zamieszczając niejednokrot
nie fragmenty utworów i omówienia dzieł. 

Dodatkowo zawartość zeszytów „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego" wypełniały przeglądy ważniejszych 
opracowań lub artykułów zamieszczanych na łamach ta
kich czasopism jak: „Jantarowe szlaki", „Pomerania", „Po
morze", „Kujawy", „Wybrzeże", a wzbogacające wiedzę 
o regionie kociewskim. Mamy też zestawienia pozycji bę
dących dorobkiem wydawniczym innych ośrodków lub to
warzystw regionalnych. Cenniejsze materiały prasowe i pu
blikacje archiwalne poświęcone sprawom Kociewia 
(w formie przedruków), znalazły swoje stałe miejsce w „Lek
turach naszych przodków". 

Na szczególną uwagę zasługiwały felietony autorstwa 
Ryszarda Szwocha, podpisującego się pseudonimem „Wasz 
Kociewiak", które pozwalały przybliżyć problemy aktual
nie omawiane w środowisku. I tak o niewłaściwie używa
nej nazwie miasta Starogard, wynikającej z ignorancji i nie

wiedzy niektórych redaktorów mówił w felietonie „Igno
ranci i fałszerze". Rozważania na temat kultury przedstawił 
w innym pt. „Wspierać czy uśmiercać", a o kłopotach w re
spektowaniu zasad etycznych, pisał w kolejnym „Niejed
no imię korupcji"20. 

Do dyspozycji smakoszy pozostawiono dział stały pi
sma - „W kuchni i przy stole", rejestrujący wszystko co 
związane było z kuchnią, stołem i tajemnicami pitraszenia 
potraw rodem z Kociewia. 

Sylwetki wybitnych Kociewiaków, ich biografie, dzia
łalność lub twórczość przybliżały czytelnikom „Konter
fekty" i „Sylwetki twórców ludowych" - jako działy stałe 
w piśmie. 

Oprócz tematów ważnych i poważnych w „Kociewskim 
Magazynie Regionalnym" publikowano także materiały 
o charakterze humorystycznym. Przykładem może być tu
taj dział stały pt. „Korzec osobliwości". 

Czasopismo o tak bogatej zawartości przeżywało jed
nak swój kryzys (dotychczas ukazywało się nieregular
nie). Według badacza prasy pomorskiej prof. Wiktora 
Peplińskiego: Zmiany jakie zaszły po 1989 roku stały 
się z jednej strony nadzieją na rozwój i stabilizację pisma 
[...], ale też i realnym zagrożeniem, biorąc pod uwagę 
narastający pragmatyzm w dysponowaniu funduszami 
przez samorządy dotychczas finansujące „Kociewski 
Magazyn Regionalny"21. 

Trudności i to głównie finansowe spowodowały prze
rwę w wydawaniu „Magazynu". Oczekiwanych efektów nie 
przyniosły także apele redakcji, kierowane do potencjalnych 
sponsorów. W rezultacie, w 1992 roku ukazał się dziesiąty 
zeszyt, po którym nastąpiła 2-letnia przerwa w wydawaniu 
pisma. Kolejny numer pojawił się dopiero w październiku 
1995 roku, na krótko przed zakończeniem I Kongresu Ko
ciewskiego w Tczewie. Redakcja miała nadzieję, iż ...zgroma
dzenie wszystkich środowisk z Kociewia uruchomi [nowy 
E. R.] mechanizm organizacyjno-finansowy..., który pozwoli 
kwartalnikowi spokojnie funkcjonować na rynku praso
wym22. Wydawcą pisma był nadal Kociewski Kantor Edytor
ski, ale występujący już jako sekcja wydawnicza Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. 
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19 Kuba z Psińczyna, Jak mnie tuczyli 
prawda mówić, „Kociewski Magazyn Regio
nalny", 1987, z. 4, s. 82; B. Janowicz, Wszyst
ko bez ta koza, „Kociewski Magazyn Regio
nalny", 1987, z. 2, s. 68-69. 

20 Wasz Kociewiak [pseud. R. Szwocha], 
Ignoranci i fałszerze, „Kociewski Magazyn 
Regionalny", 1987, z. 2, s. 82; Wasz Ko
ciewiak, Wspierać czy uśmiercać, „Ko
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21 W. Pepliński, Wpływ czasopiśmiennic
twa pomorsko-kociewskiego na kształtowa
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w posiadaniu autorki. 

22 Lepiej późno niż wcale, „Kociewski 
Magazyn Regionalny", 1995, z. 1-2, s. 2. 



Wopowiadaniu „Dzielność" z książki Lecha Bąd-
kowskiego „Bitwa trwa", czytamy: Zapytano 
mnie, jaki był i czego dokonał najodważniej

szy człowiek, jakiego spotkałem na wojnie. 
Nie miałem gotowej odpowiedzi. Musiałem się nad 

nią zastanowić, a przede wszystkim musiałem zastano
wić się nad pytaniem, które należało postawić sobie na 
wstępie: co jest odwagą? 

To pytanie, postawione przez Lecha Bądkowskiego 
w 1969 roku, dręczy mnie do dziś. A przed 35. laty (we 
wrześniu 1969 r.) było powodem konfliktu, który mógł 
nas poróżnić na lata. W tamtych czasach zajmowałem 
się czynnie krytyką literacką, pisywałem recenzje i omó
wienia dokonań gdańskich literatów dla miesięcznika 
„Litery" i „Magazynu", dodatku do „Głosu Wybrzeża", 
redagowanego rozumnie przez Jerzego Modela, które
go szanowałem za odwagę drukowania tekstów nie za
wsze ortodoksyjnych wobec ówczesnej cenzury (mieli
śmy takie „austriackie porozumienie": satyry, które 
rozumie cenzor, są słusznie zakazane). Nie wstydzę się 
żadnego tekstu, który opublikowałem w „Magazynie" 
pod redakcją Jerzego Modela (bywało, że skrywałem 
się pod pseudonimem „Piotr Matejko", ale to się nigdy 
nie wydało - odwaga redaktora, czy moje tchórzostwo?). 
Redaktor Model zamówił u mnie szkic o gdańskich pi
sarzach podejmujących temat wojny. Był wrzesień, rocz
nica napaści Niemiec na Polskę, tekst miał się mieścić 
w kanonie. I taki „kanoniczny" tekst powstał, zatytuło
wany Piórem z ognia. Pointą tekstu było zdanie z książki 
Lecha, że ostatni żołnierz Września, stał się pierwszym 
żołnierzem zwycięskiej koalicji. Piękne i mądre zdanie. 

I oto spotykamy się z Lechem 29 września 1969 roku 
z okazji Dekady Pisarzy Wybrzeża - i Lech Bądkowski mówi 
mi: Tchórz... Nigdy bym się po tobie nie spodziewał, że 
zbraknie ci odwagi napisać prawdę. Czytałeś moją naj
nowszą książkę? 

- Czytałem. Chodzi o tom opowiadań wojennych „Bi
twa trwa "? To ważna książka. 

- Jak mogłeś, kolego, nie wspomnieć o niej ani sło
wem? 

I Bądkowski podetknął mi pod nos egzemplarz „Głosu 
Wybrzeża- Magazyn" z moim szkicem na całą niemal kolum
nę, z graficznie wyeksponowanym tytułem. Czytam. O książ
ce Bądkowskiego ani słowa. Tekst urywa się na zdaniu, że 
temat Września stał się dla pisarzy patriotycznym wyzwa
niem... Cenzor zrobił swoje. Miał „zapis" na nazwisko „Lech 

Bądkowski". Słusznie... Odwaga miała bardzo wysoką cenę. 
Otwarty konflikt zażegnała obecna przy rozmowie zna

na dziennikarka, przyjaciółka Lecha, Izabella Trojanowska, 
współautorka znakomitego „Bedekera kaszubskiego". 

- Ani autor, ani redaktor nie mają nic do gadania, jeśli 
jest „zapis". Tekst pana Jacka będziesz mógł sobie w cało
ści przeczytać w specjalnym biuletynie... Nasze gazety uka-
zują się bez „białych plam", jak to było przed wojną... 

Gorzka to była lekcja dla świeżo przyjętego członka 
Związku Literatów Polskich. 

Okazało się, że słuszny temat nie może być tematem 
książek pisanych przez „niesłusznych" pisarzy. Na Lecha 
Bądkowskiego cenzura nałożyła embargo: pisarz miał znik
nąć z łamów prasy, skazany na cywilną śmierć za poglądy 
wyrażane publicznie i pisemnie w czasach Marca 68. Po
glądy miały być pod kontrolą a kontrola miała eliminować 
ich głosicieli. Czy to można pojąć w racjonalnym myśle
niu? Można. Jeśli tzw. większość da się otumanić. Nie mu
siałem zgadzać się z poglądami Bądkowskiego, z jego oce
ną buntu młodzieży studenckiej w Polsce, w Europie - ale 
z zakazem głoszenia poglądów? Nigdy. Należy z tym wal
czyć, bo to zamach na demokrację, zwłaszcza ludową... 
Łatwo powiedzieć. Z aktywnością cenzury spotkałem się 
wówczas po raz pierwszy. Wydawało mi się, że status 
pisarza gwarantuje możliwość prezentowania nawet pole
micznych sądów i ocen. Naiwność. 

Ale nauka nie idzie w las. Kiedy Lech Bądkowski zaini
cjował powołanie przy gdańskim oddziale ZLP niezależne
go Dyskusyjnego Klubu Literackiego, trzeba było stawić 
czoła wyzwaniu, choć już ryzyko nie było tak wielkie: Klub 
miał działać zgodnie z prawem, z Konstytucją PRL, ze sta
tutem Związku Literatów Polskich. I działał. Utworzyliśmy 
trzyosobowy Zarząd: Lech Bądkowski (przewodniczący), 
Joanna Konopacka (skarbnik), Jacek Kotlica (sekretarz). 
Pierwszym gościem Klubu, zaproszonym do dyskusji, był 
Stefan Kisielewski (Kisiel z „Tygodnika Powszechnego", 
zatwardziały opozycjonista). Oto jego wpis do Księgi Pa
miątkowej (która cudem ocalała): 

Dziękując za wieczór naprawdę dyskusyjny, co mi się 
ostatnio rzadko zdarza w życiu (dyskusja), choć żyjemy 
niby w kraju dialektyki! — Kisiel (Stefan Kisielewski). 

Gdańsk, 21 III 73. 
Lechowi Bądkowskiemu starczało odwagi i rozwagi. Za

chęcał kolegów literatów, by także „w terenie" zakładali 
podobne kluby, a nawet kantory wydawnicze (co się, na 
przykład, znakomicie powiodło w Tczewie, Gdyni czy Wej-



herowie. Leon Roppel, Jan 
Trepczyk, Andrzej Grzyb 
i Roman Landowski podjęli 
zadanie. I sprostali. Małe oj
czyzny, regionalne inicjatywy 
wpisały się w kalendarz ofi
cjalnych imprez i przedsię
wzięć wydawniczych. A o to 
Bądkowskiemu chodziło 
najbardziej. Krajowość, dzia
łanie na własnym terenie, to 
sama istota demokracji, wy
niesiona jeszcze z Anglii. 
Wówczas to jednak pachnia
ło separatyzmem, rozbiciem 
dzielnicowym. Mało kto znał 
historię tak, jak on. Wielkość 
Polski polegała na szacun
ku dla regionalnej, a nawet 
narodowej odrębności. Prze
ćwiczmy historię. Nie za od
ważnie, ale i nie tchórzliwie 

- to była jego dewiza. 
Sprawdzała się ta sentencja 
gdańszczan w życiu. Kantor 
Tczewski (Kociewski Kantor 
Edytorski) to był ewenement. 
Wydawał literaturę regional
ną na poziomie krajowym. 
I z tego mogli być pisarze 
dumni. Wspólna Europa 
była w Tczewie, zanim ogło
siliśmy referendum o akce
sji. Na szczęście pisarze pa
miętają fakty. To obowiązek. 

Casus „Lech Bądkow-
ski" był i jest dla mnie wy
zwaniem. Napisałem o tym 
książkę (Lech Bądkowski 
- rzecznik Rzeczpospolitej). 
Dzieło tego pisarza i społecz
nika nie może pójść w zapo
mnienie, bo to on miał od
wagę mówić nam o naszych 
zaletach i wadach. Także 
i o tym, że zbyt łatwo przy
chodzi nam chować głowy 
w piasek, gdy w grę wcho
dzi osobisty interes lub ry
zyko. Ale też potrafimy być 
wielcy i solidarni. Wiele tez 
i postulatów „Solidarności" 
to także jego dzieło. Praco
wał nad nimi lata całe. Kto 
kiedyś sięgnie po znakomi
tą, lecz wciąż niedocenioną 
powieść polityczną Lecha 
Bądkowskiego, zatytułowa
ną „Huśtawka", dowie się 
o czym mowa. 

ZOFIA STAWOWY 

Ocalić od zapomnienia 
świat małych ojczyzn 

Biblioteka jako centrum 
informacji regionalnej to 
nie przejściowa moda 

- to obowiązek względem spo
łeczności lokalnej i terytorium, 
na którym biblioteka działa. Dro
ga do uczestnictwa w kulturze 
ogólnoludzkiej prowadzi przez 
przeżycie własnej tożsamości 
- regionalnej. 

Zgromadzony przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. ks. Ber
narda Sychty w Starogardzie Gdańskim bogaty księgozbiór regionalny dostarcza wiedzy 
o regionie, zawiera publikacje dotyczące historii, tradycji i tożsamości regionu oraz jego 
poszczególnych miejscowości. Pozwala poznać genezę i przebieg przełomowych momen
tów, wybitne osoby, które najsilniej odcisnęły piętno na historii miasta i regionu, pomniki 
kultury i różnego rodzaju zabytki materialne. Wychowanie młodego człowieka, w pełni 
akceptującego własne środowisko kulturalne, nie jest możliwe bez poznania dziedzictwa 
jego regionu. Zależy nam na wzmocnieniu poczucia tożsamości, przynależności kulturo
wej, historycznej, etnicznej i w konsekwencji narodowej, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Starogardzie Gdańskim rozpoczęła kompletowanie 
zbiorów regionalnych w 1970 roku. Podstawę wiedzy o regionie stanowią prace dra Józe
fa Milewskiego - regionalisty, historyka, piewcy urody ziemi kociewskiej. 

Józef Milewski w jednym ze swoich wierszy pisze: 
O grudko ziemi kociewskiej, 
O relikwio święta. 
Jakaż to łączy nas razem 
Silą niepojęta1 

Józef Milewski pisze wyłącznie o Kociewiu, o jego historii, wydarzeniach bardzo 
odległych i tych całkiem niedawnych, ukazuje piękno tej ziemi. Pisze też o ludziach naszego 
regionu, o ich zasługach i bohaterskich czynach. Bogaty jest dorobek pisarski dra Józefa 
Milewskiego, opublikował m.in.: „Joannici na Kociewiu", „Kociewie w powstaniu stycznio
wym", „Szlakiem prawd i legend o Świętym Wojciechu na Kociewiu", „Groby i cmentarze na 
Kociewiu", „Zakony, ośrodki kulturotwórcze na Kociewiu", „Ks. prałat Bernard Sychta 
- twórca słowników Kaszub i Kociewia". Wszystkie publikacje tego autora, a jest ich blisko 
sto, to prawdziwa skarbnica wiedzy o Starogardzie Gdańskim i regionie. 

Biblioteka posiada cenny zbiór prac swojego patrona ks. Bernarda Sychty, w tym 
m.in. „Wesele kociewskie" wydane w 1959 roku. 

...Dzie psy tam charty, dzie ludzie tam żarty. My mówim dobrze i oni dobrze mówió. 
Kóntkowo u nas na Kociewiu gadajó tak, kóntkowo sak. To jedna i ta sama polska 
mowa. Choć zamanówszy twarda i sankata, nie dajma ji sobie wyrwać! Za śwanta 
óna...2, które jest etnograficznym dokumentem kultury Kociewia oraz „Słownictwo ko
ciewskie na tle kultury ludowej" stanowiące największe osiągnięcie twórcze ks. Bernarda 
Sychty pośród dzieł dotyczących naszego regionu. 

Spośród cennych publikacji regionalnych biblioteka posiada kopię (1959 r.) „Wilkie-
rza miasta Starogardu 1634 r.". Wilkierz Starogardu, czyli zbiór uchwał władz miejskich 
jest jednym z wilkierzy wydanych w XVII wieku w Prusach Królewskich, zatwierdzony 
w 1634 roku przez Władysława IV. Tłumaczenia na język polski z oryginalnego tekstu 



z języka łacińskiego i języka niemieckiego wilkierza staro
gardzkiego dokonał archiwista Józef Rumiński. 

...Nikt nie powinien -pod karą 30 groszy wydzierża
wiać mieszkania albo izby osobom, wyrobnikom, komor
nikom, albo nieznanym kobietom, o ile osoby te nie 
zostały przyjęte przez czcigodną radę i nie posiadają świa
dectwa uczciwego zachowania się...3. 

Biblioteka zgromadziła duży zbiór prac kociewskich 
twórców literackich, m.in. tomiki poezji Zygmunta Bukow
skiego - wybitnego współczesnego artysty ludowego, dla 
którego „mała ojczyzna" jest największą wartością i pro
wadzi do głębokiej więzi z domem rodzinnym. 

W tę ziemie wrosłem 
Jak dąb głęboko korzeniami 
I choć wichura zawistna 
Zetnie mą koronę 
One dadzą mi siłę 
Że odrosnę w błękit nieba 
Jak ogłowiona wierzba 
A może tylko rozbłysnę i zgasnę 
Jak maleńkie szkiełko 
Słońcem w polu trafione...4. 

Obok poezji Zygmunta Bukowskiego w zbiorach znajdu
ją się tomiki poezji Mieczysława Rachwała, Ryszarda Rebel-
ki, Andrzeja Grzyba, Pawła Wrzos-Wyczyńskiego. Andrzej 
Grzyb w swoim dorobku pisarskim posiada m.in. tomiki po
ezji: „Zawsze" (1984), „Stwory" (1988), „Szare kamyki" (1998), 
baśnie i opowiadania: „Baśnie z Kociewia (2000)", „Prozy 
małe i mniejsze" (2002). Poeta Paweł Wrzos-Wyczyński ro
dem z Zelgoszczy, mieszkający w Kanadzie jest członkiem 
honorowym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. 
Mieszkając na obczyźnie zawsze wyraża w swych wierszach 
tęsknotę duszy za tym co najbliższe, najcenniejsze. 

...w Tucholskich Borach łza jedna leży, 
której żar słońca w dzień nie wysuszy: 
ona zapisem do mnie należy 
i sama znaczy prawdę mej duszy. 

Krokiem przemierzy człowiek nieznany 
kociewskie łasy i ścieżki wspomnień, 
łza się przyczai w wrzosach rumianych 
iskrą spojrzenia podąży ku mnie...5 

Literatura Kociewia to nie tylko poezja, to również pro
za, często refleksyjna, osobista, pisana gwarą kociewską. 
Przykładem prac prozatorskich są posiadane przez nas 
utwory Romana Landowskiego i Bernarda Janowicza. 

Ważnym elementem poszerzenia wiedzy o regionie są 
kompletowane czasopisma regionalne i lokalne. Gromadze
niem stałym objęto „Kociewski Magazyn Regionalny", „Za
piski Kociewskie", „Gazetę Kociewską", „Tygodnik Ko-
ciewiak", „Kociewie" dodatek do „Dziennika Bałtyckiego", 
„Pielgrzym", „Biuletyn parafii św. Mateusza", „Nowiny 
Gniewskie", „Gońca", „Akoladę". 

Zgromadzony księgozbiór biblioteka stara się popu
laryzować przez lansowanie lokalnych twórców, organizo
wanie konkursów oraz wystaw o tematyce regionalnej. 

Te wszystkie działania mają jeden cel - poznanie 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. 

Biblioteka jako jeden z opiekunów historycznego 
dziedzictwa Kociewia stara się także o utworzenie zbio
ru zasobów cyfrowych (poprzez digitalizację zbiorów), któ
re wtedy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
tą tematyką czytelników. 

Reprodukcje okładek oraz dedykacji pochodzą z książek Pawła Wrzos-Wyczyńskiego pt. „ W słonecznej ciemni" oraz „Mowa korzeni", 
ofiarowanych w 1991 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim. 

Przypisy: 
1 Milewski Ksawery: W cieniu krzyża, Starogard Gdański, [b.], 

1998. 
2 Sychta Bernard: Wesele kociewskie, Gdynia, Wydawnictwo 

Morskie, 1959, s. 71. 

3 Wilkierz miasta Starogardu 1634, Starogard Gdański, [b.w.], 
1959, s. 7. 

4 Bukowski Zygmunt: Ślad istnienia, Mierzeszyn-Lublin, 1993, 
s. 81. 

5 Wrzos-Wyczyński Paweł: Mowa korzeni, Ottawa, 1991, s. 105. 



Od kilku miesięcy aktywnie działa reaktywowany Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
(ZK-P) w Tczewie. Duża w tym zasługa grupy młodych działaczy kaszubsko-pomorskich na czele z prezesem 
Krzysztofem Kordą. Dnia 29 października 2004 roku. Oddział Kociewski ZK-P zorganizował w sali plenarnej 

Urzędu Miejskiego w Tczewie sesję popularnonaukową pt. „ŚLADAMI NIEZNANYCH DZIAŁACZY SPOŁECZNO-KULTURALNYCH 

KOCIEWIA". W ramach sesji wygłoszono następujące referaty: 
1. Seweryn Pauch: „Franciszek Nierzwicki - Stary Franek z Więcków"; 
2. Jan Kulas: „Edmund Raduński - redaktor, wydawca i piewca Kociewia"; 
3. Krzysztof Korda: „Aleksander Kupczyński - ksiądz, społecznik, patron pomorskich towarzystw ludowych". 
Po wygłoszonych referatach wywiązała się ciekawa i wielowątkowa dyskusja. Przede wszystkim warto odnotować 

kilka głosów mieszkańców Tczewa i okolic, pamiętających okres międzywojenny. Na przykład głosy Mieczysława 
Polewicza i Józefa Weltrowskiego miały wagę wypowiedzi świadków historii. Zenon Drewa, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie, podziękował prelegentom za przypomnienie bogatych i wartościowych tradycji miasta i regionu. 
W dalszej części dyskusji postulowano pogłębienie wiedzy nad dziejami miasta Tczewa i regionu, 
z wyeksponowaniem okresu II Rzeczypospolitej na Pomorzu (1920-1939). Wskazywano na potrzebę przybliżenia 
ówczesnych stosunków polsko-niemieckich w Tczewie i w regionie pomorskim. Praktycznie wszyscy dyskutanci 
apelowali o upowszechnienie wygłoszonych prelekcji i kontynuowanie poszukiwań śladów mniej znanych społeczników 
i osobistości Kociewia, jak i całego Pomorza. Wśród postaci, które warto by spopularyzować w nieodległej przyszłości, 
wymieniano między innymi: Feliksa Bolta, Jana Brejskiego, Józefa Czyżewskiego, Antoniego Garnuszewskiego, 
Konstantego Dominika, Wiktora Jagalskiego, Franciszka Wołoszyka, Mariusza Zaruskiego. 

Organizatorzy sesji popularnonaukowej „Śladami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych Kociewia" zwrócili 
się do redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" z prośbą o opublikowanie wygłoszonych referatów. W ich 
imieniu wyrażam podziękowanie za uwzględnienie tej prośby, co niewątpliwie będzie z pożytkiem szczególnie dla 
młodszych czytelników. 

JAN KULAS 

Edmund Raduński 
redaktor, wydawca i piewca Kociewia 

Przeżył jedynie 50 lat. Był wybitnym tczewianinem 
i patriotą, wysokiej rangi działaczem samorządowym, 
cenionym publicystą, autorem pierwszej polskiej 

monografii „Grodu Sambora", prekursorem promocji Ko
ciewia. Został zamordowany przez gestapo w Tczewie 
w październiku 1939 roku. 

Tak w największym skrócie można ująć historyczne zna
czenie Edmunda Raduńskiego. W 1980 roku, z inicjatywy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, na domu w któ
rym mieszkał w Tczewie, przy ul. Kościuszki 9, wmurowano 
pamiątkową tablicę o następującej, jakże wymownej treści: 

Tu mieszkał w latach 1918-1939 
zasłużony dla miasta działacz 

EDMUND RADUŃSKI 
autor monografii „Zarys dziejów Tczewa" 

zamordowany na terenie koszar jesienią 1939 roku. 
Edmund Raduński, syn Feliksa i Józefy z domu Bukow

skiej, urodził się 115 lat temu na dawnym pograniczu ko-
ciewsko-kaszubskim, dokładnie 27 października 1889 roku, 
w wielodzietnej rodzinie rolniczej w miejscowości Jaroszewy. 
Warto zauważyć, że w swoim czasie spór dotyczył tego, czy 
Edmund Raduński urodził się na Kaszubach, czy na Kocie-
wiu. W świetle dostępnej metryki urodzenia, znajdującej się 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, jedy
nie miejscowość Jaroszewy (z niemieckiego Jarischan) nie 
budzi wątpliwości. Jednakże lokalizowano ją częściej na Ka
szubach niż na Kociewiu. Bowiem w okresie zaborów Jaro
szewy należały właśnie do powiatu kościerskiego. Od 1990 
roku Jaroszewy wchodzą w skład gminy Skarszewy, od 1999 
roku w granicach powiatu starogardzkiego. W przekonaniu 

znanego działacza samorządowego ze Skarszew (burmistrza 
w poprzedniej kadencji), Stefana Troki, Jaroszewy nie tylko 
pod względem administracyjnym należą do Kociewia. Z au
topsji stwierdza, że mieszkańcy sołectwa Jaroszewy, posłu
gują się gwarą kociewską. 

Naukę elementarną pobierał Edmund Raduński w miej
scowej szkole ludowej. Następnie uczył się w gimnazjum 
w Chojnicach, z którego został relegowany za działalność 
patriotyczną w Kółku Filaretów. Raduński przeniósł się do 
oazy wolności i polskości, do Krakowa, gdzie na Uniwer
sytecie Jagiellońskim słuchał wykładów z historii i prawa. 
Jednakże z powodu trudności materialnych studiów nie 
ukończył. W tym czasie rodzina Raduńskich przeniosła się 
w pobliże Tczewa, do gospodarstwa rolnego w miejsco
wości Malenin. Po śmierci ojca i sprzedaży gospodarstwa, 
w 1918 roku Edmund osiedlił się wraz z rodziną w Tczewie, 
w kupionym domu przy ul. Kościuszki 9. Odtąd z Tcze
wem, swoją prawdziwie „małą ojczyzną", związał się do 
końca życia. 

Szybko zaaklimatyzował się w Tczewie. Okazał się czło
wiekiem zaradnym i przedsiębiorczym. Z dobrym skutkiem 
zajmował się handlem i pracą w Banku Ludowym, którego 
to banku został wkrótce dyrektorem. Bardzo szybko też 
zaangażował się w działalność publiczną. Należał do współ
organizatorów powitania wojska polskiego (Front Pomor
ski) gen. Józefa Hallera w Tczewie 30 stycznia 1920 roku. 
Od kwietnia tegoż roku wchodził w skład tymczasowej Rady 
Miejskiej. Od 8 sierpnia 1922 roku był stałym członkiem 
magistratu tczewskiego, pełniąc funkcję jego sekretarza. 
Od 1937 roku był także kierownikiem Wydziału Budżeto-



wego Urzędu Miejskiego. Jednym słowem był samorzą
dowcem z „krwi i kości". 

Raduński pomyślnie ułożył swoje życie rodzinne. 
W wieku 31 lat (16 listopada 1920 r.) zawarł ślub z panną 
Heleną, z domu Derrow, w tczewskiej parafii Świętego Jó
zefa. Ślub cywilny odbył się, jak wynika z dokumentów, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skarszewach. Niebawem 
został szczęśliwym ojcem córki Haliny (1921) i syna Mie
czysława (1923). Niewątpliwie rodzina dostarczała mu wie
le radości i satysfakcji. 

Jak wspomniano, E. Raduński głęboko angażował się 
w sprawy Tczewa. U progu niepodległości włączył się do 
krajowej debaty nad przyszłością portu morskiego II Rze
czypospolitej. Gdańsk bowiem pozostał Wolnym Miastem 
poza granicami Polski. W latach 1920-1921 poszukiwano 
docelowego portu morskiego dla młodego państwa. Natu
ralnie Raduński działał na rzecz portu rzeczno-morskiego 
w Tczewie. Ostatecznie zdecydowanie zwyciężyła Gdy
nia. Jednakże w 1926 roku minister Eugeniusz Kwiat
kowski dokonał uroczystego otwarcia portu rzeczno-
morskiego w Tczewie. Było to apogeum znaczenia 
„Grodu Sambora" w skali Pomorza i Polski. Z tą inwe
stycją wiąże się wysoka aktywność naszego bohatera 
w Towarzystwie Żeglugi „Wisła-Bałtyk". 

Jak większość ludzi na Pomorzu E. Raduński miał pra-
wicowo-narodowe zapatrywania, zbliżone do endecji. Nic 
więc dziwnego, że podczas zamachu majowego w 1926 roku, 
opowiedział się po stronie legalnej władzy na czele z prezy
dentem RP, Stanisławem Wojciechowskim. Szczęśliwie nie 
miało to większego wpływu na jego dalsze życie. 

