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Gorący czas 

Październik tego roku był gorącym miesiącem, co nie znaczy, że było upalnie, 
chociaż pogoda dopisała. Temperaturę podnosiła jednak kampania wyborcza, same 
wybory i powyborcze szaleństwa zwycięzcy. Doczekaliśmy się panowania zintegro
wanego, bowiem rząd i prezydent trafił w te same ręce. Przy okazji poczęstowano 
społeczeństwo przykładami pazerności na władzę, obłudy, kłamstw i oszczerstw. 
Podano znowu nowe slogany i dowcipy, m.in. o sejmowym stoliku brydżowym przy 
którym zmienili się tylko rozdający i gracze, o zmianie nazwy ugrupowań politycz
nych (partie moherowych beretów i welurowych kapeluszy). Słowem: nic nowe
go. Pojawiły się tylko odnowione figury działające w starym stylu. Nowym zjawi
skiem jest jakby zżynanie tekstów przemówień, jak u niepilnych uczniów podczas 
klasówki. 

Na Kociewiu wszystkie te polityczne dyrdymały przeszły z umiarkowanym zainte
resowaniem. Podobnie jak w całym kraju, co drugi dorosły mieszkaniec poszedł do 
urny, nie do końca wierząc, że ma wpływ na usprawnienie Rzeczpospolitej. Czyżby 
większą uwagę poświęcono III Kongresowi Kociewskiemu, trwającemu w czasie 
20-22 października? Stawiam znak zapytanie, bowiem teza to nader ryzykowna. 

Po raz trzeci elita działaczy, samorządowców, regionalistów i twórców debatowała 
na tematy regionalnej gospodarki, edukacji, ekologii, kultury i turystyki. W Starogar
dzie mówiono o szansach gospodarki, w Nowem o historii i tradycji regionu, 
w Świeciu o edukacji i kulturze, a w Tczewie rozprawiano o promocyjnych walorach 
turystyki. Kongresowi, jak zawsze, towarzyszyły wystawy, koncerty, promocje. 

W ramach tczewskiego dnia popołudniową część obrad poświęcono Kociewskie
mu Kantorowi Edytorskiemu, któremu przypada 20. rocznica pracy wydawniczej 
i „Kociewskiemu Magazynowi Regionalnemu", ponieważ akurat w tym czasie ukazał 
się kolejny 50 numer tegoż kwartalnika. 

Kongres poprzedziła seria przeróżnych imprez promujących kociewski region, 
a to głównie w związku z Rokiem Kociewskim ogłoszonym na 2005 przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego. 

Pełną zawartość programu kongresu i przebieg imprez towarzyszących przeka
zana zostanie w specjalnej publikacji, zawierającej komplet materiałów, referatów, 
opinii i relacji prasowych. Co ciekawsze teksty zamieszczać będziemy także na 
naszych łamach. 



Jak zwykle, w czasie takich obchodów 
zastanawiano się, czy i komu potrzebne 
są podobne kongresy. Można się sprze
czać, co by dokonano bez kongresów, 
a co z ich udziałem, ale jedno jest pewne 
- kongresy inspirowały i motywowały 
działania. Dziesięcioletni okres między-
kongresowy (1995-2005) odkrył spory 
potencjał społecznych inicjatyw. Nie przy
padkowo wróciło określenie o kociew-
skim renesansie, po raz pierwszy zasto
sowane w 1986 roku po utworzeniu 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego". 

Efektem I Kongresu Kociewskiego było 
m.in. powołanie Kociewskiego Towarzy
stwa Oświatowego, potem powstała Fe
deracja Stowarzyszeń i Związków „Ko-
ciewska Więźba". Inną sprawą jest to, jak 
te ważne instrumenty działań regional
nych są wykorzystywane w praktyce. 

Gdy obejrzymy się wstecz - zrobiono 
dużo. Powstało wiele nowych zespołów 
folklorystycznych, powołano szereg szkol
nych izb regionalnych, będących właści
wym warsztatem przekazywania wiedzy 
0 ziemi najbliższej. Ożywiła się działalność 
wydawnicza różnych podmiotów, zwłasz
cza w zakresie promowania turystyki. 
Wytyczono kilka nowych szlaków tury
stycznych. Najtrudniej prawdopodobnie 
ożywić działalność gospodarczą, która nie 
jest zależna tylko od dobrych chęci po
szczególnych ludzi. Tu nie wystarczy zapał 
społecznego regionalisty. 

Mimo pewnych napięć, które towarzy
szyły przygotowaniom kongresu, tu i ów
dzie organizacyjnych niedoróbek, bo 
przecież zawsze można lepiej, idea co 
5-letniego zastanawiania się, co i jak da
lej, gdzie i dlaczego lepiej, sprawdza się. 
I dlatego kongresy są potrzebne. 

KMR 

Uchwała 
III Kongresu Kociewskiego 

Wielce się na polskiej ziemi zmieniło i zmienia. 
Mijają stulecia, a Polska rośnie 
wśród zmiennych kolei losów, 

jak ten wielki dziejowy dąb, 
ze swoich zdrowych korzeni... 

To jest wielkie dziedzictwo, 
z którym idziemy w przyszłość... 

Oto ziarno pszeniczne, które padło w ziemię, 
w tę ziemię i przyniosło owoc stokrotny. 

Jan Paweł II 

My Kociewiacy, świadomi ponadczasowej wartości dzie
dzictwa kulturowego i gospodarczego naszego Regionu, 
przekazanego przez poprzednie pokolenia; przekonani o 
konieczności ochrony kociewskiego dziedzictwa, a przede 
wszystkim jego rozwoju; jesteśmy zdecydowani podejmo
wać działania zmierzające do nieustannego przypomina
nia i utrwalania tradycyjnych wartości oraz ubogacania 
ducha i materii Ziemi Kociewskiej. 

Pragniemy zachować dla kolejnych pokoleń kociew-
ski obszar kulturowy i owoce pracy naszych poprzedni
ków. 

Nasza społeczność lokalna, w poczuciu swej godności 
zainicjowała z nową, dotychczas nieznaną siłą, ruchy spo
łeczne skierowane na przywracanie tradycyjnych dla nas 
wartości, by oprzeć na nich nasze działania. 

Właśnie ten rodzaj aktywności, poczucie wpływu, opar
cie na rodzimych wartościach, działanie w swoim własnym 
interesie stanowi o podmiotowości kulturotwórczej oby
wateli naszej Malej Ojczyzny - Kociewia. 

Potencjał aktywności mieszkańców skupionych 
w działaniach różnych podmiotów: samorządów, stowarzy
szeń, organizacji i instytucji jest niewątpliwym atutem 
oraz dobrym budulcem rozwoju gmin i miast Kociewia. 
Warunkiem tego jest podjęcie wspólnego wysiłku nie tyl
ko dla zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede 
wszystkim ciągłego ubogacania go. 

W Nowej Europie, naszej Małej Ojczyźnie, potrzebne 
są wielkie dzieła. Potrzebni są nauczyciele, wychowawcy, 
mistrzowie życia dla budowania walorów kulturotwórczych 
i nowoczesnego społeczeństwa regionalnego. 

My Kociewiacy, mamy obowiązek pomnażania dorob
ku Naszych Przodków i przekazania go potomnym. 

Mamy obowiązek głosić dojrzałość, wyrazistość i bo
gactwo Kociewia. 

Postanawiamy dobro to - tak w wymiarze duchowym, 
jak i świetności materialnej - rozwijać, by Region Kocie
wia silnie wpisał się w organizacyjno-gospodarcze struk
tury europejskie. 

Jesteśmy nowocześni szanując tradycje. 

Na zakończenie III Kongresu Kociewskiego, Jerzy Cisew-
ski, prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociew-
ska Więźba" odczytał uchwałę, która przyjęta została przez 
aklamację. 
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KAZIMIERZ DENEK 

Walory turystyczne Kociewia 
szansą rozwoju w Europie Regionów 

Problematyka zainteresowań III Kongresu Kociewskiego ma wymiar rodzinny, lokalny, regio
nalny, ogólnopolski, europejski i globalny. Pozostawienie któregoś z nich na uboczu lub 
zbytnie preferowanie stanowi zarzewie takich niebezpieczeństw, jak: zamknięcie, separa

tyzm, zaściankowość, centryzm, totalitaryzm. Wyodrębnia nas Polaków jako Naród, mieszkańców 
Pomorza a w jego obrębie Kociewia. Stanowi o nas na przestrzeni dziejów. Od początku nosi zna
miona chrześcijańskie, co znajduje swój rezonans w przeszło tysiącletniej historii Polski, Pomorza 
i Kociewia. 

Do roli troskliwych gospodarzy kultury, edukacji i turystyki coraz bardziej zmierzają samorzą
dy. To na poziomie gmin, powiatów i województw spoczywa odpowiedzialność kształtowania małych 
Ojczyzn i ich dziedzictwo narodowe, gospodarkę, kulturę, edukację, ekologię, zdrowie, sport, kra
joznawstwo i turystykę. 

Turystyka jest fenomenem ostatnich dziesięcioleci i największym „przemysłem" świata. Stała 
się czynnikiem napędowym transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej, rozwoju regional
nego. Przyczynia się do ochrony środowiska i dóbr kultury1. Stąd doniosłość obrad i konkluzji, 
które zostaną podjęte przez III Kongres Kociewski. 

Mała Ojczyzna 

Jedną z małych Ojczyzn Polski jest Kociewie. Co to 
jest mała Ojczyzna? To suma własnych indywidual
nych odczuć, wspomnień, oczekiwań, planów i na

dziei. Może nią być matka pochylona w ogródku w powo
dzi kwiatów; ojciec klepiący kosę w nadciągającym 
ciepłym czerwcowym wieczorze; dom rodzinny z kamie
niem u węgła, z kwiatami w oknach, z podłogą umytą przez 
mamę; modlitwa wieczorna; ufne bociany; łąki umajone; 
krzyże i figury przydrożne; szkoła; nauczyciel; prefekt; pie
czenie ziemniaków w ognisku na polu; rezurekcja; kuropa
twy i bażanty w ogródku; babie lato; konie i krowy na 
pastwisku; koloryt pszenicznych łanów, rumianków i mo-
draków; kapliczki na rozdrożach; małe cmentarze; śpiewne 
brzęczenie pszczół; znak krzyża, który czynił siewca rzuca
jąc pierwszą garść zboża na skiby ziemi, względnie matki 
układającej do snu dziecko lub towarzyszący przy krojeniu 
nowego bochenka chleba; ulica, na której upłynęło dzie
ciństwo i gdzie kwitły malwy i jaśminy; znajome pagórki 
wsi; owal jeziora; brzegi rzeki; miasto, w którym uczęszczało 
się do szkoły; plusk wiślanych fal w Tczewie; pobrzękiwanie 
ostrzonych kos na polach i serdeczne pozdrowienia przy 
pracy: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", w odpo
wiedzi „Panie Boże zapłać"; śpiew ptaków w zaroślach; nad
latujące bociany, symbolizujące życie i gniazdo rodzinne. 

Walory krajoznawczo-turystyczne Kociewia 

Kociewie jest jednym z regionów etniczno-kulturo-
wych Pomorza. Należy do regionu turystycznego 
Polski określanego Pojezierzem Pomorskim. Obsza

rowo identyfikowane jest z regionem fizyczno-geograficz
nym o tej samej nazwie. Przypomina barwny pasiak utkany z: 

lekko pofałdowanych, morenowych pagórków, poprzeci
nanych dolinami Wisły, meandrującą Wierzycą i Wdą (Czar
ną Wodą) ich dopływami (Janki, Węgiermucy, Wietcisy): 
cienistych jarów i wąwozów; omszałych głazów narzutowych; 
licznych polodowcowych jezior, roślinności wodnej i torfo-
wo-bagiennej; stanowisk dębów, cisów, brekini, lip i buków; 
zwartych ścian lasów i Borów Tucholskich. 

W Borach Tucholskich znajdują się tereny jeszcze dzie
wicze i nienaruszone, które zachowały swój pierwotny cha
rakter. 

Kompleksy leśne z Borami Tucholskimi na czele są 
bogate w zwierzynę łowną i obfitują w runo leśne. Są rajem 
dla myśliwych i grzybiarzy. 

Tomasz Wiczyński i Ryszard Szwoch trafnie określają 
Kociewie jako „krainę wśród lasów, jezior i rzek"2. 

Oprócz wybitnych walorów przyrodniczo-geograficz-
nych Kociewie szczyci się bogactwem licznych obiektów 
zabytkowych: grodzisk, cmentarzy, dworków, kościołów, 
pałaców, chat kociewskich, miejsc pamięci. Szczególną 
osobliwość stanowią: zespół klasztorny z trójnawową ka
tedrą w Pelplinie; pokrzyżacki zamek z XIII-XIV w., pałac 
Marysieńki z XVII w. w Gniewie; miny zamku z XIV w., 
późnogotycki kościół farny z XV w., fragmenty murów 
obronnych z XV w. w Świeciu; zespoły staromiejskie Skar
szew, Starogardu i Tczewa oraz „skansen inżynierii" z koń
ca XIX w. w postaci dwóch mostów na Wiśle w Tczewie. 

Pamiętam swój pierwszy przyjazd do Tczewa od strony 
Malborka, zwłaszcza jak pociąg, niby ptak prujący powie
trze, przebiegł po wyniosłym moście nad szeroką doliną. 
W dole ujrzałem płową Wisłę, tulące się nad jej wybrzeżem 
domy, jak kurczęta pod kokoszą, piętrzące się wieżyce świą
tyń, wybiegające nad sędziwy gród Sambora, niczym duch 
panujący nad zgiełkiem mrowiska ulicznego. Taki obraz 
Tczewa zachował się w mym umyśle i sercu po dziś dzień. 



Wisła stała się moją rzeką domową. Urosła do symbolu 
tczewskiej małej Ojczyzny. Uosabiała: dumę narodową, 
patriotyzm i wolność. Kojarzyła mi się z dużą Ojczyzną, 
swoistym traktem od gór do morza, od czasów dawnych 
do współczesności. Doszukiwałem się w niej symbolu 
świadka zmiennych dziejów narodu i Tczewa o wiele 
bardziej krętych niż ona od swych źródeł w ponad 150 
wykapach Baraniej Góry po ujście w Bałtyku. 

Przychodziłem nad nią często. Obserwowałem ją gdy 
ledwo ocknęła się ze snu i dymiła jeszcze oparami mgły 
porannej. Podziwiałem ją w złotej powodzi porannego 
słońca. Przedkładałem nade wszystko przechadzki nad 
Wisłą w letni, późny wieczór. Pogodne niebo z księżycem 
i gwiazdami przeglądało się w cichej, błękitnej tafli uśpionej 
Wisły. Wśród uroczystej ciszy dolatywały dalekie odgłosy 
szczekania psów i rozmów rybaków. Z rybakami udało mi 
się nawiązać bliższe kontakty. Dowiedziałem się od nich 
jak „drzewiej" po Wiśle pływały: szkuty, komięgi, galary, 
dubasy, łyżwy, byki i kozy. Dziś chętnie oglądam je z okazji 
pobytu w Tczewie w Muzeum Wisły3. 

Do moich ulubionych utworów o Wiśle należą wciąż 
wiersze: 

S. Filleborna: „Do Wisły": 

Wisło! Kwieciem i perły ozdobna dziewico, 
Siostro myśli i uczuć, matko, piastunico! 
Lubię szumy twej fali, gdy rankiem majowym, 
Ciepłym tchnieniem owiana, słodkim szmerem brzmiąca, 
Srebrną piersią swawolisz z twoim brzegiem płowym, 
To twa fala tak smętna, tak cicho cieknąca 
Poi duszę; dla ciebie niby w szczodrej dani... 

W. Wolskiego: „Zapał" 

Moje marzenia - to szczyty Tatrów, 
A moje myśli - to Wisły fala. 

W. Broniewskiego: „Mazowsze" 

Rzeko piękna, 
rzeko polska, 
rzeko mojego życia -
dokąd płyniemy ? 

Jeśli u twoich ujść 
jest moja radość ostatnia, 
zabierz mnie, 
piękna polska rzeko, 
Wisło... 

Pamiętam jak w Kole Krajoznawczym Młodzieży Szkol
nej PTK Liceum Administracyjno-Handlowego w Tczewie 
uczyłem się wiersza H. Derdowskiego: „Tom, gdzie Wisła 
od Krakowa", który jest hymnem kaszubskim. 

Miłość i hołd piękna Kociewia pozwolę sobie wyrazić 
słowami E. Orzeszkowej: Kocham cię w woniach tej ziemi 
i w śpiewach twych ptaków, w szeleście kłosów, w szu
mach lasów, dzwonieniu wód, w mgłach nad łąkami. Ko
cham cię w kwiatach twych polnych, ziołach dzikich, ka
mieniach przydrożnych... Kocham cię w ludzkich łzach, 
myślach, czynach, nadziejach, snach złotych i kamien
nych dolach i przygasaniach twej chwały, w twych śpiew
nych i bohaterskich duchach4. 

Walory krajoznawczo-turystyczne Kociewia najlepiej 
poznać w czasie pieszych i rowerowych wędrówek znako
wanymi szlakami turystycznymi, których długość wynosi 
prawie 450 km. Umożliwiają one poznanie rezerwatów przy-
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rody i obszarów chronionego krajobrazu oraz reliktów kul
tury i sztuki ludowej, mającej wyraz w drewnianej zabudo
wie wsi, malarstwie, rzeźbie, hafciarstwie, plecionkarstwie, 
garncarstwie, kowalstwie, wycinkarstwie, architekturze. 

Kociewie jest atrakcyjne jako baza wypoczynku krót
kiego, dla zmęczonych cywilizacją wielkomiejską, zwolen
ników turystyki pieszej i rowerowej, kajakowej, jazdy kon
nej, wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych, ekoturystów oraz dla 
tych krajoznawców i turystów, wczasowiczów, którzy szu
kają odpoczynku po pracy i nauce w ciszy i spokoju. 

Warto przypomnieć, że warunki klimatyczne Kociewia 
są niezwykle sprzyjające aktywnej turystyce i wypoczyn
kowi w czasie wszystkich pór roku. 

Nie ma potrzeby szczegółowego charakteryzowania 
walorów krajoznawczo-turystycznych Kociewia, ponieważ 
ma ono odzwierciedlenie w obszernej literaturze fachowej5. 

Szansa Kociewia w Europie regionów 

Kociewie ze względu na walory naturalne (wody, 
ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu), 
dobra kulturalno-cywilizacyjne o znaczeniu po

nadregionalnym, narodowym i międzynarodowym, istnie
nie nadwyżek siły roboczej, stosunkowo słabą gęstość za
ludnienia, położenie na trasach tranzytowych ma warunki 
żeby oprzeć swój rozwój na turystyce. Niezbędne ku temu 
są inwestycje proturystyczne (przyjazne dla środowiska). 
Ogromną szansą Kociewia jest wykorzystanie Wisły dla 
celów turystycznych i rekreacyjnych6. 

Walory turystyczne Kociewia stwarzają podstawy do 
jego rozwoju w Europie regionów. Żeby to nastąpiło za
chodzi potrzeba: 

••• rozpatrywania Kociewia w przekrojach (a nie tylko 
podziału terytorialnego): sfer, sektorów, działów i gałęzi 
gospodarki, kultury i edukacji oraz umiejętnego wpisania 
regionu w Narodową Strukturę Rozwoju Regionalnego 
na lata 2007-2013 z zapewnieniem w nim m.in. priorytetu 
zachowania i wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego; 

• dostosowania potencjału, struktury i organizacji Ko
ciewia do wyzwań XXI w. i wymagań integrującej się Euro
py, z zachowaniem troski o tożsamość regionu; z niedo
puszczeniem do wystąpienia zjawiska wykluczenia 
społecznego; 

• wyobrażenia warunków, w jakich będzie rozwijać się 
Kociewie w ramach województwa pomorskiego i Polski (od 
czego zależeć będzie jego rozwój, jakie czynniki ukształtują 
przyszłość regionu). 

Na potrzeby dyskusji o kierunkach rozwoju Kocie
wia można sformułować hipotezę, że podstawowymi de
terminantami będą skutki; integracji europejskiej, glo
balizacji gospodarki i społeczeństwa, współpracy 
międzyregionalnej w skali kraju i zagranicy, ochrony 
i kształtowania środowiska, jego zasobów oraz kultu
rowego i własnej tożsamości; wygenerowania procesów 
dostosowujących przestrzeń Kociewia do jakościowych 
wymagań obecnego stulecia, wkomponowania jego po
tencjału przyrodniczego i kulturowego w europejski 
system ekologiczny i wykorzystania go dla turystyki 
i rekreacji. Cele te będzie można osiągnąć przez realiza
cję takich zadań, jak: poprawa stanu środowiska i ra
cjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
wzrost znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowe
go, zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji 
w gospodarce regionu i województwa. 
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Przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe walory Kocie-
wia stwarzają szanse na rozwój usług turystycznych i rekre
acyjnych oraz znaczny udział ich w gospodarce regionu. 
Jest to tym ważniejsze, że usługi te generują znaczną liczbę 
miejsc pracy przy stosunkowo nieznacznych nakładach. 

Edukacja oparta o dziedzictwo w regionie 

Istotną rolę w kształtowaniu miłości do małej Ojczyzny 
spełnia edukacja oparta na dziedzictwie kulturowym 

W regionie. Stwarza się w niej ramy oparcia kształcenia 
i wychowania na małych Ojczyznach i poznawaniu wła
snego środowiska. Problematyka małych Ojczyzn i tożsa
mości regionalnej postrzegana jest w niej jako źródło po
staw obywatelskich i patriotycznych. Miłość i poznanie 
małej Ojczyzny w sensie podwórka, miejscowości, regio
nu, ziemi, daje oparcie i świadomość odrębności, niepo
wtarzalności ojcowizny. Dowodzą one, że poprzez eduka
cję we wspólnocie rodzinnej, środowiska lokalnego, 
a następnie regionalnego i narodowego można kształtować 
podstawę uniwersalizmu europejskiego. Tylko pełna znajo
mość własnych małych Ojczyzn, korzeni dziedzictwa kultu
ralnego regionów pozwala na wykształcenie obywateli świa
domych wartości swej dużej Ojczyzny - Polski, umiejących 
współistnieć wśród narodów Europy w duchu szacunku 
i tolerancji dla swych odrębności. Po akcesie Polski do 
NATO i Unii Europejskiej są to wartości niepowtarzalne. 

Nie można zapominać o przestrodze J. Słowackiego: 

Polsko! Lecz ciebie błyskotkami łudzą; 
Pawiem narodów byłaś i papugą, 
A teraz jesteś służebnicą cudzą, 
Choć wiem, że słowa nie zadrżą długo 
W sercu - gdzie nie trwa myśl nawet godziny, 
Mówią - bom smutny - i sam pełen winy7. 

Edukacja regionalna domaga się wyjścia poza trady
cyjny system klasowo-lekcyjny. Najlepsze jej efekty osią
ga się poza klasą szkolną- na wycieczkach, zielonych szko
łach, obozach wędrownych, w muzeach i na wystawach, 

podczas imprez folklorystycznych i obrzędowych, spotkań, 
konkursów, wśród gawędziarzy i twórców ludowych, 
w obiektach zabytkowych8. 

Jakkolwiek na co dzień dzieciom, młodzieży i dorosłym 
bliższa jest mała Ojczyzna. Nie należy jej przeciwstawiać 
dużej Ojczyźnie jako duchowej całości integrującej wszyst
kich Polaków. Jest to zrozumiałe skoro pamięta się, że aby 
uczestniczyć w życiu Ojczyzny trzeba być zakorzenionym 
w ojcowiźnie, która się zaczyna od ulicy, wioski, ogarnia 
miasta, powiat, województwo i Polskę. 

W okresie 45 lat Polski Ludowej, opartej na scentrali
zowanym sprawowaniu władzy nastąpiło wśród społeczno
ści lokalnej osłabienie poczucia więzi z własnym środowi
skiem i znajdującym się w nim dziedzictwem narodowym oraz 
rozdzielenie wspólnot lokalnych. Od nich trzeba rozpocząć 
odbudowę Polski, dbając żeby każda z małych Ojczyzn otrzy
mała swój własny geniusz Loci. Ten jak majestatyczne drze
wa, potrzebuje czasu, aby móc się głęboko zakorzenić. 

Na samorządach lokalnych, animatorach kultury, edu
katorach, nauczycielach kraju ojczystego, spoczywa dzie
dziczny obowiązek przekazywania Ojczyzny następnym 
pokoleniom, ukazywania sensu i potrzeby ochrony dzie
dzictwa narodowego oraz przedłużania polskości. 

Przywracanie edukacji szkolnej i aktywności towarzystw 
kulturalnych oraz w działalności PTTK wartości małej i dużej 
Ojczyzny, nadanie im właściwego sensu nie nastąpi szybko. 
Wymaga ono od rodziców, nauczycieli, władz szkolnych, 
samorządów lokalnych, PTTK, harcerstwa, Kościoła, towa
rzystw kulturalnych i regionalnych pracy organicznej. Zna
czenie i charakter jej trafnie ujął B. Prus. Zdaniem jego jest nią 
praca rozumna, wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owo
ców w tydzień po posiewie, lecz umie działać bodajby przez 
kilka pokoleń, przebija góry, nad przepaściami rzuca mo
sty, wydobywa z gruntów jałowych urodzaj, a w duszy spo
łecznej hoduje wielkie przymioty9. Tylko taka praca zapewni 
na tym odcinku postęp. Chodzi o postęp w rozumieniu S. Że
romskiego jako: nieustanny, nieustępliwy przed niczym, ści
śle świadomy swego rozwoju i biegu (...). Postęp ma wła
sność światła, biegnącego w dal wiekuiście i ma naturę 

Okolice Starego Młyna na Kociewiu 
Fot. Małgorzata Gąsiorowska 



linii prostej, która w swym niepowstrzymanym rzucie na
przód nigdy i nigdzie nie ma końca]0. 

Edukacja w nowym rozumieniu" to nie tylko tradycyj
ne kształcenie i wychowanie lecz także proces chronienia, 
zachowywania tradycji, sposób utrzymywania dziedzictwa 
narodowego. Swoistość, oryginalność, specyfika narodo
wa, regionalna, lokalna są istotnymi składnikami tak okre
ślonej edukacji. Podstawowymi wartościami tej edukacji 
są duża i mała Ojczyzna. Dlatego gdy nauczyciel-regiona-
lista, animator kultury i krajoznawstwa mówią o Ojczyźnie, 
to jakby zaklinali się za ks. P. Skargą: 

Gdybym zapomniał Ciebie Ojczyzno, 
moje święte Jeruzalem, 
niech przywrze język do mego podniebienia, 
niech uschnie moja prawica, 
A Ty Boże zapomnij o mnie'2. 

Przypisy: 
1 W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 

1997. 
2 T. Wiczyński: R. Szwoch: Kociewie. Kraina wśród lasów, je

zior i rzek, Wyd. Instytut Kociewski, Starogard Gdański 2005. 
3 J. M. Ziółkowski: Drogi do sukcesu, Tczew 1997. 
4 E. Orzeszkowa: Ad astra, Warszawa 1904, s. 12. 
5 Dzieje Starogardu, red. M. Kallas, Starogard Gd. 1988, 2001, 

t. 1-2; J. Elwart: Kociewie i Bory Tucholskie, Gdynia 1999; „Ko
ciewski Magazyn Regionalny", Tczew 1986-2005; R. Landowski: 
Nowy bedeker kociewski, Gdańsk 2002; R. Landowski: Tczew. Spa
cery w czasie i przestrzeni. Od osady do miasta, Tczew 1995; R. Lan
dowski: Tczew._ Spacery w czasie i przestrzeni. Ludzie i zdarzenia, 
Tczew 1996; Świecie i ziemia świecka w 800-lecie istnienia, red. 
M. Grzegorz, Bydgoszcz 1999; „Zapiski Kociewskie", Starogard 
Gdański 1995-2005; J. M. Ziółkowski: Szkice kociewskie, Tczew 
2003. 

6 Z. Odya: Szanse rozwojowe Tczewa, (w:) Księga pamiątkowa 
II Kongresu Kociewskiego, red. J. Cherek, Starogard Gdański 2002. 

7 J. Słowacki: Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Pieśń VIII. 
Grób Agamemnona, (w:) J. Słowacki: Dzieła, Wrocław 1952, t. IV, 
s. 78. 

8 K. Ickiewicz: Refleksje o Ojczyźnie, Tczew 2005. 
9 B. Prus: Najogólniejsze ideały życiowe, Warszawa 1905, 

wyd. II przejrzane. 
10 S. Żeromski: Snobizm i postęp, Warszawa 1923. 
11 K. Denek: Ku dobrej edukacji, Toruń 2005. 
12 P. Skarga: Kazania sejmowe, Wrocław 1972. 

MAREK ŚLIWA 

Diaspory 
na przykładzie 

Nowego nad Wisłą 

Pomorze to obszar, na którym od wieków 
ścierały się dwa żywioły - polski i niemiecki. 
Przez pierwsze 500 lat starcie to miało jedynie 
polityczny charakter. Obie strony łączyła jedna 
religia, jeśli nie liczyć epizodu beregriańskiego 
czy pobytu tu taborytów. Po wystąpieniu Lutra 
i to się zmieniło, a do dawnych sporów doszły 
nowe, wyznaniowej natury. Jednak Polacy 
i Niemcy, zwykli protestanci i katolicy nie byli 
jedynymi ludźmi, zamieszkującymi nasze Kocie
wie. Charakter prawdziwej diaspory miało prze
bywaniu tu menonitów. Ta grupa wyznaniowa 
bowiem bez emigracji do Polski przestałaby ist
nieć. Inaczej przedstawia się los Żydów, którzy 
na Pomorzu pojawili się dość późno, lecz na in
nych polskich ziemiach schronili się wcześniej. 
Poza nimi były i są nadal grupy etniczne czy kon
fesyjne, o różnym stanie skupienia, od rozpro
szonych narodów po sekty. 

godnie z polską chronologią zacznijmy od Żydów. 
Można powiedzieć, że ich pobyt w Polsce jest tak 
dawny, jak sama Polska. Charakter masowy przy

brał on w południowej części kraju. Reakcja nań była róż
na, dziwnie zależna od płynących zeń korzyści. Za Kazi
mierza Wielkiego (1334) Żydzi znaleźli się pod opieką 
władcy. Pomorze Gdańskie wówczas było już częścią Pań
stwa Zakonnego w Prusach, które jako swoista teokracja, 
elementy religijnie obce raczej niszczyło, niźli przyjmowa
ło. Edykt WM Zygfryda von Feuchtwagena z 1309 roku 
zakazuje Żydom osiedlania się tutaj. Po inkorporacji Po
morza Kazimierz Jagiellończyk zapewniał nadal, że: ...żaden 
Żyd albo jakikolwiek obcy z każdego kraju... bez zgody 
odpowiedniej Rady Miejskiej... nie ma prawa osiedlać się 
i prowadzić działalności gospodarczej w mieście. Nie mogli 
kupować ziemi, a więc nie pozwalano im tu na nic. 

Z czasem pojawiać się zaczęły swoiste obejścia owych 
zakazów, szlachetnie urodzeni bowiem, dostrzegając korzy
ści, płynące z konkurencji tworzyć zaczęli w swych dobrach 
małe, żydowskie kolonie. W 1528 roku Sejmiki odnotowały 
pierwsze skargi w tej sprawie. Można jednak przyjąć, że w Zie
mi Nowskiej czas Prus Królewskich upłynął bez Żydów. 

W 1775 roku przegłosowano konstytucję sejmową 
kodyfikującą sprawy. I Nowe i Kociewie były już wtedy czę
ścią Królestwa Pras. Fryderyk Wielki zaś do problemu pod
szedł intelektualnie: kazał zostawić bogatych, o minimum 
1.000-talarowym majątku, a biedotę wyrzucił z kraju. 

Ojczyzna jest słowem znaczeniowo bogatym. Odsyła 
do wielu desygnatów. Dla nas zasadniczym odniesieniem 
jest rodzinny kraj i naród. Pojęcie to obejmuje też inne prze
strzenie. Przykładowo w poemacie K. Wojtyły pod tytułem 
„Myśląc Ojczyzna" znajdujemy ślady, jak jednostka ludz
ka poznaje język ojczysty, dojrzewa w nim w rodzinnym 
domu i środowisku swego dzieciństwa. Pojawiają się w nim 
obrazy: jasnego nieba, pól pokrytych zbożem, drogi wyty
czonej drzewami, wieczornego milczenia i zmęczonych płuc 
mej ziemi. Przedstawione są czynności związane ze żniwa
mi. Największą pojemność semantyczną mają pojęcia kraju 
i narodu. Nic dziwnego, że znalazły one w interesującym 
nas tu poemacie najwięcej miejsca. 

W działalności edukacyjnej, kulturalnej, krajoznaw
czo-turystycznej i regionalnej trzeba starać się żeby poję
cie Ojczyzny zaczynało się od progu rodzinnego domu i przez 
przedszkole, szkołę i aktywność zawodową kulturalną, re
gionalną, towarzyszyło dzieciom, młodzieży i dorosłym na 
ścieżkach, które wiodą w daleki świat życia. 

Co zrobić, aby w procesie tym harmonijnie współpra
cowali ze sobą wszyscy, którzy formułują osobowość czło
wieka, zwłaszcza rodzina, szkoła, Kościół, harcerstwo, śro
dowisko lokalne, PTTK, PTSM, ZHP, ZHR, towarzystwa 
regionalne, społeczno-kulturalne, społeczność rówieśni
cza i zawodowa? 



Wspomniane obejście, czyli kolonię żydowską 
w przypadku Nowego zastosowano w 1766 
roku. Utworzono ją w dobrach Konojackich 

w Bochlinie i liczyła ona 47 osób. W 1780 roku weszło za
rządzenie, zakazujące Żydom mieszkania na wsi. W tymże 
czasie z 8 włók, od Bochlina odłączonych utworzono fol
wark miejski. Zgodnie z zasadami stanisławowskimi, czas 
jakiś jeszcze obowiązującymi, ŻYDZI cieszyli się wolnością 
osobistą i swobodą handlową. Podstawą ich samorządno
ści były gminy, zwane kahałami, na czele których stali star
si tworząc rodzaj Rady. 

Trudności z oceną majątku sprawiły, że podatek - szos 
zmieniono na pogłówne. Na terenie Prus Zachodnich w po
łowie XIX wieku stanowili oni 2,2 % ludności, lecz w na
szej kwidzyńskiej Regencji była ich większość: 16.711 osób, 
czyli 22,2 % populacji. Pruskie uregulowanie sprawy ży
dowskiej nastąpiło w czerwcu 1847 roku Ustawą Emancy
pacyjną, zrównującą ich w prawach z ogółem mieszkań
ców. W tymże roku zbudowano w Nowem bóżnicę. 
Formalnie gmina nowska powstała w 1875 roku, kiedy to 
w lipcu zatwierdzono jej Statut. Wedle danych kościelnych 
z 1885 roku było ich na terenie parafii 497. Społeczność 
taka zapewniała, że gmina swobodnie wykona nałożone 
nań obowiązki - utrzymanie miejsc kultu, działalność edu
kacyjną i socjalną. Już na przełomie wieków pojawiła się 
tendencja spadkowa, powodowana głównie emigracją za
robkową za ocean. Na polu gospodarczym Żydów trakto
wano bowiem jako niezdrową konkurencję, zaś walkę eko
nomiczną wzmacniano pseudo- religijnymi sloganami. Inna 
sprawa, że pomorscy Żydzi z czasem ulegli swoistej ger
manizacji, a niewielka ich część przechodzić zaczęła w war
stwę inteligencką. Tuż przed Wielką Wojną gmina nowska 
liczyła 141 osób. Po powrocie Pomorza do Macierzy więk
szość Żydów opuściła je. Nowskie dane za rok 1921 mówią 
jedynie o 31 osobach. 

A i to była raczej biedota, a wkrótce potem dołączyli do 
nich jeszcze biedniejsi Żydzi, migrujący tu z Kongresówki. 
Spowodowało to rosnącą niewydolność finansową gmi
ny, liczącej w międzywojniu około 80 osób. W tym czasie 
stronę prawną regulowało już Rozporządzenie Prezydenta 
z października 1927 roku. Samodzielna gmina nowska 
przestała istnieć we wrześniu 1928 roku, stając się czę
ścią gminy świeckiej. Poza Nowem, w okolicy Żydzi byli 
jedynie w Warlubiu, lecz i tam ich stan osobowy szyb
ko malał. 

Gmina nowska nie posiadała rabina, jedynie kantora 
i rzezaka, a w czasie ważnych uroczystości posiłkowano 
się pomocą z Grudziądza. Jej mienie było niewielkie, war
tość bóżnicy w 1939 roku to 6.000 zł, władze w roku po
przednim wyłączyły ją z eksploatacji, groziła bowiem 
zawaleniem. Był też kirkut, a całość mieściła się na Gar-
buzach. Budżet, zwany zrównoważonym, w 1932 roku 
po stronie przychodów odnotowywał kwotę 660 zł, po 
stronie wydatków aż 240 zł, przeznaczono na pomoc 
socjalną. 

Nowscy Żydzi odpowiadali stereotypowi, byli kupca
mi różnych branż, spora ich część trudniła się handlem 
domokrążnym. 

W latach 30. ich majątek czasem formalnie polonizo
wano, nasilała się bowiem akcja antysemicka. Coraz czę
ściej pikietowano żydowskie sklepy, okna bóżnicy „szklo
no" zaś kamieniami. Sprzeciwiających się temu Polaków 
bojkotowano, większość jednak pragnęła jedynie święte
go spokoju. 

Poza sytuacją gospodarczą pogarszała się też politycz
na, a Żydzi, których stać było na wyjazd, opuszczali Pol
skę i Europę. Wedle statystyk, przed wojną było ich w po
wiecie 210. O losie, jaki ich spotkał, wiemy jedynie 
w ogólnych zarysach. Zgodnie z rozkazem Heindricha, sta
nowili oni, obok polskiej inteligencji i duchowieństwa, jed
ną z grup przeznaczonych do natychmiastowej likwidacji. 
Miejscami straceń było Nowe, Grupa, Świecie... 

Dowódca 16-Einsatzkomanndo meldował w listopadzie 
1939 roku, że: ...kwestia żydowska na Pomorzu została 
rozwiązana... Nowska bóżnicę rozebrano w 1942 roku, 
zniszczono także kirkut. W 1947 roku Nowe zamieszkiwało 
3 Żydów, a na szeroko pojętym Pomorzu pozostali najdłu
żej w włocławskim. 

Drugą z kociewskich diaspor tworzyli MENONICI. Pró
by zmian w Kościele można podzielić na te sprzed 
wystąpienia Lutra zwane herezjami i likwidowane 

wraz z wyznawcami, i na te od Lutra poczynając, wykorzy
stywane politycznie i nazywane protestantyzmem. 

Menno Simons był jednym z naśladowców Lutra, zaś 
jego kongregacyjni współwyznawcy nazywali siebie bo
gobojnymi. Jako antypedobaptyści uznawali j edynie 
świadomy chrzest i komunię. Reprezentowali też dale
ko posunięty izolacjonizm i pacyfizm. Sposobem na 
wszystko była Ewangelia, zwłaszcza Kazanie na Górze. 
Ruch ten powstał w Szwajcarii i we Fryzji, stanowiącej 
wówczas część habsburskich Niderlandów. Jako swo
istych odszczepieńców nie akceptowała ich nie tylko 
władza ale i inni protestanci. 

Kiedy w 1555 roku obowiązywać zaczął cesarski zakaz 
praktyk anabaptystycznych, skromna do tej pory emigra
cja przerodziła się w masowy exodus. Rządzący Polską Ja-
gielloni nie obawiali się cesarskich czy papieskich protestów. 
A że znaczna część Doliny Dolnej Wisły nie nadawała się do 
stałego zamieszkania ze względu na depresję i niekontrolo
wane wylewy, a większość Fryzów czy Flamandów trudniła 
się rolnictwem i obeznana była z hydrotechniką, powstał 
układ obustronnie korzystny. Niewielki jedynie odsetek emi
grantów zajmował się rzemiosłem czy handlem - ci osiedlili 
się w wielkich miastach Prus, nic wzbudzając tym faktem 
euforii zaniepokojonej konkurencji. 