W 1927 roku Edmund Raduński opublikował swój „Za
rys dziejów miasta Tczewa". Była to pierwsza wydana w ję
zyku polskim historyczna monografia „Grodu Sambora". 
Pozytywną recenzję tej monografii zamieszczono w „Zapi
skach Towarzystwa Naukowego" w Toruniu. Nie przypad
kiem też E. Raduński był dożywotnim członkiem Towarzy
stwa Naukowego. Przez 70 lat „Zarys dziejów miasta 
Tczewa" był jedyną solidną monografią historii Tczewa. 
O jej znaczeniu może pośrednio świadczyć fakt, iż w mono
grafii pt. „Historia Tczewa" z 1998 roku, pod red. Wiesława 
Długokęckiego, pracę E. Raduńskiego zacytowano aż 
24 razy. Warto dodać, że nasz bohater do końca życia był 
zapalonym miłośnikiem popularyzacji dziejów Tczewa. Gro
madził też wszelkie pamiątki, druki i dokumenty dotyczące 
regionu i przede wszystkim Tczewa. 

E. Raduński zdumiewa współczesnego czytelnika 
wszechstronnością swoich zainteresowań. O jego dorob
ku publicystycznym będzie okazja jeszcze wspomnieć. 
Sympatię i podziw budzi skala i zasięg jego społeczniko-
stwa. Już w 1919 roku został prezesem Towarzystwa Śpie
waczego „Lutnia". Później był prezesem PCK i Polskiego 
Białego Krzyża. Regularnie udzielał się w Towarzystwie 
Czytelni Ludowych. Dostrzegał potrzeby uboższej części 
społeczności lokalnej Tczewa. Brał czynny udział w pra
cach ochotniczej straży pożarnej. W 1937 roku otrzymał 
nawet wyróżnienie „Honorowy członek OSP Tczew-mia-
sto" za zasługi „dla rozwoju motoryzacji". 

Był również aktywnym publicystą. Na co dzień pisał 
do różnych gazet i czasopism, najczęściej jednak do „Dzien
nika Tczewskiego", później „Gońca Pomorskiego" i do pel-
plińskiego „Pielgrzyma". U schyłku II Rzeczypospolitej 
nasz bohater odnalazł jakby nową pasję w sobie, a mia
nowicie misję promocji regionalizmu kociewskiego. Był 
inicjatorem i redaktorem regionalnego dodatku do „Goń
ca Pomorskiego" pt. „KOCIEWIE". W sumie od lipca 
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Edmund Raduński 
Fot. ze zbiorów Zdzisława Frydryszewskiego, 

znajdujących się w Sekcji Historii Miasta MBP w Tczewie 

1938 do lipca 1939 roku wydał 12 numerów miesięczni
ka „KOCIEWIE"! Na łamach tego pisma zamieszczał ma
teriały nie tylko historyczne ale i etnograficzne oraz z lite
ratury i gwary regionalnej. Mówiąc dzisiejszym językiem 
promował kociewskie przysłowia, ludowe podania, życio
rysy zbieraczy folkloru itp. Prowadził też stałą kronikę kul
turalną. E. Raduński zapoczątkował interesującą debatę 
w sprawie utworzenia Muzeum Kociewskiego, jego miej
sca i znaczenia w regionie. Nie kwestionował roli Starogar
du jako „stolicy Kociewia", ale w „KOCIEWIU" z marca 
1939 roku, pisał: sądzę, że miasto Tczew największe mia
sto regionu, wykazujące w ostatnim czasie liczne aspi
racje kulturalne, musi podjąć się tej pracy. Jednocze
śnie zachęcał, aby całe Kociewie stanęło do szlachetnej 
rywalizacji z innymi regionami Pomorza. Niestety wy
buch wojny przerwał ten niezwykle twórczy i interesu
jący okres promocji Kociewia. 

Po agresji hitlerowskiej na Polskę Edmund Raduński 
został aresztowany przez gestapo, uwięziony w koszarach 
tczewskich i tam 13 października 1939 roku zamordowany. 
Następnie jego zwłoki ekshumowano i przetransportowa
no do grobu na cmentarzu staromiejskim w Tczewie. 

Edmund Raduński należał do najwybitniejszych dzia
łaczy i patriotów pomorskich. Był stosunkowo szeroko 
znany na Kociewiu i Pomorzu. Miasto Tczew zawdzię
cza mu wyjątkowo wiele. Jego biografię wyekspono
wano w „Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślań
skiego" i w „Nowym bedekerze kociewskim". Biografię 
Raduńskiego umieszczono nawet w Polskim Słowniku 
Biograficznym (PSB). O naszym bohaterze pisali tak 
wybitni znawcy przedmiotu jak Andrzej Bukowski, Ro
man Landowski, Józef Milewski. Z kolei znany i cenio
ny profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Jerzy Samp, 
określił Edmunda Raduńskiego jako dużą indywidual
ność, „godną dalszych badań i promocji". 
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Niemal wszyscy słyszeli już o Szkole Podstawowej 
w Przysiersku. To szkoła godna podziwu i naśla
dowania. Całe grono pedagogiczne, na czele z dy

rektor, Stanisławą Kuffel, jest bardzo zaangażowane w swo
ją pracę na rzecz regionu. To tutaj powstał program 
autorski pt. „Edukacja Regionalna". Zamiłowanie do re
gionu wpłynęło również na wystrój całej szkoły. Od progu 
czuć „ducha Kociewia", który zagnieździł się tutaj na dobre. 

W 1997 roku utworzono w tej placówce szkolną izbę 
regionalną. Jej pomysłodawczynią jest Stanisława Kuffel. 
Jednak wszyscy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 
i dzieci zgodnie i z ogromnym poświęceniem pracowali nad 
utworzeniem tego szczególnego miejsca. Ich współpraca 
i ofiarność dziś procentują przepięknym pomieszczeniem 
pełnym reliktów przeszłości, które znalazły tu swoje odpo
wiednie miejsce. 

Gdy pierwszy raz odwiedziłam szkołę, u progu powita
ły mnie rozkwitłe na ścianach maki, modraki i kąkole. Idąc 
wzdłuż szkolnych korytarzy chłonęłam ciszę oraz piękno 
wystroju wnętrz. Muszę przyznać, że w tym wszystkim 

Zadbano tu o nie, są konserwowane i posiadają własne 
metryki. Spotkać też można wiele elementów współcze
snych, często wykonanych przez uczniów szkoły i nie tyl
ko. Dziś wszystkich eksponatów jest kilkaset, z trudem 
mieszczą się w jednym pomieszczeniu. Do tych już boga
tych zbiorów wciąż dochodzą nowe. 

Izbę regionalną w SP w Przysiersku tworzono z myślą 
o tym, by służyła uczniom i szkole. Rzeczywiście tak jest, 
bowiem odbywają się w niej lekcje wychowania regional
nego, tutaj dzieci poznają przeszłość i tworzą przyszłość 
swojego regionu, uczą się miłości do tego „kawałka ziemi", 
na którym żyli i pracowali ich przodkowie. 

- Takie zetknięcie z tradycją okazuje się bardzo owoc
ne. W naturalny sposób pozwala kształtować odpowied
nie postawy społeczne, patriotyczne, które w przyszłości 
będą się wyrażać w silnych więziach z najbliższym środo
wiskiem: miejscem zamieszkania, gminą, powiatem, regio
nem - powiedziała H. Czarnecka-Kobus, opiekun Izby. 
- Uczeń odpowiednio przygotowany będzie identyfiko
wał się z regionem, w którym mieszka i dzięki temu być 

BOŻENA RONOWSKA 

Izba regionalna 
w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy 

w Przysiersku 

dobrze widać serce, jakie tu włożono. Jednak prawdziwe 
oczarowanie przeżyłam wchodząc do izby regionalnej. Do
skonałym pomysłem było wyposażenie jej wnętrza w stare 
meble, które zalegały na szkolnym strychu. Dziś odnowio
ne i odpowiednio stylizowane, nadają temu miejscu swo
iście dawny wygląd. Pięknym wykończeniem całości są 
ręcznie wyszywane zasłonki i serwety. Obejrzeć tu można 
wiele przedmiotów codziennego użytku. Znaczna część 
tych „staroci" pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. 

może stanie się aktywnym uczestnikiem życia własnej spo
łeczności lokalnej. 

To małe szkolne „muzeum" wniosło tak wiele w mury 
tej szkoły, bowiem często jest odwiedzane przez gości z ze
wnątrz. 

Jest to wspaniały relikt przeszłości, stworzony z ogrom
nym sercem i oddaniem. Chlubi się historią naszej ziemi 
i naszych przodków. Opowiada dawne dzieje ustami swo
ich twórców i opiekunów. 



Rada Gminy 
i Szkoła Podstawowa 
im. B. Malinowskiego 

w Warlubiu 
z a p r a s z a j ą 

do udziału 
w IX Międzygminnym Konkursie 

Recytatorskim, Plastycznym 
i Fotograficznym 

Kociewskie tradycje i obyczaje 

1. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o re
gionie, propagowanie polskich tradycji i obrzędów jako 
wartości ponadnarodowych, ich rola w życiu współ
czesnego Polaka oraz aktywizacja miłośników 
Kociewia poprzez honorowanie ich dokonań. 

2. Konkurs będzie przebiegał w II etapach. Obej
muje część recytatorską (obowiązuje załączony re
gulamin), plastyczną i fotograficzną. 

3. Tematyka prac plastycznych i fotograficznych 
może obejmować: zwyczaje związane z porami roku, 
świętami religijnymi, pracą na roli, rocznicami naro
dowymi i lokalnymi, wróżbami, porzekadłami, trady
cjami rodzinnymi. 

4. Prace plastyczne można wykonać różnymi 
technikami i w dowolnym formacie. Powinny one być 
podpisane na odwrocie danymi o autorze i opiekunie 
plastycznym. 

5. Prace fotograficzne (w ilości 2-3 fotografii) po
winny posiadać wielkość 15/21 cm i zawierać ich tytuł. 

6. Termin składania prac plastycznych i fotogra
ficznych mija z dniem 16 marca 2005 roku. 

Prosimy o przysyłanie prac na adres: 
Szkoła Podstawowa 

86-160 Warlubie, ul. Szkolna 20 A, 
tel. (52) 332 26 161. 

7. Uczestnicy: w konkursie mogą brać udział wszy
scy miłośnicy regionu. Przewiduje się następujące 
kategorie: klasy 0-I, II-III, IV-VI, gimnazja i dorośli. 

8. Uroczyste podsumowanie IX edycji konkursu 
nastąpi podczas KOCIEWSKIEJ GALI, która od
będzie się w dniu 14 kwietnia 2005 roku o godzi
nie 1200 w SP w Warlubiu. 

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

Organizatorzy konkursu 
Maria Czajka i Maria Wygocka 

REGULAMIN 
IX MIĘDZYGMINNEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
PROZY I POEZJI KOCIEWSKIEJ 
Kociewskie tradycje i obyczaje 

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o regionie, 
troska o regionalizm i jego dziedzictwo kulturowe, pro
pagowanie polskich tradycji i obrzędów jako warto
ści ponadnarodowych, ich rola w życiu współczesnego 
Polaka oraz aktywizacja miłośników Kociewia po
przez honorowanie ich dokonań. 

I. Zasady uczestnictwa: 
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory: 

- prozę i wiersz, 
- prozę i piosenkę (do prezentacji piosenki na

leży przygotować własny układ muzyczny - kaseta 
lub instrument). 

2. Uczestników obowiązuje pamięciowe opano
wanie tekstów gwarą kociewską. 

3. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 
8 minut. 

4. Uczestnik nie może prezentować utworów, któ
re wygłaszał w poprzednich konkursach. 

5. W konkursie biorą udział laureaci szkolnego 
konkursu recytatorskiego - po 3 uczniów z każdej 
kategorii wiekowej. 

II. Uczestnicy oceniani będą w następujących ka
tegoriach: 

• uczniowie klas 0-1, 
• uczniowie klas II-III, 
• uczniowie klas IV-VI, 
• uczniowie gimnazjum. 

III. Komisja dokona oceny uwzględniając 
następujące kryteria: 

• dobór repertuaru, 
• interpretację utworu, 
• kulturę słowa, wyrazistość, 
• umiejętności wokalno-muzyczne, 
• ogólny wyraz artystyczny prezentacji. 

IV. Uczestników konkursu recytatorskiego na
leży zgłosić pisemnie na kartach zgłoszeń do 
dnia 8 marca 2005 roku. Zgłoszenie kierować 
na adres szkoły z dopiskiem Maria Czajka. 

V. Termin i miejsce przesłuchań: 16 marca 2005 
roku o godzinie 1000 w Domu Strażaka w Warlu
biu, ul. Bąkowska. 

KMR 
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ZDZISŁAW MROZEK 

Towarzystwo Tomasza Zana 
Do popularności Zana wśród polskiej młodzieży szkolnej przyczyniła się aura jego poezji. 
Wprawdzie był on pozbawiony wybitniejszych zdolności pisarskich, ale obdarzony łatwo

ścią rymowania, głównie utworów okolicznościowych (jamby imieninowe, triolety, sielanki, elegie, 
ballady). Współzałożyciel Towarzystwa Filomatów - odegrał on znaczną rolę wpajając młodzieży 
ideały patriotyczne i wartości duchowe, kultywowane również wśród gimnazjalistów pomorskich, 
uczestniczących w tajnych kółkach samokształceniowych. 

O konspiracyjnych organizacjach młodzieży polskiej 
w gimnazjach na Pomorzu w latach 1837-1919 pi
sali m.in. Jerzy Szews1, Andrzej Bukowski2, Jan 

Karnowski3. Filomaci pomorscy wielokrotnie stawali przed 
pruskimi sądami, skazywani na więzienia i usuwani ze szkół. 

Również w świeckim gimnazjum, założonym w 1876 roku 
działało konspiracyjne koło pn. Towarzystwo Tomasza 
Zana, upowszechniające ideały filomackie. Inicjatywa wy
szła z Chełmna, gdzie istniało najsilniejsze środowisko filo
mackie na Pomorzu. Były przewodni
czący chełmińskiego koła Szczepan 
Gracz oraz jego aktualny przewodni
czący Władysław Cieszyński polecili 
chełmińskiemu filomacie Józefowi Ku
berskiemu, który w 1911 roku przeniósł 
się do Świecia, powołać w tamtejszym 
gimnazjum koło pn. Towarzystwo To
masza Zana. 

Kuberski, późniejszy oficer zawo
dowy Wojska Polskiego w stopniu ma
jora, był członkiem Związku Filomatów 
Pomorskich, stowarzyszenia, które 
skupiało byłych członków organizacji 
filomackich. Przy wydatnej pomocy 
Cieszyńskiego założył on w 1912 roku 
TTZ, które działało w Świeciu do 1914 
roku (ponowny okres aktywności koła 
zaistniał w latach 1916-1919). 

Już wcześniej, przed powstaniem 
TTZ, gimnazjaliści w tym mieście uczyli się języka i litera
tury polskiej oraz historii ojczystej. Lekcji udzielał im 
Ludwik Stindtmann, wcześniej przeniesiony ze szkolnic
twa na emeryturę z powodu swej patriotycznej postawy. 
Uczniowie poznawali arcydzieła polskiego piśmiennictwa: 
Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza i innych autorów. 
Członków koła łączyła solidarność, koleżeństwo, przyjaźń. 
Uczestniczyli oni w imprezach towarzyskich, organizowanych 
przez polskie rodziny Witkowskich i Różyckich w Świeciu 
oraz Kamrowskich w Różannie. 

Począwszy od 1912 roku Kuberski i członek TTZ Kazi
mierz Korzeniewski (w 1921 r. podporucznik WP, później 
lekarz medycyny) postanowili ruchowi filomackiemu 
w Świeciu nadać reguły organizacyjne. Powołano zarząd, 
skarbnika (został nim Alfons Guziński), opracowano sta
tut i zasady przyjmowania nowych członków do TTZ. Przy
jęcia odbywały się w mieszkaniu Kuberskiego w Przecho-
wie. Kandydat powtarzał za przewodniczącym słowa 
przyrzeczenia: Wstępując z rozmysłem do Towarzystwa To
masza Zana, przysięgam w obecności tu zgromadzonych 

członków, że tajemnicy o istnieniu i działalności tego To
warzystwa nikomu nie wyjawię i że w duchu jego ustaw, 
zasad i intencji zawsze gorliwie pracować będę. Przede 
wszystkim przysięgam, że wytężę wszystkie siły dla oswo
bodzenia uciemiężonej Ojczyzny. Jeśli bym miał kiedykol
wiek przysięgę tę złamać, niech spotka mnie zasłużona kara, 
przeznaczona dla ludzi bez czci i wiary. - I oto przysięgam 
na Ojczyznę, przyszłe odrodzenie mego narodu, na imię 
Polaka, że wszystkiego com w obecnej chwili i w obecno

ści zgromadzonych członków za
przysiągł, wiernie i ściśle dotrzymać 
pragnę. Tak mi. dopomóż Bóg. 

Na tajnych lekcjach uczniowie 
poznawali polską składnię, stylisty
kę i poetykę według podręcznika 
Adama Kryńskiego, a także literatu
rę ojczystą według „Historii literatu
ry polskiej" Ignacego Chrzanowskie
go. Przewodniczący TTZ gromadził 
i przechowywał księgozbiór, członko
wie koła mieli do dyspozycji pismo 
„Brzask - Miesięcznik Młodzieży Pol
skiej". Podczas wspólnych wycieczek 
śpiewali pieśni patriotyczne, czerpa
ne ze śpiewnika „Jeszcze Polska nie 
zginęła" Franciszka Barańskiego. 

Rok pracy samokształceniowej 
kończył się egzaminem, składanym 
w kole TTZ w Chełmnie przed komi

sją w osobach: studenta Szczepana Gracza i przewodniczą
cego koła Stanisława Zawackiego. 

Wybuch wojny 1914 roku przerwał owocne wysiłki 
TTZ w świeckim gimnazjum, jednakże wznowione dwa 
lata później. 

Towarzystwo Tomasza Zana w Świeciu, podobnie jak 
na całym Pomorzu, było szkołą patriotycznego wychowa
nia. Wielu filomatów brało ochotniczy udział w powstaniu 
wielkopolskim, w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazu
rach, a także w wojnie bolszewickiej 1920 roku. TTZ było 
organizacją utrwalającą świadomość narodową w walce 
żywiołu polskiego z pruską germanizacją. 

Przypisy 
1 J. Szews, Towarzystwo Tomasza Zana i skauting w Świeciu 

n. Wisłą w latach 1912-1914. (W:) „Zeszyty Naukowe Wydziału 
Humanistycznego. Prace historycznoliterackie 12-13". Cz. II. Uni
wersytet Gdański. Gdańsk 1987. 

2 A. Bukowski, Kult Adama Mickiewicza na Pomorzu, Gdańsk 
1959. 

3 J. Karnowski, Filomaci pomorscy, Toruń 1926. 



Przystępując do prezentacji wczoraj i dziś tczewskich 
placówek upowszechniania kultury wkraczam w okre
ślone środowisko społeczne twórców kultury, ale 

także biernych uczestników upowszechniania kultury. Do 
czego zmierzam? Pokazując efekty pracy Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Aleksandra Skulteta i Tczewskiego Cen
trum Kultury zamierzam zwrócić uwagę czytelnikom, że 
dobrze czy źle wypełniona misja tych placówek wskazuje 
jak nasi mieszkańcy (twórcy i bierni odbiorcy) uczestniczą 
w życiu miasta. Brak frekwencji na imprezach, brak twór
ców czy czytelników świadczy, że nie aprobują takiego za
rządzania kulturą w mieście. A wielość imprez przy dużej 
frekwencji, kół zainteresowań, wystaw rodzimych twórców, 
zespołów amatorskich i duży wskaźnik czytelnictwa świad
czą o aprobacie kierunków rozwoju kultury. 

Roman Landowski w artykule „Wokół rozumienia kul
tury" na łamach Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
(1/28/2000 r.) proponuje rozważania o upowszechnianiu 
kultury rozpocząć od książki, która jest podstawowym in
strumentem przekazu myśli ludzkiej, głównym i najskutecz
niejszym, sprawdzonym nośnikiem wartości kultury. 

W marcu 1921 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych 
zorganizowało ogólnodostępną bibliotekę i wypożyczal
nię przy ul. Kościuszki, z księgozbiorem w 1927 roku 2.048 
woluminów, z którego korzystało 550 czytelników. 

Po wojnie w 1946 roku powstaje Miejska Biblioteka 
Publiczna dysponująca księgozbiorem 1.237 woluminów 
dla 312 czytelników, ale już w 1948 roku było ponad 5.000 
egzemplarzy książek, a w powojennym 40-leciu biblioteki 
dysponowano ponad 150.000 egzemplarzami, z których 
korzystało ponad 9.000 czytelników. 

W pierwszych latach działalności biblioteka nie wykra
czała poza gromadzenie i wypożyczanie księgozbioru. 

Pozytywne efekty pracy w pierwszych 40 latach powo
jennych są zasługą m.in. Haliny Czarneckiej, która w biblio
tece przepracowała 35 lat, w tym 16 lat pełniła obowiązki 
kierownika, a także Teresy Lewandowskiej, Janiny Thomas, 
Krystyny Barczykowskiej, Ludwiki Pomierskiej, Danuty Win
ter, Renaty Szwarc, Barbary Soszyńskiej i Brygidy Kozak. 
Odnotować trzeba, że od 1979 roku Miejska Biblioteka Pu
bliczna nosi imię Aleksandra Skulteta, urodzonego w Tcze
wie, doktora praw, myśliciela, filozofa, zwolennika Renesan
su, historyka i geografa, słowem wybitnego humanisty. 

Biblioteką kierowali: Bronisława Borońska (1945-1954), 
Halina Czarnecka (1954-1969), Ewa Bieńkowska (1970-1972), 
Jerzy Książę (1972-1978), Grażyna Szczepańska (1979-1981), 
Roman Landowski (1981-1985), Grażyna Żeśko (1985-1996), 
Urszula Wierycho (1996 do chwili obecnej). W latach 1972 
i 1979 czasowo obowiązki dyrektora pełniła Krystyna Bar-
czykowska. 

Nowo wybrana' (po przemianach społeczno-ekonomicz-
nych) w 1990 roku Rada Miejska już w listopadzie tegoż 

roku dokonała oceny kultury w mieście. Generalnie stwier
dzono, że ostatnie lata przed przemianami były pozytyw
ne, a dorobek kultury był znaczący. Jak na tym tle można 
ocenić, na podstawie stanu zastanego w 1990 roku, tczew
skie bibliotekarstwo. Nowe władze samorządowe i admini
stracja miejska otrzymały „Raport o stanie miasta", w nim 
stan materialny biblioteki. Biblioteka Główna, mieszcząca 
się przy ul. Dąbrowskiego 6 i Kościuszki 1, w ramach jej 
wewnętrznej organizacji dysponowała wypożyczalnią 
główną dla dorosłych i młodzieży oraz dla dzieci, czytelnią 
popularnonaukową i czytelnią muzyczną, sekcją historii 
miasta, gabinetem lingwistycznym, który jednak nie został 
uruchomiony, a także punktem książki mówionej. Było też 
pięć filii bibliotecznych, obsługujących mieszkańców osiedli 
mieszkaniowych. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.1989 roku wyniósł 
179.111 woluminów, z których korzystało 11.333 czytelni
ków. Jedynym źródłem finansowania był Fundusz Rozwo
ju Kultury. 

W czasie oddawania do użytku gmachu głównego bi
blioteki w budynku po sądzie stwierdzono, że książnica 

przypomina instytucję z wizerunkiem XX wieku, bo propo
nowała nowe formy usług, o których już pisałem. Wtedy 
to Michał Romanowski napisał na łamach 1 numeru Ko
ciewskiego Magazynu Regionalnego, że oddając na 
40-lecie gmach główny - „w sumie można orzec, iż przy tema
cie bibliotekarstwa w Tczewie można postawić dużą fajkę", 
nie dlatego, że problem został odfajkowany, ale rozstrzygnię
to go w sposób optymalnie najsłuszniejszy, gwarantujący 
prawidłowe warunki pracy do końca stulecia. Jaki jest więc 
stan naszego bibliotekarstwa na przełomie wieków? 

Lata 1990-2004, to czas ciągłych eksperymentów zmie
rzających do uzyskania możliwie najlepszych rozwiązań 
w funkcjonowaniu kultury, w tym także tczewskiej biblio
teki. Między innymi nastąpiła zmiana finansowania z Fun
duszu Rozwoju Kultury (który uległ likwidacji) na finanso
wanie z budżetu miasta. Wystąpił brak środków, który 
zmusił kierownictwo biblioteki do zwolnień pracowników, 
a tym samym częściowe pogorszenie obsługi czytelnika. 
Zmieniał się status prawny, który dopiero od stycznia 2002 
roku jest zgodny z obowiązującym prawem, uznającym bi
bliotekę jako instytucję kultury. W 2000 roku biblioteka 
zatrudniała 44 pracowników, w tym 26 pracowników mery
torycznych. 

Od 1990 roku nic się nie zmieniło w lokalach Biblioteki 
Głównej, zmiany nastąpiły w lokalizacji filii. W 1990 roku 
było tych filii pięć, w tym dwie filie z tego roku pracują 
w niezmienionych lokalach - ul. Konarskiego 15 i ul. Wy
zwolenia 1, pozostałe cztery otrzymały nowe lokale przy 
ulicach: Jagiełły 8, Pionierów 7, Wyzwolenia 1, a na osiedlu 
Witosa przy ul. Broniewskiego 7 filia została zorganizowa
na od podstaw. Pozostałych sześć filii zabezpiecza w pełni 

CZESŁAW GLINKOWSKI 

Książnica tczewska 
O Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta 



potrzeby mieszkańców wszystkich osiedli, a mieszkańcy 
Starego Miasta mogą korzystać przy ul. Kościuszki z Wy
pożyczalni Głównej dla Dorosłych i Oddziału dla Dzieci 
i Młodzieży. 

W budynku głównym przy ul. Dąbrowskiego 6 mieści 
się obecnie Czytelnia Popularnonaukowa, Czytelnia Inter
netowa i Multimedialna, Sekcja Oświatowa i Zbiorów Spe
cjalnych z Czytelnią Muzyczną, Punkt Książki Mówionej, 
Sekcja Historii Miasta, Kociewski Kantor Edytorski i Punkt 
Informacji Turystycznej. 

W 1993 roku przeprowadzano remonty wewnątrz bu
dynku. Trwają prace remontowe także w 2004 roku. Budy
nek przy ul. J. Dąbrowskiego 6 otrzymał kotłownię gazową, 
położono dach, remontowi poddano wszystkie pomiesz
czenia. Wyremontowano wszystkie filie. 

Oficjalny stan czytelnictwa ilustrują cyfry. 
Przypomnijmy więc, że w 2003 roku wypożyczającym 

oferowano księgozbiór złożony ze 161.567 woluminów. 
Skorzystało z niego 16.125 czytelników. Ponadto we wszyst
kich formach udostępnień na miejscu w czytelniach dys
ponowano 35.959 woluminami, a więc łączny stan księgo
zbioru książnicy tczewskiej osiągnął 197.526 pozycji. 
W czytelniach odnotowano 12.556 odwiedzin. W Czytelni 
Internetowej i Multimedialnej z 8 stanowisk skorzystało 
3.552 czytelników. Księgozbiór ogółem 197.526 i odwie
dzających 32.233. 

Księgozbiór jest uzupełniany wg potrzeb czytelników 
sukcesywnie przez cały rok u wydawców, w hurtowniach, 
z darów i wypożyczeń. Wśród kupowanych książek domi
nuje literatura piękna i książki popularnonaukowe. 

Poza zadaniami podstawowymi, tzn. udostępnianiem 
księgozbioru, do programowej działalności oświatowej za
liczyć należy umożliwianie osobom niewidomym korzysta
nia z punktu książki mówionej, a także dostarczanie książek 
za pośrednictwem opiekunów do osób w podeszłym wie
ku i niepełnosprawnych. Funkcjonują także zamówienia 
telefoniczne. 

W celu zaoferowania nowych jakościowo usług infor
matycznych dla czytelników, w tym dostęp do własnych 
baz danych a także zapisanych na płytach CD-rom oraz do 
krajowych i światowych zasobów informacji zakupiono 
osiem zestawów komputerowych. 

Czytelnia Internetowa została otwarta dla czytelników 
w 2000 roku, a w 2002 odwiedziło ją 3.615 czytelników, 
a w 2003 - 3.552. Były także wypożyczenia multimediów. 

Sekcja Historii Miasta stała się lokalnym ośrodkiem 
informacji o mieście, gromadzi materiały i dokumentuje hi
storię miasta. Każdego roku są liczne odwiedziny i wypo
życzenia, między innymi w 2002 roku było ich 3.062, a w 2003 
roku 2.264. 

W Dziale Oświatowym i Zbiorów Specjalnych oferuje 
się bogaty program usług, gabinet zbiorów fonograficz
nych z płytoteką, podręczną czytelnią podstawowych pu
blikacji książkowych i wydawnictw muzycznych. Gabinet 
oświatowy z czytelnią i zapleczem pozwala realizować róż
ne formy działalności oświatowej. 

W Bibliotece Głównej stworzono warunki do odbywa
nia spotkań z czytelnikami, sesji popularnonaukowych czy 
konferencji. Po adaptacji strychu uzyskano salę ekspozy
cyjną. 

Jak te możliwości są wykorzystywane? W sali ekspo
zycyjnej odnotowałem z okazji Dni Witten wystawę „Stary 
Tczew", autorstwa J. T. Dirschau i współczesnego malar
stwa zawodowych plastyków. Grafik komputerowy P. Je-
ske z Hamburga zaprezentował tę technikę plastyczną 
wzbogaconą o fotografie. Tczewscy twórcy, Witold 
Podgórski i Adam Murawski - malarstwo oraz Joanna 
Leczkowska - tkanina artystyczna i Franciszek Wojtakow-
ski - rzeźba - zaprezentowali tu swoją twórczość. Ryszar
da Domaros zaprezentowała wystawę „Kwiaty i haft", a tak
że „Adwent i Boże Narodzenie w kompozycjach 
świątecznych". W 2000 roku w związku z 20-leciem po
wstania NSZZ „Solidarność" zorganizowano wystawę do
kumentów, materiałów fotograficznych i pamiątek. W roku 
2003 odnotowałem wystawę prac malarskich Józefa Paw
łowskiego oraz prac wykonanych przez członków Stowa
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Wystawom 
często towarzyszyły koncerty i recytacje. 

W pomieszczeniach biblioteki przedstawiano sylwetkę 
Tadeusza Kościuszki, jako wodza klęski i nadziei, 50. rocz
nicę Powstania Warszawskiego, a także twórczość Adama 
Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej i Stanisławy Flesze-
rowej-Muskat. Tu także organizowano promocje książek 
tczewskich autorów. 

Czytelnia Popularnonaukowa 
w budynku głównym MBP 
przy ul. J. Dąbrowskiego 6 
w Tczewie 
Fot. ze zbiorów Sekcji Historii 
Miasta MBP w Tczewie 



Najważniejszym wydarzeniem w historii biblioteki były 
obchody w 1996 roku jej 50-lecia, na które złożyły się: sesja 
popularnonaukowa „Książnica tczewska w 50-lecie", wy
stawa „50 lat dla czytelników" oraz konkursy „Książka, do 
której wracam", „Biblioteka moich marzeń". 

Swoje 10-lecie w tym samym roku obchodził Kociewski 
Kantor Edytorski. 

Kilka zdań dodatkowych o KKE pozwolę sobie napi
sać, ponieważ byłem jednym ze sprawców powstania pierw
szego powojennego wydawnictwa na Kociewiu. Już od 
wczesnych lat 80. działacze kociewscy, a także władze ad
ministracyjne Tczewa i Starogardu Gdańskiego zabiegały 
w Urzędzie Kontroli Prasy i Widowisk o zezwolenie na wy
danie pisma regionalnego, bo takie zezwolenie było wów
czas niezbędne. Na podstawie jego Ministerstwo Kultury 
i Sztuki wyraziło zgodę na prowadzenie działalności wy
dawniczej. 

Po trzech latach naszych intensywnych zabiegów 
urzędnicze decyzje zapadły i wydano w 1986 roku pierwsze 
książki. Dwa tomiki poetyckie oraz publikacja okoliczno
ściowa „Książnica tczewska 1946-1986" i grudniowy pierw
szy numer Kociewskiego Magazynu Regionalnego po
twierdziły, że Kociewski Kantor Edytorski zaczął służyć 
regionowi kociewskiemu. 

O współczesnej służbie KKE, twórczości literackiej i sze
roko rozumianej kulturze niech powie jego twórca, od 18 lat 
jego naczelny redaktor, Roman Landowski. 

Kociewski Kantor Edytorski to bodajże jedyny w kra
ju przykład oficyny wydawniczej działającej w strukturze 
organizacyjnej biblioteki, a służącej całemu regionowi. 
W początkowym okresie, ze względu na uwarunkowania 

formalno-prawne, funkcjonowała jako autonomiczna sek
cja wydawnicza Tczewskiego Domu Kultury. Po wejściu 
w życie nowej ustawy bibliotecznej została w 1994 roku 
przeniesiona do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam za
pewniono KKE właściwe warunki pracy, odpowiadają
ce nowym wymaganiom redakcji technicznej. Potem, po 
adaptacji pomieszczeń poddasza w Bibliotece Głównej 
MBP, znacznie poprawiono warunki lokalowe. Wszystko 
to odbyło się dzięki troskliwości dyrekcji biblioteki oraz 
życzliwości miejskich władz samorządowych. 

Głównym zadaniem Kociewskiego Kantoru Edytor
skiego jest redagowanie i wydawanie „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego ", kwartalnika spoleczno-kul-
turalnego, cenionego dzisiaj nie tylko na Kociewiu. Dla 
tych celów oficyna powstała, ale wydaje także publika
cje zwarte czyli książki. Wśród prawie 80 pozycji dotąd 
wydanych książek sporo z nich tematycznie dotyczy Tcze
wa i regionu kociewskiego. Te o innej tematyce były zle-
ceniami z zewnątrz, realizowanymi ze środków własnych 
autorów lub pokrywanymi przez sponsorów. Ta działal
ność pozostaje w zgodzie z regulaminem KKE, bowiem 
w ten sposób promuje miasto na polskim rynku czytelni
czym. Niech w kraju ludzie wiedzą, że Kociewski Kantor 
Edytorski działa w Tczewie. 

„Kociewski Magazyn Regionalny" należy do najwy
żej ocenianych czasopism tego rodzaju w Polsce. Wyróż
nia go nie tylko wszechstronność poruszanej tematyki 
kociewskiej, niekiedy też ogólnopomorskiej, ale również 
duża dbałość o szatę edytorską pisma. Jest to w dużej 
mierze zasługą pracującego w redakcji zespołu, nielicz
nego wprawdzie, ale zdolnego i ambitnego, stale podno
szącego swoje umiejętności i potrafiącego wykorzystać 
najnowsze osiągnięcia techniki komputerowej w zakre
sie programowania edytorskiego. Przy tej okazji spraw-
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dza się powszechna prawda - komputer jest mądrym na
rzędziem, lecz żeby z niego uczynić maksymalny użytek, 
musi go obsługiwać mądrzejszy od automatu człowiek. 

Mówię to z całą odpowiedzialnością. W Kociewskim 
Kantorze Edytorskim jestem od jego początku, przeżyłem 
wszystkie kolegia programowe i zespoły redakcyjne, 
wszystkie rodzaje procesów redakcyjnych i poligraficz
nych - od ręcznego makietowania po elektroniczne skła
danie — zawsze było dobrze i optymistycznie, ale z aktu
alnym zespołem i w tych warunkach opieki dyrekcji MBP 
pracuje się najlepiej. Gdybyśmy byli nieco zasobniejsi 
i dysponowali trochę większymi środkami finansowymi, 

jeszcze nie raz moglibyśmy zadziwić czytelników i znaw
ców sztuki edytorskiej, niejedną zdobyć pochwałę czy 
nagrodę w konkursach i na targach książki. Wydaliśmy 
już mądre książki, piękne albumy, stać nas na dużo wię
cej. Z tym zespołem można osiągnąć wyżyny. 

Wielkie słowa uznania należą się także tym, którzy 
w 1986 roku powołali Kociewski Kantor Edytorski do 
życia, również tym, którzy nadal go utrzymują. W ten spo
sób dali i dają wyrazy wielkiego dowodu zrozumienia 
potrzeby istnienia takiego instrumentu nośnika wiedzy, 
jakim są publikacje o mieście i regionie. Przecież wiado
mo nie od dziś, że drukowane słowo jest podstawowym 
środkiem przekazu myśli ludzkiej i intelektualnej komu
nikacji, a ponadto wspieraniem wiedzy o ojczyźnie wiel
kiej. Wszystko dlatego, by się odnaleźć i zająć właści
we miejsce w tej globalnej wiosce, jaką będzie przyszła 
Europa. 

A oto publikacje tczewskich oraz innych autorów 
piszących o Tczewie wydanych przez Kociewski Kantor 
Edytorski w latach 1990-2002: 

- Kazimierz Ickiewicz - Zarys dziejów Banku Spół
dzielczego w Skórczu 1866-1991, 

- Roman Landowski - Muzyka na wierzby i płowieją
ce niwy (wiersze), 

- praca zbiorowa pod red. Romana Landowskiego 
- Kultura ludowa Kociewia, 

- Gertruda Pierzynowska i Zbigniew Gabryszak 
- Słownik krzyżówkowicza (dwa wydania), 

- Wacław Krakowski - Chłopak z Królowej Jadwigi 
(wiersze), 

- Powrót do Polski. Publikacja okolicznościowa na 
75-lecie przyłączenia Tczewa do Macierzy, 

- Adam Galewski - RPA piekło czy raj, 
- Wspólny fragment biografii. 50 lat Zespołu Szkól 

Ekonomicznych w Tczewie, 
- Alma Mater Mariniensis. Publikacja okolicznościo

wa z okazji 75. rocznicy utworzenia Szkoły Morskiej 
w Tczewie, 

- Wojna zaczęła się w Tczewie. Publikacja okoliczno
ściowa w 57. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, 

- Ilona Brzozowska - Szatan i anioł (wiersze), 
- Hołd Ci składam moja szkoło. Siedemdziesiąt lat 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie, 
- Józef Ziółkowski - Drogi do sukcesu, 
- Witold Bielecki - Przemijają lata pozostają ślady, 
- Józef Golicki - Tczew w starej fotografii, 
- Z lilijką na pięciolinii. Publikacja okolicznościo

wa w 50. rocznicę powstania Harcerskiej Orkiestry Dętej 
w Tczewie, 

- W służbie oświaty i kolejnictwa. 20-lecie Zespołu 
Szkół Kolejowych, 

- Nasz wspólny dom, 
- Wacław Krakowski - Życie za życie (wiersze), 
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- Bronisław Drewa - Z boisk i ringów, 
- Tczew. Wizerunek współczesny (album), 
- W kuchni i przy stole - praca zbiorowa, 
- Józef Ziółkowski - Kościoły Kociewia Tczewskie

go (album), 
- Czesław Glinkowski - Życie Tczewem pisane, 
- Grażyna Krużycka-Giełdon - Naprzeciw miłości 

(wiersze), 
- Józef M. Ziółkowski - Szkice kociewskie. 
Na uwagę zasługuje przeprowadzona w 2002 roku przez 

Kociewski Kantor Edytorski akcja promocyjna Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego ze środków uzyskanych 
z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Akcją 
pn. „Czytaj a poznasz swój region" objęto wszystkie szko
ły na Kociewiu i biblioteki publiczne. Przedmiotem pro
mocji był bogaty zestaw druków propagujących wspo
mniany kwartalnik społeczno-kulturalny (afisze, ulotki, 
zakładki, itp.) 

W Kociewskim Kantorze Edytorskim przygotowywa
na jest redakcja techniczna „Panoramy Miasta", której wy
dawcą jest Urząd Miejski. Ten Bezpłatny Biuletyn Informa
cyjny Samorządu Miasta Tczewa ukazuje się nieprzerwanie 
już od jedenastu lat. Pierwszy numer trafił do rąk czytelników 
3 sierpnia 1993 roku. Bliższa charakterystyka tego pisma omó
wiona jest w innym rozdziale mojej książki. 

Prezentacja wydawnictw Kociewskiego Kantoru Edy
torskiego była jednoczesną promocją Tczewa, bo miała 
miejsce na sesjach popularnonaukowych, biesiadach lite
rackich, ale także na II Ogólnopolskich Targach Wydaw
nictw Regionalnych w Staszowie, gdzie nasze wydawnic
two wyróżniono II miejscem, a na I Kościerskich Targach 
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Pro
mocyjnych „Costerina 2000" zajęło III miejsce i wyróżnie
nie specjalne za wszechstronność prezentacji dorobku. 

Aby skierować uwagę młodego czytelnika na najcen
niejsze pozycje książkowe organizuje się przy czynnym 
udziale dzieci i młodzieży wieczornice poświęcone twór
czości pisarzy i poetów. Młodzież z Koła Teatralnego Ze
społu Szkół Zawodowych i Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego przygotowała wieczornicę poświęconą Wisławie 
Szymborskiej. 

Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym „Moi 
ulubieńcy z baśni Andersena" oraz „Julian Tuwim i jego 
wiersze dla dzieci". 

W filiach bibliotecznych odbywają się lekcje biblio
teczne, szczególnie dla klas I-III i dla przedszkolaków. 
Atrakcyjną formą zainteresowania dzieci i młodzieży książ
ką były i są zawsze konkursy czytelnicze. W konkursach 
tych nagrodą są oczywiście książki, ale także wręczane 
z okazji Dni Książki odznaki Młody Przyjaciel Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Tczewie. 

Warto nie tylko wspomnieć, ale jednocześnie podzię
kować pracownikom biblioteki, że czynnie włączają się w za
gospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego 
w czasie ferii, stwarzając warunki do wykazania umiejętno
ści plastycznych i manualnych, znajomości literatury, a tak
że wzbudzenia w młodym człowieku zamiłowania do obco
wania z książką. Temu służył wernisaż akwarel, grafik 
i malarstwa. 

Na konkurs ogłoszony na przełomie wieków pod hasłem 
„Moja biblioteka XXI wieku" wpłynęło 68 prac plastycz
nych i pisemnych. 

Biblioteka jest organizatorem różnego rodzaju oddzia
ływań na dorosłych mieszkańców miasta, o kilku już pisa
łem, ale kilka zdań trzeba poświęcić udziałowi biblioteki 

w I Kongresie Kociewskim, który miał miejsce w Tcze
wie, Starogardzie Gd. od kwietnia do października 1995 
roku pod hasłem idei małych ojczyzn lokalnych. Kon
gres był okazją do popularyzacji książki i biblioteka 
włączyła się do organizacji. Ogłoszono konkurs na cykl 
wierszy o Tczewie, a także konkurs fotograficzny i fil
mowy. Biblioteka włączała się do programów Dni Tcze
wa i Dni Ziemi Tczewskiej. 

Każdego roku wydarzeniem promującym książkę są Dni 
Książki, na których wyróżnia się najlepszych czytelników 
(o młodym pokoleniu już pisałem) dyplomem uznania „Za 
szczególne osiągnięcia czytelnicze i społeczną troskę 
o książkę". 

Biblioteka Główna i działające w poszczególnych osie
dlach filie biblioteczne pełnią w naszym mieście istotną 
rolę w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, ale także in
nych potrzeb kulturalnych, są mieszkańcom potrzebne. 

Biblioteka dobrze wywiązuje się, stwierdzają radni, z za
dań dotyczących udostępniania zbiorów bibliotecznych, 
organizowania czytelnictwa i udostępniania materiałów 
bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, prowadzenia 
działalności informacyjno-bibliograficznej oraz populary
zacji książek i czytelnictwa. Odzwierciedleniem tego jest 
wzrost zarejestrowanych czytelników oraz wzrost liczby 
osób odwiedzających bibliotekę. Również prowadzenie 
działalności wydawniczej oraz współdziałanie z biblioteka
mi innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, or
ganizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu 
potrzeb oświatowych ocenia się pozytywnie. 

Wszystko co napisałem we fragmencie książki o biblio
tece oparte zostało o analizę materiałów sprawozdawczych 
Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i Prezydenta Tczewa za 
lata 1990-2004, czyli za okres trzech kadencji oraz połowy 
aktualnej kadencji. Wyniki tej analizy wykazują, że wy
mienione organy samorządowe są zaangażowane w sta
ły rozwój tej formy upowszechniania kultury, a świad
czy o tym stały wzrost środków na utrzymanie placówek 
i zakup księgozbioru. 

Do zadań biblioteki należy w szczególności gromadze
nie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szcze
gólnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własne
go regionu. Realizacją tego zadania zajmują się 
poszczególne filie, jak i Sekcja Historii Miasta i Kociewski 
Kantor Edytorski, które biorą również udział w edukacji 
regionalnej. W roku ubiegłym zbiory biblioteki wzbogaciły 
się o zbiór pocztówek archiwalnych z widokami Tczewa 
z przełomu XIX i XX wieku, stanowiących zbiór Tomasza 
Spionka. MBP dobrze wywiązuje się również z zadań doty
czących udostępniania zbiorów bibliotecznych, organizo
wania czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecz
nych ludziom niepełnosprawnym, prowadzenia działalności 
informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacji książek i czy
telnictwa. Odzwierciedleniem tego jest stały wzrost liczby 
zarejestrowanych czytelników w wypożyczalniach oraz 
wzrost liczby osób odwiedzających biblioteki w Tczewie. 

Również prowadzenie działalności wydawniczej oraz 
współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami 
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych należy 
ocenić pozytywnie. 

Widać dbałość Dyrektora MBP o stan księgozbioru 
oraz o substancję materialną. W roku ubiegłym udostęp
niono mieszkańcom Tczewa piękną salę ekspozycyjną. 
Wykonano również remont I piętra budynku głównego 
biblioteki przy ul. J. Dąbrowskiego 6. 

KMR 



ROMAN LANDOWSKI 

Gdy śpiewano kiedyś 
„Nie rzucim ziemi..." 

Najkrócej można odpowiedzieć, że „Rotę" śpiewano przy okazji każdej patriotycznej uroczystości 
na całym Pomorzu po 1910 roku, a więc również na Kociewiu. W tej części pomorskiej dzielnicy 
wcześniej znano „Mazurek Dąbrowskiego", przyniesiony tutaj w 1807 roku przez polskie legiony, 
dla których była to codzienna pieśń żołnierska. Wydarzenia poprzedzające wybuch powstania 
styczniowego 1863 roku spopularyzowały tutaj hymn-modlitwę „Boże, coś Polskę", na ziemiach 
zaboru rosyjskiego znaną już przed powstaniem listopadowym. 

Autorką tekstu hymnu-przysięgi „Nie rzucim ziemi" 
jest - jak powszechnie wiadomo - Maria 
Konopnicka. Poetka napisała go w 1908 roku, 

w odpowiedzi na represje pruskiego zaborcy wobec Mi
chała Drzymały i dzieci wielkopolskich uczestniczących 
w strajkach szkolnych. Przy tej okazji należy przypomnieć, 
że podobne strajki miały miejsce też na ziemi kociewskiej, 
wybuchające na przestrzeni lat 1905-1908 z różnym natęże
niem i w różnych terminach. Do historii Polski przeszły 
wydarzenia z 1901-1902 roku w wielkopolskiej Wrześni. 
Potem głośne stały się także protesty polskich dzieci i ro
dziców z sześćdziesięciu miejscowości kociewskich. Naj
wcześniej strajki wybuchły tutaj jesienią 1905 roku-w Gra
bowie, Karszanku, Głuchem, Pałubinku, Klonówce, 
Czarnymlesie. Najbardziej dramatyczny przebieg strajku od
notowano w Kasparusie. 

Najczęściej wymienianą ofiarą represji Pruskiej Komisji 
Osadniczej jest Michał Drzymała z Podgrodzia koło Wolsz
tyna. To on wjechał swoim wozem-domem do historii. Ale 
Kociewie też miało swoich Drzymałów. W tym samym 1904 
roku i w następnym w swych domach na kołach zamiesz
kali Jan Pepliński i Paweł Gackowski z powiatu świeckiego. 
Znacznie wcześniej w wozach cygańskich mieszkali Mi
chał Urbaniak z Pałubina i Józef Stopa z Pinczyna. Wszy
scy oni jeszcze czekają na słuszne upamiętnienie w dzie
jach Pomorza. Zdarzeniom wokół Michała Drzymały nadano 
wówczas większy rozgłos, natomiast o kociewskich chło
pach mniej mówiono i pisano. 

Wierzyć należy, że o wydarzeniach z Pomorza, jak 
i o tych z Wielkopolski, Konopnicka wiedziała. Pisząc swoje 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" myślała także o kociew
skich Drzymałach, pamiętając też o strajkujących tutaj dzie
ciach, kreśląc protestacyjne „Nie będzie Niemiec pluł nam 
w twarz i dzieci nam germanii". Była to jakby poetycka 
odezwa, w której poetka jednoznacznie się ustosunkowała 
do wszelkich germanizacyjnych zakusów praskiego zabor
cy. Także do życzeń i koncepcji niemieckiego filozofa-na-
cjonalisty, Edwarda Hartmanna, który w końcu XIX wieku 
radził pruskiemu rządowi, by Polaków zamieszkałych 
w Wielkopolsce i na Pomorzu wyzuć z wszelkiego mienia, 
zrujnować i na końcu resztki, które nie wymrą z głodu, 

wywieźć do Afryki Zachodniej. Tam Niemcy miały swoje 
kolonie, korzystając z taniej siły roboczej. Pamiętajmy, że 
właśnie u schyłku XIX stulecia pojawiło się pruskie „Au-
srotten" czyli wytępienie, wyplenienie, wykorzenienie do
tyczące ludności polskiej. Praktycznym efektem tej idei było 
utworzenie w 1894 roku w Poznaniu nacjonalistycznej or
ganizacji Deutscher Ostmarkenverein, założonej przez 
trzech polakożerców: Hanemanna, Kennemanna i Tiede-
manna. Inicjały tych nazwisk posłużyły potocznej nazwie 
hakata. W poznańskim teatrze „Apollo" 90-letni starzec 
Kennemann, na swoim jubileuszu w 1904 roku nadal twier
dził, że My, Niemcy, siedzimy tu prawem zdobyczy. Ziemia 
ta była ongiś polska, ale myśmy ją podbili, więc jest na
sza. Nasza na dziś i na zawsze. Prawo miecza rozstrzy
gnęło, w ziemię wsiąkła krew niemiecka. Biada temu, kto 
by chciał wskrzeszać polskość tutaj, gdzie ona nigdy już 
do głosu nie przyjdzie, bo przyjść nie może. Na tej jubile
uszowej imprezie ku czci czołowego hakatysty recytowa
no wiersz o białym orle, który daremnie sięga pazurami po 
niemieckie, także rymowanki o „Gott mit uns", z modlitwą 
„Boże, całe Niemcy, proszą Cię, daj nam ten kraj!". Mowa 
oczywiście o podbitych terenach zaborczych. Przy okazji 
w tych wierszykach znalazły się koniecznie słowa o Pola
kach: Precz, wrogu bezczelny, cofnij się, zniknij (...), bo 
kresy muszą być nasze. Stąd wypływa prosty wniosek, że 
wszystko co wydarzyło się później - z hitlerowską polity
ką wyniszczenia i nienawiści włącznie - korzystało z moc
nego podłoża pruskich nacjonalistów. 

Ale zaciekły hakatysta nie dożył do 1920 roku, by się 
przekonać, jak bardzo się mylił. Nie dane mu było, mimo 
żarliwych modlitw, być świadkiem obchodów 500-lecia 
zwycięstwa pod Grunwaldem, uroczyście świętowanych 
w 1910 roku w Krakowie. Z tej okazji na Placu Matejki sta
nął pomnik Władysława Jagiełły według projektu Anto
niego Wiwulskiego. Pomysłodawcą pomnika i Roku Grun
waldzkiego był, znany już w całej Europie i Ameryce, 
pianista i kompozytor, Ignacy Jan Paderewski, który na ten 
cel przeznaczył 300 tysięcy franków. 

15 lipca 1910 roku na 23-metrowym granitowym cokole 
ukazał się król Polski, pogromca Krzyżaków. Aktowi od
słonięcia pomnika towarzyszył 600-osobowy chór polskich 



Feliks Nowowiejski 

śpiewaków pochodzących ze wszystkich trzech zaborów, 
który po raz pierwszy odśpiewał „Rotę", zwaną wówczas 
„Hymnem Grunwaldzkim". Potężnym chórem dyrygował 
kompozytor tegoż utworu, Feliks Nowowiejski. „Nie rzu-
cim ziemi" odezwało się w obecności 150 tysięcy zgroma
dzonych na placu ludzi. Odtąd „Rota" wieńczy swoje trium
fy. Stała się powszechna jako pieśń, sam wiersz 
Konopnickiej zapewne poszedłby z czasem w zapomnie
nie. Po całej Polsce hymn rozpowszechniły w pierwszym 
rzędzie chóry uczestniczące w krakowskim prawykonaniu. 
Pieśń rozeszła się po Małopolsce i Śląsku, Wielkopolsce 
i Pomorzu, potem po Warmii i Mazurach. Stała się hymnem 
polskiego skautingu i „sokołów". W zaborze pruskim, cho
ciaż wykonywanie „Roty" zostało surowo zabronione, 
pieśń znana była już w końcu 1910 roku. Na Pomorze trafiła 
z Wielkopolski, głównie drogą konspiracyjnego kolporta
żu za pośrednictwem bibliotek Towarzystwa Czytelni Lu
dowych, a te były aktywne w tym czasie szczególnie w po
wiecie świeckim. 

Informacje i notki prasowe, zamieszczane w pelplińskim 
„Pielgrzymie" od 1911 roku, wyraźnie wskazują na upo
wszechnienie „Roty" na Pomorzu Gdańskim. Wiele patrio
tycznych uroczystości, zebrań polskich organizacji rze
mieślniczych, kupieckich czy oświatowych rozpoczynano 
lub kończono odśpiewaniem „Nie rzucim ziemi...". Podob
nie rzecz się miała podczas imprez rocznicowych, uroczy
stych spotkań cechowych, amatorskich przedstawień te
atralnych. Patriotyczny ten utwór do swoich repertuarów 
starały się wprowadzić polskie chóry na Kociewiu, a tych 
w 1913 roku zarejestrowanych w IV - Nowsko-Starogardz-
kim - Okręgu Związku Kół Śpiewaczych na Prusy Królew
skie i Warmię było dziesięć - w Nowem, Świeciu, Skórczu, 
Pelplinie, Starogardzie, Gniewie, Lubichowie, Komórsku, 
Osiu i Subkowach. Do innych okręgów - zgodnie z przyję
tym wówczas podziałem terytorialnym - należały m.in. chó
ry z Czerska, Śliwic, Zblewa, Nowej Cerkwi, Starej Kiszewy, 
Skarszew. Śpiewano najczęściej potajemnie, bowiem roz
powszechnianie „Hymnu Grunwaldzkiego" czyli „Roty" 
było na ziemiach zaboru pruskiego zakazane i zagrożone 
karą grzywny bądź aresztu. 

Pewnym jest, że „Rotę" śpiewano w końcowym okre
sie I wojny światowej, gdy masowo na Kociewiu powsta-

Maria Konopnicka 

wały Rady Ludowe. Pieśń ta rozbrzmiewała na polskich 
wiecach patriotycznych, organizowanych dla poparcia żą
dań przyłączenia Pomorza do Macierzy. W Świeciu do 
wystąpień takich doszło w grudniu 1918 roku i w kwietniu 
roku następnego. Manifestacja i tłumny wiec w Gniewie 
odbył się w listopadzie 1918 roku. W rejonie tczewskim 
polskie wiece miały miejsce wiosną 1919 roku. Poza Tcze
wem zgromadzenia patriotyczne przeprowadzono w Pelpli
nie, Subkowach, Godziszewie. 

W roku 1920 „Rota" na Pomorzu zabrzmiała pełnym 
głosem. Śpiewana była podczas uroczystości wkraczania 
„Błękitnej Armii" do poszczególnych miejscowości powra
cających znowu do Polski. Tam, gdzie pieśni tej dobrze 
jeszcze nie znano, razem z ludem śpiewało wojsko, bo to 
hallerczycy na Pomorze wkraczali z „Rotą". Zachował się 
felieton Edwarda Słońskiego: „Dwa mosty na Wiśle", dru
kowany w ilustrowanym tygodniku „Świat" (nr 8, R.1920), 
mówiący o wkroczeniu polskiego wojska do Tczewa. Były 
tam wówczas w Tczewie dwa wspaniałe mosty na Wiśle 
- czytamy. - Po jednym biegły tory kolejowe, za drugim 
zaczynała się szosa. Wisła płynęła do morza, kolejowe 
tory prowadziły do morza i nawet szosa tam biegła. Ale 
tuż za mostami stały nasze ostatnie posterunki, bo tu koń
czyła się nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita... Nie pój
dziemy już dalej, a w każdym razie nie teraz (...). Bo tu, za 
tymi mostami - wbrew wszelkiej logice -jest koniec Rze
czypospolitej Polskiej. Tam, na ten ówczesny kraniec 
Polski przybył generał Haller ze swoim sztabem. Prze
szedł przez pierwszy most i zatrzymał się. Kompania ma
rynarzy polskich stała tuż nad granicą. Generał Haller 
przeszedł przed frontem marynarzy w Tczewie, zajrzał 
w oczy żołnierzom i podniósłszy rękę do góry, powiedział 
twardym głosem: „Ślubuję, że tej ziemi nie oddamy ni
gdy!". Po czym zawołał: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz 
ród". Rzekłszy to, czekał i nasłuchiwał, jak tam, za Wisłą, 
przy ostatnim naszym posterunku za drugim mostem, za
brzmiała pieśń... Wszyscy wiedzieli na pewno, że istotnie 
nie rzucą tej ziemi, która jest drogą do morza i oddechem 
wolnej Polski. 