Położone nieopodal Nowego Mątawy otrzymały około 
1374 roku krzyżacki przywilej lokacyjny, lecz z czasem te
ren ten stał się pustką. 2 lutego 1568 roku administrujący 
tym obszarem starosta rogoziński Jan Dulski zawarł kon
trakt z 5 menonitami, reprezentującymi 113-osobową spo
łeczność. Pierwszą umowę zawarto na lat 12, miała ona więc 
charakter emfiteuzy krótkotrwałej, jakby próbnej. Istotą 
umowy emfiteutycznej jest nadanie wszystkich praw użyt
kowych, poza własnością. Nie jest też ona wieczystą, lecz 
okresową i zwykle cyklicznie odnawianą. Krótkotrwałe 
obejmowały do 15 lat, długotrwałe nawet 50. W drugim 
przypadku emfiteuci dziedziczyli prawa. Ponosili oni przy 
tym ciężar realizacji kontraktu, a specjalne klauzule umów 
groziły wysokimi karami w przypadku pogarszania stanu 
rzeczy. W wypadku zerwania umowy właściciele czy też 
dzierżawiący królewszczyzny musieli zwrócić osadnikom 
poniesione przez nich koszty. Rozliczano się wyłącznie 
w pieniądzu, w sumie z góry ustalonej. W przypadku Mą-
taw przedmiotem kontraktu było 50 łanów gruntów, które 
to osadnicy winni byli zabezpieczyć i zagospodarować. 
Poza czynszem, 1.400 marek pruskich rocznie, uiszczali je
dynie tacę na rzecz nowskiego plebana. 



Osadnicy pozostawali ludźmi osobiście wolnymi, gwa
rantowano im samorząd i swobodę praktyk religijnych. Oni 
zaś dobrowolnie izolowali się od świata zewnętrznego, 
unikając wojska, urzędów i przysiąg. We własnym gronie 
podlegali woli starszych. Z czasem olędrzy w pełni zago
spodarowali powierzone ich pieczy tereny. 

Mątawski kontrakt odnowiony został w 1580 roku, na
dal krótkotrwale, potem dzierżawcą tej królewszczyzny zo
stał Reinhold Heidensten, po nim zaś Potoccy. Kolejne 
umowy zawierano na 40 i 50 lat. Ostatnia zawarta została 
w 1732 roku. 

Po Mątawach, jeszcze w 1568 roku zasiedlono Zającz-
kowo, ostatnia zaś miejscowość z Niziny Sartowicko-Now-
skiej, podległa osadnictwu menonickiemu to Michale - rok 
1650. Południową granicę Kociewia osiągnięto w Chryst
kowie w 1669 roku, potem zaś dotarto aż pod Warszawę. 

Po drugiej stronie Wisły, na nizinach, także osadzono 
menonitów, zwłaszcza na terenie Pomezanii, w wojewódz
twie malborskim. Emfiteuzę jako zasadę reformy starostw 
przyjął Sejm w 1775 roku. 

Kociewie było już wtedy częścią Prus, które wszędzie 
wprowadzały własny Ordnung. 

Olędrzy zostali policzeni i obarczono ich wykupem od 
służby wojskowej. 

W 1789 roku w Mątawach i na Grupie, czysto menonic-
kiej, zamieszkiwało 847 osób. 

Od 1860 zaczęto ich brać do wojska, w liturgii zaś wy
muszono zastąpienie języka holenderskiego niemieckim. 
Nie odnowiono kontraktów, nie objęła ich także regulacja. 
Dopiero po 1850 roku nabyli prawa dzierżawców wieczy
stych. 

Wszystko to wpływało na coraz częstsze decyzje o dal
szej emigracji, tych co pozostali, ze względu na zamożność 
i kulturę zwać zaczęto gburską szlachtą. 

W sferze sakralnej w 1896 roku udało im się wreszcie 
uzyskać zezwolenie na budowę w Mątawach murowanego 
zboru. 

W Polsce menonici traktowani byli jak inni obywatele, 
w wojsku kierowano ich jednak do oddziałów logistycz
nych, nie liniowych. Dane zebrane przez zainteresowane
go tematem dra Ludkiewicza z terenu 15 ówczesnych gmin 
Niziny w 1931 roku doskonale ilustrują elitarność menoni
tów. Na ogólną liczbę 3.705 mieszkańców, było ich zaled
wie 209, czyli 5,6 % populacji. Spośród 371 gospodarstw 
o łącznym areale 5.771 ha posiadali oni 54 gospodarstwa 
i 2.305 ha, czyli 40 % gruntów. W całym ówczesnym Woje
wództwie Pomorskim liczebność olędrów w tymże czasie 
szacowano na 300. 

Podnowskie gospodarstwa mononickie były już tak 
bogate, że zwykłą praktyką stało się opuszczanie przez 
dawnych właścicieli ich ziemi po zdaniu jej spadkobiercom 
i osiedlenie się na emeryturze w Grudziądzu. Druga Wojna 
Światowa zmieniła wszystko. Menonitów wcielano do We
hrmachtu, zaś klęska Rzeszy i nowy ład spowodowały, że 
po wojnie nie czyniono już różnicy między nie-katolika-
mi. Wszystkich nie-Polaków wysiedlono. Po Olędrach 
pozostały jednak liczne zabytki chat, zagród, cmenta
rzy. Pozostała też, ciągle jeszcze czytelna, sieć kanałów, 
uregulowana Wisła i Mątawa. 

W ielokulturowość Pomorza tworzyły nie tylko 
diaspory, czyli grupy etniczne lub wyznanio
we, rozproszone poza swym naturalnym tere

nem celem ratowania życia. Decyzje o emigracji nie za

wsze podejmowano aż z tak drastycznych powodów. 
Ich podłożem były często kwestie ekonomiczne, a na
wet poznawcze. 

Hassling-Ketling of Elgin to nie jedyny Szkot osiadły 
w Polsce. SZKOCI byli najemnikami wojskowymi, kupcami, 
organistami, podróżnikami. Po klęsce roku 1650 emigracja 
ta nabrała charakteru politycznego. Wielu Szkotów wybra
ło Gdańsk i inne wielkie miasta, osiedlali się też na prowin
cji. Pierwsze skargi na ich konkurencyjną, domokrążną dzia
łalność pochodzą z 1531 roku. Potem jeszcze Sejmiki 
wielokroć zajmowały się tą sprawą - zwykle przy sprzeciwie 
szlachty, zadowolonej z konkurencji. Najsłynniejszym szkoc
kim klanem w Polsce byli Foresterowie, znani także jako For-
sterowie. Ich przedstawiciele pojawiają się także na listach 
mieszkańców Nowego. Szkoci u nas pojawili się już w roku 
1550. Ich działalność gospodarcza spowodowała nawet 
uchwalenie przez rajców w 1645 roku specjalnego po
datku, domiar ten wkrótce jednak został zniesiony. 
W XVIII wieku jednak jakby rozmyli się w tle. 

Inną grupą etniczną, obecnie Nowe zamieszkującą, sta
nowią CYGANIE. Romowie na Pomorzu pojawili się sto

sunkowo późno, z polskiej gościnności korzystają jed
nak od roku 1419, kiedy to z okolic Sanoka pojawiają się 
pierwsze wzmianki o nich. Edykty banickie, wydawane 
wówczas we Francji i w Rzeszy, spowodowały ich liczniej
szy napływ, głównie na Śląsk. Uregulowano to konsty
tucją z 1624 roku. Zobowiązywała ich ona do wyboru swe
go starszego, zwanego cygańskim królem. Wiedli żywot 
półosiadły, cieplejszą porą wędrując taborami po kraju, trud
nili się kowalstwem, kotlarstwem i wróżbiarstwem. Na Po
morzu Romowie pojawili się w zasadzie po drugiej wojnie 
światowej, a w 1964 roku zakazano im wędrówek. Z po
czątkiem lat 70. zaś osiedlono ich. W ten sposób w Nowem 
pojawiła się rodzina Laskowskich. 

Osobną sprawą są MAŁE GRUPY WYZNANIOWE czy 
wręcz sekty, wyłamujące się z dominujących wy-
znań. W Warlubiu porządek ów został złamany 

przez Jana Czerskiego, jednego z założycieli Kościoła Nie-
miecko-Katolickiego. W Grudziądzu zaś swego czasu od
rębność była bardzo modna. Na przełomie poprzednich 
wieków uaktywnił się tam Ewangelicki Kościół Unijny. 
Wyznawcy tegoż tworzyli lokalną sektę zwaną Blaukreu-
zverein. Niemcy do niej należący mieli swe zbory w Trylu 
Miejskim i Pastwiskach (1890). Nieco później pojawił się 
zbór w Nowem. Liczebność ich jednak szybko spadała 
i z czasem znikły. 

Obecnie zaś nader aktywni bywają Badacze Pisma Świę
tego, zwani też Świadkami Jehowy. 

Grupę tę swego czasu stworzył, na gruncie apokalip
tycznym Charles Russell. Na ziemiach polskich pojawili się 
około 1905 roku. W II Rzeczpospolitej nie uznawano ich 
prawie, po wojnie jedynie na krótko. Powtórna legalizacja 
nastąpiła w 1989 roku, lecz już wcześniej zintensyfikowali 
swe działania. W Nowem i okolicy tworzą obecnie stosun
kowo liczną grupę, a ich zbór znajduje się na Górnych 
Morgach. 

Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podkreślić daw
ną wielokulturowość Kociewia, tak doskonale widoczną, 
choćby w Nowem i okolicy. Sto lat temu żyli tu w miarę 
zgodnie przedstawiciele kilku różnych kultur, realizując swe 
praktyki religijne we własnych świątyniach i odciskając 
swe piętno na dziejach naszego regionu. 



KAZIMIERZ DENEK 

Sześćdziesiąte urodziny szkoły1 

Każdy z nas jest Odysem 
Co wraca do swej Itaki 

(L. Staff) 

Trafność tego spostrzeżenia Leopolda Staffa znajduje odzwierciedlenie w uroczystym spotka
niu z okazji sześćdziesięciolecia naszej Szkoły połączonego ze Zjazdem Absolwentów. 

Nasza Szkoła 

Czym jest dla mnie nasza Szkoła? Jest nie tylko szcze-
gółem, który odnotowuje się w życiorysie. Jest 
czymś więcej niż Szkołą, która zapewniła pełne 

wykształcenie średnie. Rysuje mi się wielką, choć nie
wymierną wartością, czymś co się szczególnie ceni i ob
darza szczerym sentymentem, miłym wspomnieniem 
i szacunkiem. 

Szkole tej zawdzięczam wiele. Cenię ją przede wszyst
kim za to, że nauczyła rozmowy, jako sztuki słuchania in
nych, obserwacji tego, co godne uwagi i wnioskowania. 

L. Kondratowicz piszący pod pseudonimem W. Syro-
komli zapytuje: 

Gdzie wy, jasne dni moje, moje szkolne czasy, 
Kiedy serce dziecinne z wiarą i otuchą 
Do grona towarzyszów i do murów klasy 
Przylglo, przyrosło na głucho?! 

Natomiast J. Tuwim mówi: 

Szkoło! Szkoło! 
Gdy cię wspominam, 
Tęsknota w serce się wgryza, 
Oczy mam pełne łez... 

Może, nie tyle łez, co serdecznego ciepła. 
Ilekroć myślę o Szkole zawsze stają mi przed oczami 

dyrektorzy, profesorowie, prefekci, koledzy i koleżanki. 
Tamte wspaniałe lata. Wytężona nauka, beztroskie rozmo
wy na przerwach, przyjacielskie spotkania po lekcjach. 
Szkolny czas tak bliski każdemu z nas, a przecież tak odle
gły. Marzenia i plany: Kim będziemy w przyszłości? Wspólne 
wyprawy poza Gród Sambora, wyjazdy do teatrów Trój
miasta i Opery Bałtyckiej w Gdańsku. To wszystko nas 
łączyło. Sprawiało, że byliśmy jak w rodzinie. Jakże łzawe 
były czerwcowe rozjazdy, a jak radosne wrześniowe po
wroty. Zdaliśmy maturę. Każdy był już dorosłym (?). Życie 
dorosłe nadeszło samo, szybciej niż przypuszczaliśmy, nie
zależnie od naszej woli. 

Na Zjeździe Absolwentów zgromadziła nas świado
mość ważnych wartości i celów, jakie składają się na 
istotę naszej Szkoły, które wynieśliśmy z czasów nauki 
w Niej. Tutaj bowiem spędziliśmy kilka lat swej młodo
ści. Tutaj dojrzewaliśmy do oczekujących zadań, bu

dowaliśmy fundament osobowych wartości, który 
w każdym z nas owocuje do dziś, niezależnie gdzie żyje
my i jakie funkcje zawodowe czy społeczne pełnimy. 
Bo jak pisał L. Kondratowicz: 

Czym w polu zasiew, 
Czym zawiązka w kwiecie, 
Tym w życiu męża szkolne sześciolecie. 

Zjazd jest spotkaniem po latach ludzi i idei. Przyjecha
liśmy z tęsknoty do lat młodości, nauki przeżyć radosnych 
i smutnych zapewne. Przyjechaliśmy odwiedzić Alma Mater, 
cieszyć się możliwościami spotkania i przeżywać radość 
z całą społecznością naszej Szkoły. 

Dla wielu z nas obecny Zjazd Absolwentów to możli
wość powtórnego poznania Tczewa, który rozrósł się, wy
piękniał, pospacerować po starych uliczkach, przywołać sym
patie i pierwsze miłości. Już chociażby dla tego dreszczyku 
emocji, zadrżenia serca - warto było tu przyjechać. 

Nie spiesz się i nie martw się, że jesteś tutaj tylko z krótką 
wizytą. Dlatego nie zapomnij zatrzymać się na chwilę. „Ubo
gie to życie, jeśli pełni trosk nie mamy czasu na to, a by 
przystanąć i zapatrzyć się" (W. E. Davles). To nic, że w ży
ciu za dużo trosk, wymagań, i wiele do zrobienia. Kom
petentni, zajęci, spieszący się profesorowie, znajdźcie 
na tym Zjeździe czas dla siebie, aby się zrelaksować, 
przywołać wspomnienia, odświeżyć znajomości, poroz
mawiać, posłuchać muzyki, wyzwolić radość, nabrać 
poprzez zabawę wiary w siebie... i sił do pracy. Jakże 
pasują słowa W. Szekspira - „Usiądźmy tutaj i pozwól
my dźwiękom muzyki wypełnić nasze uszy, niech mięk
ki spokój i moc staną się dotykiem słodkiej harmonii". 
Oddaj się tej chwili, pozwól jej się wydarzyć. Jeśli ko
lejne życia oddaliły nawet Was od Szkoły, przecież za
wsze będziecie w głębi duszy tymi, którzy nie zapomnieli 
dzwonka szkolnego, lekcji, przerw lekcyjnych... 

Szkoła uczyła nas wiedzy, sztuki odkrywania świa
ta, tworzenia postępu, dzisiaj chce zwrócić uwagę na 
umiejętność przeżywania radości, chłonięcia piękna co
dzienności i tworzenia spokoju. Warto przypomnieć, 
że: Czy daleka, czy bliska droga Cię w życiu czeka, świat 
jest tak wielki, jak wielkie jest serce człowieka. Niech to 
stanie się przesłaniem dla naszej bytności w Szkole 
i w pracy. 

Bądźmy radośni w dniu szczęśliwym od wspomnień. 



Prestiż Szkoły 

ześćdziesiąt lat do znaczny okres w życiu Szkoły. 
Wiele działo się na przestrzeni lat 1945-2005, kiedy 
powstał, rozwijał się, doskonalił i wzrastał w pej

zaż nadwiślańskego Grodu Sambora obecny Zespól 
Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Cieszy się on dużym 
uznaniem wśród absolwentów, uczniów, ich rodziców 
i społeczeństwa Tczewa, Kociewia i Polski. Czemu za
wdzięcza on swój prestiż w środowisku? W grę tu wcho
dzi wiele uwarunkowań. 

Od początku swojego istnienia ZSE był szkoła mło
dych: „Skąd mężów czystych potym wychodziła siła" 
(J. Kochanowski). Pomijając trudności organizacyjne, za
uważyć wypada, że ukazywała wówczas znacznie więcej, 
niż pisane słowa wypowiedzieć potrafią. Pięknie to ujął 
K. Norwid mówiąc: 

I że jakakolwiek jasno każda perła świeci, 
Przestanie być litanią różaniec bez nici. 
Dość jest spojrzeć na szereg typów, co gdy staną, 
Więcej rzekną nad słowa lub księgę pisaną. 

Szkoła nasza przykładała i czyni to nadal coraz wyższe 
kryteria do oceny swej pracy. Bo jak pisał przywołany wcze
śniej C. K. Norwid, jeśli: 

Chcesz poznać wartość szkoły lub podania, 
Na ich ostatnie spojrzyj egzemplarze. 

W żadnej mierze nie oznacza to próby zerwania z prze
szłością. Szkoła nie wstydzi się przeszłości, dumna jest z te
raźniejszości, z tego wszystkiego, co udało się osiągnąć. 
Dobrze pamięta słowa poety: 

Nie depczcie przeszłości ołtarzy, 
Choć macie sami doskonalsze wznieść, 
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 
I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć! 
Każda epoka ma swe własne cele 
I zapomina o wczorajszych snach; 
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele 
I nowy udział bierzcie w wieków dziele, 
Przyszłości podnoście gmach! 

O naszej Alma Mater można bez przesady powiedzieć, 
że jest dobrą szkołą, czyli placówką dydaktyczno-wycho
wawczą, w której zdobywa się wiedzę, kompetencje, sta
wia się pierwsze kroki w dojrzałość, dokonuje konfrontacji 
ze światem i weryfikacji swoich poglądów. Nie ma w niej 
miejsca na ogłupianie i „upupianie" (W. Gombrowicz) 
uczniów. Jest szkołą mądrą, rozwiniętą cywilizacyjnie i cha
rakteryzuje się przyjaznym obliczem wobec uczestników 
procesu kształcenia. 

Szkoła o przyjaznym obliczu wobec uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli, środowiska lokalnego, to taka, 
która opiera swą działalność na podmiotowym, demo
kratycznym i partnerskim traktowaniu. Panuje w niej 
klimat bezpieczeństwa, życzliwości, zaufania, współpra
cy i współdziałania. 

O „szkole mądrej" mówimy wówczas, gdy opiera swą 
aktywność na zdobyczach nauk o edukacji i kulturze fi
zycznej a jej nauczyciele przejawiają innowacyjne i reflek
syjne podejście do procesu dydaktyczno-wychowawcze
go i ustawicznie go doskonalą. 

Natomiast szkoła „rozwinięta cywilizacyjnie" to ta, która 
nadąża za rozwojem mediów, komputeryzacją i internetyzacją 
kształcenia; przygotowuje uczniów do zdobywania wiedzy 
z różnych źródeł, racjonalnego korzystania z nich oraz prze
kształcania wiedzy w mądrość2. 

Dobra szkoła ma charakter placówki obywatelskiej, 
uspołecznionej i autonomicznej. Charakteryzuje się wysoką 
jakością kształcenia, konsekwentnie realizuje 3 edukacyj
ne cele strategiczne, 13 zadań szczegółowych i 42 kluczo
we zagadnienia Unii Europejskiej w ramach europejskiego 
obszaru edukacyjnego3. Oprócz tego szkoła taka dba o to 
żeby uczniowie ambitni, zdolni, pracowici mieli szansę szyb
kiego rozwoju, nie hamowanego przez rówieśników przecięt
nych, którym nic się nie chce. 

Cała społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie pod dyna
micznym kierownictwem Pani dyrektor mgr Eleonory Lewan
dowskiej i jej poprzedników w osobach: Stanisława Łosia, 
Czesława Stachurskiego, Stanisława Michalika, Czesława 
Glinkowskiego, Zygmunta Lehmanna, nie tylko kontynuuje 
jego najlepsze tradycje lecz stale je wzbogaca o nowe inicja
tywy. Ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, bu-

Dyrektor 
Eleonora Lewandowska 

(trzecia z lewej) 
w gronie absolwentów 



duje i unowocześnia infrastrukturę dydaktyczną Szkoły z jej 
internetyzacją i komputeryzacją na czele, intensywnie dba 
o to, aby ustawiczny rozwój placówki wyrażał się nowocze
snością pracowni, stałymi kontaktami z przedsiębiorstwami 
przemysłowymi, handlem i instytucjami finansowymi, efek
tywnością teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, aktyw
nością samorządu szkolnego i kół zajęć pozalekcyjnych i po
zaszkolnych troszczy się o wysoki poziom przygotowania 
zawodowego młodzieży i jej kultury osobistej. 