Teraz o innym śladzie w literaturze publicystycznej tam
tych lat. 10 lipca 1920 roku w Starogardzie odbył się wiec 
protestacyjny przeciwko sfałszowaniu wyników plebiscy-



tu na Powiślu. Zgromadzony na Rynku tłum śpiewał wów
czas „Rotę", którą do miasta przynieśli hallerczycy. W kra
kowskim dzienniku informacyjno-politycznym „Czas" 
(nr 172, R.1920) napisał o tym Zygmunt Nowakowski, kie
rownik artystyczny Teatru Polskiego, w korespondencji 
„Teatr Krakowski na Pomorzu". Był to pierwszy zawodo
wy teatr polski objeżdżający Kociewie. Słowa Roty wyma
wiane są twardo - pisał Nowakowski - ale z gorącym 
przeświadczeniem i odczuciem chwili. 

Już w latach międzywojennych polscy ludowcy upodo
bali sobie „Rotę" jako pieśń ruchu chłopskiego. Z tej racji 
śpiewana była podczas wielu zjazdów i zlotów Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Tak było zarówno w Tczewie, Sta
rogardzie czy w Świeciu z okazji zebrań PSL-Pomorze. 
„Rota" towarzyszyła też wszystkim kolejnym rocznicom 
powrotu do Macierzy, obchodzonym w miejscowościach 
kociewskich w latach międzywojennych. 

W roku 1928 przez Pomorze przetoczyła się wielka fala 
protestu przeciw niemieckim żądaniom zakazu śpiewania 
„Roty" na Śląsku, bowiem pieśń godziła w uczucia naro
dowe Niemców. Sprawa nabrała rozgłosu nawet międzyna
rodowego, ale im bardziej strona niemiecka zgłaszała swo
je pretensje, tym głośniej i częściej „Rotę" śpiewano. 
Niemieckie niezadowolenie spowodowało, że „Hymn Grun
waldzki" przeżył swój drugi renesans. 

MARIA KONOPNICKA 

Rota 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
Nie damy pogrześć mowy! 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy. 
Nie damy, by nas zniemczył wróg. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy Ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i w pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz 
I dzieci nam germanii! 
Orężny sercem hufiec nasz 
Duch będzie nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi Złoty Róg. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę. 
W Ojczyzny imię i w jej cześć 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadów wnuk. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

Oryginalny tekst autorki, napisany w 1908 roku. 
Z niewiadomych powodów czwarta zwrotka opublikowana 

została dopiero w 1914 roku. 

KMR 

EDMUND ZIELIŃSKI 

O mojej kochanej 
kulturze ludowej 

Rok temu obchodziliśmy XXV-lecie naszego 
Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Osobiście wkraczam już w 44-letni okres mej 
działalności twórczej. Chciałbym na podstawie 
mego długoletniego obcowania z kulturą i sztu
ką ludową, zanurzyć się w jej nurt - ten który 
odpłynął i ten otaczający dzisiejszą rzeczywistość. 

Jak w każdym moim publicznym wystąpieniu na te-
mat naszej sztuki ludowej, wracam do lat, gdy przy 
ulicy Korzennej 33/35 w Gdańsku mieścił się Woje

wódzki Dom Twórczości Ludowej, kierowany przez panią 
Leokadię Grewicz. Tam właśnie pod koniec lat 50. uczestni
czyłem w kursie dla scenografów teatrzyków wiejskich. 
Istniały po wsiach teatry, których aktorami byli i chłop od 
pługa i gospodyni domowa, fryzjer, księgowy czy szewc. 
Tak było w Zblewie, Borzechowie, Pinczynie, Starej Kisze
wie, wsiach, które z racji mego zamieszkania, były mi naj
bliższe. W pierwszych latach po wojnie, pamiętam to do
brze, byłem z rodzicami na przedstawieniu w hali byłego 
tartaku, którego właścicielem przed wojną był Max Rosen-
kranz, gdzie zblewscy artyści dawali przedstawienie „Lilie" 
Adama Mickiewicza. Sala była pełna. Narratorem widowi
ska była pani Wanda Gamalska, a z aktorów pamiętam Igna
cego Birnę, miejscowego fryzjera, który wstawszy z grobu 
zabiera na tamten świat swoją zabój czynię i zwaśnionych 
braci. A po latach mój zespół teatralny wystawił tę balladę 
w sali kinowej w domu państwa Jasińskich. Ja grałem rolę 
pustelnika, mój brat Rajmund i kolega Roman Gilla byli 
rycerzami, mężobójczynię zagrała Helka Piątek, jej męża zaś 
Janek Rumiński. Narratorem była Róża Gamalska - córka 
Wandy. To był rok 1962. Wówczas to wspomniany wyżej 
WDTL pełnił wybitną rolę mecenasa kultury i sztuki ludo
wej Pomorza. Tam pracowali fachowcy z odpowiednim 
wykształceniem zawodowym, sprawujący opiekę nad 
ruchem teatralnym, zespołami folklorystycznymi i twórca
mi ludowymi. 

Ta cenna i ze wszech miar potrzebna działalność trwała 
i wtedy, gdy zmieniono nazwę tej instytucji na Wojewódz
ki Dom Kultury i Wojewódzki Ośrodek Kultury, a dyrekto
rami byli panowie: Wojewódzki, Cybulski, Obszański, Kie-
drowski, Kietrys i Bedyński. To z tej instytucji wyjeżdżali 
w teren konsultanci do wszystkich parających się amator-
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skim ruchem teatralnym, muzycznym, folklorystycznym 
i twórczością ludową. Dbano o to, by folklor i sztuka ludo
wa opierały się na tradycji. By nie było przypadkowości 
w doborze strojów dla zespołów świetlicowych, by haf-
ciarki opierały swe prace na tradycyjnych motywach, 
a rzeźbiarze nie wydziwiali w swych pracach. Zresztą 
tych ostatnich było niewielu, a twórczość ich nie wy
magała uwag. Bo czyż można było zganić Stawowego, 
Giełdona, Rekowskiego, Licę czy Rzepę? Oni wiedzieli 
co robią i robili to dobrze. Żaden z nich już nie żyje, 
a ich prace zaliczane są do unikatów rzeźby ludowej. 
Śmiało mogę powiedzieć, że to byli prawdziwi twórcy, 
a nie producenci. Przez całe lata dochodzili do poziomu 
artystycznego, jakiego wielu współczesnym brakuje. 
Mimo, że ich nie ma wśród żywych, cofam czas za po
mocą taśmy filmowej i magnetofonowej, by jeszcze raz 
ich posłuchać i popatrzeć jak tworzą swe dzieła, jakby to 
było dziś. Byłem pilnym obserwatorem ich twórczości, od
wiedzałem ich i podziwiałem. Moja sztuka rozwijała sie w ich 
cieniu. Każdy z nich był inny w swej twórczości. Byli sobą. 
Ja też takim zostałem i ogromnie się z tego cieszę. Czas 
sprawił, że dziś jestem rzeźbiarzem o najdłuższym stażu na 
Pomorzu. Ale o sobie innym razem. 

Wielce zasłużoną dla twórczości ludowej instytucją była 
Krajowa Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego i Artystycz
nego „Cepelia". Miałem to szczęście współpracować z nią 
od początku mej drogi twórczej do ubiegłego roku. „Cepe
lia" zapisała się chlubną kartą przez dziesiątki lat swej dzia
łalności. To w tej instytucji istniał Fundusz Rozwoju Twór
czości Ludowej wspomagający uzdolnionych twórców 
ludowych. To „Cepelia" była fundatorem licznych nagród 
w różnego rodzaju konkursach. To „Cepelia" promowała 
nas i naszą twórczość na zagranicznych wystawach i im
prezach folklorystycznych. I wcale nie było łatwo sprze
dać swe prace na cepeliowski rynek. Musiały być przed
niej marki, nad czym czuwała Komisja Ocen Etnograficznych 
i Artystycznych, skupiająca w swym gronie wybitnych 
etnografów i plastyków. Każda praca z każdej dostawy prze
chodziła przez ich ręce. Wypadki odrzucania prac nie zgod
nych z wymogami nie należały wcale do rzadkości, co spra
wiało, że rzeźba, haft czy plecionka znajdujące się 
w sklepach „Cepelii" były dobrej jakości pod każdym 
względem. „Cepelia" zatrudniała też tysiące rękodziel
ników, którzy z chwilą jej likwidacji zostali na przysło
wiowym bruku. Z wielkiej spółdzielni pozostała „Fundacja 
Cepelia", w ramach której działa Krajowa Komisja Arty
styczna i Etnograficzna wydająca atesty na wyroby ręko
dzieła ludowego i artystycznego. 

Kolejną instytucją o bezspornych zasługach dla kultu
ry i sztuki ludowej Pomorza jest Kaszubski Uniwersytet 
Ludowy w Wieżycy. To w tej, przyjaznej nam twórcom lu
dowym, placówce, propaguje i utrwala się wszelkie możli
we wartości naszej ludowej kultury. Tu odbyło się już dwa
dzieścia jeden plenerów dla twórców ludowych Kaszub, 
Kociewia i Borów Tucholskich, dzięki którym zgromadzo
no w KUL-u ponad tysiąc eksponatów w postaci haftów, 
rzeźb, plecionki, tkactwa, malarstwa na szkle i sztalugowe
go. Tutaj odbywają się warsztaty z obrzędowości dorocz
nej dla nauczycieli, gdzie nauczycielami są twórcy lu

dowi. To oni uczą wykonywać rekwizyty obrzędowe, 
tkać na krosnach, malować na szkle, lepić garnki, wy
platać kosze i wianki itp. Ta wiedza przekazana nauczy
cielom owocuje w szkołach na zajęciach z regionalizmu 
i sprawi, że wiedza o naszej kulturze i sztuce ludowej prze
trwa o następne pokolenie. To również dzięki KUL-owi nasza 
twórczość znana jest poza granicami kraju. Tutaj zrodził się 
pomysł, by stworzyć coś w rodzaju ośrodka folkloru i sztu
ki ludowej Pomorza, który wzorem WDTL i WOK koor
dynował by poczynania w środowisku folkloru i sztuki 
ludowej. Tego „ciała" bardzo brakuje. 

Nastąpiło wielkie rozluźnienie w pielęgnowaniu naszej 
tradycji i obyczajów. Przyjmujemy wszystko co obce, za
pominając o naszej regionalnej tradycji. Pewnie tego nie 
unikniemy, ale niech obce nam kulturowo obrzędy przeci
skają się przez ciasne piwniczne okienko, a nie na oścież 
otwarte drzwi. Tak dzieje się w wielu dziedzinach związa
nych z rokiem obrzędowym, czy to na Kociewiu czy na 
Kaszubach. Bardzo krytycznie spoglądam na zjawisko 
świętowania „Walentynek" czy „święta duchów". Zupeł
nie obce nam zwyczaje umacniają swoją pozycję szczegól
nie wśród ludzi młodych. Jak się z tej okazji przebiera dzie
ciaki w przedszkolach, trudno im będzie kiedyś zrozumieć, 
że to nie było nasze. W ich umysłach pozostanie prze
świadczenie, że to „coś" było od zawsze. W moich mło
dych latach to „Święty Wałek nie kładł pod lód balek" i ty
le. A dla zakochanych przeznaczony był nie dzień, ale cały 
miesiąc maj. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Niedzielę Palmową no
siliśmy do kościoła wierzbowe gałązki z rozkwitłymi bazia
mi. Dziś palma kurpiowska czy wileńska jest czymś zupeł
nie naturalnym. Ba, w kościele w Starej Kiszewie ogłasza 
się konkurs na najwyższą palmę. Jak tak dalej pójdzie, to 
wieś Łyse na Kurpiach utraci swój prym w tej dziedzinie 
obrzędowości. Pewnym usprawiedliwieniem tej sytuacji jest 
fakt zamieszkania na Kociewiu i na Kaszubach wielu miesz
kańców z innych regionów Polski. Są tu również mieszkań
cy byłych naszych wschodnich ziem. Oni zostawili tam 
wszystko oprócz swej ludowej kultury, którą wraz z tęsk
notą do swych stron, przywieźli na nasz teren. Po latach 
izolacji możemy dziś podziwiać te pięknie plecione palmy, 
jeść sękacza czy pić kwas chlebowy. I to też jest część 
naszego dziedzictwa kulturowego. Tylko wszystko należy 
nazywać po imieniu: „To, kochane dzieci, jest palma wileń
ska, kurpiowska, a na Kociewiu były bazie, a w drugi dzień 
świąt wielkanocnych u nas szmagano dziewczęta rózgami 
brzozowymi po gołych nogach, zaś wodą polewano się 
w innych regionach naszego kraju". 

I na zakończenie - kwestia konsultacji. Jak bardzo 
są one potrzebne twórcom ludowym, niech świadczy 
fakt, że wypowiadają się publicznie na tematy związane 
z ich działalnością przy braku odpowiedniej wiedzy. 
Nowo wstępujący na twórczą drogę w hafcie czy rzeź
bie mają problem. Szukają pomocy w różnych instytu
cjach, by skonsultować swoje poczynania i nie zawsze 
ją znajdują. W wielu poruszonych wyżej sprawach kła
niają się byłe instytucje, jak WDTL czy WOK. Pewnie, 
że powrotu do nich już nie będzie. A może by coś stwo
rzyć w zamian? 



Rzeźba św. Jadwigi 
nim się znalazła 

w kościele 
w Czarnej Dąbrówce 

została pokryta 
polichromią. 

Edmund Zieliński 
pracę tę wykonał 

20 maja 2004 roku. 

Edmund Zieliński 
jest autorem 

wielu rzeźb 
przedstawiających 
postacie świętych. 

Św. Andrzej Bobola 
wykonany został 

dla kościoła 
pw. Św. Wawrzyńca 

na Wielkim Kacku 
w Gdyni. 

Natomiast figura 
św. Floriana 
umieszczona jest 
w kapliczce 
na ścianie budynku 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
w Zblewie, 
darowana 
tej instytucji 
przez twórcę. 

Szopka 
Edmunda Zielińskiego 
z 1999 roku. 

Twórca na kiermaszu 
przy Muzeum 

Etnograficznym 
w Gdańsku Oliwie 
2 maja 2004 roku. 



Jak ten czas leci - powiedzieliby ci starsi mieszkańcy 
Kociewia, pamiętający pierwsze pokolenie zespołu 
folklorystycznego z Piaseczna, a obecni na jubile

uszowym koncercie, który odbył się 9 grudnia 2004 roku 
w Tczewskim Domu Kultury. 

Koncert był jakby przypomnieniem tego, co przez 20 lat 
„Piaseckie Kociewiaki" zgromadzili w swoim repertuarze. 
Oczywiście, w dużym skrócie i wyborze. Zaczęto od frag
mentu „Wesela kociewskiego" Bernarda Sychty, był też 
„kociewski rumel" czyli ludowa potańcówka, przedstawio
na w formie wiązanki tańców regionalnych oraz sporo in
nych ludowych prezentacji muzyczno-tanecznych z Ko
ciewia rodem. 

Niektórzy pamiętają te tańce i „szpasy" z 1986 roku. 
Zespół miał wówczas niecałe 2 latka, a zadziwiał widzów 
podczas Dni Kociewia w Starogardzie Gdańskim, a u sie-

Kraziewicza, twórca zespołu folklorystycznego, krze-
wiciel-prekursor nauczania regionu w szkole... 

- Jak ten czas leci - można by westchnąć po raz drugi. 
O współczesnych działaniach Jana Ejankowskiego w Pia
secznie było głośno od lat 70. minionego wieku. Tak na
prawdę zaczęło się 50 lat temu, od uczenia regionu jako 
„szkolny" na Piaseckich Polach. Potem była szkolna izba 
regionalna i inne kulturalne działania poprzez etatowe mu
zeum, na piaseckich przeglądach zespołów folklorystycz
nych skończywszy. Zawsze z udziałem pana Janka... 

O tym wszyscy uczestnicy jubileuszowego koncertu 
mogli się w szczegółach dowiedzieć w przerwach między 
występami „Piaseckich Kociewiaków", z rozmów Mirosła
wy Molier z bohaterem wieczoru. A także ze wspomnień 
gratulujących gości, których po koncercie ustawiła się dłu
ga kolejka. Wśród nich pierwsze słowa podzięki i uznania 

ROMAN LANDOWSKI 

Piaseckim Kociewiakom 
minęło dwadzieścia lat 

bie, w Piasecznie, gości i uczestników konferencji kociew-
skiej, organizowanej przez redakcję nowo powstałego „Ko
ciewskiego Magazynu Regionalnego". Wówczas grali, 
śpiewali i tańczyli ci, którzy teraz koncert jubileuszowy 
oglądali z widowni, podziwiając swoje dzieci. 

Prowadząca „po naszamu" koncert Mirosława Molier 
ze starogardzkiej „Kapeli Kociewskiej" co rusz wypytywa
ła Jana Ejankowskiego o szczegóły z minionych 20 lat. Za
łożyciel i kierownik zespołu wspominał początki, mówił o ko
lejnych sukcesach, występach, nagrodach - a więc o tym 
wszystkim, co złożyło się na powodzenie „Piaseckich Ko
ciewiaków". 

Jan Ejankowski, przy okazji jubileuszu 20-lecia pracy 
artystycznej założonego przez siebie zespołu, świętował 
własny jubileusz - 50-lecie działalności twórczego spo
łecznika, bez którego Piaseczno i całe Kociewie byłoby 
znacznie uboższe. To legenda regionalizmu tej ziemi: zało
życiel muzeum ruchu ludowego, propagator idei Juliusza 

„Piaseckie Kociewiaki" w roku 1988. 
Fot. Stanisław Zaczyński 
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wygłosili główni organizatorzy galowej imprezy: Starosta 
Tczewski - Marek Modrzejewski, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew - Bogdan Badziąg i (w zastępstwie Prezydenta Tcze
wa) przewodniczący Rady Miejskiej Tczewa - Zenon Drewa. 
Wyrazy uznania zespołowi i jego kierownikowi złożyli także 
radni Sejmiku Pomorskiego - Andrzej Grzyb i Jan Kulas. 

Nie sposób pominąć udziału w koncercie towarzyszą
cej zespołowi kapeli rodziny Narlochów z Bielawek, która 
godnie zastąpiła Teofila Watkowskiego, niezapomnianego 
a już nieżyjącego „Wuja", grającego przez kilkanaście lat 
na guzikowej harmonii. 

Żywot „Piaseckich Kociewiaków" nie kończy się na 
jubileuszu. Zespół ten - obok starogardzkiego „Kociewia", 
gniewskiego „Burczybasa", pelplińskich „Modraków" 
i wielu innych regionalnych grup muzyczno-tanecznych 
- długie lata będzie wzbogacał ruch kulturalny ziemi ko
ciewskiej, przypominając o tradycjach i obrzędach naszych 
przodków. 



Rozśpiewane rodziny 
Z Ludwikiem Kiedrowskim, dyrektorem 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej Familia Tczew, 
rozmawia Roman Landowski 

W tym roku familijne muzykowanie odbyło się już po 
raz siódmy. Zaczęto się od doświadczeń podobnej im
prezy w Lublinie? 

Festiwal rzeczywiście odbył się po raz siódmy, a więc 
pierwszy w 1998 roku, ale tak naprawdę festiwal się zaczął 
w 1994 roku. No, może nie dosłownie, ale właśnie wtedy 
narodziła się w mojej głowie myśl organizacji takiej imprezy 
w Tczewie. 

Dziesięć lat temu moja bratowa, Alicja, wraz z całą ro
dziną pojechała do Lublina, aby wziąć udział w Lubelskich 
Spotkaniach Rodzin Muzykujących. Ludzie przyjeżdżali 
tam, grali, otrzymywali zakwaterowanie, zwrot kosztów pod
róży i na tym koniec. Nie było konkursu, nagród. Ot ro
dzinne spotkanie. 

Zafascynowało mnie to, chciałem aby rodziny spotykały 
się też w Tczewie. Od samego początku zakładałem, że: 

• będzie to festiwal międzynarodowy. Pragnąłem tę „mię-
dzynarodowość" zbudować na naszych miastach partner
skich, 

• festiwal będzie miał formułę konkursu, a więc zdrowej, 
pięknej, rywalizacji 

• nie będzie żadnych ograniczeń rodzaju i stylu muzyki, 
• skład zespołu musi w połowie być rodziną, choćby 

w drugiej linii spokrewnioną, 
• nie ma znaczenia jakiej opcji politycznej czy świato

poglądu są członkowie zespołu, ważne, że to rodzina 
szeroko pojęta, 

• będą znaczące nagrody i zespoły będą ze sobą przy
jaźnie współpracować, poznając się na bankiecie muzycz
nym, 

• będą się odbywać spotkania pofestiwalowe. 
Radośnie stwierdzam, że wszystkie te punkty udaje się 

nam realizować z różnym skutkiem w poszczególnych la
tach. Oby sił i środków starczyło i nie było zawistnych 
działań osób trzecich, to festiwal będzie trwał i się rozwijał. 

Z roku na rok festiwal umacniał swoje znaczenie w ka
lendarzu wydarzeń kulturalnych Tczewa. Rosła też jego 
ranga w kraju, a takie za granicami Polski. Czy znane są 
gdzieś podobne festiwale? 

Jak mi wiadomo jest jedynym tego typu w Polsce, 
a prawdopodobnie i w Europie. Odbywały się przeglądy, 
przesłuchania, spotkania rodzinne rodzin muzykujących 
np. w Zgorzelcu, Nowym Mieście Lubawskim czy wspo
mnianym Lublinie, ale nigdzie nie odbywało się to na zasa
dzie konkursu. 

Niektóre zespoły rodzinne, biorące udział w naszym 
festiwalu, występowały także na wymienionych spotka
niach w innych miastach i tam dowiadywały się o festiwa

lu w Tczewie. Tak było np. z bardzo dobrym zespołem nie
mieckim „Krohnenberg Quartet" czy z zespołem Miet-
selukich ze Lwowa. Dowiedzieli się o tczewskim festiwalu 
w Zgorzelcu. 

Pozytywnie postrzegam fakt integracji rodzinnego śpie
wania w różnych miastach Polski. Chciałoby się, aby jesz
cze większa była możliwość promocji rodzinnego grania 
czy śpiewania. 

Jakiego rodzaju muzyka przeważa podczas prezen
tacji? Czy większym uznaniem cieszy się klasyka czy mu
zyka folkowa? 

Jak już powiedziałem, nie chcemy ograniczać rodzaju 
wykonywanej muzyki przez zespoły, dlatego na festiwalu 
w ciągu dotychczasowych siedmiu edycji słyszeliśmy bo
daj każdy rodzaj muzyki. 

W tym roku zgłosiło się 25 zespołów na konkurs z tego 
4 zespoły prezentowały typowy czysty folklor, 5 zespołów 
przedstawiło program muzyki poważnej, operowej, operet
kowej, pozostałe grupy muzyczne w swoim 15-minutowym 
programie konkursowym starały się zaprezentować utwo
ry muzyczne różnych stylów, obok folkloru swego re
gionu lub kraju, także muzykę rozrywkową, elementy 
jazzu, rocka oraz typowe hity muzyczne, przeboje dzi
siejsze lub dawne. 

Jakie konkretne korzyści, poza oczywistą promocją 
miasta, płyną z odbywanych w Tczewie festiwali? 

Trudno mówić o pozapromocyjnych korzyściach, a już 
na pewno nie można mówić o korzyściach finansowych. 
Ale olbrzymi wysiłek organizacyjny warto ponosić, gdy się 
widzi fantastyczną radość uczestników festiwalu z udziału 
w imprezie, konsolidację rodzinną wewnątrz grup muzycz
nych, a także pomiędzy poszczególnymi zespołami. 

Znajomości i współpraca nie kończy się na festiwalu 
w Tczewie. Przykłady? Proszę bardzo. 

Zespół niemiecki „Krohnenberg Quartet" z zespołem 
Mietselukich ze Lwowa nagrali wspólną płytę, zespół ka
szubski grał i śpiewał na typowym weselu góralskim w Za
kopanem członkini zespołu Gąsieniców-Mracielników. I od
wrotnie, górale występowali w Kościerzynie i Gdańsku na 
zaproszenie Kaszubów, czy wreszcie występy dwóch fe
stiwalowych zespołów na święcie Hubertusa w Chrzyp
sku z rodzinnym zespołem Wylegałów. 

Piękny obraz wspólnego muzykowania mamy szcze
gólnie w czasie bankietu muzycznego, kiedy to muzycy 
z różnych zespołów tworzą muzyczny cocktail, grając i do 
tańca i do śpiewania i do słuchania. 

Myślę, że pomimo różnych opinii i trudności, korzyst
nym jest to, że festiwal po prostu odbywa się w Tczewie, 







Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie i Oddział Kociewski Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego (ZK-P) w Tczewie zorganizowali uroczystą promo
cję znakomitej książki prof. Józefa Borzyszkowskiego poświęconej Annie Łaj-

ming. Promocja książki stała się dobrą okazją do refleksji nad rolą i znaczeniem tej 
pisarki na Pomorzu. Przy okazji zwrócono baczniejszą uwagę na kociewskie, w tym 
szczególnie na istotne tczewskie „ślady" Anny Łaj ming. 

JAN KULAS 
r 

Siadami Anny Łajming 
Promocja książki opracowanej przez prof. Józefa Bo-

rzyszkowskiego pod tytułem „Pro memoria Anna 
Łajming 1904-2003" odbyła się u schyłku 2004 roku 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. Po powitaniu 
gości przez dyrektorkę MBP, Urszulę Wierycho, prezes 
Krzysztof Korda omówił ważniejsze inicjatywy i plany 
promocyjne Oddziału Kociewskiego ZK-P. Na ich czoło 
wybijał się cykl sesji popularnonaukowych pt. „Śladami 
nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych Kociewia". 

Niżej podpisanemu przypadło dokonanie właściwej pro
mocji książki „Pro memoria Anna Łajming 1904-2003". Książ
kę, liczącą 528 stron tekstu z ponad 100 zdjęciami, opraco
wał z niezwykłą starannością prof. J. Borzyszkowski. 
Wydawcą książki jest Instytut Kaszubski w Gdańsku, a wy
drukowano ją w drukarni Wydawnictwa Diecezji Pelpliń-
skiej „Bernardinum". Książka składa się z sześciu części. 

W części I zaprezentowano główne wątki biograficzne 
Anny Łajming, w tym jej własny życiorys (1989) oraz 
w opracowania pięciu autorów. Wśród nich należy zauwa
żyć całościową ocenę twórczości literackiej naszej boha
terki, dokonaną przez wybitnego znawcę literatury Pio
tra Kuncewicza. Zwraca on uwagę na walory jej 
skondensowanych opowiadań, takich jak: „Miód i mle
ko", „Symbol szczęścia", „Od dziś do jutra" i „Cztero
listna koniczyna". Jednak w przekonaniu P. Kuncewicza 
największym dziełem A. Łajming jest trzytomowa auto
biografia: „Dzieciństwo" (1978), „Młodość" (1980) i „Mój 
dom" (1986). Argumentuje on wprost, że jest to dzieło 
zarazem osobliwe i chyba wybitne, na swój sposób, 
niepowtarzalne. 

W części II książki o życiu i twórczości Anny Łajming 
wypowiadają się znawcy przedmiotu, w tym na przykład 
Sławina Kwidzyńska, Józef Borzyszkowski i Zbigniew Zie
lonka. Nie przypadkiem prof. J. Borzyszkowski odtwarza ze 
źródeł pobyt A. Łajming na Kociewiu, w Gorzędzieju 
i w Tczewie. W „Grodzie Sambora" mieszkała ona wraz z ro
dziną ponad 15 lat! Tutaj znalazła pracę, wyszła szczęśliwie 
za mąż (za Rosjanina Mikołaja Łajminga), urodziła dwoje 
dzieci (Wiera, Włodzimierz). W tym też znaczeniu w Tcze

wie miały miejsce najważniejsze wydarzenia w życiu ro
dzinnym A. Łajming. 

W części III książki pomieszczono opinie krytyków 
o twórczości Anny Łajming. Pisali o niej Edmund Puzdrow-
ski, Jerzy Samp, Stanisław Pestka, Jerzy Dąbrowa, Kazi
mierz Ostrowski, Alina Kietrys. W tej części zwraca rów
nież uwagę interesujący wywiad redaktora Edmunda 
Szczesiaka. 

W części IV książki ujęto niezwykle interesującą kore
spondencję Anny Łajming do czytelników. W jednym z li
stów pisze o rzeczy znamiennej i ważkiej, a mianowicie, że 
w życiu zawsze wierzyłam w ludzką uczciwość, znaną czy 
nieznaną i nie zawiodłam się. 

W części V książki opublikowano liczne gratulacje i ży
czenia jubileuszowe dla Anny Łajming. Te najistotniejsze 
dotyczyły 75. rocznicy urodzin, 25 lat pracy pisarskiej, z oka
zji 90. rocznicy urodzin, 30 lat pracy twórczej, za całokształt 
twórczej działalności w dziedzinie literatury, i najwięcej 
z okazji 95. rocznicy urodzin. Przy tej ostatniej okazji 
prof. Gerard Labuda, najwybitniejszy historyk Pomorza, 
wymownie pisze: dołączam z daleka mój głos admira
cji dla Pani Anny Łajming, czcigodnej jubilatki. W tej 
części odnotowano też listę wielu odznaczeń państwo
wych i regionalnych oraz rozlicznych wyróżnień śro
dowiskowych. 