Pierwsze kroki krajoznawczo-turystyczne 

Szkole tej zacząłem stawiać pierwsze zorgani
zowane kroki na turystycznych szlakach. Na
stąpiło to we wrześniu 1949 roku, tzn. z chwilą 

wstąpienia do Koła Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przy Liceum Ad-
ministracyjno-Handlowym w Tczewie, którego byłem 
uczniem. W latach 1950-1952 byłem przewodniczącym tego 
Koła. Od tego czasu krajoznawstwo i turystykę traktuję 
jako przygodę, a równocześnie drogę poszukiwania praw
dy. Miałem szczęście spotkać na tej drodze dobrego prze
wodnika w osobie mgr Olimpi Świaniewicz4, wychowaw
czyni mojej klasy, profesorki biologii i geografii, pedagoga 
wielkiego serca, gorącej patriotki, wiernej tradycji filarec-
kiej, zasłużonego działacza krajoznawstwa i turystyki. 
W działalności naszego Koła Krajoznawczego Młodzieży 
Szkolnej PTK stosowaliśmy różne formy i metody pracy. 
Największym uznaniem cieszyły się: wycieczki (szczegól
nie utkwiły mi wyjazdy do: Pelplina, Malborka, Trójmiasta, 
Kartuz, Fromborka, Lidzbarka Warmińskiego, Krakowa, 
Wieliczki, Ojcowa oraz Poznania); wieczornice (poświęco
ne Kociewiu); gromadzenie materiałów krajoznawczych 
(dotyczących zwłaszcza regionalizmu kaszubskiego); czy
telnictwo miesięcznika „Orli Lot", redagowanie własnej ga
zetki pt. „W Grodzie Sambora". 

Doświadczenia zdobyte w Kole Krajoznawczym Mło
dzieży Szkolnej PTK przydały się w czynnym uprawianiu 
turystyki w czasie studiów (1953-1957) w ramach działal
ności Zrzeszenia Studentów Polskich i PTTK. 

Pracę zawodową rozpocząłem 1 września 1957 roku jako 
nauczyciel przedmiotów zawodowych (arytmetyka gospo
darcza, planowanie, statystyka, ekonomika handlu, księgo
wość) w Technikum Ekonomicznym w Tczewie. Zorganizo
wałem w nim Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 
im. B. Dybowskiego. Byłem jego opiekunem w latach 1957-
1958. Równocześnie pełniłem funkcję: prezesa Koła nr 8 
PTTK, grupującego Grono Profesorskie z Technikum Eko
nomicznego w Tczewie oraz sekretarza Oddziału PTTK 
w Tczewie. 

W tym czasie praca naszego SKKT koncentrowała się 
wokół przygotowań do obchodów 700-lecia Tczewa, pre
numeraty i czytelnictwa „Poznaj Swój Kraj". Organizowali
śmy rajdy i biwaki w najbliższe okolice grodu Sambora, na 
Kociewie i Powiśle. Udało nam się odbyć wycieczki do: 
Malborka, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Warszawy, Lublina, 
Kazimierza, Nałęczowa, Puław. Wzięliśmy udział w rajdzie 
na Pola Grunwaldu. W działalności SKKT spotykałem się 
z dużym poparciem i pomocą ze strony całego Grona Pro
fesorskiego Technikum Ekonomicznego w Tczewie. 

Warto wspomnieć, że interesujące nas tu SKKT było 
współorganizatorem obozu wakacyjnego dla młodzieży 
szkół CRS „Samopomoc Chłopska", zlokalizowanego 

w schronisku Michała Legierskiego na Stecówce w Beski
dzie Śląskim (1-26 lipca 1958 r.). Kierownikiem obozu był 
dyrektor Technikum Ekonomicznego w Tczewie Czesław 
Stachurski, funkcję zastępcy kierownika do spraw peda
gogicznych pełnił piszący te reminiscencje. Obóz ten dzię
ki właściwej organizacji pozwolił jego uczestnikom poznać 
bliżej ośrodek żywej tradycji sztuki ludowej i folkloru 
trzech „nieznanych daleko mieszkających sióstr": Isteb
nej, Koniakowa i Jaworzyny. Całość zajęć krajoznaw
czo-turystycznych w czasie tego obozu służyła przy
patrywaniu się urodzie Beskidu Śląskiego, który jest 
jak tutejszy lud skupiony, to znów żywiołowy, miękki jak 
linia górska i pociągający jak „uśmiech młodej, zamyślonej 
dziewczyny, kiedy marzy o pierwszym kochaniu". Jest jak 
pieśń, jak ów góralski hymn: 

Gronie nasze, gronie hej! 
Beskidu ozdobo, 
Przy was serce płonie, 
Człek staje się sobą... 

Poznawaniu Beskidu Śląskiego dobrze sprzyjały liczne 
wędrówki, spotkania z mistrzem gry na gajdach śląskich 
- Janem Kawulokiem, artystami malarzami - Leonem Ko
narzewskim i Janem Wałachem. Podpatrywano także ko-
ronkarki z Koniakowa jak wykonują swoje przepiękne dzie
ła w oparciu o wzornictwo ludowe. 

Od tego czasu minęło wiele lat. Wypełniła je w mojej 
biografii wytrwała i systematyczna praca dydaktyczno-wy
chowawcza i naukowa kolejno w: Technikum Handlowym 
(późniejszym Liceum Ekonomicznym im. Oskara Langego 
w Poznaniu, w którym zorganizowałem Szkolne Koło Krajo
znawczo-Turystyczne im. Leopolda Węgrzynowicza) i Uni
wersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Została ona uwień
czona z uzyskiwaniem stopni naukowych doktora (1965) 
doktora habilitowanego (1972) i tytułu profesora nauk hu
manistycznych (nadzwyczajnego 1980) i zwyczajnego (1989). 
Ponadto lata te zaznaczyły się w moim życiorysie odpowie
dzialną działalnością w różnych ogniwach szkolnego ruchu 
turystycznb-krajoznawczego, PTTK i PTSM oraz organizacją 
i kierownictwem: 4 kolonii, 2 obozów stałych, 4 zimowisk, 
21 obozów wędrownych dla młodzieży szkolnej i 26 dwuty
godniowych ćwiczeń terenowych dla studentów Podyplo
mowego Studium Kultury i Turystyki im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Terenem większości z nich stały się różne partie 
naszych gór. W górach nie szukam jednak nigdy sporto
wych wyczynów. Chodzę po nich - z młodzieżą szkolną i stu
dencką- dla samej radości obcowania z ich przyrodą i moral
nej satysfakcji rwania się ku szczytom. Wędrówki górskie są 
dla mnie szkołą życia i silnych szlachetnych charakterów. 
Staram się przybliżyć współuczestnikom tych wędrówek 
- ludziom z dolin - góry, ich jedyny, niepowtarzalny urok, 
tak, by chcieli do nich stale wracać. 

Każdy z miłośników ma swój ulubiony szczyt, swą „górę 
domową". Dla mnie jest nią... 

...Góra Bony ochrzczona imieniem 
Większa nad inne - miastu panująca cieniem 

w moim rodzinnym Krzemieńcu. 
Krajoznawstwem i turystyką, poza społeczną działal

nością organizacyjną, dydaktyczno-wychowawczą, zajmuję 
się w pracach popularnonaukowych. Pełna lista publikacji 
z tego zakresu obejmuje 347 pozycji. 



Wędrując z młodzieżą szkolną i studencką po ojczy
stym kraju czuję się młodszym, bo patrzę jej oczyma. Gdy 
dostrzegam w jej oczach błyski zaciekawienia, zaintereso
wania i zamiłowania oraz zapału, traktuję to jako znak, że 
spłacam choć w części dług zaczerpnięty wobec tych, któ
rzy wprowadzili mnie na szlaki krajoznawstwa i turystyki, 
Odczuwam wówczas silnie więź z tymi, co odeszli i przy
chodzą. 

Każdy z nas powinien znaleźć swoją własną drogę życia 
i właściwą hierarchię wartości, by móc na pewnych pod
stawach budować swoją osobowość. Moja osobowość 
ogarnięta została przez pasję krajoznawstwa i turystyki, 
obie te dziedziny, poza działalnością naukową i dydaktycz
no-wychowawczą, liczą się dla mnie naprawdę, reszta po
zostaje na drugim planie. Próbuję wykazać, że krajoznaw
stwo i turystyka nie powinny istnieć obok siebie jak dwie 
asymptoty, lecz ciągle się zbliżać do siebie po to, aby móc 
w pełni wzajemnie się dopełniać. 

Być krajoznawcą i turystą to nie przypadek, ale sprawa 
przemyślanego wyboru, to decyzja o podjęciu swoistego 
stylu życia. A ten wybór, ta decyzja, powinna być dokona
na w miarę możliwości jak najwcześniej5. 

Publikacje 

Aktywność Szkoły na przestrzeni sześćdziesięcio-
lecia znalazła odbicie w monograficznym obrazie 
jej działalności pt. „Wspólny fragment biografii" 

i dopełniającym go suplemencie o tytule „Zespół Szkół 
Ekonomicznych im ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tcze
wie" z podtytułem interwału czasowego zamkniętego lata
mi 1995-2005. 

W publikacji, „Wspólny fragment biografii" przyjęto 
najbardziej przemawiający do Czytelnika sposób zapozna
wania go z półwieczną historią ZSE w Tczewie poprzez 
jego dokonania. Na „Wspólny fragment biografii" skła
dają się wspomnienia absolwentów, nauczycieli, dyrekto
rów i przyjaciół Szkoły. Wyłania się z nich obraz Szkoły na 
przestrzeni 50-ciu lat, przeplatany osobistymi, pełnymi uro
ku w bezpośredniości, optymizmie życiowym i autentycz
ności refleksjami ludzi, którzy ze Szkołą byli lub są nadal 
związani. 

Te bardzo nieraz osobiste wspomnienia tworzą praw
dziwy, żywy obraz Szkoły do której przez lata przychodzili, 
trafiają i będą to czynić nadal tysiące młodych ludzi. Wy
bierali je najczęściej nie przez przypadek, ale z pełną świa
domością i nadzieją spełnienia swoich młodzieńczych ocze
kiwań. To tylko niektóre ze wspomnień, które odżyły 
w umysłach Autorów monografii za sprawą obchodów pół
wiecza urodzin naszej Szkoły. Przypominają się w tym kon
tekście słowa Z. Krasińskiego: 

Kto nie ma szlachetnych wspomnień, 
Nie może mieć szlachetnych nadziei. 

„Wspólny fragment biografii" to osobliwa monografia 
Szkoły. Zrodziła się z potrzeby umysłu i serca tych, którzy 
Szkole zawdzięczają wspólny fragment biografii. Powstała, 
by Grono Profesorskie, Dyrektorzy Szkoły, jej przyjaciele, 
Sponsorzy a zwłaszcza Absolwenci, Uczniowie SE, ich Ro
dzice, którzy sięgną po książkę mogli przypominać sobie, 
uzupełniać stronice dzieła mówiącego o Szkole z ich lat. 

Co sprawia, że książkę tę czyta się z zainteresowaniem? 
Przede wszystkim to, że jest ona prawdziwa, autentyczna 
i ciekawie zredagowana. Warta jest lektury przez umiejętne 
wprowadzenie Czytelnika w trudno uchwytną atmosferę 
wydarzeń i przeżyć szkolnych. Ponadto stanowi ważną 
opozycję w poznawaniu najnowszej historii średniego 
szkolnictwa ekonomicznego w naszym kraju. 

W uzupełniającym monografię suplemencie czytamy: 
„Stworzono środowisko wychowawcze sprzyjające kształ
towaniu osobowości uczniów, przygotowaniu do życia w spo
łeczeństwie obywatelskim, przyswajaniu uniwersalnych war
tości etycznych i umiłowaniu naszej małej ojczyzny (...). 
Umacniał się prestiż Szkoły poprzez wzorową współpracę ze 
środowiskiem lokalnym, działalność w ogólnopolskich sto
warzyszeniach pozarządowych, kontakty zagraniczne, orga
nizacja wakacyjnych obozów wędrownych MENiS-UNESCO 
oraz szeroko zakrojoną działalność gospodarczą". 

Zawarta w suplemencie próba dokonań Szkoły w ostat
nich dziesięciu latach swej działalności nie obejmuje wszyst
kich stron życia Jubilatki z racji swego ogólnego przeglądu. 
Kronikarski zapis ukazuje tylko najważniejsze osiągnięcia 
Szkoły. Dlatego może nie zadowolić wszystkich Czytelników. 

Nie sądzę, żeby trzeba było mówić więcej, by zachęcić 
do przeczytania obu publikacji, których treść potwierdzają 
mądre słowa J. Zamoyskiego: 

Takie będą Rzeczypospolite 
jakie ich młodzieży chowanie. 

Życzenia 

Pozwólcie, że swoje myśli o Szkole zakończę dewizą 
harcerzy z polskiego gimnazjum z Kwidzyna: „Wie-

rzyć w czyn, a nigdy w słowo" oraz przesłaniem 
Jana Kochanowskiego: 

Przeto chciejmy wziąć przed się godne siebie, 
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; 
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, 
Niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże. 

W imieniu absolwentów wszystkich roczników proszę 
Panią Dyrektor Eleonorę Lewandowską o przyjęcie sym
bolicznej wiązanki kwiatów w dowód naszego szacunku 
i uznania dla dokonań ZSE w Tczewie. Życzymy Szkole, 
Gronu Pedagogicznemu, Administracji, Uczniom, ich Ro
dzicom pięknych lat i pomnażania tego, co osiągnął ZSE 
w Tczewie w ciągu swego sześćdziesięciolecia. 

Przypisy 
1 Jest to poszerzona wersja wypowiedzi 

prof. zw. dra hab. dra h.c. honorowego oby
watela Tczewa Kazimierza Denka z Uniwer
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod
czas uroczystości związanych z jubileuszem 
LX-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie 
(Tczew, 24-28 września 2005 r.) 

2 K. Denek: Ku dobrej edukacji, Toruń 
2005. 

3 Education and training in Europę: 
diverse systems, shared goals for 2010, 
Luksemburg 2002. 

4 K. Denek: Moja nauczycielka kraju 
ojczystego, „Poznaj Swój Kraj" 1991, nr 6. 

5 K. Denek: Krajoznawstwo i turysty
ka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkol

nej, Warszawa 1989; K. Denek: Na tury
stycznych szlakach Polski, Toruń 1996; 
K. Denek: Poza ławką szkolną, Poznań 
2002; K. Denek: Wakacyjne wędrówki 
młodzieży szkolnej, Warszawa 1985; 
K. Denek: W kręgu edukacji, krajoznaw
stwa i turystyki w szkole, Poznań 2001; 
K. Denek: Wycieczki we współczesnej 
szkole, Poznań 1997. 



ZENON GURBADA 

Pielęgnują tradycje rycerskie 
w Nowem 

Na Kociewiu, w mieście Nowe stoi odrestaurowany fragment zamku krzyżackiego. W jego 
podwojach skupia się życie kulturalne tej części Kociewia, a tradycje rycerskie odrodziły się w 1994 
roku, kiedy powołano Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej. Od początku działalności jego 
członkowie pod przewodnictwem Elżbiety Kucińskiej służą swojemu miastu organizowaniem tur
niejów i przybliżaniem historii średniowiecznej, a regionowi uświetnianiem imprez i spotkań rycer
skich. W Klubie jest niewielu zbrojnych i dlatego swoją obecność akcentują także tańcami, śpie
wem i rzemiosłem średniowiecznym. Biorą udział we wszystkich inscenizacjach na polach Grunwaldu, 
a także przyjmują gości na turniejach i biesiadach oraz spotkaniach warsztatowych. Nowscy klubo
wicze byli gospodarzami Ogólnopolskiej Kapituły Rycerstwa Polskiego. Problematyka średnio
wieczna wraz z popisami rycerskimi przyciągają wielu widzów, dając im godziwą rozrywkę i nieza
pomniane wrażenia. 

Przełomowym okresem w historii Nowego, dla roz
szerzenia i uaktywnienia działalności społecz-
no-kulturalnej, stało się zakończenie prac kon-

serwatorsko-adaptacyjnych w zabytkowym obiekcie: 
pozostałości głównego skrzydła tutejszego zamku, a na
stępnie powołanie w 1992 roku Centrum Kultury. Lepsze 
niż dotychczas warunki lokalizacyjne sprzyjały ożywieniu 
kulturalnemu środowiska i przyniosły wkrótce pierwsze 
sukcesy. Ich materialnym wyrazem stały się wyróżnie
nia: samowar i dyplom „Dla najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego", przyznane przez Kazimierza 
Dejmka - ministra kultury i sztuki, a wręczone 29 grudnia 
1993 roku delegacji władz samorządowych z udziałem: Sta
nisława Butyńskiego - burmistrza, Benedykta Kirszen-
steina - przewodniczącego Rady Miejskiej i Andrzeja Gap-
py - dyrektora tej placówki. 

W strukturze CK „Zamek" kontynuuje działalność ze
spół muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novienses. 
Powstał i rozwinął się teatr bajek i cieni „Baśniowy Świat". 
Następnego roku kilkakrotnie zebrali się pasjonaci bliskie
go obcowania z kulturą średniowieczną i rycerskimi trady
cjami, co zaowocowało powołaniem Klubu Miłośników 
Kultury Średniowiecznej pod przewodnictwem Elżbiety 
Kucińskiej - nauczycielki związanej rodzinnie i zawodowo 
z Nowem. Jego założyciele ideały swojej działalności od
nieśli do reguły rycerskiej: 

Stan rycerski zakonem wszystkiego rycerstwa jest, 
gdzie zakon ów jednaki jako i powołanie jego jedne źró
dło w wierze świętej mające. W służbie stanu swojego ry
cerze braćmi są, a braterstwo owe, siłę i dumę rodzące, 
źródłem czci i honoru rycerskiego się stawa. Jakoż 
nie ma godniejszego stanu ludzkiego serca i ducha, 
któryby bardziej powołany był w płodności swojej: 
zacność rodzić, miłość ojczyzny krzepić i sumienność 
powołania swego sprawować. Bo też wiadomym jest, 
iż człowiek dumny, honorem się kierujący szacunku 
dla siebie potrzebuje i by na ten szacunek zasłużyć 
w życiu swojem wedle zasad reguły świętej, rycerskiej 

podąża, przeto winien rycerz pamiętać, kim jest i zwa
żać na to co jego stan oznacza, pomnieć, że komu wię
cej poruczono, od tego więcej wymagać będą. Pra
gnąc tedy by czystość ducha i godność, po wsze czasy, 
w stanie naszym rycerskim pozostawały świętą regułę 
rycerską, niniejszym spisujemy. 

Celem zainicjowanej działalności jest uświadomie
nie społeczeństwu chlubnego dziedzictwa kulturowe
go oraz sięgnięcie do czasów wspaniałego rozkwitu 
miasta, do jego zabytków architektonicznych, które dzi
siaj stanowią tło działalności Klubu. Żywą lekcją histo
rii stały się coroczne spotkania rycerskie z udziałem 
bractw reprezentujących różne regiony Polski oraz ry
walizacja podczas turniejów. Stałym punktem progra
mów są inscenizacje bitew z efektami pirotechniczny
mi, zamykające niezwykle atrakcyjnie zaplanowany 
wieczór dnia pierwszego. Następnego odbywają się 
koncerty muzyki dawnej oraz pokazy tańców średnio
wiecznych. Spotkania rycerskie mają dodatkowy walor, 
gdyż wszyscy uczestnicy występują w strojach z epo
ki. W okresie jesienno-zimowym pasjonaci średniowie
cza podsumowują letnie dokonania, snują plany na 
przyszłość, a przede wszystkim organizują warsztaty po
zwalające zgłębić tajniki sposobów szycia i zdobienia 
strojów, doskonalić technikę wykonywania witraży oraz 
malowanie na szkle i ceramice. Stała współpraca z Ma
rią Grzemską pozwala na prowadzenie warsztatów wi-
kliniarskich. 

KAPITUŁA RYCERSTWA POLSKIEGO 

dniach od 4 do 6 lutego 2000 roku zamek now-
ski tętnił rycerskim gwarem. Hetman Wielki 
Rycerstwa Polskiego - Tadeusz Antoni Pagiń-

ski wraz z Konwentem Rycerstwa Polskiego zwołał tutaj 
Kapitułę Zwyczajną. Przybyło 128 rycerzy z całej Polski, 
reprezentujących 38 bractw: z Warszawy i Gdańska po 7, 
z Lublina, Krakowa i Bydgoszczy po 2 oraz pojedyncze 



Prezydium Kapituły 
Rycerstwa Polskiego 

podczas otwarcia obrad 
dnia 4 lutego 2000 roku 

w zamku nowskim 
Fot. Zenon Gurbada 

delegacje z: Praszki, Płocka, Brodów Pomorskich, Legnicy, 
Wrocławia, Gniezna, Chełmna, Elbląga, Poznania, Szczeci
na, Sztumu, Bielska-Białej, Gdyni, Starogardu Gdańskiego, 
Gorzowa Wlkp., Bolkowa i Tych. 