W części VI książki znalazły się teksty ostatnich 
pożegnań i wspomnień. Warto dopowiedzieć, że Anna Łaj
ming zmarła w przededniu swoich 99 urodzin, nomen omen, 
podczas V Zjazdu Kaszubów w Słupsku. Z tej części na 
swego rodzaju wyróżnienie zasługuje wypowiedź Anny 
Boguckiej-Skowrońskiej, w swoim czasie senator RP, obec
nie Przewodniczącej Rady Miasta Słupska, miasta w któ
rym A. Łajming spędziła aż 50 lat życia. W jednym zdaniu 
puentuje ona to, co było najistotniejsze: Była człowiekiem 
wielkiego serca i umysłu, wielkiej wrażliwości i jedno
cześnie wielkiej skromności. 

W posłowiu książki prof. J. Borzyszowski konstatuje: 
Pani Anna była wyjątkowo wrażliwą osobą, o wyostrzo
nej spostrzegawczości, wspaniałej pamięci i... autokon-



troli swoich wypowiedzi. Swobodnie 
władała kilkoma językami, chociaż for
malnie posiadała jedynie podstawowe 
wykształcenie. Jednakże jako samouk 
niezwykle dużo czytała. 

Czas już na podsumowanie książki 
„Pro memoria Anna Łajming 1904-2003". 
Niewątpliwie ta książka jest kopalnią 
wiedzy o Annie Łajming i o Pomorzu. 
Poznajemy wybitną pisarkę pomorską 
w świetle różnorodnych źródeł. Jej bo
gaty dorobek literacki bardzo pozytyw
nie recenzują wyjątkowo kompetentni 
znawcy przedmiotu. A. Łajming jawi się 
nam również jako duża indywidualność 
i niezwykle szlachetna osoba. Zapew
ne na jej całym ciekawym i różnorod
nym życiu zaważyło dobre, porządne 
rodzinne wychowanie w duchu katolic
kim, któremu zawsze pozostawała wier
na. Jednym zdaniem rzecz ujmując, tę 
wartościową książkę prof. J. Borzysz-
kowskiego „Pro memoria Anna Łajming 
1904-2003" nie tylko warto, ale wręcz 
należy przeczytać! 

Podczas uroczystej promocji 
prof. J. Borzyszkowski zauważył, iż 
A. Łajming łączy Kaszuby i Kociewie. 
Nie przypadkowo wyrosła w środowi
sku wielokulturowym. Zawsze pociąga
ła ją ciekawość świata i ludzi. U ludzi 
najwyżej ceniła dobroć i prostolinijność, 
a w świecie na pierwszym miejscu sta
wiała mało dzisiaj doceniany dar poko
ju! W literaturze stworzyła dzieło nie
przemijające. Do dzisiaj pozostaje najwybitniejszą pisarką 
Kaszub. Jej dorobek twórczy zajmuje także ważne, donio
słe miejsce w literaturze polskiej. Prof. J. Borzyszkowski 
podkreślił, że A. Łajming rozsławiła Kaszuby, Kociewie, 
Tczew, słowem całe Pomorze. 

Kilka osób zabrało głos w zaplanowanej dyskusji. 
Mówiły one o swojej sympatii, wręcz miłości do twórczo
ści Anny Łajming. Podkreślano, iż trzeci tom jej wspomnień 
„Mój dom" dotyczy głównie opisów codziennego życia 
w Tczewie w latach 1929-1939. Danuta Zagórska przywo
łała nawet dokładnie wszystkie miejsca zamieszkiwania 
A. Łajming w Tczewie, to jest przy następujących ulicach: 
Strzelecka 1, Paderewskiego 8, Krasińskiego 6, Wybickie
go 24 i Bałdowska 33. 

Inny ważki wątek dyskusji dotyczył znaczenia tradycji 
i kultury pomorskiej. Odwoływano się przy okazji do pod
stawowych i uznanych wartości, słowem do etosu pomor
skiego. Uwypuklono znamienny fakt, iż twórczość A. Łaj
ming dotyczy losów zwykłych ludzi, literackich opisów wsi 
i miast pomorskich. Wykazuje przy tym autorka znakomity 
zmysł obserwacyjny i budzącą podziw dojrzałość pisar
ską. A. Łajming niejako przy okazji uczy tolerancji i sza

cunku dla innych ludzi, dla ich odmienności narodowej, 
regionalnej, religijnej i kulturowej. Autorka przy tym nic 
nie traci ze swojego katolickiego i tradycyjnego wychowa
nia. Znamienne, iż dobremu wychowaniu daje prymat przed 
wykształceniem. 

Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzali, że literatura 
A. Łajming uczy poznawania i umiłowania „Małej Ojczy
zny". Z niej wynika dopiero uświadomiona odpowiedzial
ność za losy i „całość" dużej Ojczyzny. 

Promocja książki prof. J. Borzyszkowskiego pt. „Pro 
memoria Anna Łajming 1904-2003" w Tczewie stała się 
w pewnym sensie wydarzeniem kulturowym i obywa
telskim. Bogactwo twórczości i niepospolita indywidu
alność Anny Łajming zafascynowały uczestników spo
tkania. Zrodziła się przemożna potrzeba zgłębiania 
kociewskich i tczewskich śladów A. Łajming. Niewąt
pliwie można spodziewać się dalszych inicjatyw pro
mocyjnych dzieł i wartości związanych z A. Łajming. 
Taką najbliższą okazją może być planowane spotkanie 
z jej synem, Włodzimierzem Łajmingiem, znanym i ce
nionym artystą malarzem oraz wybitnym profesorem 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 





Wostatnim dniu września słońce pięknie dojrze
wało nad sadami w Maleninie. Serdeczność 
gospodarza Jana Ryszarda Morawskiego uj

mowała już w progu pensjonatu „Golf uczestników i go
ści pomorskiego finału IV edycji konkursu „Na najlepszy 
regionalny produkt żywnościowy". 

Nasze pomorskie gospodynie raczyły oczy kociewskim 
i kaszubskim strojem, nosy wonnościami pieczystego w so
sach, ryb i słodkości, podniebienie uwerturami smaków. 

Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Spróbowanie 
24 potraw, niezliczonych przystawek i dodatków zapro
ponowanych przez 17 gospodyń, rzeźnika i gospoda
rza, który z żoną też stanął do konkursu, było wędrów
ką z wieloma pokusami po dziś mało już znanym 
labiryncie tradycyjnej kuchni. 

Bez przesady można powiedzieć, że Pomorzanie poka
zali całą gamę regionalnych specjałów - wiele z nich 
o prawdziwie dawnej tradycji, bogatej historii wytwarza
nia i atrakcyjnych, nie tylko kociewskich czy kaszubskich, 
nazwach. A wszystko to ledwo, niewielka część tego, co 
pokazać można było. 

Stołów nie tylko, jak to się mówi „uginających się od 
jadła" było dziewiętnaście. Żeby potrawy i autorów-ku-
charzy, a właściwie kucharki, przedstawić sprawiedliwie, 
posłużę się protokołem z prac komisji konkursowej, która 
pracowała w składzie sześcioosobowym. 

W kategorii „produkty zwierzęce" pierwsze miejsce za 
węgorza wędzonego przyznano Bernardecie Puzdrowskiej 
z Ostrzyc, drugie miejsca otrzymały: za kaczkę po pomor
sku Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa, za łososia bał
tyckiego Anna Łątka z Rokitnicy oraz za przysmak żuław
ski Jadwiga Kozaczenko z Maksa, wyróżniono też za śledzia 
w zalewie słodko-kwaśnej Genowefę Kramek z Sasina. 

W kategorii „produkty roślinne" pierwsze miejsce 
ex aeąuo za mus truskawkowy otrzymała Gabriela Blok 
z Przyrowia i za żurawinę Halina Łuc ze Słajszowa, drugie 
miejsce za barszcz grzybowy przyznano Janowi Ryszardo
wi Morawskiemu z Malenina, miejsce trzecie zajęła Hanna 
Dróżkowska z Borzechowa za zestaw potraw związanych 
z jabłkiem (m.in. mus jabłkowy, kaczka nadziewana jabłkiem, 
jabłko pieczone w czekoladzie) i za kartofelki domowe Anna 
Kowalewska z Małych Wyrębów. Wyróżnienie za konfitu
rę z głogu przypadło Dorocie Spikowskiej ze Zblewa i za 
gołąbki gryczane z grzybami Halinie Kiedrowicz z Brus Wy
budowania. 

W kategorii „napoje" pierwsze miejsce przyznano Dag
marze Mazurek z Mermetu. 

W kategorii „inne" wyróżnienie za bendzwoły otrzy
mała Barbara Wielgosz z Tychnowów. 

Nominacjami do „Perły" uhonorowano: wątrobiankę 
podwędzaną Kazimierza Droszkowskiego z Ostrowitego 
i salceson czarny ozorowy tegoż samego mistrza i do
prawdy wyśmienitą, żurawinówkę po mermecku Dagmary 
Mazurek z Mermetu koło Ocypla. 

Kociewie sprawiło się doskonale nie tylko jako gospo
darz. Bez skrępowania mogę napisać, że choćby ze wzglę
du na moje babcino-mamine smaki byłem i jestem stronni
czy. Kociewie okazało się prawdziwie smakowite. 

Węgorz wędzony choćby przyzwoicie o tyle o ile jest 
produktem regionalnym, mus truskawkowy tudzież, ale jako 
członek komisji miałem tylko jeden głos. Znam kilka do
prawdy regionalnych potraw z węgorza. Bardziej już przy
padł mi do gustu śledź w zalewie słodko-kwaśnej, szczu
pak po kaszubsku, czy sielawa opiekana. Od musu 
truskawkowego, zdecydowanie lepiej wypadł prawdziwie 
postny barszcz grzybowy na bazie „kapuścianki", czy też 
konfitura z głogu, która przez mało zrozumiałe wątpliwości 
na koniec została konfiturą głogowo-różaną. 

Wątrobianka podwędzana i salceson czarny bez wąt
pienia nie miały sobie równych, a żurawinówka z Mermetu, 
co z satysfakcją jeszcze raz podkreślam, nie podlegała dys
kusji. 

Co do „Perły 2004" rzecz cała potwierdziła się na 
Polagrze 2004. A propos, w Poznaniu pięknie widać było 
Kociewie choćby przy medalowych zimnokrwistych ko
niach Kapinosa, przy ciekawej ofercie „Grasso", czy mebli 
ze Starogardu. 

Cieszy tak chwalebna rola warszawskiego dwutygo
dnika „Modna Gospodyni", cieszy tez marszałkowskie za
interesowanie tą przecież smakowitą akcją, która potwier
dza to, co Europa wie. Mamy ekologiczną i smaczną 
żywność, wartą każdego, nie tylko europejskiego, stołu. 



ZENON GURBADA 

Lalki Pana Stefana 
Z myślą o najmłodszych dzieciach 

Kończył się 1992 rok, gdy rozpoczynała się działal
ność Centrum Kultury ZAMEK w Nowem. Utwo
rzona struktura organizacyjna nowej jednostki 

kulturalnej wynikała z zakończenia remontu konserwator
skiego fragmentów murów obronnych i głównego skrzy
dła zamku, stanowiących jedyną pozostałość z całego kom
pleksu budowlanego kasztelani nowskiej. Dobrze się stało, 
że prowadzony przez lata remont uwzględniał adaptację 
budowlaną zamku pod wymogi obiektu dostosowanego 
do upowszechniania kultury. Dzięki temu Nowe doczekało 
się sali widowiskowej z galerią, przeniesiono tu bibliotekę 
publiczną oraz otwarto kawiarnię. Te możliwości rozszerze
nia działalności kulturalnej sprawiły, że ze Szkoły Podsta
wowej im. Arkadego Fiedlera do zamku przeniósł się - dzia
łający od 1983 roku - znany już w kraju i województwie, 
zespół muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novien-
ses, a pan Stefan Giełdon przystąpił do organizowania 
teatru lalkowego. 

Pasjonat lalkarstwa 

Ciekawe i pracowite jest życie Stefana Giełdona. Uro-
dził się w 1925 roku na Kociewiu, w Kręgu, w po-
bliżu Starogardu. W Starogardzie uczęszczał do 

miejscowego gimnazjum. Jednak z wybuchem wojny 
wszystko się zmieniło. Jak wielu Polaków został wywiezio
ny na roboty w głąb Niemiec. Znalazł się w pobliżu granicy 
francuskiej. Nastrój panujący wśród przymusowych ro
botników sprawił, że we trójkę uciekli do Francji i tam skon
taktowali się z partyzantką. Z upływem czasu do działalno
ści konspiracyjnej garnęło się więcej chętnych. Na początku 
grudnia 1944 roku zgłosił się do obozu w Sougres koło 
Avignonu, rekrutującego ochotników do Wojska Polskie
go. Po dwutygodniowym szkoleniu wojskowym odpłynął 
z Marsylii do Tarentu, we Włoszech. Tam został przydzie
lony do plutonu rozpoznawczego w II Baonie III Dywizji 
Strzelców Karpackich II Korpusu, walczącego w okolicach 
Ancony. Gdy w maju 1945 roku zakończyła się wojna, pod
jął naukę w gimnazjum kupieckim przy III Dywizji stacjonu
jącej w Sant Omero i zaliczył dwa semestry. Aby móc wró
cić do kraju brał udział w głodówce, gdyż władze nie chciały 
wypłacić odchodzącym z wojska, tzw. „demobilizacji" oraz 
pozbawiały umundurowania. Mimo pewnych komplikacji, 
przez Anglię i Szkocję w czerwcu 1946 roku dotarł do Gdań
ska i do rodziny. 

W Starogardzie zapisał się na kurs przysposabiający 
do zawodu nauczycielskiego. Wkrótce został nauczycie
lem, w Białachowie - sam wśród uczniów czterech klas. 
Tutaj poczynił pierwsze próby lalkarskie. Marionetki były 

lepione z gliny i poruszane przy pomocy sznurków. Chłop
cy siedzieli na specjalnym podeście w rogu klasy, pod su
fitem i ciągnęli za sznurki poruszające nogi i ręce kukieł
kom. Pierwsze przedstawienie, wystawione w 150. rocznicę 
urodzin Puszkina O popie i jego parobku Jołopie podo
bało się publiczności, lecz w przyszłości wymagało jednak 
udoskonaleń. 

Pan Stefan ożenił się w 1949 roku. Jego małżonka też 
wykazywała zainteresowanie lalkarstwem. Chcąc poznać 
tajniki lalkarstwa, pan Stefan w 1954 roku odbył roczny 
staż w Państwowym Teatrze Lalek „Miniatura" w Gdań
sku. W 1958 roku los skierował młodych małżonków z dwój
ką synów na Żuławy, do Nowego Dworu Gdańskiego, gdzie 
pan Stefan pracował w szkole i wspólnie zajmowali się ze
społem teatru lalkowego w Powiatowym Domu Kultury. 
Wkrótce ukończył studia pisząc pracę dyplomową o ama
torskim teatrze lalek. Małżonka również ukończyła w tym 
czasie Studium Kulturalno-Oświatowe. 

W Strzelcach Opolskich 

W kwietniu 1966 roku Stefan Giełdon przeniósł 
się do Strzelec Opolskich. Pracując w Powia-

towym Domu Kultury wraz z małżonką założył 
dwa zespoły: DIORAMA - dla dorosłych i PINOKIO 
- dla dzieci. Ponieważ pan Stefan od 1962 roku jest człon
kiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNI-
MA, wkrótce Strzelce stały się centrum życia teatralnego. 
W organizowanych spotkaniach uczestniczyło zawsze po
nad 30 zespołów. Jeszcze tego samego roku odbyła się 
Biesiada Lalkarska, zorganizowana przez klub DIORA
MA z wykorzystaniem własnych materiałów i widowisk 
lalkowych. Biesiady - miejsce spotkań instruktorów lal
karstwa oraz sympatyków sztuki z powiatu strzeleckiego, 
przekształciły się w doroczną imprezę metodyczną o szero
kim zasięgu. Plonem tej działalności było wydanie w latach 
1967-1976 dwunastu numerów fachowego poradnika Mi
łośnik teatru lalek, cieni i iluzji, przeznaczonego dla ze
społów. Podczas dwutygodniowego wypoczynku waka
cyjnego państwo Giełdonowie organizowali Biwaki 
lalkarskie. Gdy w 1980 roku Uniwersytet Ludowy w Błot
nicy Strzeleckiej uruchomił jedyne w Polsce, dwuletnie, 
stacjonarne, pomaturalne studium lalkarskie, wykłady pro
wadził również pan Stefan. Działalność Uniwersytetu za
owocowała rozszerzeniem kadry instruktorów lalkarstwa 
i rozwojem ruchu amatorskiego. We wrześniu 1985 roku 
pan Stefan przeszedł na emeryturę, ale z działalności w kul
turze nie zrezygnował. Zapoczątkowane Spotkania Ama
torskich Teatrów Lalkowych zajęły trwałe miejsce w życiu 



kulturalnym Opolszczyzny, a w 1996 roku odbywały się po 
raz trzydziesty. Przesłane już do Nowego - z tej okazji 
- serdeczne podziękowania i życzenia od władz były wyra
zem pamięci o ich organizatorze, za podejmowane inicjaty
wy i lata twórczej działalności. 

Powrót na Kociewie 

Będąc na emeryturze, państwo Giełdon postanowili 
powrócić w tak sercu miłe, rodzinne, kociewskie 
strony. W 1991 roku zamieszkali na osiedlu Nadwi

ślańskim w Nowem. Po kilku miesiącach wyłoniły się moż
liwości organizacji ruchu lalkarskiego, w oddanym do użyt
ku Centrum Kultury ZAMEK, kierowanym przez dyrektora 
Andrzeja Gapę. Były w nim odpowiednie pomieszczenia 
oraz chętna dziatwa szkolna, garnąca się do lalkowego ak
torstwa, a panu Stefanowi zdrowie dopisywało, więc bez 
przeszkód przystąpiono do działania. 

Do pierwszego zespołu aktorskiego zapisali się: Anna 
Kajnowska, Ola Podorzymska, Damian Skrobański, 
Agnieszka Solecka, Agnieszka Sukniak, Sylwia Toszek, 
Kasia Warzocha, Bartek Ostrowski, Asia Okonek i Gosia 
Wozińska. W następnym roku dołączyli: Gosia Kajnow
ska, Beata Paluchowska, Hanna Szmidt, Paweł Biały, Mag
da Bober, Ola Owczarek, Darek Piechocki, Justyna Solecka 
i Beata Warzocha. 

Rozpoczęło się organizowanie zaplecza, a dzień 2 grud
nia zapisał się inauguracją działalności. Na parterze zamku 
urządzono salę widowiskową oraz pomieszczenie dla lalek 
i dekoracji. W podziemiach zorganizowana została pracow
nia teatralna dla lalkarzy, by pod kierunkiem instruktora 
mogli wykonywać lalki, rekwizyty i dekoracje. Powołany 
do życia teatr lalkowy przybrał nazwę Baśniowy Świat. 

Inauguracja i repertuar 

Członkom zespołu przyświecał zasadniczy cel w tej 
działalności, związany ze specyficznym językiem 
sztuki w teatrze lalkowym. Najważniejszym stało się 

jej twórcze odtworzenie i w zrozumiały sposób przekazanie 
widzowi. Ponadto należało zadbać, aby prezentowany reper
tuar uczył i wychowywał, a także rozwijał wrażliwość moral
ną i estetyczną oraz wzbogacał wyobraźnię. Pierwszym eta
pem było szkolenie, z wykorzystaniem dostępnych środków, 
jak dźwięk, barwa i światło oraz ruchy i gesty. 

Młodzi aktorzy na swą pierwszą sztukę wybrali i przy
gotowali bajkę Czerwony Kapturek w opracowaniu Jerze
go Strzedy. Jej premiera odbyła się już 25 marca 1993 roku. 
Przedstawienie dostarczyło wielu emocji nie tylko akto
rom, młodym widzom również. Stanowiło zarazem zachętę 
do dalszej działalności, do poszerzenia repertuaru i wdro
żenia nowych form teatralnych. Średnio w roku przygo
towywano dwie premiery. Do tej pory Baśniowy Świat wy
stawił ich łącznie 28 zarówno w technice lalkowej, cieniowej 
jak i inscenizacji luminescencyjnej. Są to następujące utwo
ry i ich premiery: Stonoga Janiny Burzawa-Leśnej 
- 16.12.1993, Dlaczego kogut pieje rano Romana Kuszmiro-
wa - 9.04.1994, O przebiegłym zajączku Anny Markow
skiej - 19.11.1994, Żuraw i czapla Jana Brzechwy 
- 30.11.1995, Czarodziejski rysownik Stanisława Iłowskie-
go - 2.12.1995, O siedmiu krasnoludkach Zenona Slaby 
- 7.02.1996, Księżniczka na ziarnku grochu Jerzego Strze
dy - 20.05.1996, Zbliżenia Stefana Giełdona - 12.04.1997, 
Bajki pana Brzechwy Jana Brzechwy - 3.12.1997, Dziad 
i baba Józefa I. Kraszewskiego - 26.03.1998, Lisek chytru
sek Stanisława Iłowskiego - 1.04.1998, Baba Jaga u kra
snoludków Ludwika Wiszniewskiego - 18.11.1998, Skoczek-
Toczek Jana Malika - 3.02.1999, Czimi B. Apriłowa 
- 10.04.1999, O kozie rogaty bajka kociewska Bernarda Ja-
nowicza - 6.04.2000, wznowienie Czerwonego Kapturka 
13.05.2000, Kłamca Benedykta Herza - 31.01.2001, Zdarze
nie Stefana Giełdona - 5.02.2001, Zaczarowana kreda Sta
nisława Iłowskiego - 9.02.2001, Koziołeczek Janiny Pora-
zińskiej - 20.03.2001, Złoto króla Megamona Jerzego Kaliby 
- 28.03.2001, wznowienie Dlaczego kogut pieje rano 
- 24.11.2001, wznowienie Zbliżeń - 20.03.2002, O królewnie 
i zbóju Jana Sztaudyngera - 25.03.2002, Perłą Jerzego Ro-
chowiaka - 20.03.2003, wznowienie Księżniczki na ziarn
ku grochu - 22.11.2003 i Śniegowa bajka Milana Pawlika 
-9.03.2004. 

Biesiady Lalkarskie 

Dodatkową formą działalności pana Stefana są or-
ganizowane w Nowem doroczne imprezy meto-
dyczno-artystyczne pn. Biesiady Lalkarskie. Są 

one adresowane do instruktorów i sympatyków teatru la
lek w województwie kujawsko-pomorskim. Najważniejszym 
celem tych spotkań jest prezentacja własnych osiągnięć 
oraz kontaktowanie się instruktorów lalkarstwa w celu wy-
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miany doświadczeń. Do najwierniejszych uczestników 
Biesiad należą zespoły teatralne: Imagilandia ze Szko
ły Podstawowej nr 8 w Toruniu, Skrzaty - późniejszy 
Gałganek z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, Kac
per z Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kopernik 
w Toruniu oraz Cuda i dziwy ze Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Nowem. Impreza cieszy się 
również poparciem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Bydgoszczy. Każda z nich ma swój temat wiodący. 
Dotychczas omawiano organizację i integrację amator
skich zespołów lalkowych w regionie, wszystkie rodza
je lalek i form teatralnych, teatr cieni i jego repertuar, 
lalkę jawajską i marionetkę oraz występy lalek i aktora. 

Kontakty te przyczyniły się do powołania Wojewódz
kiego Klubu Instruktora Teatru Lalek w Bydgoszczy, a jego 
prezesem został wybrany Stefan Giełdon. Jego populary
zatorska działalność została doceniona i rozpowszechnio
na przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. 
Dotarcie do wszystkich instruktorów lalkarstwa i służenie 
fachową poradą zapewnia wydawany biuletyn Miłośnik 
teatru lalek. Zebrane w nim wykłady pana Stefana na te

mat lalkarstwa są najnowszym opracowaniem podręcz
nikowym, również dla studentów i zyskały uznanie 
wśród nauczycieli szkolnych. O Biesiadach Lalkarskich 
w Nowem i poruszanej problematyce pisze również Je
rzy Rochowiak w Biuletynie Informacji Kulturalnej 
w Toruniu. 

W skali krajowej czołową rolę spełniają doroczne 
Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Lalkowych w Pu
ławach. Uczestniczy w nich Baśniowy Świat nomino
wany podczas Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów 
Lalek. Podczas sesji roboczych swój program histo-
ryczno-metodyczny przedstawia Stefan Giełdon. Tutaj 
również wykłady fachowe zostały zebrane w Poradni
ku lalkarza, wydanym przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Lublinie - licząc, że pomoże on w powrocie do te
atru lalek wielu instruktorom, którzy z braku możli
wości poznania technik wybrali teatr żywoplanowy 
lub nieco zagubili się w swoich poszukiwaniach - jak 
pisze wydawca w posłowiu. 

W 2000 roku, w Centrum Kultury ZAMEK ukonstytu
owała się kapituła statuetki Piotrusia. Jest to honorowe 
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wyróżnienie przyznawane za wieloletnią działalność w upo
wszechnieniu lalkarstwa i jego wychowawczej roli oraz za 
wybitne osiągnięcia w popularyzacji i umocnieniu ruchu 
amatorskiego w regionie. Ogólnie mówiąc Piotrusia przy
znaje się ludziom nieobojętnym wobec spraw teatru lalko
wego. Tę zaszczytną nagrodę w 2000 roku, jako pierwszą, 
podczas VIII Biesiady Lalkarskiej otrzymał zespół teatru 
bajek i cieni Imagilandia ze Szkoły Podstawowej nr 8 w To
runiu. W następnych latach, podczas kolejnych Biesiad 
otrzymali ją: Jerzy Rochowiak, Renata Rybacka, Dominika 
Wojtowicz, Teresa Lassota, Grażyna Jankę, Julita Derzew-
ska, Danuta Karwasz i Beata Porazińska. 

Jubileusz 

potkanie z okazji 10. rocznicy działalności teatru 
bajek i cieni Baśniowy Świat odbyło się 14 grud
nia 2002 roku, w sali widowiskowej Centrum Kultu

ry ZAMEK. Dzieci i młodzież oddana amatorskiej działalności 
lalkarskiej przywitała uczestników uroczystości wystawie
niem etiudy muzycznej Zdarzenie z zastosowaniem świa
tła lampy luminescencyjnej (zimne świecenie), napisanej 
przez Stefana Giełdona oraz fragmentem bajki Jerzego 
Rochowiaka Perła, przewidzianej na premierowe przedsta
wienie w marcu 2003 roku. 

W sali widowiskowej zamku historię zespołu przedsta
wił dyrektor Andrzej Gapa. Podkreślił ofiarność i zaanga
żowanie pana Stefana w pracy z młodymi lalkarzami, którzy 
przewinęli się w dziesięcioletniej działalności zespołu, 
uwieńczonej wieloma znaczącymi sukcesami. W tym cza
sie przygotowano wiele premier. Znaczna liczba widzów 
mogła oglądać przedstawienia w Nowem, w okolicy, a na
wet w kraju, w programach ogólnopolskich i regionalnych 
emisjach telewizyjnych. 

Wspominano wyróżnienia uzyskane podczas Ogólno
polskich Spotkań Teatrów Lalek w Puławach. Uzyskali je: 
Anna Kajnowska za odtworzenie roli wilka w Czerwonym 
Kapturku, Małgorzata Warzocha za rolę tytułową w Skocz-
ku-Toczku, Damian Skrobański i Małgorzata Warzocha za 
Dziada i babę, Paulina Pamuła za rolę Hani w Lisku chy
trusku, Danuta Kortas za rolę błazna w Księżniczce na 
ziarnku grochu oraz Angelika Kaczor również za rolę wil
ka w Czerwonym Kapturku. 

Do wielu sukcesów Baśniowego Świata przyczynili 
się jego długoletni członkowie: Justyna Solecka, Beata Wa
rzocha i Karolina Stryjewska, które nie uczestniczą już 
w pracach zespołu. Damian Skrobański, choć jest studen
tem, świętował dziesięciolecie działalności, a nieco wcze
śniej, podczas X Biesiady Lalkarskiej został wyróżniony 
statuetką Piotrusia. Siedem lat działalności świętowały: Do
rota Kortas, Małgorzata Warzocha i Agnieszka Waśniew-
ska, a Piotr Marszałł - sześć lat. Pięcioletni staż mają: Anna 
Kajnowska, Agnieszka Solecka i Arkadiusz Dunajski. Jubi
leusz teatru świętowali również najmłodsi jego członkowie. 
Było wiele gratulacji i życzeń od władz samorządowych re
prezentowanych przez burmistrza Stanisława Butyńskiego 
i zastępcę Urszulę Kempińską-Czerwińską. Członkowie ze
społu oraz ich rodzice ze szczególną wdzięcznością dzięko
wali panu Stefanowi za trudy wychowawcze i życzyli dal
szych owocnych lat pracy. W końcowej części uroczystości 
przy kawie, herbacie i ciastkach oglądano fragmenty kroniki 
zespołu, wybrane z przeszło piętnastogodzinnych nagrań 
wideo, przygotowane przez pana Stefana. 