Już w piątek (4 lutego) obradował V Konwent, składa
jący się z 12 rycerzy pasowanych i funkcyjnych, a uroczy
ste otwarcie obrad Kapituły Zwyczajnej nastąpiło w sobo
tę. Za stołem prezydialnym zasiedli: Hetman Wielki 
Rycerstwa Polskiego - Tadeusz Antoni Pagiński, Jarosław 
Struczyński - kanclerz, Maciej Maksymilian Wygnański 
- marszałek, Dariusz Markowski - miecznik i inni zasłużeni 
rycerze. Rozpoczynając obrady uczestnicy złożyli przysię
gę na Regułę Rycerską. Zakończono je podjęciem szeregu 
uchwał oraz postanowień wynikających z kodeksu rycer
skiego. Podniesiono szczególną rolę stowarzyszenia „Bi
twa pod Grunwaldem" z Warszawy i jego szczególne za
sługi w opracowaniu dorocznego scenariusza widowiska 
plenerowego z udziałem około 1300 rycerzy. Hetman uho
norował sześciu rycerzy orderem „Orła z Mieczem" oraz 
godnością „Damy Bursztynowej Róży" dwie niewiasty: Elż
bietę Markowską z Warszawy i Elżbietę Kucińską z Nowe

go. Wszystkie te nadania zostały potwierdzone certyfika
tami i wpisane do Złotej Księgi. 

Wieczorem uczestnicy Kapituły wysłuchali koncertu 
zespołu muzyki dawnej Fistulatores et Cantores Novien-
ses pod batutą Eugenii Butyńskiej. W niedzielę z rana, 
rycerze wraz z towarzyszącymi im osobami uczestniczyli 
we mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Mateusza. 
Obrady zamknięto około południa i po obiedzie wszyscy 
się rozjechali. 

TURNIEJE RYCERSKIE 

Członkowie Klubu w uzgodnieniu z kierownictwem 
Centrum Kultury „Zamek" starannie przygotowują 
się każdorazowo do obchodów swojego dorocz

nego święta. Obchodzone w pierwszy weekend lipca stało 
się atrakcją dla mieszkańców i okazją do przybliżenia kultu
ry średniowiecznej Rzeczpospolitej. Organizatorzy starają 
się nie powielać tych samych scenariuszy, co pozwala pod
nieść atrakcyjność imprez i z każdym rokiem pozyskiwać 
nowych uczestników i widzów. Dodatkową zachętę stano-

Hetman Wielki 
Rycerstwa Polskiego, 

Tadeusz Antoni Pagiński, 
otrzymuje puchar 

od Elżbiety Kucińskiej 
podczas obchodów 

dziesięciolecia Klubu 
Miłośników Kultury 

Średniowiecznej 
w Nowem 

Fot. Zenon Gurbada 



wi możliwość zwiedzania obozu rycerskiego, szczególnie 
przez dzieci, najwdzięczniejszą widownię. 

Wspomnień jest wiele. Mimo deszczowej pogody 
w 2000 roku odbyły się wszystkie zaplanowane konkuren
cje. Spotkanie odbywało się w Ośrodku Jazdy Konnej „Hu
zar" przy ul. Kniatek. Prezentowano zabawy plebejskie: prze
ciąganie liny, rzucanie podkową i beretem oraz podnoszenie 
snopka słomy. Rekordzistą okazał się Grzegorz Orenkie-
wicz, który snopek podniósł 75-krotnie. Zmagania turnie
jowe obejmowały: strzelanie z łuku, rzut włócznią do tar
czy, kamieniem do ruchomego celu oraz rzuty kłodą, zwaną 
„zapałką". Ciekawie wyglądały walki piesze i najazd na sa-
racena. Ze względu na padający deszcz skrócono pokazy 
jazdy konnej, przygotowane przez Marcina Lewandowskie
go. Przedstawiono fragment bitwy rycerskiej, a ukorono
waniem spotkania była nocna bitwa z wystrzałami armatni
mi i grozą ognia w tle. Pokazy różnych technik walk 
rycerskich odbyły się w niedzielę. 

Z zadowoleniem należy odnotować liczną różnorod
ność formacji rycerskich odwiedzających Nowe i uczestni
czących w turniejach. Należą do nich: Starogardzkie Brac
two Rycerskie, Bractwo Rycerskie Kasztelanii Bydgoskiej, 
Chorągiew Ziemi Chełmińskiej, Bractwo Rycerskie Ziemi 
Sztumskiej, Zastęp Rycerski z Chełmna, Kujawsko-Pomor
ska Chorągiew Rycerska, Elbląskie Bractwo Rycerskie, Dru
żyna Najemników z Gdańska, Stowarzyszenie Rycerzy Gdań
skich, I Bydgoski Regiment Szkocki, Bydgoskie Bractwo 
św. Marcina oraz Stowarzyszenie Wojów i Rycerzy Pomor
skich z Somina. 

JUBILEUSZ 

Rocznica dziesięciolecia działalności Klubu, obcho
dzona była 25 września 2004 roku i stała się okazją 
do spotkania rycerstwa pomorskiego. Przybyły 

delegacje: Bractwa Rycerskiego Ziemi Sztumskiej, Rycerzy 
Kasztelanii Bydgoskiej oraz działającej od niedawna Cho
rągwi Ziemi Malborskiej. Uroczystość uświetniło przyby
cie Hetmana Wielkiego Rycerstwa Polskiego - Tadeusza 
Antoniego Pagińskiego oraz władz miejskich reprezento
wanych przez burmistrza Stanisława Butyńskiego i jego 
zastępcę Urszulę Kempińską-Czerwińską. 

Jak zawsze świętowanie rozpoczęto odczytaniem Re
guły Rycerskiej. Spotkanie stało się okazją do wspomnień, 
wymiany upominków oraz przyznania okolicznościowych 
dyplomów. Otrzymali je: Arkadiusz Dzikowski herbu 
Brandt - mistrz Bractwa Ziemi Sztumskiej i Kawaler 
Orderu „Orła z Mieczem" oraz członek Konwentu Ry
cerstwa Polskiego; Paweł Piotrowski - mistrz Bractwa 
Kasztelanii Bydgoskiej oraz Elżbieta Kucińska - prze
wodnicząca Klubu Miłośników Kultury Średniowiecz
nej i „Dama Bursztynowej Róży". 

Uroczystość odbywała się w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy, a po jej zakończeniu barwny korowód rycerstwa 
przemaszerował ul. Gdańską, by na skwerze przy ul. Gru
dziądzkiej zasadzić cztery pamiątkowe dęby. Obchody 
uświetniły pokazy walk rycerskich na dziedzińcu zamko
wym oraz występy zespołu muzyki dawnej Pro Musica An-
tiąua z Jeleniej Góry. Wieczorem wszyscy uczestniczyli we 
mszy św. w kościele parafialnym oraz wysłuchali homilii, 
nawiązującej do historycznych czasów działalności rycer
skiej w Rzeczypospolitej. Śpiewy mszalne prowadził wy
stępujący gościnnie zespół muzyki dawnej. Po zapadnię
ciu zmroku kolorowe fajerwerki obwieściły zakończenie 
uroczystości. 

Z KRONIKI 

lub liczniej zrzesza dziewczęta i niewiasty, dlatego 
nie posiada uprawnień bractwa rycerskiego. Aby 
zostać członkiem trzeba mieć ukończone 15 lat, 

spełniać warunki regulaminowe i złożyć przyrzeczenie. Każ
dy nowy członek w okresie do dwóch lat odbywa nowicjat. 
W tym czasie przede wszystkim poznaje regulamin, Regułę 
Rycerską, przyswaja sobie poezję dworską, przechodzi pró
bę milczenia oraz uczy się przygotowywania potraw według 
średniowiecznych przepisów. Uzyskane wiadomości oraz na
byte umiejętności wykorzystywane są później w działalno
ści klubowej na miejscu i podczas wyjazdów. 

Do najmilszych wrażeń należą występy podczas do
rocznych uroczystości lokalnych: Dni Nowego, Festiwalu 
Kociewskiego w Rychławie, Dni Warlubia, Osia, Skórcza, 
Gniewa, Malborka i Chełmna. Klubowicze uczestniczą rów
nież w turniejach rycerskich organizowanych przez Brac
two Rycerzy Ziemi Sztumskiej, Nocy Komtura na Wzgórzu 
Zamkowym w Dzierzgoniu. Członkowie klubu brali udział 
w obchodach: Dnia Kazimierzowskiego w Malborku 
(9.06.2001), turniejach w Kwidzynie (13.06.2002) i w Byd
goszczy (27.04.2003). Uczestnicząc w zmaganiach turnie
jowych zajmowali znaczące miejsca: w Chełmnie - Tomasz 
Klonowski - III miejsce w rzucie włócznią, w Sztumie w jeź
dzie konnej: Mateusz Reszka -1 miejsce, a Małgorzata Chyła 
- trzecie. 

W dniach od 20 do 26 kwietnia 1998 roku odbywała się 
Pielgrzymka Rycerstwa Polskiego do Ojca Świętego, w któ
rej uczestniczyło 12 bractw. Po audiencji generalnej, w cza
sie przyjmowania dostojników kościelnych i osobistości 
dyplomatycznych nadarzyła się okazja przyjęcia również 
23-osobowej grupy rycerskiej w strojach historycznych 
i z chorągwiami. Rycerze wręczyli Ojcu Świętemu dary: 
chleb, miecz i Regułę Rycerską z listem intencyjnym Het
mana Wielkiego, a Elżbieta Kucińska dostąpiła zaszczytu 
przywitania się z Janem Pawłem II. Spotkanie to wywarło 
ogromne i niezatarte wrażenie, a pamięć o nim pozostanie 
na zawsze. 

W dniach od 11 do 24 lipca 1999 roku odbywał się 
festiwal „IX Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem" 
we Włodawie. Bractwo Rycerzy Ziemi Sztumskiej wraz z de
legacją Klubu Miłośników Kultury Średniowiecznej przy
gotowali pokazy walk rycerskich, przewidziane programem 
w dniu 19 lipca. Następnie przez dwa dni uczestniczyli 
w edycji festiwalu w Łucku, na Ukrainie. 

Miłym akcentem działalności klubowej Elżbiety Kuciń
skiej było zorganizowanie dla młodzieży Liceum Ogólno
kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowem (25.11.2003) 
spotkania ze złotymi medalistkami drużynowymi Mi
strzostw Świata w Hawanie: florecistkami Sylwią Gruchałą 
i Magdaleną Mroczkiewicz, z udziałem fechmistrza Tade
usza Pagińskiego. 

Z okazji minionego jubileuszu należy podkreślić, że przez 
cały czas działalności swoją aktywnością Elżbieta Kucińska 
wraz z członkami Klubu przyczyniała się do rozsławienia mia
steczka w regionie, w wielu miejscowościach kraju, a nawet 
poza jego granicami. Klub ten współtworzyli i do jego sukce
sów przyczynili się: Bernadetta Fordon, Agnieszka Barnik, 
Anna Kraskowska, Małgorzata Chludzińska, Maja Laskow
ska, Marcin Grzenkowitz, Ewelina Kloska, Maria Podracka, 
Małgorzata Chyła, Barbara Szul, Mateusz Reszka, Tomasz 
Klonowski, Katarzyna Mirota, Sylwia Kilkowska i Piotr Urbań
ski. Niektórzy są aktywni do dziś i swoim doświadczeniem 
chętnie służą młodszym adeptom sztuki rycerskiej. 



ROMAN LANDOWSKI 

Położenie i lud Kociewia 

Temat jakby nie nowy, bo cóż odkrywczego można 
dzisiaj powiedzieć o położeniu Kociewia i zamiesz
kującym tu niegdyś ludzie. Podejrzewam jednak, 

że nawet sami Kociewiacy - może nie wszyscy - posiedli 
informacje tylko pobieżne, nawet chaotyczne i nie upo
rządkowane, a co dopiero ludzie, którym Kociewie nic nie 
mówi. Spróbujmy więc ten podstawowy element wiedzy o na
szym regionie uświadomić w sposób bardziej konkretny. 

Co to jest położenie? Pod względem geofizycznym po
jęcie położenia jakiegokolwiek obszaru ma podstawowe 
znaczenie przy wszelkich rozważaniach o charakterze re
gionalnym. Jest to bardzo istotna cecha, z której wynika
ją odrębności terytoriów. Tak definiuje to pojęcie Jerzy 
Kondracki, jeden z najwybitniejszych teoretyków i syste
matyków geografii fizycznej. 

Najprecyzyjniej położenie można określić w sposób ma
tematyczny za pomocą współrzędnych, stanowiących pod
stawę prac kartograficznych. Na mapie możemy w ten spo
sób ustalić położenie Kociewia między 18o a 18°58' 
szerokości północnej i 53°20' a 54°15' długości wschod
niej. Zamieniając te wartości na odległość, krańcowe punk
ty równoleżnikowe od brzegu Wisły koło miejscowości 
Kuchnia do okolic Łęga w Borach, wytyczą one prawie 
58 km, a w kierunku południkowym zwężające obszar re
gionu ku Wiśle - na północy do okolic Koźlin za Tczewem 
i na południu do okolic Gruczna za Świeciem - wyznaczą 
odległość nieco ponad 90 km. 

Pozostając nadal w sferze pojęć geograficznych, nale
ży się odnieść do położenia Kociewia według znamion 
ukształtowania powierzchni i cech krajobrazowych. Wów
czas powiemy, że region ten leży nad Wisłą - na jej lewym 
brzegu - w dorzeczu jej trzech dopływów: Wdy, Mątawy 
i Wierzycy. 

Celem bardziej obrazowego i bliższego umiejscowienia 
Kociewia trzeba przywołać jednostki geofizyczne Pomo
rza w systemie podziału według wspomnianego już Jerze
go Kondrackiego (mezoregiony), a w nim dokładniejszy 
jeszcze podział (na mikroregiony) zgodnie z systematyką 
geografów Uniwersytetu Gdańskiego - Jana Mordawskie-
go i Jerzego Szukalskiego. 

Kociewie swoim obszarem partycypuje w sześciu me-
zoregionach pomorskich. Ich przybliżone rozmieszczenie 
ilustruje mapa na stronie 21. Na północnym pograniczu, 
jeszcze w obrębie Pojezierza Kaszubskiego do ziemi kociew-
skiej należą mniejsze bądź większe części czterech mikrore
gionów: Pojezierza Polaszkowskiego, Wysoczyzny Garczyń-
sko-Skarszewskiej, Międzyrzecza Wietcisy i Kłodawy i Garbu 
Tczewskiego zwanego też Wysoczyzną Tczewską. 

W zasięgu Pojezierza Starogardzkiego, zwanego też Ko-
ciewskim, występuje siedem mikroregionów. Wokół stolicy 
Kociewia rozciąga się Wysoczyzną Starogardzka, dalej na 
wschód położony zespół jezior to Pojezierze Szpęgawskie, 
a jeszcze bliżej Wisły ciągnie się Wysoczyzna Gniewska. Ni

żej leży Wysoczyzną Morzeszczyńska, obok niej od zacho
du przylega Równina Bobowska i Wysoczyzną Skórczań-
sko-Smętowska. Jeszcze niżej, wokół Nowego, leży Wyso
czyzną Nowska, nazywana częściej Grzbietem Nowskim. 

Wchodząca na Kociewie wschodnia część Borów 
Tucholskich, zwana niekiedy Równiną Tucholską, 
uwzględnia na naszej ziemi dwie jednostki niższego rzędu. 
Obie są rozległe, ale Kociewia dotyczą tylko częściowo: 
w mniejszym stopniu Równina Wdzydzka, a większym 
Równina Osieczańsko-Sliwicka. 

Mezoregion Równiny Świeckiej lokuje na Kociewiu 
sześć mikroregionów geofizycznych: Rynnę Przysierską, 
Dolinę Wdy, Pojezierze Rulewskie, Wysoczyznę Lasko-
wicką, Płytę Świekatowską i Kępę Grupy. 

W obrębie Doliny Dolnej Wisły, która według Kon
drackiego jest makroregionem, interesują nas lewobrzeżne 
części dwóch mezoregionów. W Dolinie Kwidzyńskiej znaj
duje się Nizina Walichnowska i Płyta Opaleńska. Nato
miast w ramach Kotliny Grudziądzkiej na ziemi kociewskiej 
jest znana Nizina Nowsko-Sartowicka, a za nią na południu 
Czarcie Góry, regionalnie zwane Diabelcami. 

Bez tej wiedzy geograficznej położenie Kociewia można 
określić - i to w sposób prostszy i bardziej przejrzysty 
-według jednostek administracyjnych dwóch województw: 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W granicach tego 
pierwszego do Kociewia należą w całości powiaty: staro
gardzki i tczewski oraz skrawek gminy Trąbki Wielkie w po
wiecie gdańskim, znaczne części gmin Liniewo i Stara Ki
szewa w powiecie kościerskim oraz gminy Czersk 
w powiecie chojnickim. 

W województwie kujawsko-pomorskim w 80% kociew-
ski jest powiat świecki (w całości gminy Nowe, Warlubie, 
Osie, Drzycim, Jeżewo, Dragacz oraz w dużych częściach 
gminy Świecie z miastem, Bukowiec, Lniano). W połowie 
do Kociewia zaliczyć należy gminę Śliwice w powiecie tu
cholskim. 

Może ktoś zadać pytanie: Skąd o tym wiadomo, że te 
czy inne jednostki geofizyczne czy administracyjne są przy
pisane Kociewiu? Dlaczego jego zasięg przebiega właśnie 
tędy? Obszar Kociewia nie ma przecież związku, o czym 
było wyżej, z jednolitymi cechami fizjograficznymi, nie jest 
też w całości przynależny do jednej z jednostek podziału 
geograficznego. Jako nazwa nie występuje w geografii (poza 
przymiotnikowym określeniem pojezierza, wymienianym 
obocznie). Dodajmy jeszcze i to, że klasyfikacja geofizycz
na Pomorza została określona dopiero w 1980 roku, a obec
nie obowiązujący podział administracyjny też jest młody, 
natomiast pierwsze źródłowo udokumentowanie nazwy 
Kociewia pochodzi z początku XIX stulecia. 

Jest to więc region wyłącznie etniczny, którego grani
ce i położenie zostały wyznaczone zasięgiem językowych 
cech dialektalnych. To one były podstawową bazą okre
ślenia odrębności obszaru. Ale nie od razu Kociewie było 



obszarem dzisiaj zakreślanym na mapach. Region przeży
wał ekspansję dokumentowaną od początków XIX wieku, 
chociaż w powszechnym obiegu nazwa występowała 
znacznie wcześniej. 

Po raz pierwszy nazwa Kociewie w źródłach pojawiła się 
w 1807 roku za przyczyną meldunku wojskowego z czasów 
kampanii napoleońskiej na Pomorzu. Meldunek ów pocho
dzi z Nowego wysłany przez ppłk. Józefa Hurtiga do gen. Ja
na H. Dąbrowskiego do kwatery w Świeciu. Cytując za „Źró
dłami wojskowymi do dziejów Pomorza w czasach Księstwa 
Warszawskiego. Cz. I: Zajęcie Pomorza 1806/1807" (Toruń 
1933) brzmi on następująco: Nowe, 10 lutego 1807. Staną
łem w tym momencie. Prusaków miało być 400 do 500 
wszystkiego i mieli armaty, wczoraj rano wymaszerowało 
200 ludzi, a wieczór reszta, wszyscy poszli do Gniewu, 
o czym mam pewną wiadomość, bo mówiłem z ludźmi, któ
rzy ich żołnierzy odwozili i spotkałem powracających. Zo
stawiam kawalerię płk. Dziewanowskiego jako i piechotę 
w mieście, dopóki dalszych rozkazów nie odbiorę. Skoro 
konie wytchną, pójdą dwa patrole: ku Gociewiu, a drugi 
ku Starogardowi. W Starogardzie ma się 200 Prusaków 
znajdować. Hurtyg, ppłk. 