Ignorując uciekający czas 

Trudno jest wymienić wszystkie dokonania i oko
liczności im towarzyszące, związane z bogatą dzia
łalnością Stefana Giełdona w Nowem. Ich warto

ści dla Kociewia, dla rozwoju teatrów lalkowych w Polsce 
oraz dla nowskiego społeczeństwa nie da się ocenić ani 
wyrazić słowami. Przecież w dotychczasowej działalności 
w Nowem uzbierało się około 320 przedstawień dla blisko 
trzydziestotysięcznej publiczności, głównie na ziemi po
morskie j . Ponadto niezl iczone grono telewidzów 
w TVP1, TV Polonia i w programach regionalnych TVP3 
mogło oglądać: Czerwonego Kapturka, Dziada i babę, 
Babę Jagę u krasnoludków, Skoczka-Toczka oraz baj
kę w gwarze kociewskiej - O kozie rogaty. Rozpatrując 
chociażby pierwsze półrocze 2004 roku Baśniowy Świat 
dał 14 występów dla 947 widzów, w tym jeden w Sępól
nie Krajeńskim i dwa w Lipinkach (gm. Warlubie). Obec
nie trwają przygotowania trzech nowości: Motyl Jerze
go Rochowiaka, O przekupnych zwierzątkach Wandy 
Markowskiej, Kotek i piesek Józefa Czapka oraz wzno
wienie Żurawia i czapli Jana Brzechwy. Inscenizacje te 
realizuje aktualny skład aktorski: Arkadiusz Dunajski, 
Przemysław Jenda, Dorota Kortas, Łukasz Literski, Piotr 
Marszałł, Justyna Orzechowska, Agnieszka Waśniew-
ska, Mariusz Goliński, Małgorzata Jabłońska, Jagoda 
Paluchowska, Agata Rychlewicz, Piotr Wasielewski, 
Patryk Wendowski, Michalina Budka, Martyna Dem-
bek, Agnieszka Jackowska, Angelika Kaczor, Adrian 
Ziółkowski, Anna Żurawska oraz Izabela Żurawska. 

Życie pana Stefana zbliża się do osiemdziesiątki i do
biega dwudziestoletni okres przebywania na emerytu
rze, minęła też 55. rocznica pożycia małżeńskiego. Mimo 
że czas ucieka, planuje następne zamierzenia. Jest czło
wiekiem czynu, a swoją energią i pomysłami mógłby 
obdarzyć wielu młodszych. Dla rozwoju lalkarstwa zro
bił bardzo dużo. Uważa, że rola bajek i teatru jest ogrom
na w wychowaniu młodego człowieka. Oprócz doznań 
i przeżyć estetycznych stwarza możliwość zaspokoje
nia własnych potrzeb, szczególnie w sferze poznawczej 
i moralnej. Udział w życiu kulturalnym kształtuje pozy
tywne cechy osobowości u dzieci i młodzieży oraz od-
działywuje pozytywnie na ich postawy moralne i ide
owe. A najważniejszym jest to, że ruch amatorski rodzi 
własne, oryginalne wartości, ujawniając swoiste pro
pozycje warsztatowe, odmienne od narzucanych form 
propagowania kultury teatralnej. 

Takim właśnie człowiekiem, który ukochał pracę pe
dagogiczną i teatr lalkowy, a wraz z żoną poświęcił tej 
pasji całe życie, jest Stefan Giełdon. Bezsprzecznie pani 
Wanda wniosła spore zasługi na tym polu, a synowie 
poświęcili się pracy pedagogicznej: Eligiusz (ur. w 1957 
roku) -jest nauczycielem muzyki i dyrektorem Kwidzyń
skiego Centrum Kultury i o siedem lat starszy Zbigniew 
- matematyk - jest nauczycielem na Podkarpaciu. Pod
czas przerwy wakacyjnej, latem pan Stefan oddaje się 
swojej drugiej pasji - żeglarstwu. Na małym jachcie 
Wodnik przemierzył wiele polskich rzek i jezior. Uczest
niczył również w wielu flisach i rejsach organizowanych 
przez Polską Ligę Morską i Rzeczną oraz PTTK. 

W tym właśnie tkwi tajemnica jego ogromnej energii, 
żywotności, sprawności fizycznej, intelektualnej i ducho
wej, jak gdyby ignorującej upływający czas. 



Z wielką satysfakcją drukujemy pierwsze trzy rozdziały wspomnień Huberta Pobłockiego, pra
cy nagrodzonej w konkursie na pamiętniki lekarzy, rozstrzygniętym w maju 2004 roku w Warsza
wie. 

„Gawanda" Hubka zambodłubka jest napisana w gwarze kociewskiej, co - poza wartościami 
merytorycznymi wspomnień autora - wzbudziło szczególne uznanie jurorów. 

Zamieszczamy również komunikat jury konkursu oraz słowa podziękowania wygłoszone po 
kociewsku przez Huberta Pobłockiego na uroczystości wręczenia nagród w dniu 16 czerwca br. 
(w Gadce po naszamu). 

Gratulujemy! Mowa naszych przodków zadomowiła się też w annałach wydarzeń Naczelnej Rady 
Lekarskiej i Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

Motto: 
Gwaro kociewska, mały ojczyzny, Bóg sóm 

toć uż przed wiekami halal cie nóm. 

Chto czuje cie lucham, 

Tan łodgadnie ducham, 

Jak tobó rozbrzmniywa kóżdyn kociewski dom. 

I. Dwa dentysty zes Kociywia 

Na zawdi zapamniantałóm siyrpniowy dziań psiyrw-
szygo wojannygo lata 1940 r. na Kociywiu. Tata 
i mama łobudzili mnie ryno, zes dzieciancygo śpsi-

ku, sztrówkami wew mniamniecki mowie: 
Auf, auf spricht der Fuchs zum Hase, 
horst du nicht den Jager blasen?1 

Obadwa łusiedli sia na kant łóżka i naczali łechtać mnie 
wew podeszwy szpytów. Naczałóm wiyrzgać gyrami, a wew 
syrcu byłóm, pómnimo śmniychu, jakoś wejta niemniyrny. 
Wew nórtach ślypsiów było mokro od łzów. Moja jizdebka 
wew świyżo - łóńskygo roku - wymurowany, bez mularza 
Niedzielskiego chatce, co stojała na łosiedlu „Abisynia", 
fol była słónyszka, chtórne grzało białe, wykalkowane ścia
ny. Na nich to wisieli wew dykich, złotych ramach śwante 
łobrazy łobsiadłe bez czarne muchy. Najwiancy jich dało 
na muchołapce pod posowó. Zez dworzu bez łokno, dało 
czuć śpsiyw ptaków i gruchanie synogarliców. Nasze go-
łómbki, co je przed wojno cuchtował tata, musielim łóńsky
go roku, skoro jano na Kociywie wleźli Mniamcy, powybi

jać. Zes jejich rozkazu za
strzelone łosteli wew 
mnieście wszitke psy. 
I nasz kejter tyż. Mniano-
wał sia Luks i długo żarn 
go łopłakiwał. 

Jak żarn jano przeter 
ślypsia i pocałowałóm 
wew baki mama i tatę, 
wyniuchałóm wew lufcie 
świyży, latosi brzad, co 
stojał wew kipce na 
środźku stołu. Przypom
niał żarn so, co lólki uż 
od para niydzielów ga-
deli, że jak jano na drzywach dojrzejo psiyrwsze au-
gustki bańdziesz musiał iść do szkoły. 

Szkoła była mniamniecka. Stojała na łulicy Herrenstras-
se. Mnianowała sia Volksschule. Wew jeji dwóch budyn
kach zes czerwony cegły, po przedwojanny szkole wydzia
łowy, łuczyło sia paraset dzieciaków. 

Łod poczóntku wojny wszitke musielim wew szkole, 
dóma, kościele i wszandzie gadać jano po mniamniecku. 
Przed wojno to gadelim wew gwarze kociywskiej, po pol
sku, abo po mniamniecku. Jak chto chciał. Na Pómrach 
- wew dawnym zaborze pruskim - wiele znało mniamniec
ka mowa. Toć moje lólki i rodziciele, co chodzili za młodu 
do mniamnieckich szkołów tyż wejta. 

Po frysztyku, fejn łobutygo wew nowe szkolne chały: 
pukolanówki, sandały na szpytach i zes tornistram na pu-



klu, łobadwa mama i tata, łodhaleli mnie do psiyrwszy kla
sy. Takich knapów i dziywczaków, wypsindrowanych jak 
ja, szło wiancy zes „Abisynii", różnymi Steckami, wew ta 
sama strona - do szkoły. Nastali cianżke lata łuczby. Mniam-
nieckie szkolne srodze kareli toć nas purtków uż wew 
psiyrwszy klasie. Za łośle łuszy wew ksióżce dało wały 
szcino po łapach. Za fleki na tafli do psisania i za fleki łod 
tynti dało wyksa dykim knuplam. Za szwyndanie sia, sóm 
dyrechtor szkoły liniył kóżdygo rancami po bakach, jaż 
łostaweli dangi na mućce. Eszcze cianży było naszym ro
dzicóm i lólkóm. Wszistke musieli lugać na Mniamców. 

Jednygo dnia bryfkarz łostawził wew bryfkastce, dla 
mojygo taty, wysz wew bryfómszlagu. Na wyszu stojało 
napsisane, że tata ma sia zarazki stawzić wew kasarach 
mnianowanych jimnianiam generała von Mackensena, co 
byli kele smyntarza i jechać na wojna. 

Wew tym czasie Mniamcy hauzoweli uż wew całki Oj-
ropsie. Brukowało im wojska. Tedy wcióngeli do wojska 
corazki to starsze roczniki chłopów. 

Toć wejta, późno jesianio 1942 roku, jak uż listy zes 
drzewów byli spadniante, a wiater gwizdał wew kómninie, 
ja zes mamo łodhalelim na bana naszygo tatę łobutygo 
wew uniforn koloru feldgrau Organisation Todt2. Tata i in-
ksze chłopy zes Kociywia mieli budować drogi, bónkry, 
i rowy przeciwtankowe na Rusi. 

Po drodze na bana tata kazał mnie zorgować o mama 
i wysztafsiyrować sia na dentyste, jak znany i achtówany 
wew mnieście dentysta Arnold Herrmann. Jak uż tata zes 
swojim rubzakam wkletrował do wagónu, to eszcze na od-
jezdnym, pómachał nóm ranko. Banmajster zagwizdał, pod
nies wew góra lizak i bana cióngnianta bez czarna od dymu, 
wangla i smarów maszyna parowa ledwo, ledwo poción-
gnyła wagóny sztrekó na frónt bez Szczew, Malbork do 
Witebska. Tego dnia wywiezła zes Kociywia setki chło
pów. Wszitkim kobiytóm, lólkóm i nóm dziecióm, co łoste-
lim stojić polejcieli łzy zes ślypsiów. 

Zes bany poślim do fary kele rynku zmówzić paciy-
rze za to, coby wszitke zdrowo i cało przyjecheli nazatki 
zes ty wojny. Wiela pómerło. Mój tata przyjechał nazat, 
ale wew siyrpniu 1945 r., po wojnie, wej wzión i umer na 
tifus, co grasował wew mnieście na Kociywiu, Pómrach 
i całki powojanny Ojropsie. Tak żarn łostał jedynakam 
i pusiyroto. 

II. Biydnym wiater durcham wew łoczy wieje 

Tego pamniantnygo 1945 roku na Kociywie naszła 
tanga zima, chtórna cióngnyła sia eszcze bez wio
sna. Starogard był 20 i 21 lutygo walnie zbombar

dowany przez Ruskich. Gruzy przywaliła dyka szychta 
śmniegu. Pómnimo tygo, wszitke Polaki sia redoweli, że 
Mniamcy poszli precz zes mniasta. Po nich wleźli nóm na 
karki Ruchmole. Znówki nastała wszandzie polska mowa. 
Ja żam zes inkszymi kamratami, co wejta nie byli wyjechane 
do Reichu, poszłóm do polski szkoły: Publicznej Szkoły 
Powszechnej nr 3. Wew ty szkole uż nie dało wciyrów łod 
szkolnych. 

Moja matka gdowa, jak łónygdaj, po psiyrwszy wojnie 
śwatowy, jej matka Franciszka, tera sóma musiała tyrać na 
nas łobadwóch. Tak jak moja lólka Warmbierowa bez całke 

swoje gdowie życie prała, mónczkowała, płatowała plati-
zram i szpanowała wew swojim Zakładzie Krochmalenia 
Kołnierzyków bielizna i gardiny dla fabrykantów żydow
skich Goldfarbów, Winkelhausenów, adwokata Jakobsó-
na, dla ksiandzów Hackerta, Szumana, czy Mniamca den
tysty Herrmanna, terazki moja mama platowała: koszule, 
fartuchy, pukoszulki, kragle i szpanowała deczki i gar-
dyny dla swoich kóndów. Po wojnie wew naszym mnie
ście uż nie dało Żydów. Te pouciykeli przed hitlerowca
mi, abo łosteli zamordowane wew Szpangawskim Lesie 
kele Starogardu. 

Arnold Herrmann, choć był łurodzónym wew Prusiech 
Wschodnich Mniamcem, łod kóńca psiyrwszy wojny śwa
towy zorgował o kły Kociywiaków. Był uprawnionym tech-
nikam dentystycznym. Za to, że bez całka druga wojna 
śwatowa pómagał Polakóm i Żydóm, co siydzieli, ciyrpsieli 
wew Stutthofsie i inkszych lagrach, po wojnie łostał zre-
habzilitowany i robjił dali to co zawdi. 

Pómniyszkiwał zes swojó familijó wew siydam jizbo-
wym pómniyszkaniu. Ja nosiłóm jamu paki zes wypla-
towano, bez moja matka bielizno. Jak żam jano roztwo
rzył dźwiyrze łod jego chałupy, dało wjidać 
wybónrowana waksam podłoga i trepy na psiantro. 
Szajby wew łoknach zawdi byli wypucowane na blic 
blank. Pod posowó wjisieli szklane gloki, a wew nich 
palili sia mlyczne, elekstryczne kruszki. Ściany antryjki 
pómalowane byli wew bestre rychle kwsiatów. Chdy 
żam u dźwiyrzów przygniet palcam knafel elekstrycz-
nygo zwónka, roztworzyła je mnie córka dentysty, Edel-
garda Janca, gdowa po zamordowanym wew Katyniu 
- bez Ruskich - lykarzu polskim oficyjerze, podporucz
niku Izydorze Jancy. Zamanówszy paka wypletowany 
bielizny łodhalałóm direkt do jizby wew chtórny robjił 
dentysta. Po drodze dało wjidać chdzie siedzieli na wy-
polstrowanych krzesłach pacjenty. Niechtórnych bole
li kły tak srodze, że trzymeli sia za baki, abo umieli ło-
puchniante baki, czy łobindowane głowy. Eszcze inksze 
pochlipsiweli zes stracha przed dentysto. Po łodebra-
niu zapłaty dla mamy, gospodarz zawdi dawał mnie na-
psiwek, co halał na całki tydziań na: bómbómy, biljety 
do kina, sztyfty do psisania, abo ksióżki. Toć wejta za
wdi walnie ciekaw rozglóndałóm sia po pómniyszkaniu. 
Stojeli tamój, kele łoknów dwa zesle dentystyczne. Na 
jednym dentysta cióngnół kły. Na drugim bormaszyno 
wiyrcił dziury wew kłach, zakładał: plomby, wstawiał 
ludzióm korónki, mosty i protyzy. Zamanówszy, jak miał 
dobry humor, tedy zagadywał mnie po mniamniecku i re-
dził, co bym sia wysztafsiyrował na dentystę, tak jak 
ón. Był uż starym, przez życie zmarachowanym człe-
kam. Sóm sztudyrował, eszcze wew XIX wieku (1896-
1899) wew Bremnie u dentysty Fritza Wallrata i u wal
nie achtównygo dochtora Herbsta. Łod jego to 
nazwiska wzianli sia, stosowane do dziś dnia, metody 
pobiyrania abdruków bezzambnych dziósłów mniano-
wane testami Herbsta. Zawdi jak dentysta Herrmann 
mniał chwsiłka fraj, dawał mnie do ranki cangi denty
styczne, żebym sia zes nimy łoswajał. Wew nórcie jego 
roboczy jzby stojała stara pydałowa bormaszyna, na 
chtórny mogłóm trampać. Tedy jeji koła sia krancili. Her
rmann gadał, że jak ja sia uż wysztafsiyruja, nie banda 
musiał na takim gracie wew kłach bórować. Za para lat 



- gadał - da eszcze chwadsze, elekstryczne bórmaszy
ny niż ta moja łod Siemensa, co jó tera móm. Zes inkszy 
szafki wyhalał bestre flaszeczki i szachtelki na chtór-
nych stojało napsisane: Creozot, Camphenol, Pasta Arse-
nicosa, Fletscher. Jak żarn je łodpropkował i niuchnył łod 
wszitkich walnie świdrowało wew grulku. Najwiancy łod 
lizolu do mycia chracholnicy, mnianowany tómba. Do niy 
dentysta wrzucał wycióngniante kły, pniaki, a chory wy
pluwał chrachole, krew, i stora. 

Razki, eszcze przed maturó łobalił żarn sia na łyżbach 
i złómałóm so kieł na sómym przodźku. Byłóm tym srodze 
zmartwsiony. Jednako dentysta Herrmann zarazki wstawjił 
mnie korónka zes stali, co sia świyciła jak zwiyrciadło. No
sił żarn jo wew gambie bez 33 lata. Za robota nic nie wzión. 
Eszcze dał mnie swoje ksióżki dentystyczne, co bym sia 
naczytał przed egzaminami do akademiji. Dentyste trzymeli 
sia tyż faksy. Na ta mniara psiytał mnie: 

- Chtórny kieł wew gambie je najwiancy wart? 
Myślał żarn, że dolna trójka, bo na ni można przyklam-

rować dolna protyza ruchóma. On sia jana śmniał i rzekł: 
- Zapamniantaj so! Najwiancy wart je tan kieł, chtórny-

go ni ma wew gambie, bo wstawiynie go wiele kosztuje. 
Dla kociywskich knapów nasz dentysta był mustram. 

Wszistke jamu czapkowelim. Wjidział sia kóżdymu chło
pakowi. Przed wojnó trzy razy łostał królam kurkowym. 
Wew jego jizbie wisieli na ścianie dwa flinty powiyszó-
ne na krzyż. Stojał zesel zes eśt skóry. Arnold za młodu 
chodził na jajta, strzylał do zajków i inkszygo zwiyrza. 
Do dziś dnia wew Muzeum Ziemi Kociewskiej da widać 
pas naramianny zes myndalami Starogardzkiego Brac
twa Kurkowego, chtórny po śmniyrci króla wew roku 
1952 familija darowała muzyjóm. 

Zamanówszy wew pómnieszkaniu dentysty dało czuć 
muzyka. To jego wnuczka, Róża, grała na klawikordzie dury 
i molle. Tamój psiyrwszy raz na żywo żarn czuł ta psiankna 
muzyka Szopena. Łón sóm rzampolił na skrzypkach. Niy 
był wysokim chłopam. Miał glaca. Pod grulkam mały wón-
sik. Na łoczach szkła. Dość walny sóndek. Wew sztulpach, 
wyplatowanych przez moja matka koszulów mniał wetch-
niante złote knafle. U kragi szpicknopek. Był szesnastam, 
ostatnim dzieciakam swoich rodzicielów. 

W jego roboczy jizbzie, naprzeciwko zeslów dentystycz
nych, wjisiała na haczyku tabliczka, na chtórny stojało 
napsisane: 

Żyć radośnie rzeczą znaną, 
rączo ludziom szczęście nieść. 
Tylko radość innym daną, 
można w swoje serce wnieść. 

Te słowa żarn so wzión do syrca i nie zabacza bez całkę 
życie. Arnoldowi Herrmannowi zawdzianczóm, że łostałóm 
dentystó! 

III. Fabryka chemiczna 
Kurta Boskampa Chemische 

Pharmazeutische Fabrik Preussisch Stargard3 

Toć jak jano dentyście brukowało medykamentów, 
to nie musiał dalek szukać żeby je kupsić. Kele 
jego chałupy, bez ulica na szago, łod roku 1930 na 

mniejscu zbankrutowany fabryki maszynów Horstmanna, 
mniamniecki aptykarz, Boskamp, założył fabryka farma

ceutyczna, chdzie wszitko co brukowało chorym dało 
kupsić. 

Wew wojna, jak nasteli na Kociywiu Prusy Zachodnie, 
wew fabryce Boskampa robotniki, techniki, igżyniery, uczo
ne wyrabieli medykamenty, bindy, plastry. Fabryka była 
oczkam wew głowie gaulajtera Westpreussów, Forstera. 
Była najwiankszó fabrykó wew mnieście. Robjiło wew niy 
nawet 470 ludziów, wew tym jajńce wojanne: Angliki, Wło
chy i inksze niewolniki. Durcham brukowało ranców do 
roboty. Na fróntach przybyweli ranne i chore. Tedy wejta 
i my dzieciaki szkónle łostelim wcióngniante do roboty dla 
Boskampa. Raz wew tydziań na robotach rancznych wew 
szkole, bez całki dziań musielim składać szachtelki zes kar
tónu. Ryno, autam przyhaleli do szkoły sztancowane kar
tóny. My musielim dzieciancymi rancami, uformować zes 
nich szachtelki i łostawjić jano niezamknianty dekelek. 
Tedy robotniki wew fabryce wkładeli do środźka: pyle, 
kapsle, abo ampułki, zamykeli dekelek i towar był fer-
tych do wywózki na frónt. Za ta robota, na rzecz Bo
skampa, tyn dobry fabrykant zorgował o nas i nasze 
zdrowie. Do naszy szkoły przychodzili jego lykarze, abo 
psielangniarki i daweli nóm witamina C wew pyłach. 
Przy tym gadeli, że to je mniast masła, co durcham wew 
składach i na chlybie brukowało. Inkszym razam szczep-
sili kóżdygo purtka igło i zes szprycy lykarka wpusz
czała pod skóra kapka płynu, co miał retować przed 
tifusam. Na drugi dziań ranka była spuchnianta i łobo-
lała, ale za to jak dało po wojnie tifus, nie umniyreli 
dzieciaki jano starsze, zmarachowane wojno ludzie, jak 
na ta mniara mój tata, co nie byli szczepsióne. Eszcze ink
szy raz bylim szczepsióne przed suchotami. Stojelim tedy 
wew długi raji, a psielagniarka przyklyjała kóżdamu zes nas 
plaster na psiyrsiach. Na drugi dziań kele plastra i pod nim 
dało wjidać czerwóna skóra i walnie świyrzbziało. To ło-
znaczało, że stelim sia łodpome na suchoty. 

Pod koniec wojny ruskie fligry zbómbardoweli fa
bryka Boskampa i inksze dómy wew Starogardzie. Na wiyść 
o tym, że Boskamp sia pali, rodziny tych robotników co 
pómniyszkiweli na „Abisynii", czy działkach lubichow-
skich, polejcieli na retunek swojim lólkóm, matkóm, dzie
cióm co tamój łosteli pod gruzami. Dało wiela zabitych, 
zagazowanych i rannych od bómbów, szplitrów i juksów, 
co tamój lagroweli. Sóm żarn pomóg gdowie Pelasi, zahalać 
na sankach pod mur smyntarny trupa jej i córy, naszy sóm-
siadki, dwadzieścia lat stary, Bernadety Sprengel. Umer-
tych i zabitych choweli dopsiyro późni, wiosno, jak śmnie-
gi stajeli i mrozy puścili, a grabarze mogli wykopać dla nich 
kulki na smyntarzu. 

Właściciel fabryki, Boskamp, jak łobaczył, że dzieło jego 
życia je całkam kaput, a Ruchmole dybio na niygo, wzión 
i zastrzelił sia. Wszitke mniastowe żałoweli tego dobrego 
Mniamca. 

Polaki za PRL-u łodbudoweli i rozbudoweli fabryka 
mnianowana terazki POLPHARMA. Je óna i dziś najwiank-
sza wew mnieście i wysyła swoje medykamanta na cała 
Polska i wew śwat. 

1 Wstań, wstań gada lis do zajka, 
nie czujesz grania na jajta?! 
2 Organizacja Todta. Paramilitarne jednostki zajmujące się na 

tylach frontu budową umocnień, dróg, zapór itp. Nazwa pochodzi od 
nazwiska byłego ministra pracy w rządzie faszystowskich Niemiec. 

3 Chemiczno-Farmaceutyczna Fabryka w Pruskim Starogardzie. 



Wew podziance 

Czuja sia zaszczycóny, że jako łodznaczóny nagrodó 
szpecjalnó dyrechtora Główny Biblioteki Lykarski, 
Aleksandra Tulczyńskiego, za: „szczególne walory 

pamiętnika napisanego gwarą kociewską", mogą wew jim-
nianiu wszitkich tutej łobdarowanych, dykimi bryfumszla-
gami, bez dyrechtora generalnygo POLPHARMY, Grzego
rza Michniewskiego i wew swójim własnym jimnianiu, 
podziankować łorganizatoróm za trudy i szczodrość! 

Toć wejta tedy pozdrawióm tu wew ti psiankny, sto
łeczny zali: śwat lykarski zes prezesam Naczelny Rady Le
karskiej Konstantym Radziwiłłem na czele. Witóm walnie 
achtownych: prezesów, jurorów, dyrechtorów, redachtorów, 
profesorów, dochtorów i wszistkich inkszych łapsiduchów, 
jak do ti pory na Kociywiu gadajó na biały perzonel służby 
zdrowzia. 

Chcą rzec, że nagroda co żarn dostał, symbolicznie po-
świyncóm pamniańci umertygo przed rokam śp. Bernarda 
Janowicza, wielgachnygo kociywskygo bajkopsisarza, ga-
wandziarza, faksiarza! 

Najkrócy, bo dostałóm jano dwa mninuty na moja gad
ka, ło Kociywiu mówio sztrówki psiaśni Bernarda Sychty, 
co napsisał „Słownik kociewski": 

Chdzie Wierzyca, Wda 
Przy śrybrnym fal śpsiywzie 
Nieso woda wew dal 
Tam nasze Kociywie. 

Dodóm do tygo eszcze mój limeryk: 

Gwaro kociywska, mały łojczyzny, Bóg sóm, 
toć uż przed wiekami halal cie nóm. 
Chto czuje cie łucham, 
tan lodgadnie ducham, 
jak tobo rozbrzmniywa kóżdyn kociewski dóm. 
Stolico Kociywia, chtórno wejta zarzóndza prezydant 

Stanisław Karbowski, je Starogard Gdański. Dla tych, chtór-
nym je skómo za mniastam łurodzynia napsisał żarn: 

Sztyrosztrówkowiec 
Toć chto wew Starogardzie kociewskim sia łurodził, 
do kościołów i szkołów tutej chodził, 
choc by bytl dalek wew swat precz wyjechany, 
tyn zawdi rad nazatki tu wej przyńdzie jak do mamy! 
Apartne słowa móm dla dyrechtora POLPHARMY. Wew 

mojim pamniantniku napsisał żarn ło tym jak wew roku 1930 
wew mniejsce splajtowany fabryki Horstmanna, mniamniec-
ki aptykarz Kurt Boskamp założył Zakłady Farmaceutyczne 
Boskampa. Terazki mnianujo sia „POLPHARMA". Móm tyż 
dla dyrechtora, wew tym dykim bryfumszlagu, wideokasyta 
zes fragmantam filmu zes czasów wojny, na chtórnym da 
widać Kurta Boskampa i robotników jego fabryki. 

Na łostaciek moji krótki gawandy zapraszóm wszist
kich warszawiaków do spandzania urlopu na Kociywiu, bo 
tamój da psiankne landszafty i można zes smako zjeść. 
Przyjmnijta, wew podziance, wszistke co tu sóta, moja bryf-
kartka: Łónygdejszy i latosi Starogard Gdański. 

Hubek Zambodłubek 

Komunikat jury konkursu na pamiętniki lekarzy 
ogłoszonego przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła, 

dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej Aleksandra Tulczyńskiego 
i redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej" Marka Stankiewicza 

Jury konkursu w składzie: 
Wiesław Jaszczyński - wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Roman Meissner - prezes ZG Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji 
Andrzej Steciwko - prezes ZG Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 
Jerzy Woy-Wojciechowski - prezes ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

Jerzy Wunderlich - zastępca redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej" - przewodniczący 
na posiedzeniu 8 maja 2004 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

NAGRODĘ PIERWSZĄ w wysokości 5000 zł - Tadeusz Tołłoczko, Warszawa. 
DWIE RÓWNORZĘDNE NAGRODY DRUGIE po 3000 zł każda - Stanisław Iwankiewicz, Wrocław, 

Anna Paczkowska, Poznań 
TRZY RÓWNORZĘDNE NAGRODY TRZECIE w wysokości po 1500 zł każda Jadwiga Klarner-Szymanowska, 

Warszawa, Tomasz Marciniak, Ełk, Janusz Neyman, Charzykowy 
WYRÓŻNIENIA 

Dziesięć równorzędnych wyróżnień po 1000 zł każde otrzymują: 
Stanisław Abramczyk, Warszawa, Helena Borowicz, Gdańsk, Joanna Jastrzębska, Gniezno, Wacław Kornaszewski, 

Wrocław, Janusz Kowalski, Lębork, Józef Kuźmiński, Supraśl, Roman Stępniak, Warszawa, 
Iwona Szafranowicz-Małozięć, Elbląg, Ryszard Waszkiewicz, Bartoszyce, Bronisław Wieczorkiewicz, Chorzów. 
NAGRODY SPECJALNE prezesa NRL Konstantego Radziwiłła dla Macieja Frąckowiaka za przejmujące opisanie 

heroicznej walki z chorobą na kartach jego pamiętnika dyrektora GBL Aleksandra Tulczyńskiego dla Huberta 
Pobłockiego za szczególne walory pamiętnika napisanego gwarą kociewską. 