Gociewie, to zwykła pomyłka, jakich w raportach było 
sporo - tak twierdzi Bogusław Kreja - albo jest podpowie
dzią przyszłej hipotezy o dawnej krainie Gotów, obecnej 
u niektórych badaczy naszego regionu. Ale wypływa stąd 
pewny wniosek o tym, że pojęcie Kociewia funkcjonowało 
znacznie wcześniej. Z innego raportu wojennego wiemy, iż 
rzeczywiście, płk Dziewanowski wysłał dwa patrole - do 
Starogardu i pod Pelplin. Tym śladem warto pójść dalej. 

Oskar Kolberg w swoim „Pomorzu" (39 tom „Dzieł 
wszystkich") pisał: Kociewiaki - są pod Pelplinem. Przy 
tej okazji odnotujmy fragment jednej z zamieszczonych tam 
pieśni szlecheckiej: 

... głośne z kośnych pól Kośniewie, 
z lęgów i swych krów Kociewie... 

Natomiast ks. Stanisław Kujot w swoich „Dziejach Prus 
Królewskich" zanotował, że ludność miejscowa na Kocie-
wiu za swój region uważa obszar wokół Pelplina, Nowej Cer
kwi i Królówlasu. Jest to wiedza lat trzydziestych XIX wieku. 

Dalsze badania i penetracje terenowe etnografów po 
połowie XIX stulecia potwierdzają widoczną ekspansję 
nazwy regionu. Florian Ceynowa pisze już o Gniewie, jako 
kociewskim centrum, a Kolberg od ks. Rąbcy w Pelplinie 
dowiadywał się o Kociewiakach z okolic Gniewa i Tczewa. 
Józef Łęgowski (Nadmorski) w przeglądzie ludności pol
skiej Prus i Pomorza lokuje Kociewie już szerzej - między 
Pelplinem a Gniewem i w okolicach poza tymi miejscowo
ściami. Gustaw Pobłocki zaś, wśród swoich etnicznych idio-
matyzmów (jako dodatku do słownika kaszubskiego) wy
mienia Kociewie już od Starogardu począwszy aż po 
Pelplin, Gniew i Wisłę. W „Słowniku geograficznym Kró
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (t. IV, 1883) 
czytamy, że ziemia kociewska leży między miastami Staro
gardem, tczewem, Gniewem a Nowem. O Pelplinie autor 
hasła, ks. Romuald Frydrychowicz nie wspomina, bowiem 
wówczas nie był miastem. Dalej dowiadujemy się, że 
wschodnią naturalną granicą Kociewia jest Wisła, a dłu
gość tej ziemi z północy na południe wynosi około 6 mil, 
szerokość 4 mile. Sądząc, że była to mila nowopolska, obo
wiązująca niegdyś w Królestwie Polskim, licząca 8.534 m, to 
obszar ten dopiero w połowie odpowiadał dzisiejszemu 
terytorium kociewskiemu. 

Ciekawe wyniki z poszukiwań zasięgu Kociewia osią
gnęła Zofia Stanirowska, określając granice tzw. Kociewia 

właściwego. Umieszcza w nim następujące miejscowości 
- Starogard, Pączewo, Bobowo, Skórcz, Lalkowy, Ropu
chy, Nowa Cerkiew, Morzeszczyn, Królówlas, Piaseczno. 
Należy też przytoczyć opinię Jana St. Bystronia, który w „Et
nografii Polski" podaje, iż Kociewie, terytorium etnogra
ficznie odrębne (leży) pomiędzy Starogardem, Gniewem 
i Nowem. 

Dzisiejszy kształt zasięgu Kociewia zawdzięczamy głów
nie badaniom dielektologicznym Kazimierza Nietscha. Jego 
mapa obszaru gwarowego Kociewia z 1905 roku została 
przez samego naukowca nazwana Kociewiem rozszerzo
nym (Atlas gwar polskich). Nieznaczne korekty na pogra
niczu borowiackim, poczynione na skutek późniejszych 
badań terenowych Władysława Łęgi, Ludwika Zabrockie-
go, Bożeny Stelmachowskiej, Hanny Taborskiej-Popo-
wskiej, Ewy Rzetelskiej-Feleszko czy Bogusława Kreji 
i Edwarda Brezy, ustaliły obszar, o którym wiemy obecnie. 
Nie obojętne dla umocnienia zasięgu na południowym 
Kociewiu są penetracje dialektologiczne prowadzone przez 
dyplomantów Marii Pająkowskiej-Kensik z obecnego już 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dla przy
pomnienia powtórzmy - granicą naturalną na wschodzie jest 
Wisła, lądowa linia zasięgu etnicznego Kociewia biegnie od 
Wisły na północy - od Koźlin (powyżej Tczewa) przez Kol-
nik, Sobowidz, Gołębiewo, Wysin, Lniano; potem łukiem na 
południe ku Polaszkom, Foshucie, Konarzynom, dalej przez 
Wieck, Łąg, Szlachtę, Lińsk, Trzebciny, Lniano, i znowu ku 
Wiśle - przez Franciszkowo, Bukowiec, Polskie Łąki do To-
polinka (poniżej Gruczna za Świeciem). Wszystko, co znaj
duje się wewnątrz tej linii, zwie się Kociewiem. 

Teraz słów kilka na temat umownie przyjętej stolicy 
Kociewia, za jaką uznaje się Starogard. Efekty badań etno
graficznych i materiał którym w ich wyniku współcześnie 
dysponujemy, nie potwierdzają historycznej zasadności 
przypisania tej roli Starogardowi. Gdy wrócimy do pojęcia 
Kociewia właściwego - tego najstarszego - to pamiętaj
my, że Kolberg za centrum regionu uważał Pelplin, a Cey
nowa za stolicę kociewskiej ziemi uznał Gniew. Starogard 
stał się centrum po częściowym rozszerzeniu nazwy Ko
ciewia do Nowego. Wówczas był liczebnie największą miej
scowością centralnie w regionie położoną, nim nazwa ob
szaru rozprzestrzeniła się dalej na południe. Na krańcach 
położone Tczew i Świecie w latach późniejszych nigdy nie 
podnosiły stołecznych ambicji. Tradycja stolicy - jako Sta
rogardu - umocniła się w latach międzywojennych i zosta
ła powszechnie zaakceptowana po 1945 roku. 

Pora przejść do drugiego elementu naszych rozważań 
- do dawnych mieszkańców Kociewia, a więc jego ludu. 
Lud to zbiorowość ludzi bytujących na wyodrębnionym 
nazwą obszarze, związanych ze sobą wspólnym pochodze
niem, mową, kulturą. Lud jest wspólnotą etniczną. Ale żadna 
wspólnota, mimo odrębnej nazwy, nie jest bez reszty jedno
lita. Zawsze się mimo wszystko czymś różni, również ta 
zbiorowość kociewska. I w tym momencie pojawi się poję
cie grupy etnonimicznej, zdefiniowane przez Ryszarda Ku-
kiera. Według tegoż etnografa grupa etnonimiczna jest to 
ludność określonego niewielkiego obszaru, wyodrębnio
na przez okolicznych mieszkańców na podstawie pew
nych cech kulturowych i, stosownie do tych, odpowied
nio nazwana. W mniejszości przypadków jest to ludność 
wydzielająca się na zasadzie poczucia własnych odręb
ności kulturowych i nazwy. 

Badania etnograficzne kociewskiego ludu były prowa
dzone równolegle z badaniami jego mowy i kultury. Nazwy 
poszczególnych grup ludności pojawiały się w piśmien-





nictwie stopniowo od początku XIX stulecia. Na określe
nie tych nazw wpływ miały albo cechy topograficzne za
mieszkiwanych obszarów lub uzasadnienie historyczne. 

Najwcześniej została zanotowana nazwa Olendrów 
(Olandrów, Olendraków) i to znowu za sprawą kampanii 
napoleońskiej 1807 roku. We wspomnianych już „Źródłach 
wojskowych do dziejów Pomorza..." znajdziemy „Odezwę 
do Olendrów i wszystkich rodu niemieckiego mieszkań
ców na polskiej ziemi", wydaną przez gen. Dąbrowskiego. 
Wódz legionistów podpisał ją 1 lutego 1807 roku w No
wem, gdzie mieściła się wówczas kwatera polskiej dywizji. 
Gen. Dąbrowski w odezwie nawoływał do spokoju i lojal
ności. Zapewniał, że ci którzy się zachowują w swoich 
domach spokojnie (...) doświadczą wolności w wyznaniu 
swojej religii, obrony swoich osób i majątków, i uważani 
będą jak bracia i ziomkowie nasi. 

Olendraki byli menonitami (od Simonusa Menno), wy
znania protestanckiego odłamu anabaptystów, powstałe
go we Fryzji w XVI wieku. Na skutek konfliktów i walk 
religijnych opuszczali swoją ojczyznę szukając miejsca 
w krajach tolerancyjnych. Była takim wówczas Polska. 
Na Kociewie przybywali w XVII-XVIII wieku. Holen
derscy osadnicy z Niderlandów zamieszkiwali tu na te
renach Niziny Walichnowskiej i Niziny Nowsko-Sarto-
wickie j . Przydzie lano im kolonie na obszarach 
podmokłych, bowiem „nowi" potrafili melirować, bu
dować kanały i tamy, a osuszone ziemie użyźniali. Wie
dzę tę i umiejętność przenieśli ze swojej ojczyzny, gdzie 
„wydzierali ziemię morzu". Ostatni Olendrzy opuścili 
Kociewie po 1945 roku. Pozostały po nich ślady cmen
tarzy, resztki zagród gospodarskich. Tę grupę etnoni-
miczną wspominał Wł. Łęga, a także Z. Stamirowska 
i B. Stelmachowska. Już w XX wieku miejscowa lud
ność zamiennie zwała się Nadwiślakami, o czym pisał 
Bernard Sychta. 

Inną grupą z historycznym rodowodem, o starszych 
tradycjach, byli Feteracy (Feteraki, Fetraki, Feteroki). 
Jest to nazwa przezwiskowa miejscowych mieszkańców 
wobec ludności przybyłej tu w czasach kolonizacji krzy
żackiej. W XIV i XV wieku na Kociewiu osadzono lud
ność kmiecia ze środkowych i dolnych Niemiec. Z opra
cowań wynika, że tworzyła ona nowe osady od Pelplina 
do Gniewa na urodzajnych ziemiach. Feteraków, jesz
cze w XIX wieku, spotykano głównie w Janiszewie, Ja-
niszewku, Szprudowie, Kursztynie, Cierzpicach, Pomy-
jach, Lignowach i Rudnie. To zapewne o nich mówiła 
Z. Stamirowska, jako Feterakach z lewego brzegu Wie
rzycy, którzy nie uznawali mieszkańców Kociewia wła
ściwego. O Feterakach mówił także Ceynowa i Bystroń, 
a Kolberg podkreślił, że lud ten tłusto jadał, nie odma
wiając sobie pokarmów. 

Dlaczego miejscowi tak nazwali owych odległych przy
byszów? Niemiecki rzeczownik Vettar znaczy 'kuzyn'. Była 
to, podobnie jak menoniccy Olendrzy, grupa bardzo herme
tyczna, izolowana, a tym samym ściśle ze sobą spokrewnio
na. Wśród nich każdy był jakimś kuzynem. Inna wersja ety
mologiczna przekonuje o nazwie wywiedzionej również 
z niemieckiego 'fett Boden' (tłusta, żyzna gleba), bo

wiem na takich gruntach gospodarowali. Nie bez zna
czenia pozostaje też upodobanie tego ludu do tłustego 
jadła. 

Pozostałe nazwy grup ludnościowych, częściowo scha
rakteryzowanych przez Ceynowę, Bystronia, Łęgę, Stami
rowska, pochodzą od odmiennych typów ukształtowania 
terenu. 

Północną część regionu, od Lubiszewa po Starą Kisze
wę, zamieszkiwali niegdyś Górale, którym tradycja nadała 
nazwę od wzniesień i bardziej już widocznych pagórków. 
Żadne to góry, ale ów kraniec Wzgórz Szymbarskich na 
sąsiednich Kaszubach znacznie się wyróżnia od pozosta
łej konfiguracji kociewskiej ziemi. 

Niemal całą południową część starogardzkiego Kocie
wia (Czarna Woda, Osieczna, Lubichowo, Skórcz, Osiek), 
i dalej ku Osiu, zasiedlali Lasacy (Lasowiaki, Borusy). 
Mieszkali oni na kociewskich krańcach Borów Tucholskich 
i stąd ich nazwa. 

Na przyległym obszarze okolic Świecia bytowali Pia-
skarze, których wymienia Bernard Sychta. Gospodarzyli 
na ubogiej piaszczystej glebie. 

Niżej koło Świecia, w dorzeczu dolnej Wdy, gdzieś od 
Warlubia po Bukowiec, mieszkali Polusy (Polanie), po
nieważ głównym elementem ich krajobrazu był teren 
bezleśny, pole. Ludność ta w pewnej części wywodziła 
się z dawnych osadników przybyłych z sąsiednich 
Kujaw i Krajny. 

Obecnie nazwy tych grup już nie funkcjonują. Wy
szły z użycia nawet w potocznej formie komunikowania. Już 
nikt nie mówi o kimś z Walichnów czy z Dragacza, że jest 
Nadwiślakiem, o kimś z Przysierska, że jest Polusem, czy 
o Borusie z Kasparusa. Tylko starsze pokolenie rdzennych 
Kociewiaków kojarzy odmienność tych społeczności i zna
czenie ich nazw. Dzisiaj nawet nie każdy mieszkaniec tej 
części Pomorza w dorzeczu Wdy, Mątawy i Wierzycy wie, 
że jest członkiem kociewskiej zbiorowości. Niektórzy wsty
dzą się nawet nazwy regionu, przyjmując ją z pejoratyw
nym odcieniem. 

Należy więc przypomnieć, że Kociewiacy to szczep 
odrębny pomorsko-polski - jak podano w „Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego..." - a za Bystro-
niem trzeba uzupełnić, że ich krainą jest ziemia zamoż
nych „gburów", którzy nigdy pańszczyzny nie znali, 
lecz na dzierżawach starościeńskich i klasztorach sie
dzieli. Zatem nie ma się czego wstydzić. Celem zaś sil
niejszego zakorzenienia i uświadomienia tożsamości 
warto sięgnąć po piękne słowa Stanisława Kujota. 
Oto one: 

Tam, gdzie wierzchołki pasma górzystego, zniżając 
się spoza lasów, jakby ciekawe wielkiej rzeki i przyle
głych złotodajnych łęgów, spieszą do Wisły, mieszkają 
w składnych domach Kociewiacy, uprawiając żyzne łany, 
które obszarem często zawstydzają dobra szlacheckie. Lud 
to prawy, prosty, nie znający w ogóle dumy; jeszcze to 
panek nie wyparł z domu kmiecia. 

Taki to lud mieszkał na Kociewiu. 

Powyższy tekst jest nieznacznie poszerzoną wersją referatu wygło
szonego 21.10.2005 roku w Nowem, podczas III Kongresu Kociewskiego. 
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MAŁGORZATA GĄSIOROWSKA, SEWERYN PAUCH 

Piórem reporterów 
o Kongresie 

III Kongres Kociewski, podobnie jak dwa poprzednie, wzbudził wiele emocji i dyskusji, groma
dząc oprócz włodarzy ziemi kociewskiej, wielce zasłużonych dla Kociewia regionalistów, twórców 
ludowych, animatorów kultury, literatów i działaczy-społeczników. 

W kuluarach krążyły pytania związane z oczekiwaniami, nadziejami, zmianami, jakie przyniesie 
to niezwykle doniosłe dla naszej małej ojczyzny wydarzenie. 

Kongres stworzył niepowtarzalną okazję do integracji i zacieśnienia współpracy między trzema 
kociewskimi powiatami, które po kolei gościły w swych podwojach kongresowych gości. 

Pytasz sia dzia Kociewiaki? 

Pierwszy dzień Kongresu odbywał się w Starogardzie 
Gdańskim i poświęcony był zagadnieniom gospodar
czym. 

Wstańta wszystkie razem, weźta sota hymn kociyw-
ski i zacznijma to nasze świantowanie! - gromko oznajmi
ła Mirosława Molier z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sta
rogardzie Gdańskim. 

Oficjalnego otwarcia III Kongresu Kociewskiego do
konali prezydent Starogardu Gdańskiego Stanisław Kar
bowski, starosta Starogardzki Sławomir Neumann oraz pre
zes „Kociewskiej Więźby" - Jerzy Cisewski. S. Neumann 
podkreślił znaczenie dziedzictwa kulturowego regionu, mó
wiąc, iż (...) nadal uczymy się być Europejczykami, a jed
nocześnie wnosimy do Europy to, co cenne, twórcze. 

Szczególnie podniosłym akcentem uroczystości stało 
się uhonorowanie Krzyżami Zasługi nadanych przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniew
skiego. Odznaczenia wręczyła Wicewojewoda Pomorski 
Krystyna Gozdawa-Nocoń, a otrzymali je: Marzena Koby
lańska, Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 w Starogar
dzie Gdańskim, Henryk Kinder, właściciel firmy POLMET 
i Zenon Sobiecki, założyciel i właściciel firmy GRASO. 

Gospodarka nie należy do tematów łatwych, szczegól
nie kiedy dotyczy aktualnych problemów polityki gospo
darczej. Zagadnie to zaprezentował dr Marcin Nowicki z In
stytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, ukazując niezbyt 
optymistyczną perspektywę kociewskich powiatów na tle 
kraju. Badania wykazały, że jedną z naszych podstawowych 
bolączek jest niski poziom wykształcenia Kociewiaków i nie
wielka ilość nakładów inwestycyjnych. Siłą Kociewia są na
tomiast młodzi ludzie i zdaniem M. Nowickiego, oni właśnie 
stanowią podstawowy wyznacznik rozwoju regionu. 

W dalszej części zostały przedstawione zagadnienia 
gospodarcze kociewskich powiatów: świeckiego, tczew
skiego i starogardzkiego, później odbyły się dyskusje 
w grupach panelowych. 

Pytani o opinie na temat kociewskiej gospodarki przed
stawiciele władz samorządowych dyplomatycznie roztaczali 

optymistyczne wizje, które ziścić miałyby się dopiero za 
kilka lat. 

Starosta tczewski Marek Modrzejewski twierdzi, iż za 
parę lat sytuacja na rynku pracy będzie znacznie lepsza. 
Pracę będą mieli natomiast ludzie wykształceni, znają
cy języki i elastyczni. W opinii Zenona Odyi: Gospo
darka jest motorem rozwoju i dotyczy to naszych miast, 
jakimi są: Starorogard, Świecie i Tczew. Trzeba „po
żenić " gospodarkę z ochroną środowiska, żeby moż
na rozwijać turystykę. Myślę, że ta konwencja powinna 
dać odpowiedź, w którym kierunku powinniśmy pójść, 
mówiąc o rozwoju Kociewia i jego promocji poza grani
cami regionu. 

Kultura i edukacja 

Dzień drugi Kongresu poświęcony był niezwykle do
niosłej tematyce, jaką stanowią kultura i edukacja. Jak istot
ne dla każdego narodu są te dwie dziedziny nikogo nie 
powinno się przekonywać, choć jak pokazał Kongres 
- wciąż należy. 

Pierwsza część uroczystości kongresowych odbyła 
się w Nowem nad Wisłą, gdzie gości przywitali Urszula 
Kempińska-Czerwińska - wiceburmistrz Nowego, Ta
deusz Pogoda, burmistrz Świecia i Jerzy Cisewski - Pre
zes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska 
Więźba". Wygłoszenie referatów poprzedził występ 
Zespołu Muzyki Dawnej „Fistulatores et Cantores No-
vienses". Pasja wykonawców i urozmaicony repertuar, 
obejmujący pieśni średniowieczne, regionalne, współ
czesne, podbiły serca publiki, która nagrodziła artystów 
gromkimi oklaskami. Dyrygentką chóru jest Eugenia 
Butyńska: 

— Dzieci chętnie przychodzą na próby, wiedzą kiedy 
mamy zajęcia. Od nowego roku szkolnego przybyło nam 
trzynaścioro chórzystów. Chór muzyki dawnej prowadzę 
23 lata. Ja to po prostu kocham! 

Nie pochodzi z Kociewia, jednakże jak sama mówi 
— Kociewie też pokochałam. Z chórzystami jeździmy na 
wycieczki rowerowe po Dolinie Dolnej Wisły. Pragnę po-



znawać starokociewskie zwyczaje. Moje dzieci na przy
kład kolędują, śpiewając kolędy na glosy. Próbujemy w ten 
sposób zbliżyć się do tradycji. 

Zebrani wokół E. Butyńskiej młodzi artyści zgodnie 
stwierdzili: Trzeba mieć zamiłowanie do takiej muzyki. My 
żyjemy nią! Echa pieśni pobrzmiewały jeszcze w uszach 
uczestników podczas wystąpień. 

Zebrani w kameralnej sali nowskiego Centrum Kultury 
„Zamek" usłyszeli z ust Romana Landowskiego o miesz
kańcach naszego regionu oraz o jego położeniu. Marek 
Śliwa z kolei przedstawił, znaczenie diaspor na przykładzie 
Nowego nad Wisłą. Kolejnym referentem był Grzegorz 
Rogowski, który przedstawił Procesy czarownic w świetle 
dokumentów z Nowego nad Wisłą. Ostatnim z referentów 
był Kazimierz Pamuła, który ukazał wagę czasopism jako 
źródła poznania historii i obyczajów mieszkańców Kocie-
wia. Przedstawiając historię wybranych periodyków now-
skich i świeckich K. Pamuła przywołał słowa prof. M. Ry
dla: Zapytaj, póki dziadek żyje, o jego dziadka. Będziesz 
żałował, jeśli nie zdążysz. Podkreślił tym samym ogromna 
rolę źródeł mówionych i pisanych dla poznania i zachowa
nie dziedzictwa kulturowego. 

Wśród uczestników kongresowych dysput z trudem 
dopatrzyć się można było przedstawicieli twórców ludo
wych. Niemniej jednak pojawiła się w barwnym kociew-
skim stroju poetka i hafciarka ludowa Bożena Ronowska 
z Terespola Pomorskiego. Uznała ona, iż sama idea kon
gresu jest słuszna. Niechętnie wypowiadała się na temat 
organizacji imprezy, dostrzegając brak wielu twórców lu
dowych. Są oni, zdaniem B. Ronowskiej (...) traktowani 
po macoszemu. My robimy wiele rzeczy niedocenianych, 
jeśli ja, na przykład zaniosę do szkoły nici, tamborek — to 
dzieci mają kontakt z żywą kulturą kociewską. 

Niedostatek ludzi kultury, twórców ludowych dostrze
gła także Alicja Watkowska, kierownik zespołu regionalne
go Modraki z Pelplina: Mało jest ludzi kultury, a powinni
śmy spotykać się, aby wymieniać doświadczenia. Wyraziła 
też słowa uznania dla referentów, dzięki którym przypo
mnieliśmy sobie wiele informacji o Kociewiu, ludziach, 
którzy tu zamieszkują. 

Uczestnikom Kongresu niespodziankę sprawił Marsza
łek Senatu RP, Bogdan Borusewicz, który do Nowego za
witał w następnym dniu po wyborze na ten urząd. 

Ciąg dalszy na str. 26 

SEWERYN PAUCH 

Relikty przeszłości 
(...) dawna, ludowa architektura kociewską - bazu

jąca na odległych tradycjach -jest ściśle związana z kra
jobrazem, przyrodą. Każdy zaś szczegół tej architektury 
posiada swoją właściwą, przemyślaną logikę. 

Longin Malicki 

dniach od 19 października do 3 listopada br. 
w Tczewskim Centrum Kultury w ramach 
III Kongresu Kociewskiego została zaprezen

towana wystawa zatytułowana Budownictwo ludowe Ko-
ciewia. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Oddział 
Kociewski w Tczewie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Autorami zdjęć są Jacek Cherek, Małgorzata Gąsiorow-
ska i Seweryn Pauch. 

Za cel organizatorzy postawili sobie przedstawienie 
szerszej publiczności budowli kociewskich, którym może
my nadać miano ludowych. Zakres tego pojęcia jest o tyle 
szeroki, iż można nim określić nie tylko chałupy i zagrody 
chłopskie, ale także kościoły i dworki. Wbrew pozorom 
również one są elementem budownictwa ludowego, gdyż 
to właśnie rzemieślnicy wywodzący się z ludu byli zwykle 
ich budowniczymi. 

Obecnie na Kociewiu pozostało niewiele już oryginal
nych i typowych dla regionu budowli. Przedstawiona wy
stawa stanowiła tylko pewien wycinek tychże reliktów prze
szłości. 

Część chałup była wznoszona przy użyciu konstrukcji 
zrębowej. Do dziś zachowały się też niezwykle ciekawe 
domy podcieniowe. Na Kociewiu można wyróżnić trzy typy 
tego rodzaju budowli: 

1. podcień szczytowy pełny wsparty na czterech słu
pach; 

2. podcień szczytowy narożnikowy wsparty na jednym 
lub dwóch słupach; 

3. podcień umiejscowiony w środku ściany wzdłużnej 
budynku. 

W architekturze kociewskiej spotykamy także charakte
rystyczne elementy zdobnicze, do których należą ozdobnie 
wycinane opaski okienne i okiennice. Innym dekoracyjnym 
motywem były ozdoby nadszczytowe, zwane pazdurami. 
Szczególną popularnością cieszyły się na południu i zacho
dzie Kociewia. 

W zagrodach kociewskich spotkać można rozmaite go
łębniki, zabudowania gospodarcze: stajnie, suszarnie, obo
ry, stodoły, czy szopy. Niemal każda chałupa kociewską 
posiada mały przydomowy ogródek kwiatowy oraz nie
wielki sad. Zagrody okolone są zazwyczaj drewnianym pło
tem sztachetowym z bramą wjazdową i furtką wejściową. 

Niniejsza wystawa prezentowała budowle pochodzące 
z trzech powiatów kociewskich, co pozwoliło ukazać róż
norodność budownictwa w naszym regionie i jego wielokul-
turowość (np. odmienne od chat gburskich zabudowania 
osadników olęderskich). 

Niestety, zainteresowanie wystawą nie było duże, jed
nakże autorzy zamierzają prezentować ją w innych ośrod
kach kulturalnych i oświatowych na Kociewiu, a także poza 
jego granicami. 

Istnieje także możliwość wypożyczenia wystawy, bliższe infor- patrz 
macje można uzyskać pod numerem telefonu 508-538-545. str. 24-2 







Druga cześć imprezy odbywała się w Świeckim Ośrod
ku Kultury, Sportu i Rekreacji, nim jednak nasycono du
sze, nasycono ciała. Biesiada, którą uraczyli wszystkich 
organizatorzy Kongresu w Świeciu nawiązywała do korze
ni kociewskich odjadła poczynając, na oprawie muzycznej 
kończąc. 

Na bogato zastawionym stole w Karczmie Świeckiej 
znaleźć można było regionalne, niektóre niemal zapomnia
ne potrawy; kluski ziemniaczane ze skwarkami, żuchel (kar-
toflak), czy zupę chlebową. Nie mogło też zabraknąć oto
czonego szczególnym szacunkiem chleba w różnych 
odmianach oraz potraw mięsnych. Do obiadu przygrywały 
i tańcowały Rychławiaki, tworząc klimat wesela sprzed kil
kudziesięciu lat... 

Po posiłku uczestników przywitał w ośrodku kultury 
burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda, obrady natomiast po
prowadziła prof. Maria Pająkowska-Kensik. Oznajmiła ona 
zebranym, iż: Od czasu do czasu świętowanie jest potrzeb
ne, po czym głos przekazała Alinie Kietrys z Radia Gdańsk. 
W wystąpieniu swym poświęconym Promocji regionu ko-
ciewskiego w środkach masowego przekazu, zwróciła ona 
uwagę na konieczność dzielenia się różnych placówek, urzę
dów z mediami swym dorobkiem, działalnością. Zastana
wiała się nad celowością ogłoszenia jednego tylko roku 
Rokiem Kociewskim, mówiąc: (...) taka fasadowość jest nie
potrzebna. Dużo ważniejsze jest to, co dzieje się w szko
łach, ośrodkach kultury. 

Drugim przedstawicielem mediów był Dyrektor Oddzia
łu Telewizji Polskiej w Gdańsku Bogumił Osiński, który pod
kreślił, iż telewizyjny Magazyn Kociewski cieszy się bar
dzo dużym zainteresowaniem widzów, pomimo emisji 
zaledwie raz w miesiącu. 

Po omówieniu aktualnej sytuacji regionu w mediach, 
Daniel Kubiak przedstawił historię zakonu joannitów i ich 
bytowanie na kociewskiej ziemi. 

Anna Weronika Brzezińska z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała swe spostrzeże
nia dotyczące upowszechniania kultury Kociewia: 

- Dla istnienia i upowszechniania kultury bardzo 
ważne są działania podejmowane na różnych szczeblach. 
Podkreśliła, że najistotniejsze są inicjatywy podejmowane 
przez szkoły, ale ważne są również wszelkie konkursy gwa
ry kociewskiej, wystawy twórców ludowych, czy pielęgno
wanie obyczajów kociewskich. Stwierdziła również, iż re
gionalizm cieszy się dużą popularnością wśród młodych 
ludzi, tylko osoby te nie są dopuszczane do pewnych sta
nowisk i spraw. 

Kociewie słynie ze swej urokliwości, co szczególnie 
dostrzegają wrażliwe dusze poetyckie; ich dorobek 
w dziedzinie sławienia małej ojczyzny zaprezentował dr 
Edward Jakiel. Przedmiotem jego rozważań stały się 
motywy występujące w wierszach rodzimych poetów, 
takich jak Roman Landowski, Zygmunt Bukowski i An
drzej Grzyb. Mówiąc o nich referent stwierdził, iż ich 
wyobraźnią poetycką zawładnęło liryczne postrzega
nie ziemi kociewskiej - dla nich świętej i jedynej. Stąd 
w poezji tychże twórców odnaleźć można tak ponad
czasowe motywy. Zwyczajem kociewskich pisarzy są 
biesiady literackie w Czarnej Wodzie, o których opo
wiedział Andrzej Grzyb. Zaprezentował on także obszer
ny dorobek wydawniczy dotyczący regionu. 

Kolejnym punktem programu było przedstawienie 
komunikatów traktujących o stanie kultury i edukacji 
regionalnej na Kociewiu Świeckim i Starogardzkim oraz 
prezentacja dorobku edukacyjnego świeckich szkół na 
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tej płaszczyźnie. Przygotowano wystawy, scenki rodza
jowe oraz piosenki wykonane w gwarze kociewskiej. 
Pomysłowość i wartość merytoryczna tej prezentacji 
przez uczestników oceniona została bardzo pozytyw
nie. Był to jeden z najcenniejszych pontków Kongresu. 

Turystyka i ekologia 

Trzeci dzień kongresowych obrad odbywał się w Tcze
wie, a poświęcony był turystyce. Gości, śpiewem i tańcem, 
przwitał zespół Modraki. Wśród referentów pojawiły się 
autorytety naukowe, przedstawiciele organizacji turystycz
nych, a także osoby prezentujące zagadnienia związane 
z ekologią. Ukazane zostały walory turystyczne ziemi ko
ciewskiej z jej rozlicznymi jeziorami, oczkami polodowco-
wymi, rzekami, lasami, wzgórzami oraz jakże bogatą i barwną 
historią regionu. Całość ukazanych walorów prezentuje 
ogrom dziedzictwa kulturowego i bazy turystycznej, która 
przy odpowiednim gospodarowaniu mogłaby konkurować 
z innymi regionami. 

Integralną część obrad stanowiła prezentacja komu
nikatów ekologicznych z trzech kociewskich powiatów. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wyciecz
kę po Kociewiu Tczewskim ukazującą główne atrakcje tu
rystyczne - Zamek w Gniewie i Katedrę w Pelplinie. 

Jubileuszowy 
Kociewski Magazyn Regionalny 

Szczególnie doniosły charakter miała druga część impre
zy, stanowiąca jubileusz wydania 50 numeru Kociewskie-
go Magazynu Regionalnego. Miłym akcentem zaskoczył 
zebranych Hubert Pobłocki, który w gwarze kociewskiej 
zaprezentował kilka utworów wierszowanych. O więzi z Ko-
ciewiem usłyszeliśmy w słowach: 

(...) podle kociołków 
I tych pagórków, 
je od zawdi maja mała Ojczyzna. 

Prezentację KMR rozpoczął, od lat związany z pi
smem, Romuald Wentowski. Opowiedział o skompliko
wanej i wyboistej drodze pisma; od zamysłu do regu
larnego kwartalnika. Przez niemal dwa dziesięciolecia 
ukazywania, pismo radzi sobie z problemami; na po
czątku z cenzurą, a do dziś z finansami. R. Wentowski 
sukcesy KMR łączy z osobą Romana Landowskiego, 
którego zasługi dla powstania i funkcjonowania pisma 
są nieocenione. 

Magazyn od lat skupia wielu regionalistów społeczni
ków, którzy sercem służą swej małej ojczyźnie. Części z nich 
już nie ma między nami, a pamięć o nich uczciła Irena Bruc-
ka, wymieniając znamienite i zasłużone dla Kociewia po
stacie Romana Klima, Bernarda Janowicza. Regionalistka 
wyraziła również niepokój dotyczący niskiej frekwencji na 
III Kongresie Kociewskim oraz żal dotyczący braku miej
sca dla izby regionalnej: 

— (...) latami zbierałam eksponaty, lecz nie było dla 
nich miejsca w Tczewie. Proszę o pomoc w trwaniu tego, 
co dobre - apelowała I. Brucka. 

Kociewski Magazyn Regionalny jako periodyk promu
jący Kociewie - to temat wystąpienia Katarzyny Nehring, 
prezentującej przekrój tematyczny pisma. 

Jubileuszowy 50 numer Magazynu przedstawił uczest
nikom redaktor naczelny KMR Roman Landowski. W sło
wach jego odnaleźć można było pasję i miłość do najdrob
niejszych szczegółów pisma. Oprócz omówienia zawartości 
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numeru, zaprezentował także wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród czytelników Magazynu. 

Andrzej Grzyb - od lat stały współpracownik re
dakcji - odczytał regulamin nagrody Pierścień Mech-
tyldy (patrz str. 30), przyznawanej za to, że ktoś pięk
nie stara się dla Kociewia. 

Potem nastąpiła lawina gratulacji i podziękowań dla 
redakcji, autorów, współpracowników Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego. Jubileusz stał się także okazją dla 
wyróżnienia Wandy Kołuckiej, pełniącej, od piętnastu lat, 
funkcję sekretarza redakcji. Z rąk prezydenta miasta Zeno
na Odyi otrzymała odznaczenie Zasłużonego Działacza Kul
tury, przyznane przez Ministra Kultury. Wyróżnienie to było 
owocem jej wieloletnich działań animatorskich, społecz
nych, które z pasją, lecz bez poklasku wykonuje, natomiast 
Józefowi Ziółkowskiemu przyznany został przez Prezyden
ta RP Złoty Krzyż Zasługi. 

Czas na zmiany: 
„Jesteśmy nowocześni szanując tradycje" 

III Kongres Kociewski przyniósł wiele refleksji, wnio
sków, zachwytów, ale i nie zabrakło słów krytyki. W kulu
arach kongresowych obrad słychać było liczne głosy o wy
czerpaniu, zużyciu się trzydniowej formuły imprezy. Niektórym 
zabrakło znanych i cenionych postaci Kociewia; twórców, 
literatów, animatorów kultury, inni z kolei narzekali na wyjąt
kowo niską liczebność uczestników imprezy. 

Zdaniem prof. Marii Pajakowskiej-Kensik jest wiele 
powodów do radości i dumy, jak chociażby: włączenie się 
nowych ośrodków w organizację Kongresu, wydanie no
wych publikacji. Jednakże, uznała, iż : 

- Dopełnia się pewien pomysł na Kongresy. Trzy dni 
tworzą swoisty maraton i nie wszyscy mogą uczestniczyć. 
(...) może warto organizować konferencje popularno-na
ukowe, branżowe, a ich wnioski przedstawiać podczas 
jednodniowych Kongresów. 

Wśród kongresowych wniosków znalazły się głosy 
dotyczące poprawy klimatu inwestycyjnego na Kociewiu 
i nacisku na edukację. Jej funkcjonowanie w zakresie re
gionalizmu miałoby poprawić utworzenie powiatowych pla
cówek edukacji o regionie, wznowienie wydawnictw, czy 
powołanie zespołów do spraw oświaty i edukacji. Istot
nym zadaniem jest poprawienie stanu edukacji regionalnej 
w mediach. 

III Kongres Kociewski zakończył się oficjalnie odczy
taniem przyjętej przez aklamację uchwały (tekst na str. 3): 

Poza obradami... 

Uroczystości związane z Kongresem zgromadziły zna
czące dla regionu postacie ze świata kultury, ale i włodarzy 
ziemi kociewskiej. Była więc to świetna sposobność, aby 
pochwalić się osiągnięciami. W Starogardzie Gdańskim od
była się promocja albumu fotograficzno-poetyckiego KO-
CIEWIE serdeczne świata strony, w Świeciu podziwiać 
można było występy aktorskie dzieci, natomiast w Tczewie 
przygotowano dwie wystawy: Kociewie w twórczości ar
tystów ludowych, prezentującą haft, rzeźbę, malarstwo 
i publikacje oraz Budownictwo ludowe Kociewia - ukazu
jącą utrwalone na fotografii ocalałe jeszcze przykłady bu
dowli kociewskich. Organizatorzy wystaw nie kryli żalu 
z powodu braku zainteresowania kongresowych gości, za 
to wdzięcznych odbiorców znaleźli w chłonnej sztuki i kul
tury młodzieży szkolnej. 

KMR 

IRENA OPALA, EWA ROGALSKA 

Region 
w twórczości 

artystów ludowych 

Wystawa pn. „Kociewie w twórczości artystów 
ludowych" została zorganizowana z okazji 
III Kongresu Kociewskiego, który odbył się 

w dniach 20-22 października 2005 roku, w trzech powia
tach: starogardzkim, świeckim i tczewskim. Została ona zor
ganizowana pod patronatem Zespołu Szkół Technicznych 
w Tczewie i Starostwa Powiatowego w Tczewie. Wystawa 
powstała z inicjatywy Ireny Opali, a pomagały jej Danuta 
Prabucka i Ewa Rogalska - nauczyciele bibliotekarze z ZST 
w Tczewie. Uroczystego otwarcia dokonał w dniu 20 paź
dziernika dyrektor szkoły, Kazimierz Ickiewicz. 

Została zorganizowana głównie dla uczniów i młodzie
ży szkół tczewskich oraz zainteresowanych nauczycieli, 
osób prywatnych i zaproszonych gości na Kongres. Za
mierzeniem i celem organizatorek było ukazanie piękna zie
mi i sztuki kociewskiej, niestety, w dobie XXI wieku coraz 
częściej zanikającej. Zgromadzono bardzo dużo dzieł: rzeźb, 
obrazów, wycinanek i haftów kociewskich. Prawie każdy 
ze zwiedzających mógł znaleźć coś interesującego dla sie
bie i coś takiego co najbardziej utkwiło w pamięci. 