Po raz trzeci chciałabym zatrzymać Czytelników Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
przy wyszczerkach/przeszczerkach kociewskich. Przypominam, że według Bernarda Sych-

ty są to rymy wyszydzające, najchętniej powtarzane przez dzieci, nawiązujące najczęściej do imie
nia, rzadziej do nazwiska osoby, przeciwko której są wymierzane. 

Imiona męskie i żeńskie już były, teraz nazwiska, które 
również miewają regionalne „przypisanie". Do nazwisk 
najczęściej występujących na Kociewiu Bernard Sychta 

zalicza m.in. nazwiska: Mrózek, Plichta, Pliszka, Seroka, Ta-
laśka. O tym ostatnim zanotował wyszczerkę: 

Talaśka złapał ptaszka. 
Prziszedł Koszmider ji mu widerł. 

Obok nazwisk w życiu wspólnoty wiejskiej często sto
suje się tzw. przezwy, czyli przezwiska. B. Sychta tłumaczy 
ich powstanie tak: gdy kilka rodzin w tej samej wsi nosi to 
samo nazwisko, to dodaje się przezwy przechodzące z ojca 
na syna... W swoim słowniku wymienia przezwy Kuziem-
skich z Osia: Ajać, Biegas, Budzisuka, Gliglejka, Jónek, 
Kurzeja, Lisek, Mruczek, Pieczułka, Pluś, Pchlarz. 

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK 

Jeszcze raz o nazwach własnych 
w wyszczerkach kociewskich 

Ciekawą żartobliwą rymowanką jest podany przez 
autora „Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej" 
tekst, w którym można wstawić różne nazwiska. 

Dziuralewska leży chora, 
Dziuralewski do dochtora. 
Dziuralewska w łóżku Stanka, 
Dziuralewski batam panka. 

Bernard Sychta podał, że tekst znany jest na całym 
Kociewiu, z tym, że w Drzycimiu wymieniają nazwiska 
Cyranowski; w Pelplinie Muralewski; w Osiu Papierow-
ski, a w Barłożnie Telerewski. Mówiący może też wstawić 
własne nazwisko. 

Diacheł 
Rys. Grzegorz Walkowski 

Niekiedy przezwisko powstaje ze skróconego nazwi
ska. Znowu z Osia leżącego na skraju Kociewia B. Sychta 
zamieścił dowcipną rymowankę: 

Leszczyna rozcina / Racki piecze placki, 
Sada podkłada, a Parada zjada. 

W ten sposób uwiecznił nazwiska: Leszczyński, Sa
dowski, Paradowski. Działo się tak i dzieje nadal nie 
tylko na Kociewiu. Dążenie do skrótu często jest obec
ne w języku, zwłaszcza w potocznej odmianie. Trzeba 
przyznać rację onomastom, że do pełnego obrazu na
zewnictwa należą też przezwiska. Każdy, kto mieszkał 
w moim rodzinnym Sulnówku, wie, że Czekała to Cze-
kałowski, Stachura to Stachowski, Zalecha - Zalew
ski, a Żur-Żurek... 

Na zakończenie tej części podaję za B. Sychta 
wyszczerkę pasującą do wielu kociewskich wsi: 

W.... mieszka 
Jagłów co diabłów, 
Pjijorów co worów, 
Szczigłów co widłów (lub jigłów), 
Gzelów co srelów. 

Nieliczne przezwy dotyczą nazw grup regionalnych. 
W słowniku B. Sychty znajdziemy: 

Cybuchi - mieszkańcy miejscowości Lipinki pod War
lubiem przezywani tak od namiętnego palenia cybuchów, 
czyli fajek. Synonimem jest tu przezwa: Fajfkarze. 

Niechęć Pomorzaków do ludności napływowej ze 
wschodu Polski wyraża się wprzezwie Ciubaryk. Wyśmie
wani byli i swoi np. Piecuchy czyli mieszkańcy wsi Piece: 

Piecuchi majó zawdi głodne brzuchi. 
Toponimy, czyli nazwy własne miejscowości na Ko

ciewiu, występują również w wyszczerkach zarejestrowa
nych w dziele B. Sychty. Będzie o tym mowa w następnym, 
ostatnim z tego cyklu, komunikacie. 



BOGDAN K. BIELIŃSKI 

Hillarowie 
Ziemiańskie familie z Pomorza Nadwiślańskiego 

(dokończenie) 

Linowiec koło Starogardu 

Poza Rajkowami Hillarowie założyli swoje siedliska 
w Linowcu niedaleko Starogardu. Z tego odga

łęzienia powstała też odrębna linia z siedzibą 
w Grzybnie bliżej Chełmna. Z Rajków też wyłoniła się 
kolejna gałąź, najpierw poprzez dzierżawę roli, a potem 
na prawach własności z gospodarstwem w Piesienicy koło 
Zblewa. 

Gospodarkę w Linowcu Hillarowie prowadzili przez trzy 
pokolenia. Pierwszym z Hillarów, który osiadł w Linowcu 
był Józef (1792-1860), urodzony w Rajkowach, gdzie ojciec 
jego, Piotr, wraz z matką Barbarą z d. Niklas, gospodarzyli 
już od dawna. Józef był drugim po Jakubie rolnikiem w tej 
samej rodzinie Hillarów i dlatego musiał miejsca dla siebie 
szukać poza Rajkowami. W chwili śmierci ojca miał 21 lat 
i udział w schedzie umożliwił mu kupno samodzielnego go
spodarstwa. W drugim pokoleniu po Józefie gospodarstwo 
dziedziczył jego syn, Jan Tomasz, ożeniony z Barbarą Małec
ką z Nowej Cerkwi, siostrą tamtejszego księdza Ignacego. 
Jeśli przekazy rodzinne uznamy za wiarygodne, to poświad
czają one żywotność Jana do 1917 roku, co oznaczałoby, że 
brakowało mu zaledwie trzech lat do 100 lat życia. Dlatego 
Augustyn, pierworodny syn Jana, przejąć mógł gospodar
stwo w najbardziej sprzyjającym dla siebie momencie. Au
gustyn w 1900 roku poślubił Leokadię Bielińską, córkę 
Michała i Joanny z d. Boroch z Pączewa i prawdopodobnie 
wówczas nastąpiło przejęcie gospodarstwa. 

Wiadomo również, że Augustyn był długoletnim soł
tysem w Linowcu (do 1930 roku). Na okres ten przypadła 
spośród robotników rolnych dość znacząca emigracja 
z tych obszarów na zachód Europy. Fakt ten potwierdza 
zachowane zaświadczenie wymeldowania Stanisława 
Świadka z Linowca, podpisane przez sołtysa Hillara z datą 
2 czerwca 1930 roku, co podaję za „Kurendą", pismem Urzę
du Gminy Starogard z grudnia 1998 roku. 

Pod koniec lat trzydziestych gospodarstwo mogła ob
jąć po ojcu córka Stefania (1907-1993), która poślubiła Le
ona Szwocha z Janina. Jeszcze przed wybuchem wojny 
w 1939 roku gospodarstwo popadło w kłopoty finansowe 
i zostało wystawione na licytację. Kupił je wtedy Alfons 
Specht, którego rodzina zamieszkiwała tu od wielu poko
leń i dalej gospodarzy w Linowcu także na dwóch innych 
siedliskach. 

Gospodarstwo początkowo Hillarów (obecnie Spech-
tów) położone jest na wybudowaniu przy trakcie polnym 
wysadzonym starymi wierzbami, wychodzącym na wschód 
od szosy Starogard-Skarszewy. Z zabudowań zachował się 

budynek mieszkalny z muru pruskiego ze stromym dwu
spadowym dachem. Z budowli gospodarczych została jesz
cze szopa drewniana. Po innych budynkach ślad pozostał 
jedynie na starych mapach gruntowych. Tworzyły one 
obudowę prostokątnego podwórza. 

W tym miejscu pominięto siedzibę gospodarstwa 
Hillarów w Piesienicy, która była tematem odrębnej 
publikacji*. 

Najdalej od Rajków było Grzybno 

Do kolejnego odgałęzienia rodziny z Rajków doszło 
przez osiedlenie się małżeństwa Teofila Hillara 
(1873-1960) i Apolonii Langmesser, które pobrało 

się w 1902 roku w Linowcu. 
Teofil urodził się w 1873 roku w Linowcu w rodzinie 

Jana i Barbary Małeckiej wśród sześciorga rodzeństwa. 
Wyszukał sobie gospodarstwo w Grzybnie k. Chełmna, bo 
rodzinne gospodarstwo w Linowcu objął syn pierworod
ny Augustyn. Ożenił się z Apolonią Langmesser, córką 
Augustyna i Katarzyny Ornass, urodzoną w 1877 roku 
w Brzuścach k. Rajków. 

Z siedziby gospodarstwa w Grzybnie zachował się daw
ny pałac, dziś zamieszkały przez kilka rodzin oraz masywny 
budynek gospodarczy z łatwo dającą się odczytać datą 
budowy (1869), obecnie mieści się w nim punkt skupu żyw
ca. Przy tej samej drodze wiejskiej zachowały się do dziś 
budynki mieszkalne, w których mieszkała obsługa mająt
ku. Areał jego zapewne przez lata mógł ulegać zmianie, ale 
według „Księgi Adresowej Gospodarstw Rolnych woje
wództwa pomorskiego" z 1929 roku wynosił 265 ha. Teofil 
prowadził nowoczesny zakład rolny, wzorcowy na czasy 
II Rzeczypospolitej i często gościli w nim dygnitarze i go
ście zagraniczni. 

Teofilowie potomstwo mieli dość liczne (ośmioro) i w du
żej mierze wykształcone. Brak bezpośredniego kontaktu 
z kimkolwiek z rodziny Teofila nie pozwolił na zweryfikowa
nie zebranych wiadomości. Wykształcenie wyższe rolnicze 
z doktoratem z agronomii uzyskał Marian, w 1912 roku oże
niony z Francuzką. Po wojnie zamieszkał w Montrealu - Ka
nada. Przeżył obóz jeniecki w Woldenbergu. W Montrealu 
osiadł też Henryk, urodzony w 1907 roku, z wykształcenia 
prawnik. Był sędzią w Świeciu. Poślubił Elżbietę Lasman. 
W czasie okupacji wywieziony na roboty do Prenzlau, skąd 
uciekł przez Jugosławię i Włochy na Zachód. Jego synowie 
Henryk i Marian, ukończyli wyższe uczelnie w Gdańsku. 

Irena, urodzona w 1910 roku, wyszła za Aleksandra Pier-
nickiego z Nowej Cerkwi i osiedlili się na gospodarstwie 
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Dworek Hillarów 
w Grzybnie. 
Stan z 2002 roku 

w Pilewicach. Jadwiga, urodzona w 1914 roku, wydała się 
za Leonarda Jezierskiego, mgr inż. chemii, zatrudnionego 
w Zakładach Sodowych w Janikowie pod Inowrocławiem. 

Za lekarza medycyny wyszła Zofia, urodzona w 1906 
roku, zamieszkała w Świeciu, potem w Szczecinie i Byd
goszczy. W stanie bezżennym pozostali Maria (1903-1976) 
i Teofil, urodzony w 1904 roku - wyemigrował też do Kana
dy i Augustyn (1908-1945). 

Na miejscowym cmentarzu przy kościele pod wezw. 
św. Michała Archanioła trudno znaleźć jakikolwiek grób 
z nazwiskiem Hillar. Z zebranych informacji wynikałoby, że 
niektórzy z członków tej rodziny mogliby być tu pochowa
ni. Natomiast zobaczyć można na tym cmentarzu pomnik 
na grobie ks. Stanisława Kujota, który w latach 1893-1914 
był proboszczem w Grzybnie. Znany był też jako długolet
ni prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu i historyk 
Pomorza. 

Teofil po wojnie wraz z żoną przeniósł się do Bydgosz
czy. Podjęli decyzję o wynajęciu apartamentu w hotelu „Pod 
Orłem". Teofil zmarł 18 grudnia 1960 roku w dość zaawan
sowanym wieku 87 lat. Żona przeżyła go jeszcze o 4 lata. 

Zasługują na przybliżenie 

W tym wielopokoleniowym rodzie miały miejsce 
dwa powołania kapłańskie. Obydwa wyłoniły 
się z jednej rodziny Jakuba i Rozalii z Ornas-

sów, zamieszkałej w Rajkowach i gospodarującej na mająt-
ku o nazwie Podlas. Są to bracia Paweł i Józef, urodzeni wśród 
ośmiorga rodzeństwa. Licząc od antenata Melchiora Hillara 
(1613-1680) są oni w siódmym pokoleniu tego rodu. Pierw
szy z nich, Paweł, urodził się w 1815 roku, był synem pierwo
rodnym, a po Józefie, urodzonym w 1825 roku, był tylko 
jeszcze Melchior, prawnik zmarły w Kartuzach. Obydwaj księ
ża, Paweł i Józef, zostali ujęci przez ks. Henryka Mrossa 
w „Słowniku Biograficznym Kapłanów Diecezji Chełmińskiej" 
i z tego źródła pochodzą głównie poniższe informacje. 

Paweł urodził się 7 stycznia 1815 roku w Rajkowach. 
Gimnazjum w Chojnicach ukończył w roku 1840. Studiował 
w Seminarium Duchownym w Pelplinie, tam też 14 kwietnia 
1844 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Wikarym był tylko 
w Kościerzynie, a proboszczem w Borzyszkowach (1845-1854) 
i w Starej Kiszewie. Ks. Henryk Mross pisze o nim, że był 

Dom Hillarów, 
później Spechtów 
w Linowcu. 
Stan z 1999 roku 



Teofil Hillar (1873-1960) 

cenionym jako troskliwy kapłan, ożywił w parafii działalność 
Bractwa Szkaplerza św. oraz założył Bractwo Trzeźwości 
(1855). Zmarł w Starej Kiszewie po długiej chorobie 17 li
stopada 1883 roku w wieku 68 lat. 

Józef urodził się 22 kwietnia 1825 roku w Rajkowach. 
Gimnazjum ukończył w Chojnicach w 1851 roku, studiował 
teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a od 1853 roku 
w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Tu otrzymał świę
cenia kapłańskie 13 maja 1855 roku. Wikarym był tylko w pa
rafii św. Brygidy w Gdańsku i po czterech latach został 
proboszczem w Sampławie, instytuowany 23 listopada 1859 
roku. Wygląda na to, że 43 lata posługi kapłańskiej pełnił 
tylko w dwóch parafiach. W 1898 roku ks. Józef przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał u sióstr Szarytek w Lubawie, 
gdzie zmarł 2 stycznia 1903 roku. 

Poetka z Piesienicy 

Janina Małgorzata Hillar urodziła się 19 sierpnia 1926 
roku w Piesienicy jako córka Jana i Heleny z d. Oko
nek. Wychowywała się na wsi, co miało też w przy

szłości wpływ na jej twórczość poetycką. Zadebiutowała 
w 1955 roku wierszami „Korale", które ukazały się w „Nowej 
Kulturze". Do pierwszego jej samodzielnego tomiku pt. „Gli
niany dzbanek" wiersze ilustrowała Maja Berezowska. 
W 1959 roku została członkiem Związku Literatów Polskich. 
W tymże roku wydane zostały jej „Erotyki", do których 
T Baird skomponował muzykę. Prawykonanie ich odbyło 
się w czasie Warszawskiej Jesieni w 1971 roku. Zaintereso
wanie tym utworem zagranicą spowodowało, że była zapra
szana wraz z kompozytorem na koncerty. Wyszła za mąż za 
Zbigniewa Bieńkowskiego (1913-1994), poetę, krytyka li
terackiego i tłumacza. W latach 1967-1969 oboje przeby
wali w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyli wiele spo
tkań autorskich. Ich jedyny syn Dawid, urodzony w 1967 
roku, też odziedziczył zdolności literackie. 

Janina zmarła w 1995 roku pozostawiając bogaty doro
bek literacki. Wiersze jej były tłumaczone na wiele języków 
obcych. 

Analizy i komentarze do twórczości pisarki bardzo sze
roko przedstawił Tadeusz Linkner w książce z 2000 roku 
pt. „Miłość jest światłem moich wierszy", a wcześniej ma
teriał ten opublikowany został w odcinkach na łamach Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego. Natomiast najszer
szą jej biografię, bez pomijania nawet najtrudniejszego 
okresu życia Małgorzaty, zawiera książka Agnieszki Nie-
tresty, wydana w Krakowie w 2003 roku. 

Mieli własnego kronikarza 

Był nim Aleksander Albin Hillar (1906-1983) z zawo-
du inżynier, dyrektor i kierownik techniczny w wie-
lu zakładach przemysłu cukrowniczego. Urodził się 

30 maja 1906 roku w Rajkowach w wielodzietnej rodzinie Fran
ciszka i Marii z Kitowskich. W 1916 roku przyjęty został do 
VI klasy Collegium Marianum w Pelplinie, a w roku 1925 skoń
czył Gimnazjum Klasyczne w Pszczynie. Studia ukończył na 
Wydziale Chemii Politechniki w Wolnym Mieście Gdańsku, 
uzyskując w 1935 roku dyplom inżyniera chemika. Na stu
diach czynny był w korporacji „Gedania", uczestnicząc m.in. 
w akcji odczytowej Bratniej Pomocy. Ożenił się z Izabelą Dą
browską, farmaceutką z Kujaw. Byli bezdzietni. W czasie 
wojny wzięty do niewoli niemieckiej przesiedział w Oflagu 
II C Woldenberg z nadanym numerem obozowym 793. Po 
wojnie również zajmował kierownicze stanowiska w przemy
śle cukrowniczym. Przywiązanie do uczelni gdańskiej obja
wiał trwałym kontaktem z organizacjami byłych absolwen
tów. Będąc zamieszczonym w Księdze Pamiątkowej Studentów 
Polaków Politechniki w latach 1904-1939, wydanej w Gdań
sku w 1993 roku, ma tam swoją biografię opracowaną przez 
Olgierda Pawłowskiego. Swój wolny czas poświęcił opraco
wywaniu genealogii rodziny Hillar. Korzystał z materiałów 
zgromadzonych w rodzinie od pokoleń, z tym że większość 
źródeł zaginęła w 1939 roku. Pomocna zatem była pamięć 
licznej bądź co bądź rodziny. Aleksander zmarł 26 listopada 
1983 roku, zamieszkując ostatnio w Tczewie. 

* Temat ten był przedmiotem odrębnej publikacji 
Magazyn Regionalny, nr 1/20 z 1998 r. s. 12-14. 

Kociewski 



Mija 85 lat od wybuchu różnych wystąpień zbrojnych, poprzedzających czas przyłączenia 
Pomorza do Macierzy. Niespokojnie było wówczas również na Kociewiu, który to region 
podobnie przygotowywał się do powitania Polski. W okolicach Czerska słynne były oddziały 
partyzanckie braci Jankowskich i Gnacińskich, a w samym Czersku, który prawa miejskie 
uzyskał dopiero w 1928 roku, doszło wtenczas do krwawych starć. 

O tych historycznych zdarzeniach było głośno przez parę następnych lat, wspomniano 
o nich m.in. w „Księdze Pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza" (Toruń 1930, s. 30-31). 
Tekst przekazujemy w oryginalnej pisowni. 

Powstanie w Czersku 
dnia 6 stycznia 1919 r. 

Z chwilą porwania się pod broń dzielnych zuchów 
poznańskich (chodzi o powstanie wielkopolskie 
- red.), zapanowała na Pomorzu gorączkowa praca 

nad zorganizowaniem młodzieży i wszystkich zdolnych do 
noszenia broni, a to w celu ewentualnego odparcia zbroj
nych napadów słynnego grencszucu, powtóre, by ewen
tualnie być przygotowanym na hasło oswobodzenia Po
morza, które miało przyjść z Poznania, dalej by być 
przygotowanym do zbrojnego wyparcia wroga (grencszu
cu) z kraju w przewidywanym przypadku przyznania Po
morza Polsce. 

Głośno i na każdym kroku Niemcy głosili, że Pomorza 
nie oddadzą, chyba że po ich trupach. I tak tajna praca 
organizacyjna pod dyrektywą Sokoła, Rady Ludowej i pod 
komendą Konstantego Kopickiego postępuje w Czersku 
i idzie naprzód, mimo, doskonałej niemieckiej sieci szpie
gowskiej . 

Wszystko co polskie łączyło się wspólnie, naradzają 
się i przysięgają oddać swe usługi, życie i krew dla uko
chanej Ojczyzny, której promienie wolności miały i tu za
świtać. Lecz zdradziecka praca informowała o toku organi
zacji komendę grencszucu. Grencszuc, chcąc sprowokować 
ludność polską, szukał powodów, a które też przez swych 
pachołków znalazł. 

Polacy z patrjotyzmu i w gorączkowem oczekiwaniu 
wolności, zaopatrywali się już w chorągwie, różne oznaki 
polskie i t. d., by być na przyjęcie wojska polskiego przy
gotowanymi. Inni znów nosili odznaki polskie, jak orzełki, 
wstążeczki. 

Dnia 6 stycznia 1919 r. w święto Trzech Króli, kiedy 
ludność biegła do świątyni, pachołki słynnego grencszu
cu, ujrzawszy odznaki polskie u niektórych przechodni, jak 
dzika horda zabrali się do zrywania odznak, medalików i krzy
żyków. Powstała na tem tle bójka, a ludność polska na widok 
gwałtów żołnierzy grencszucu - poturbowała żołnierzy. 

Na znak protestu gromada udała się przed ratusz dla 
zaprotestowania przeciw prowokacji przez grencszuc. Lecz 
nastąpiła dalsza prowokacja ze strony Niemców i ich ofice
rów. Zbierał się coraz większy tłum. Wiadomość o tem do
szła do obozu grencszucu i wywołała u nich zawadjacki 
szał. Natychmiast ustawiono armaty, wykierowane na wio
skę Czersk i zaalarmowano wszystkich żołnierzy. Wiado
mość o tem znów wywołała u ludności Czerska ogromne 

oburzenie; chcąc przeciwstawić się mającej przyjść może 
masakrze i aresztowaniom, zmobilizowała się. Gdy bawiący 
w mieście komendant obozu oświadczył, że zbombarduje 
za poturbowanie jego żołnierzy wioskę, ludność oburzona 
wzięła go w niewolę. Na widok tego inni znów opanowali 
i zajęli ratusz, gmach pocztowy i dworzec. Rozdzielano mię
dzy ludność broń, przedtem tajnie skupywaną, i rozesłano 
po okolicach kurjerów o pomoc. 

W momencie Czersk był w rękach polskich - lecz tylko 
przez 2 godziny. Z obozu grencszucu otrzymano wiado
mość, że grencszuc ma zamiar stanąć do ataku o godzinie 
5-tej po południu. Toteż na godzinę 3-cią przygotowywa
no się do odparcia ataku. Tymczasem wrzała gorączkowa 
praca organizacyjna po obu stronach. O 1-ej marszem przy
spieszonym w pełnym rynsztunku wojennym i z orkiestrą 
horda grencszucu waliła się do wioski. Krocząc ulicami na 
postrach oddali strzały, co znalazło swoją odpowiedź ze 
strony ludności. Padł dowódca hordy trupem z konia, a kil
ku innych zostało ranionych. 

Wywiązała się wielka strzelanina. Ludność nieprzygo
towana na tak rychły atak uległa. Nastąpiły aresztowania 
poważnych obywateli i zabrano ich do obozu. Gdy jednak 
stanowczo zażądano uwolnienia i Niemcy wiedząc, że cała 
okolica została zmobilizowana, zakładników zwolnili wza-
mian za przyrzeczenie, że działać będą uspokajająco na lud
ność, w obawie że właściwe powstanie może dopiero na
stąpić. Na naleganie zakładników i Rady Ludowej 
odstąpiono od odwetu. 

Nazajutrz sprowadzono wszystkich wybitniejszych 
działaczy polskich przed sąd: przesłuchy trwały przez ty
dzień od rana do wieczoru. Specjalny sędzia, delegowany 
z sądu okręgowego, miał zadanie wygotowania oskarżenia 
za zdradę stanu, lecz do rozprawy nie doszło. Tymczasem 
organizację tajną prowadzono na szerszą skalę dalej, co 
dało później poważne usługi około werbowania ochotni
ków dla tworzących się pułków pomorskich w Poznań
skiem. Przy tym epizodzie i przy zajęciu objektów brali udział 
w znacznej mierze dr Zieliński, Repiński, Szpręga Augu
styn, Szulc Maksymiljan, Śpica, Marchlewski, Kopicki, 
Skubicki i in. Kilka miesięcy później zdradziecka praca szpie
gów pruskich spowodowała aresztowanie Sękowskiego, 
Marchlewskiego i Kopickiego za prace tajne. Lecz po mie
siącu znów ich uwolniono dla braku dowodów. 



MARTA CHRZANOWSKA 

Lubiszewo w dziejach 
Pomorza Nadwiślańskiego 

Lubiszewo to malownicza wieś położona 6 km na za
chód od Tczewa i 2 km na północ od Jeziora Ro-
kickiego. Było wsią owalnicową, grodem warow

nym książąt pomorskich i stolicą księstwa lubiszewskiego, 
utworzonego w 1220 roku oraz siedzibą kasztelana i księcia 
lubiszewsko-tczewskiego Sambora II, a także komturią za
konu joannitów, przeniesionych ze Starogardu. 

Nazwa Lubiszewo, odnotowana w najstarszych źró
dłach historycznych jako Lubissou, Lubesow i Lubisow 
(1198), Liubesow (1229, 1230), de Lubisseu (1238), Lube-
schow (1240) itd., niewątpliwie wywodzi się od staropol
skiego imienia Lubiesz (poświadczone w „Staropolskim 
Słowniku Nazw Osobowych") lub Lubisz. Zatem jest to 
nazwa dzierżawcza, może od imienia założyciela osady lub 
jej pierwszego osadnika, z dodaniem przyrostka ewo, ja
kich wiele występuje na Pomorzu, także na Kociewiu np. Go
dziszewo, Małżewo itd. 

Z powyższych danych wynika, że pierwsza wzmianka 
źródłowa o Lubiszewie pochodzi z 1198 roku, a znajduje się 
ona w jednym z najstarszych dyplomów dotyczących Po
morza Nadwiślańskiego, który wystawił pan na Świeciu 
i Lubiszewie, Grzymisław. 

W nauce przyjął się pogląd, że w tej samej miejscowo
ści już w okresie kształtowania się wczesnofeudalnych 
związków plemiennych (VII-IX wiek) istniał obronny gród, 
strzegący wąskiego przesmyka (brodu) miedzy Jeziorem 
Małym Rokickim zwanym Jeziorem Lubiszewskim i Jezio
rem Wielkim Rokickim, którędy biegł szlak handlowy, pa
miętający czasy rzymskie, z południa Europy nad Morze 
Bałtyckie (z Kujaw przez Świecie, Nowe, Gniew, Gorzędziej). 
Szlak ten, znany z dokumentu Grzymisława jako via merca-
torum, wyraźnie odchodził na odcinku Gorzędziej-Tczew 
od lewego brzegu Wisły w zachodnim kierunku, aby od 
Lubiszewa biec dalej na północ do Gdańska, przecinając 
rzeki: Szpęgawę, Cisownicę i Koprzywnicę. Powodem tej 
anomalii był występujący wówczas na północ od Tczewa 
i Lubiszewa, trudny do przebycia, dość duży obszar ba
gien i mokradeł, który dopiero w XIX wieku został częścio
wo zmeliorowany, zarenowany i osuszony. 

Jednakże nie tylko położenie przy ważnym szlaku han
dlowym zdecydowało o tym, że tak wcześnie w Lubiszewie 
powstał gród. Tereny miedzy Wisłą od dawna charaktery
zowały się gęstym osadnictwem i koncentracją grodów, 
dużo większą niż na innych terenach Pomorza Nadwiślań
skiego. Niewątpliwy wpływ na to miała wysoka atrakcyj
ność tego obszaru, jego wysoczyznowe wzniesienia 
(80-100 m n.p.m.) obniżające się ku dolinie Wisły, rzeźba 
terenu mająca w wielu miejscach naturalne cechy obronne, 
stosunkowo dobre gleby, rozwinięta sieć hydrograficzna oraz 
swoboda migracji ludności (Wisła nie stanowiła poważniej
szej przeszkody). O intensywności prowadzonej tu działal

ności gospodarczej, zwłaszcza rolniczej, świadczy od daw
na niemal całkowite jego wylesienie. Z kilkudziesięciu gro
dów na tym obszarze, który obecnie stanowi centrum 
dzisiejszego Kociewia, na czoło wysunęły się dwa gro
dy Starogard i Lubiszewo, a dopiero później dołączyły 
do nich Tczew, Gorzędziej i Skarszewy, tworząc podwaliny 
pod przyszły organizm państwowy - księstwo ze stolicą 
w Starogardzie. 

W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań i wy
kopalisk archeologicznych ustalono, że na terenie Pomo
rza Gdańskiego, łącznie z ziemią Sławneńską, znajdowało 
się w okresie od VII do XII wieku około 130 grodów. Ich 
rozmieszczenie pozwala na stwierdzenie występowania 
wyraźnych skupisk ludzkich, przede wszystkim nad rze
kami, uczęszczanymi szlakami handlowymi oraz w pobliżu 
jezior. Spośród grodów Pomorza Nadwiślańskiego, zna
cząco wybija się kompleks osadniczy Lubiszewo-Tczew 
-Gorzędziej. 

Nazwa Lubiszewo to również jedna z pierwszych para
fii Pomorza, powstałej w czasach wprowadzenia wiary chrze
ścijańskiej na tych ziemiach. W 1185 roku książę Grzymi
sław zbudował tu kościół, który biskup kujawski Stefan 
w 1198 roku konsekrował wezwaniem Trójcy Świętej. 

Źródła historyczne poświadczają, że już pod koniec XII 
wieku ziemie: starogardzka, lubiszewska, gniewska i świec
ka stanowią zjednoczone księstwo pod panowaniem jed
nego z princepsów Pomorza - Grzymisława. W książęcym 
dokumencie z 1198 roku Lubiszewo, w którym istnieje ko
ściół, stacja celna i karczma, wymienione jest przed Staro
gardem, co należy tłumaczyć, że wówczas nastąpiło prze
niesienie stołecznego grodu ze Starogardu do Lubiszewa, 
które odtąd staje się administracyjno-politycznym ośrod
kiem w dzielnicy lubiszewsko-świeckiej. 

Lubiszewo, jako ośrodek administracyjny, obronny, 
osadniczy i gospodarczy, stanowiło centrum dzielnicy, 
w skład której wchodziły dwa duże ośrodki: Tczew i Gorzę
dziej. Od 1220 roku dzielnicę tę źródła określają jako księ
stwo lubiszewskie. 

Po śmierci Grzymisława, której daty nie znamy, jego 
księstwo przeszło we władanie princepsa gdańskiego Mści
woja I, z którym pan na Lubiszewie i Świeciu zdaje się był 
spokrewniony lub spowinowacony. Dopiero około 1217 
roku, tuż przed śmiercią, Mściwoj I dzieli Pomorze Nadwi
ślańskie między czterech swoich synów, ze stołecznymi 
grodami w Gdańsku, Lubiszewie, Białogardzie nad Łebą 
i Świeciu. Ziemia lubiszewska przypada jego synowi Sam
borowi II, który tu przybywa w 1229 roku po uzyskaniu 
pełnoletności, bo dotąd bowiem zarządzał nią jego najstar
szy brat Świętopełek II, jako princeps całego Pomorza Nad
wiślańskiego. Jednak między tymi braćmi niemal od po
czątku istnieją zaognione stosunki, gdyż Sambor II nie chce 



uznać zwierzchnictwa Świętopełka, który w 1229 roku na
jeżdża lubiszewską dzielnicę, lecz nie wiemy, czyjego od
działy zaatakowały wówczas samo Lubiszewo. Samborowi 
II była potrzebna stosowna siedziba dla niego i dworu, 
więc wznosi ją w Lubiszewie, prawdopodobnie w centrum 
dzisiejszej wsi, w miejscu, które miejscowa ludność nazy
wa zamkiem. Gród ten, typu wyżynnego, prawdopodobnie 
był ufortyfikowany, w obawie nie tylko przed Świętopeł
kiem, co nade wszystko przed pogańskimi Prusami, którzy 
dwukrotnie (1224, 1234) próbowali zaatakować Tczew i być 
może dotarli nawet pod samo Lubiszewo. 

Zagadką jest jednak to, że w tym czasie w Lubiszewie, 
w bliskiej odległości, istniały dwa grody. Wydaje się, że 
księciu Samborowi, bo tak tytułuje go bulla papieża Grze
gorza IX wystawiona dla joannitów starogardzkich i lubi-
szewskich 12 marca 1238 roku, stary gród nie odpowiadał 
jego aspiracjom lub też były inne powody, np. był on sie
dzibą kasztelana lubiszewskiego Warczona, który pełnił tę 
funkcję w latach 1229-1240. 

Pierwsza a zarazem udokumentowana źródłowo wzmian
ka o Lubiszewie pochodzi z 1198 roku, gdzie wspomina się 
o stacji celnej. Autor tego dokumentu, książę Grzymisław, 
nadał zakonowi joannitów część kościelnych dochodów. 
Z treści tego przywileju wynika, że przy miejscowym ko
ściele parafialnym działali aż dwaj księża, co szacuje o roz
ległości tej parafii. W przywileju tym jest również wzmian-

Bitwa pod Lubieszowem (Lubiszewem) - 17 kwietnia 1557 roku 
Źródło: M. Bielski, W. Rezmer, Bitwy na Pomorzu. Szkice z dziejów 

militarnych Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1993 r. 

ka o karczmie. Historycy określają obszar dzielnicy lubi-
szewskiej na około 250-255 km2. 

Natomiast joannici przewidując, że Lubiszewo stanie 
się handlowym, gospodarczym, administracyjnym i poli
tycznym centrum księstwa lubiszewskiego, zdecydowali 
się wreszcie przenieść tu swoją główną siedzibę ze Staro
gardu, co najprawdopodobniej nastąpiło jeszcze przed 1238 
rokiem. Wznoszą oni wtedy, prawdopodobnie obok ksią
żęcego grodu, murowany dwór-zameczek (domus), kaplicę 
oraz szpitalik. 

W oparciu o szczegółowy plan pomiarowy Lubiszewa 
z 1826 roku historycy określali z dużym prawdopodobień
stwem rozplanowanie tej osady w XIII wieku, która jest 
typowym przykładem najstarszego układu przestrzennego 
pomorskiej wsi, stanowiącej jednocześnie wysoko roz
winięte podgrodzie. Osada ta, rozciąga się na przestrzeni 
około 550-600 m wzdłuż przecinającej się głównej dro
gi, charakteryzowała się trójkątnym kształtem; w pół
nocnej jej części był usytuowany kościół, z wysunię
tych rogów placu odchodziły drogi, z których jedna 
wiodła do Gdańska, druga zaś prowadziła do Starogardu, 
a od północno-wschodniej strony istniało strome zbocze 
doliny Szpęgawy. 

Ponadto istniejące dokumenty regulujące stan prawny 
nadań rycerskich i duchownych oraz nadań książęcych 
umożliwiają naszkicowanie osadnictwa i jego rozwój w tej 

dzielnicy. Zachowane źródła krzyżackie 
z XIV wieku, być może mniej obiektyw
nie, uzupełniają obraz osadnictwa. Lata 
1248-1250 zapoczątkowały proces syste
matycznych świadczeń wsi na rzecz mia
sta; świadczenia te nosiły nazwę renty pie
niężnej i objęły prawie całe Pomorze 
Nadwiślańskie. 

Upowszechnione zostało prawo nie
mieckie, które swoim działaniem objęło m.in. 
wsie: Godziszewo, Malenin, Mieścin i Za-
jączkowo. W myśl prawa niemieckiego wpro
wadzony został czynsz wiejski, który 
z biegiem czasu wyparł rentę pieniężną. 
Tym samym zaczęła się rozwijać gospo
darka towarowo-pieniężna w dzielnicy 
lubiszewskiej, zwiększył się obieg i zna
czenie pieniądza. 

Wraz z napływem osadnictwa rozwijała 
się intensyfikacja gospodarowania rolnic
twem i handlem. Przekazy źródłowe z XIII 
wieku mówią, że dzielnica lubiszewską na
leżała do wyjątkowo obfitych terenów pa
stwiskowych i łąkowych. Gorzędziejskie 
dobra biskupów płockich oraz posiadłości 
pelplińskich cystersów wzmacniały 
w szczególny sposób potencjał gospodar
czy ziemi lubiszewskiej. Zapiski historycz
ne wspominają również o wielkiej skali 
rozwoju rybołówstwa skoncentrowane
go głównie na Jeziorze Rokickim i Godzi-
szewskim, jak też na Wiśle. Obok natu
ralnych miejsc połowowych pojawiły 
sięliczne stawy rybne w okolicach Tcze
wa, w Miłobądzu, Pelplinie, Swarożynie, 
Szpegawie i Strzyborku. 

Na początku XIII wieku rozwinęły swo
ją działalność wytwórczą drobne warszta
ty rzemieślnicze. Odkrycia archeologiczne 



potwierdziły istnienie garncarstwa, tkactwa, szewstwa i gar
barstwa. Wraz z rozwojem wydobywanego żelaza i proce
sem obróbczym rozwinęło się kowalstwo i blacharstwo. 
Rozwój produkcji żelaza świadczy o wysokim rozwoju sił 
wytwórczych, wysokim poziomie techniki przetwórczej, 
o kunszcie i umiejętnościach miejscowych rzemieślników. 
Na terenie Lubiszewa, Tczewa i Starogardu pojawiło się 
budownictwo kamieniarskie, które zaczęło być konkuren
cyjne dla drewnianego. Wykształciły się równolegle bran
że budowlane, początkowo prymitywne, o ograniczonej 
mocy przerobowej, z czasem prężniejsze i umacniające swą 
przemysłową pozycję. Powstały zawody piekarzy, rzeźni-
ków, karczmarzy i młynarzy oraz krawców. 

Wraz z rozwojem rolnictwa i rzemiosła spotyka się dy
namiczny rozwój młynarstwa. Urodzajne gleby zapewniały 
wysoką wydajność uprawianych zbóż. Młynarstwo w dziel
nicy lubiszewskiej osiągnęło skalę przemysłową. W XIII 
wieku, w okolicach Lubiszewa, Tczewa i Starogardu istnia
ło 12 czynnych młynów, a 2 dalsze były w budowie na 
rzece Wiśle (podlegały one tczewskim młynarzom). Naj
większe zyski z młynarstwa ciągnęli mieszczanie i ducho
wieństwo, w dalszej kolejności rycerstwo. 

W Lubiszewie istniały prawdopodobnie dwa grody, 
dokładnie nie wiemy, czy owe dwa grody były drewniane 
lub murowane, aczkolwiek pewne przesłanki wskazują na 
to, że książęce „zamczysko" mogło być murowane, tak samo 
jak siedziba joannitów. Przemawia za tym pewien fakt, a mia
nowicie w 1939 roku podczas kopania grobowca na cmen
tarzu natrafiono na ceglany mur nieznanego pochodzenia, 
o długości około 40 m, którym nikt się nie zainteresował. 
Można jedynie przypuszczać, że lubiszewski cmentarz kry
je w sobie jeszcze niejedną zagadkę. 

Władysław Łęga twierdzi, że tzw. „dolny zamek" swo
imi początkami sięga VII-IX wieku i jest jednym z najstar
szych warowni na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego. 
Zamek ten, leżący w pobliżu jeziora, na szlaku wiodącym 
z Tczewa do Gdańska, spełniał funkcję strażnicy, zapew
niając jednocześnie bezpieczną przeprawę przez bród. Na
leży przypuszczać, że właśnie w tym miejscu istniała stacja 
celna, na co wskazuje położenie zamku. Niestety, są to zbyt 
ubogie wiadomości o tej wczesnohistorycznej warowni po
morskiej. Również niepełne wiadomości posiadamy o dru
gim grodzie, zwanym „zamczyskiem" otoczonym fosą, któ
ry w przeciwieństwie do „dolnego zamku" miał charakter 
wyżynny. Najprawdopodobniej mieszkał w nim książę Sam
bor wraz ze swoim dworem. 

Stosunki joannitów z księciem Samborem nie układały 
się najlepiej, prawdopodobnie na tle majątkowym, a apo
geum tego jest spór między tymi stronami o osady Turze 
i Malenin w 1240 roku. Niepokojąca sytuacja na wschod
niej granicy księstwa i bliskie związanie się Sambora II 
z Krzyżakami powoduje, że przy ich pomocy wznosi on od 
1252 roku zamek w Tczewie, do którego przenosi się wraz 
z całym dworem w następnym roku. Następnie Lubiszewo, 
przekazane joannitom, traci swój dotychczasowy status 
kasztelanii i stołecznego grodu. W celu ożywienia pod
upadającego tu życia gospodarczego, uzyskują oni w 1288 
roku korzystny przywilej targowy od księcia Mściwoja II, 
który przejął schedę po śmierci skompromitowanego Sam
bora II w 1277 lub 1278 roku. Na jego mocy w Lubiszewie 
mogą odbywać się dwa jarmarki w roku, a przybywający 
na nie kupcy zwolnieni są od opłat celnych. W następnym 
roku (1289) Mściwoj II zezwala joannitom na budowę mły
na na Szpęgawie, który zapewne służył nie tylko dla po
trzeb ich konwentu, ale także obsługiwał okoliczną lud-

ność. Rozwój Lubiszewa został przerwany w 1308 roku, bo 
pomimo uzyskania przez joannitów przywileju od margra
biów brandenburskich w Golubiu Kaszubskim, jeden z ich 
oddziałów złupił je i splądrował. Na niewiele zdało się otrzy
mane przez nich odszkodowanie, bo ostateczny los tej miej
scowości przypieczętowali Krzyżacy, którzy po opanowa
niu niemal całego Pomorza Nadwiślańskiego w 1309 roku 
generalnie znieśli prawa targowe. Jednak joannici nadal 
przebywają w Lubiszewie, a miejscowa komturia wraz z kom-
turiami w Starogardzie i Sławnie tworzą komandorię, na 
której czele stał w 1317 roku Jan z Rogowa, komandor lubi
szewski. Dwa lata później (1319) nadzorują oni likwidację 
komturii w Zagościu nad Nerem zarządzają jej majątkiem. 
Czynią wszelkie starania, aby ożywić gospodarczo podle
głe im pomorskie włości, lokując w 1320 roku Skarszewy, 
które wkrótce wyrastają na konkurencyjny ośrodek wo
bec Lubiszewa, w którym jeszcze egzystuje rzeźnictwo, 
młynarstwo, piekaraictwo, szewstwo, a budownictwo wy
musza powołanie nowych rzemiosł. 

Głównym celem joannitów jest nadanie Lubiszewu sta
tusu miasta, dlatego między innymi budują tu całkowicie 
murowany kościół w 1348 roku, ale przeciwstawiają się 
temu stanowczo Krzyżacy, z którymi zresztą mają od daw
na zadrażnione stosunki. Udaje im się jedynie nadać Lubi
szewu niemieckie prawo wiejskie w 1398 roku, w którym 
ostatecznie sprzedają go Krzyżakom, a ci z kolei niebawem 
rozbierają stary i nowy gród. Lubiszewo już nie uzyskało 
pierwotnej rangi, a wręcz przeciwnie z czasem stało się małą, 
nic nie znaczącą, a nawet zapomnianą wioską. 

Wieś powróciła jeszcze później dwukrotnie na karty 
historii, w związku z wydarzeniami wojennymi, jakie roze
grały się w tej okolicy. Jednym z nich była niezwykłe krwa
wa bitwa, stoczona 17 kwietnia 1577 roku w rejonie prze
smyku przedzielającego Jezioro Lubiszewskie (dziś 
Rokickie). Było to w okresie buntu Gdańska przeciw królo
wi Stefanowi Batoremu. Rozzuchwalone miasto skierowa
ło swoje oddziały w kierunku Tczewa, by rozgromić znaj
dujące się tam wojska królewskie, dowodzone przez Jana 
Zborowskiego. Wraz z żołnierzami gdańskimi ruszyły tłu
my uzbrojonych mieszczan na rabunek Tczewa i sąsied
nich wsi po rozbiciu sił polskich. Nieśli sakwy na łupy 
i sznury, na których mieli prowadzić zrabowane bydło. 

Wszystkie chełpliwe zapowiedzi i butne pogróżki mia
ły wręcz sromotne zakończenie. Starcie przy grobli biegną
cej przez jezioro przyniosło straszliwy pogrom gdańszcza
nom, których padło w boju lub potopiło się w jeziorze około 
2500, a 850 dostało się do niewoli. Nadto wielu umykają
cych ze zgrozą w stronę Gdańska wyłapywali po polach 
i lasach okoliczni chłopi. Zwycięzcy zdobyli 37 dział, 
150 wozów taboru ze sprzętem, 3500 pancerzy, 6 chorągwi 
itp. Dowódcę gdańszczan płka Winkielbrucha uratował od 
śmierci lub niewoli pachołek, oddając mu swego konia. Miesz
kańcy pobliskich wsi znajdowali na polach mnóstwo powro
zów i wielkich miechów, porzuconych przez niedoszłych 
grabieżców ich mienia. Pobojowisko odwiedził później sam 
król Stefan Batory i wysłuchał relacji o przebiegu bitwy. 

Kolejny bój stoczony został w tej okolicy 18 sierpnia 
1627 roku. Spotkały się świetnie uzbrojone i wyćwiczone 
w walkach zastępy szwedzkie pod wodzą króla Gustawa 
Adolfa, niepohamowanego grabieżcy podbijanych krajów, 
z armią polską, dowodzoną przez hetmana polnego Stani
sława Koniecpolskiego. Bitwę przerwali Szwedzi i wycofali 
się do Tczewa, gdy Gustaw Adolf zraniony został postrza
łem w ramię. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 



O Lechu Bądkowskim 
niemal wszystko 

Nakładem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku uka
zała się w opracowaniu prof. Józefa Borzyszkowskie-

go pokaźna książka poświęcona Lechowi Bądkowskiemu, 
jednemu z najwybitniejszych postaci Pomorza w dziejach 
najnowszych. Publikacja zawiera pięć części, obejmujących 
posegregowany materiał o życiu i działalności tego pisarza 
i polityka. 

Część I zawiera artykuły z sesji i konferencji, autorów blisko 
związanych z nauką literaturą i bezpośrednio z Lechem Bąd
kowskim. W części następnej zapoznać można się z mało znany
mi już dzisiaj tekstami Lecha Bądkowskiego, opublikowanymi 
na łamach „Pomeranii". Część III to korespondencja między 
pisarzami, a więc między Lechem Bądkowskim a Maciejem 
Słomczyńskim. Natomiast kolejna część zawiera listy do Le
cha Bądkowskiego, m.in. Zbigniewa Herberta, Jerzego Go-
lińskiego, Anny Łajming, Jerzego Sampa, Bernarda Sychty. 
W ostatniej, części V, zatytułowanej „Pożegnania i refleksje..." 
zawarto wspomnienia córki i przyjaciół Lecha Bądkowskiego. 
Czytelnik znajdzie w niej teksty m.in. Józefa Borzyszkowskiego, 
Edmunda Szczesiaka, Donalda Tuska, Tadeusza Bolduana, Alek
sandra Hala, Edmunda Puzdrowskiego, a także Wiktora Woro-
szylskiego. 

Poniżej drukujemy fragmenty tekstu z części II, pierwotnie 
zamieszczonego w nr 6 „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego" z 1966 roku. 

Pro Memoria. Lech Bądkowski (1920-1984). Zebrał 
i opracował Józef Borzyszkowski. Instytut Kaszubski, Gdańsk 
2004, s. 584, form. 14,5 x 20,5 cm, il. 

LECH BĄDKOWSKI 

Co się stało z Kociewiem? 
fragmenty 

Dwa podstawowe człony współczesne
go Pomorza Gdańskiego to Kaszuby i Ko-
ciewie. Tu ludność rdzenna mieszka w pod
stawowej masie od dziada pradziada, przy 
czym obszarem zwartego zamieszkania prze
kracza granice dzisiejszego województwa 
gdańskiego, na tereny sąsiednich woje
wództw pomorskich, bydgoskiego i kosza
lińskiego. Powiśle zachowało tylko resztką 
ludności rdzennej, trochę jej mieszka także 
w Gdańsku, zresztą Gdańsk - Sopot - Gdy
nia, zespół miejski burzliwie się rozwijający, 
posiada ludność mieszaną, w której jednak 
Pomorzanie (a zwłaszcza Kaszubi i Kocie-
wiacy) stanowią wysoki procent, zapewne 
najwyższy w kolejności, chociaż nieprzewa-
żający. Tak więc Kaszuby i Kociewie, to głów
ne obszary etniczne Pomorza Gdańskiego. 

(...) 
Wielokrotnie Kaszubom stawiałem za

rzuty, że są za mało prężni, że wykazują nie 
dość przedsiębiorczości, że zbyt słabo anga
żują się w życie publiczne, że pozostają w tle 
za innymi, że nie dość kultywują swoją tra
dycję, że za mało je propagują, że nie dość 

aktywnie rozwijają nowe dziedziny twórczo
ści. Stawiałem takie zarzuty i zapewne będę 
jeszcze stawiał nieraz. Ale sprawiedliwość 
każe powiedzieć, że w porównaniu z Kocie-
wiakami wykazują nadzwyczajną aktywność, 
a także siłę przyswajania sobie ludzi z ze
wnątrz, dzięki czemu pomnażaniem dorob
ku kulturalnego Kaszubów i propagowaniem 
go zajmuje się wielu nie-Kaszubów. Nie moż
na tego, niestety, powiedzieć o Kociewia-
kach. Ich sprawy otacza niemal całkowite 
milczenie. Nie jest to bynajmniej wynikiem 
złej woli. Czyżby więc z tego miało wynikać, 
że Kociewie to pod względem tradycji i ży
wej kultury własnej teren jałowy? 

W wydanej w 1939 r. Monografii Wiel
kiego Pomorza i Gdyni dr Józef Gajek po
daje obszerny materiał dowodzący, że Ko-
ciewiaków cechowało poczucie wyższości 
w stosunku do Kaszubów, i to wyższości za
równo materialnej jak i obyczajowej. Przy
toczą tylko dwa powiedzenia cytowane 
przez Gajka: Takie zboże to może mieć tylko 
Kaszuba (chodziło o bardzo liche zboże) oraz 
Kaszuba nie mówi ale ryczy jak bydlak. Ro

zumiemy oczywiście, że bliscy sąsiedzi za
zwyczaj mówią o sobie z przekąsem, często 
żartobliwie, faktem jednak pozostaje, że Ko-
ciewiacy na ogół uważali się za coś lepszego 
od Kaszubów. I co teraz? Czy potrafimy 
przynajmniej na łamach „Biuletynu" nawią
zać dyskusję na ten temat? Może w charak
terze rzecznika Kociewia odezwie się Kuba 
z Pińczyna. 

(...) 
Uważam, że tę sprawą trzeba wyświe

tlić. Trzeba gruntownie zbadać sytuacją na 
Kociewiu pod wzglądem warunków podjęcia 
działalności społeczno-regionalnej. Uwa
żam, że w pierwszym rzędzie powinno się 
tym zająć nasze Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie. (...). Zupełnie nie mogę uwierzyć, 
że Kociewie to ziemia rzeczywiście jałowa. 
Ale udowodnić, że to ziemia żyzna i aktyw
na, mogą tylko sami Kociewiacy. Należy 
im dopomóc, jednak tylko do nich będzie 
należało ostatnie słowo. 

Od redakcji: Dzisiaj, po prawie 40 latach na Kociewiu 
wiele się zmieniło. Szkoda, że Lech Bądkowski nie mógł już 
doświadczyć efektów „kociewskiego renesansu". 



MICHAŁ ROMANOWSKI 

W świecie poezji 
a półkę regału kociewskiego - chociaż nie tylko - trafiły ostatnio dwie niewielkie ale ważne i interesujące książki, 
obie powstałe z lirycznej zadumy. To je łączy. A ponadto jeszcze czas wydania i promocji oraz temat. Ukazały się 
jesienią 2004 roku, promowane w październiku i listopadzie, natomiast zrodziła je potrzeba wypowiedzenia się 

o ziemi najbliższej i konsekwencja trwania przy tym samym lirycznym źródle. 
Andrzej Grzyb swój „Niecodziennik pomorski" promował w Starogardzie Gdańskim i w Sopocie, zaś Bożena Ronowska 
przedstawiła „Ogród wyśniony" w Nowem, łącznie z prezentacją swoich haftów. 
A co autorów różni? Dla Grzyba jest to bodajże osiemnasta książka, u Ronowskiej pierwsza. Dojrzałość i debiut! Gdyby 
poszczególne utwory wymieszać, nie podając nazwisk autorów, zapewne można by je z powrotem bezbłędnie uporządko
wać. Różni je bowiem odmienność poetyki, wykorzystanych środków artystycznych, dobór tropów. U Grzyba jest to 
wyrozumowana wypowiedź świadomego poety, Ronowska jeszcze poszukuje, składa skłębione obrazy. Taka jest po 
prostu kolej rzeczy. Ten doświadczony kreśli swoje myśli szerzej, wybiega dalej, bo spogląda z korzystniejszej perspek
tywy. Po trzydziestu latach mocowania się z poetyckim tworzywem pozostawił już za sobą obawy, jest po prostu bogat
szy o dotychczasowe poezjowanie. Startujący zaczyna od początku, nieśmiało ujawniając pierwsze doznania. Ronowska 
jeszcze dręczą wątpliwości. Ale wszystko jest poprawne, na swoim miejscu, naprawdę godne lektury. Te wiersze warto, 
nawet trzeba, przeczytać, dlatego by się dowiedzieć, co dojrzały poeta ma jeszcze do powiedzenia i jak debiutująca 
wrażliwość wybija się na liryczne wzgórze. 

ANDRZEJ GRZYB 

Przedwiośnie 
Wieczorem. 
Oszroniony księżyc podniósł się znad moreny. 
Dzikie gęsi zmęczone powrotem 
Do gniazd na północ, 
Już nie lecą, lecz idą 
Wzdłuż drogi do Gdańska. 

Nie ustają. 
Idą pokrzykując na siebie, bo najwyższy czas. 

Niech się świat jeszcze raz 
Narodzi. 

Żniwa 
Krzysztofowi Kuczkowskiemu 

Zboże jeszcze w snopach 

W rżysku kryją się dusze zżętych zajęcy 
W chabrowym oku stawu 
Kołują trzy kruki 
Gospodarz ważąc garść zboża 
Uśmiecha się do nieba 
Rzucając przezornie garść ziaren na wiatr 

Wigilia II 

Ustrojona choinka oczekiwania 
I cisza wieczorna błyszczy pierwszą gwiazdą 
Biały opłatek na stole 
Pod obrusem siano 
Na pustym krześle cień dziadka siedzi 
Babcia koślawo lecz pięknie śpiewa „W żłobie leży" 



BOŻENA RONOWSKA 

Przedwiośnie Po żniwach I 
Ziemia zasypana 
Drzemie pod kożuchem 
Matki zimy 
Leniwie przeciąga się 
A kiedy poczuje 
Promienie słońca 
Otworzy oczy zaspane 
Spod ciężkich powiek 
I rozbłyśnie wiosna 
Okryta peleryną 
Kwitnącej leszczyny 

Kiedy Żniwna Pani 
Chodzi w słomkowej sukience 
Kiedy chleb spokojnie 
W spichrzach drzemie 
Ludzie z wdzięczności 
Do kościoła 
Zielnej Panience 
Przynoszą wieńce 

Czas Bożego Narodzenia 

Osnuty magią 
Wiedzie przez wieki 
Podając ręce do zgody 
Rozbłyska wielkodusznością 
W najciemniejszych 
Zakamarkach ludzkiej duszy 

To tak 
Jakby ktoś 
Sypnął nad światem 
Miłością w proszku 
Która spada 
Wraz z bielą śniegu 

Szkoda że zaraz 
Z nim topnieje 

Z Posłowia 
Niecodziennik pomorski to już osiemnasta książka Andrzeja Grzyba. Dla wielu autorów tak wysoka liczba już dawno, 

po dziesiątej lub piętnastej książce, mogłaby stanowić okazję do podsumowania czy próby klasyfikacji twórczości albo 
jej spetryfikowania poprzez jakiś ostateczny werdykt krytyka rozstrzygającego raz na zawsze o jej charakterze. 

Jednak nawet pobieżny przegląd dotychczasowego dorobku Andrzeja Grzyba odbiera taką możliwość najbardziej 
gorliwemu krytykowi pochylonemu nad szufladami z napisami „regionalny", „liryczny", „realistyczny", „oryginalny", 
„pospolity" etc. Tym razem autor Niecodziennika jakby programowo zakłada przeprowadzenie nas przez dość ryzykow
ny eksperyment. W nielicznych, co prawda, ale ważnych wierszach składających się na część poetycką tomu zaskakuje 
piękną metaforą, która jest często swego rodzaju puentą dla niespiesznie toczącej się wcześniej myśli: „zakochani 
smakują bursztyn miłości", „dzieje to śpiew syren i chrzęst piachu między zębami", czy wreszcie kapitalnym skrótem 
zawierającym ogromny ładunek emocji: 

„nie czujesz wstydu chciwie zaglądając 
w fałdy spódnic 
naszej matki kociewskiej ziemi" 

Ale to są rzadkie przypadki, kiedy poeta sięga po jakiekolwiek środki stylistyczne, wyróżniające się tym bardziej na 
tle niezwykle prostej, można by powiedzieć, elementarnej narracji z najzwyklejszych, najbłahszych fragmentów życia, 
w dodatku życia wiejskiego, płynącego wolno, z namysłem jakimś, jak rzeka pojawiająca się tam wiele razy, ocieniona 
pięknym borem i zmierzająca w stronę jakiegoś odległego celu. Większość wierszy niemal obywa się bez porównań, 
metafor i innych środków wyrazu i w tym upatruję największe ryzyko podjęte przez autora niewątpliwie świadomego 
swojego wyboru. Otóż może on zostać posądzony o nadmierną prostotę opisu, w którym rzecz opisywana jest dosłow
nie, uczucia także i cały świat również pokazany jest najzwyklej jak można. 

LESZEK KOPEĆ 