Rzeźby i płaskorzeźby 

Zwiedzający mieli okazję obejrzeć prace Zygmunta 
Bukowskiego, rzeźbiarza, poety i pisarza, jednego 
z najbardziej znanych i cenionych osób na Kocie

wiu. Udostępnił on bowiem na wystawę swe najcenniejsze 
dzieła m.in.: „Betlejem na Kociewiu", „Mleczarz", „Zakoń
czenie żniw", „Pustanoc", „Madonnę Ojczystą", „Madon
nę z gruszy" oraz wiele innych rzeźb. Piotr Osowski, dyrek
tor Gimnazjum w Gniszewie udostępnił zarówno swoje 
płaskorzeźby: „Mojżesz", „Chrystus", „Nagonka", „Rybak" 
jak i rzeźby innych twórców m.in. Janusza Jakusza „Chry
stus frasobliwy" czy „Kwietnik" i „Diabła" Edwarda Golic-
kiego. Ta ostatnia rzeźba najbardziej zachwycała najmłod
szych zwiedzających, którzy zatrzymywali się przy niej 
najdłużej, bowiem oględziny były bardzo dokładne. Mło
dzież z kolei utrwalała rzeźbę na fotografiach. Można 
było obejrzeć również rzeźby i płaskorzeźby Reginy Ma
tuszewskiej, przedstawiające głównie postaci świętych, 
aniołków oraz ludzi świeckich m.in. „Święty Albert", 
„Święty Piotr i Paweł", „Święta Rodzina". Bardzo miła, 
sympatyczna starsza pani o nieodpartym uroku osobistym 
nie tylko rzeźbi ale również maluje obrazy olejne, obrazy na 
szkle i wycina przepiękne wycinanki, które budziły zachwyt 
zwiedzających. 
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Malarstwo olejne 

Barbara Motyl-Tecław udostępniła na wystawę swoje 
dwa obrazy: „Plac Hallera nocą" oraz „Kanonkę". 
Dużo emocji i zdziwienie budził namalowany przez 

Józefa Pawłowskiego „Statek TCZEW" (mało kto wiedział 
o jego istnieniu) oraz „Kościół Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Tczewie" z lotu ptaka. Na wystawie 
można było obejrzeć również obrazy Janusza Mokwy, 
który w tym roku obchodził 35-lecie pracy artystycz
nej. Dzięki Krystynie Brodnickiej, która malowała obra
zy pod kierunkiem Janusza Mokwy, zwiedzający mogli 
zobaczyć krajobrazy z południa Kociewia tj. Osia, Tle
nia i Świecia, skąd pani Krystyna pochodzi. Ciekawe 
były również obrazy ukazujące zabytki Tczewa i powia
tu. Zachwycały również obrazy Grzegorza Walkowskie-
go m.in. „Polne kwiaty" czy „Chaty". Obrazy Reginy 
Matuszewskiej przedstawiały takich świętych jak: „Św. 
Tadeusz", „Św. Krzysztof czy ukochanego „Jana Paw
ła II i Matkę Teresę". Sama autorka powiedziała: do ma
lowania świętych trzeba dojrzeć. 

Akwarele i malarstwo na szkle 

Dwie piękne akwarele W. Szydłowskiej przedstawia
jące „Plac Hallera" udostępniła nam Barbara Mierz-
wicka-Schmidt. Udało nam się zgromadzić pokaźną 

ilość prac zmarłego w maju b.r. Wojciecha Lesińskiego, 
który był jednym z nielicznych twórców zanikającej formy 
malarstwa na szkle. Dzięki uprzejmości osób prywatnych: 
Wandy Kołuckiej, Zofii Gromowskiej, Jolanty Bednarczyk, 
Katarzyny Nowak i Julity Knopik-Wenta udało nam się 
zgromadzić wiele pięknych prac Wojciecha Lesińskie
go. Tematem jego obrazów były najczęściej motywy 
baśni Romana Landowskiego „Jasna i Dersław", „Bo
żego Narodzenia" oraz różnych „Madonn" i świętych 
związanych z naszym regionem. Inną tematykę malar
stwa na szkle przedstawiają prace Reginy Matuszew
skiej: „Macierzyństwo", „Wiosna", „Niewidoma". Nowe 
pokolenie uczy się tej niełatwej sztuki malarskiej u Grze
gorza Walkowskiego, który udostępnił nam na wysta
wę prace swych uczniów. 

Haft kociewski 

Organizatorki wystawy pokazały trzy istniejące na 
O Kociewiu szkoły haftu: morzeszczyńską, którą re
prezentowała Maria Wespowa, szkołę pączewską 

reprezentowaną przez Małgorzatę Gamyszową i obecnej 
hafciarki Bożeny Ronowskiej z Terespola Pomorskiego. Za
interesowani haftem mieli doskonałą okazję podziwiania 
i porównania tych haftów. Udało się zgromadzić i pokazać 
prace wykonane pod kierunkiem Marii Wespowej, 30 lat 
temu. Zachowały je panie: Janina Małecka, Halina Karpiń
ska, Jolanta Bednarczyk i Krystyna Brodnicka. Pomimo 
upływającego czasu można było dokładnie przyjrzeć się 
tym „perełkom" haftu kociewskiego. Pozostałe prace jakie 
zostały zaprezentowane zostały wykonane pod kierun
kiem Bożeny Ronowskiej według jej wzornictwa lub 
Marii Wespowej. Udostępniły je: Wanda Kołucka, Ka
tarzyna Nowak, Maria Leszman, Wiesława Paluch i Ire
na Opala. Dodatkowo Wanda Kołucka udostępniła na 

wystawę ze swych prywatnych zbiorów hafty Bożeny 
Ronowskiej. 

Podziw i zachwyt budził czepiec kociewski wykonany 
według wzornictwa Bożeny Ronowskiej przez Marię Lesz
man z Pelplina, która przekazuje swe umiejętności paniom 
z Kół Gospodyń Wiejskich z okolic Pelplina. Na wystawie 
zaprezentowała prace Anny Netkowskiej i Krystyny Gier
szewskiej wykonane pod jej kierunkiem. 

Haft krzyżykowy 

Wspaniały Herb Kociewia wykonany haftem krzy
żykowym, budził uznanie dla zręcznych rąk Marii 
Leszman. Jej autorstwa była również „Pocyster-

ska Katedra w Pelplinie", „Chatki wiejskie" i „Wiejskie dro
gi". Oprócz tego podziwiano pracę Marii Zymek, przedsta
wiającą „Matkę Boską". Haft krzyżykowy nie jest co prawda 
typowym haftem kociewskim, natomiast tematyka tych prac 
związana była z naszym regionem, stąd propozycja organi
zatorek, iż w ten sposób można promować swoją „małą 
Ojczyznę". 

Stroje kociewskie 

Zaprezentowane na wystawie dziecięce stroje kociew
skie, zostały wypożyczone z Zespołu Szkół Budow
lanych i Odzieżowych w Tczewie. Uszyły je jako 

prace dyplomowe, uczennice z Technikum Odzieżowe
go: Agnieszka Dziadzio, Honorata Gąsiorowska i Sła
womira Cyganowska, pod kierunkiem nauczycielki, Han
ny Deptuły. 

Na wystawie organizatorki zaprezentowały także prace 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie, o tema
tyce regionalnej przygotowane na różne konkursy. Zyg
munt Bukowski był zachwycony pracą absolwenta ZST, 
Marcina Radtke, przedstawiającą jego portret. Były rów
nież prace plastyczne Szymona Wardina („Most Lisew
ski", „Dworzec Tczewski" oraz „Budynek Zespołu Szkół 
Kolejowych"), Joanny Peplińskiej („Gród Sambora") i wie
lu innych. 

Wystawa została zorganizowana na czas trwania 
III Kongresu Kociewskiego (20-22 X 2005 r.), w tym czasie 
obejrzało ją około 2.500 osób, poczynając od uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, za
interesowanych nauczycieli i osób prywatnych. Organiza
torki zgromadziły około 200 eksponatów od twórców z róż
nych zakątków Kociewia. Zwiedzający mieli więc doskonałą 
okazję by z bliska przyjrzeć się twórczości ludowej w wy
konaniu współczesnych artystów. Padały również pytania 
np. Jak długo haftuje się serwetkę, czy Ile czasu poświę
cił Zygmunt Bukowski na wyrzeźbienie płaskorzeźby 
,,Zakończenie żniw"! 

Podsumowując wystawę liczymy na to, że wśród tych 
młodych ludzi, którzy ją zwiedzili, zaszczepiłyśmy chociaż 
małą cząstkę zainteresowania regionem i jego problemami. 

Dyrekcja ZST w Tczewie oraz organizatorki wystawy 
składają serdeczne podziękowania Hannie Pacholskiej 
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Filia w Tczewie, 
za udostępnienie pomieszczeń na wystawę, a także Pio
trowi Cynamowskiemu z Centrum Kształcenia Praktycz
nego w Tczewie, za pomoc przy organizacji wystawy. 



Regulamin 
wyróżnienia redakcyjnego 

„Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
p.n. Pierścień Mechtyldy 

1. Pierścień Mechtyldy jest wyróżnieniem redakcji „KMR" przyznawanym przez Radę Programową autorom 
publikującym na łamach tego kwartalnika oraz innych pism pomorskich i krajowych. 

2. Wyróżnienia nie mogą otrzymać członkowie redakcji „KMR" i Rady Programowej. 
3. Fizycznym wyobrażeniem wyróżnienia jest sygnet pierścieniowy wytworzony ze szlachetnego metalu, 

przedstawiający zminiaturyzowaną autentyczną pieczęć księżnej Mechtyldy, małżonki tczewskiego Sambora II. 
4. Dokumentem potwierdzającym przyznanie wyróżnienia jest ozdobny dyplom z odciskiem pieczęci łąko

wej księżnej Mechtyldy naturalnej wielkości. 
5. Wyróżnienie może być przyznawane corocznie w trzech kategoriach : 

a) za dokonania literackie, 
b) za wyróżniającą publicystykę, 
c) za interesujący opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej. 

6. Celem wyróżnienia jest uhonorowanie wartościowych tekstów o tematyce kociewskiej. 
7. Pierścień Mechtyldy można przyznać jednemu autorowi najwyżej trzykrotnie, ale w różnej kategorii i w od

stępach dwóch edycji. 
8. Nominatów do wyróżnienia zgłaszać może każdy aktualny członek Rady Programowej „KMR" oraz redaktor 

naczelny pisma, przedstawiając zwięzłe uzasadnienie wraz ze wskazaniem opublikowanych tekstów. 
9. Analiza zgłoszeń jest dokonywana jawnie na posiedzeniu Rady Programowej, nie później jak miesiąc przed 

terminem wręczenia wyróżnień. 
10. Rozstrzygnięcia propozycji i wniosków dokonuje się większością głosów i są one protokołowane i przecho

wywane wraz z rejestrem przyznanych wyróżnień w redakcji „KMR", a wyniki rozstrzygnięć publikowane na 
łamach „KMR" i w innych mediach. 

11. Uroczystość wręczenia Pierścieni Mechtyldy odbywa się w rocznicę wydania pierwszego numeru „KMR", 
tzn. w pierwszej dekadzie grudnia, po raz pierwszy w 2006 roku. 

12. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Radzie Programowej „KMR" i nie podlega od
wołaniu. 

HUBERT POBŁOCKI 

Swanta noc 
(Kolęda kociewska do muzyki Eugeniusza Głowskiego) 

Gwazda betlejamska sia na niebie skrzy, 
Wjidzi jó Kociywie, wjidzim: ja i ty. 
Jezus sia łurodził wew ta śwanta noc. 
Halał ludzióm pokój i nadzieji moc. 

Panna nóm dała ździebelke Gzubióntko, 
Wew kripsie złożyła Óno zawinióntko. 
Lud łoczeksiwał na Boża Dziecina, 
Całkamu śwatu, to psiankna nowina. 

Głoryja! Durcham Panu wyśpsiywujim, 
Zes aniołkami weselim, raduj im. 
Weź nas w łopsieka, ło to prosim Ciebie, 
Boś Majestatam ziamskim i na niebie. 



PRADZIEJE K O C I E W I A 

ANDRZEJ WĘDZIK 

3. Ludzie puszczy 
Pięciu myśliwych, szybkim krokiem podążało zboczem niewielkiego pagórka, kierując się w stronę biją

cego pod skarpą źródła. Nieśli upolowaną młodą łanię, mijając po drodze omszałe pnie olbrzymich, wieko
wych dębów. Ich rozłożyste korony tworzyły nad głowami łowców niesamowity zielony baldachim, prze
świetlony złotymi smugami porannego słońca. Mężczyźni doskonale znali rozległe dębowe gaje obfitujące 
w zwierzynę: sarny, jelenie, dziki, tury i wiele innych, na które polowali, by zdobyć żywność dla swoich 
kobiet i dzieci. Gdy doszli do źródła i pierwszy z nich pochylił się, by zaczerpnąć dłonią wodę, rozległ się 
trzask łamanych gałęzi, po czym z gęstych krzewów okalających skarpę wybiegł niedźwiedź. Potężne zwie
rzę stanęło na tylnich łapach i głośno rycząc zadało cios pazurami najbliżej stojącemu łowcy, którego 
ogromna siła uderzenia dosłownie wbiła w piaszczystą ścianę. Pozostała czwórka odskoczyła na bok i w mgnie
niu oka skierowała łuki w stronę groźnego napastnika. Cztery, wypuszczone celnie strzały, zakończone 
niewielkimi krzemiennymi zbrojnikami, nie zrobiły niedźwiedziowi większej krzywdy, ale wyraźnie zasko
czone gwałtowną obroną zwierzę, gniewnie pomrukując, odeszło powoli od źródła. Mężczyźni podbiegli do 
leżącego kompana i po opatrzeniu rany udali się w stronę obozowiska, ciesząc się z ocalonego łupu. 

Na miejsce dotarli późnym popołudniem. Wśród lekkich chat, wybudowanych na wydmie nad płytkim 
jeziorem, panowało wielkie poruszenie. Wódz grupy doświadczony myśliwy i wojownik, zwołał wszystkich 
mieszkańców przed swoją chatę. Spojrzał ze smutkiem na zebranych i zerwał gwałtownie z szyi burszty
nową figurkę dzika. Zaciskając mocno dłoń na amulecie oznajmił, że podczas nocnej modlitwy zobaczył na 
horyzoncie wielką czerwoną łunę. Idą obcy - dodał po chwili, nie mając bynajmniej na myśli ludzi klanu 
wilka, z którymi niejednokrotnie walczyli, ale przybyszy z innego świata. Nadciągali podobni do burzy, 
wzniecali na swojej drodze ogień, prowadzili ze sobą dziwne zwierzęta, używali magicznych praktyk - im, 
leśnym ludziom, zupełnie nieznanych. Przyszli po to, by zniszczyć ich piękny, prastary dom... 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytel
nikowi mezolitu oraz zasygnalizowanie problema
tyki związanej z egzystencją grup ludzkich na Ko-

ciewiu, w tym jakże ciekawym i tajemniczym okresie. 
Mezolit (z greckiego: mesos - środkowy i lithos - ka

mień) był fazą rozwoju techniczno-ekonomicznego społe
czeństw, przechodzących od paleolitycznego do neolitycz
nego systemu bytu. Należy wyjaśnić, iż mezolit był stadium 
charakterystycznym przede wszystkim dla Niżu Europej
skiego. Zupełnie inna sytuacja panowała na Bliskim Wscho
dzie, gdzie społeczności przechodziły w zasadzie ze szczebla 
paleolitu do neolitu. O skali różnic na płaszczyźnie społecz-
no-ekonomicznej świadczy, między innymi fakt istnienia osie
dli protomiejskich (zespoły domów budowanych z kamienia 
i suszonej cegły) takich jak: Catal Huyuk (ryc. 1), Hacilar 
(ryc. 2) na terenie Turcji, czy też Chirokitia (ryc. 3) na Cy
prze, które rozwijały się począwszy od VII-VI tys. p.n.e. 
Dla porównania, w Europie egzystowali wówczas przed
stawiciele „leśnych kultur" środkowej epoki kamienia. 

Wraz z początkiem holocenu (VIII-VII tys. p.n.e.) na 
Kociewiu, podobnie jak w całej umiarkowanej strefie Euro
py, następuje stała poprawa klimatu, przejawiająca się ocie
pleniem i tendencją do wzrostu opadów. Cykl postępują
cych zmian spowodował niespotykany dotychczas rozwój 
zbiorowisk leśnych, wśród których dominowały w tym 
okresie formacje brzozowo-sosnowe. Dalsze postępujące 
ocieplenie w ciągu VI tys. p.n.e. prowadzi do ekspansji na 
obszar Kociewia: dębu, lipy i wiązu, które zasadniczo wzbo

gaciły stosunkowo jednorodne kompleksy. Apogeum roz
woju roślinności następuje w środkowym holocenie (okres 
atlantycki - VI-III tys. p.n.e.), gdy pod wpływem ciepłego 
i wilgotnego optimum klimatycznego, zwarta pokrywa le
śna ogarnęła niemal cały obszar Europy. Na Kociewiu, nie 
niszczony kompleksowo przez człowieka las, był zbiorowi
skiem, gdzie potężne dęby, wiązy, lipy, klony dożywały 
swego naturalnego kresu. Szczególnie imponująco musia
ły wyglądać lasy dębowe okresu atlantyckiego, gdzie za
pewne rosło wiele drzew zbliżonych wielkością i wiekiem 
do słynnego „Bartka". Środowisko leśne zamieszkiwała fau
na, której nieliczni przedstawiciele: sarna, jeleń, łoś, dzik 
przetrwali w kociewskich lasach do czasów współczesnych. 
Ze zwierząt, które już w naszym regionie nie występują 
można wymienić: rysia, wilka, niedźwiedzia, żubra oraz 
prawdziwego króla ówczesnej puszczy - tura (ryc. 4). To 
największe zwierzę strefy umiarkowanej mierzyło 2,2 m 
wysokości w kłębie, a długość rogów u samców dochodzi
ła do 78 cm! Warto dodać, że ostatnie tury żyły jeszcze 
w Polsce na początku XVII wieku. 

Radykalna zmiana środowiska naturalnego w dobie 
mezolitu, wydatnie przyczyniła się do określonego trybu 
życia grup ludzkich. W leśnych warunkach, długie wędrów
ki za zwierzyną nie miały już racji bytu, dlatego też człowiek 
został niejako zmuszony do bardziej osiadłych form byto
wania. Poszczególne społeczności, podzielone na niewiel
kie grupy, prowadziły „traperski" tryb życia eksploatując 
określony mikroregion. 



ryc. 1 

ryc. 2 

ryc. 3 

ryc. 5 

Przy obecnym stanie wiedzy jest praktycznie nie
możliwe odtworzenie dziejów osadnictwa mezolitycz-
nego na Kociewiu. Ma na to wpływ brak komplekso
wych badań ukierunkowanych na środkową epokę 
kamienia; skąpy, często problematycznie interpretowa
ny materiał archeologiczny. Pewnym sygnałem, dają
cym nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy, były bada
nia prowadzone w rejonie środkowej Wdy (okolice 
jeziora Wieckie i ujście rzeki Niechwaszcz) przy granicy 
Kociewia oraz przeprowadzone na odcinku budowy 
przyszłej autostrady Al. Właśnie w wyniku tych badań 
udało się wychwycić stanowisko mezolityczne w po
bliżu miejscowości Kamionka (pow. Starogard Gd.), za
wierające stosunkowo dużą ilość materiału krzemien
nego: odłupki, rdzenie, wióry oraz znacznie rzadsze 
romboidalne i trójkątne zbrojniki (ryc. 5). Wydaje się 
prawdopodobne, że omawiane stanowisko zamieszki
wali w młodszym okresie mezolitu przedstawiciele kul
tury chojnicko-pieńkowskiej, nazwanej tak od licznych 
stanowisk w powiecie chojnickim oraz stanowiska Pień
ki koło Warszawy. 

Starszy okres mezolitu jest na obszarze Kociewia 
praktycznie nierozpoznany. Wspomniane badania, pro
wadzone w rejonie środkowej Wdy, co prawda dostar
czyły pewnych materiałów krzemiennych interpretowa
nych jako ślady wczesnomezolitycznej kultury 
komornickiej, jednak o szerszym osadnictwie można mó
wić jedynie na płaszczyźnie hipotez. Co ciekawe, kultura 
komornicka wykazuje powiązania z kręgiem Duvensee. W 
Duvensee koło Lubeki (Niemcy) odkryto ślady obozowisk 
ludzi egzystujących między VIII a VII tys. p.n.e. Bardzo 
interesujący jest również fakt istnienia podobnych osad 
na terenie Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (słynne stano
wisko Star Carr) oraz Polski (między innymi Komorniki koło 
Warszawy). Być może cały ten wielki wczesnomezolitycz-
ny krąg opierał swoją wschodnią granicę na rzece Wiśle, 
co ma niebagatelne znaczenie w przypadku osadnictwa 
starszego mezolitu na Kociewiu. Młodszy okres środko
wej epoki kamienia jawi się na Pomorzu jako zdecydowana 
dominacja kultury chojnicko-pieńkowskiej, prawdopodob
nie wykazującej elementy postmaglemoskie (w Maglemo-
se (Dania) odkryto ślady społeczności mezolitycznej, re
prezentującej krąg północny). Przedstawiciele omawianej 
kultury, ukształtowanej zapewne w ciągu VI tys. p.n.e. pe
netrowali pojezierza oraz rzeczne doliny, co niejako wska
zuje kierunek badań na Kociewiu. 

Kultury mezolityczne, jak już wspomniano, opierały 
swój byt na środowisku leśnym. Podobnie jak paleolitycz-

KMR 



ni łowcy, myśliwi mezolitu chętnie zakładali siedziby na 
wydmach nad jeziorami lub piaszczystych kępach wśród 
bagien. Zapewne, tak jak w całej strefie umiarkowanej, na 
Kociewiu zakładano niewielkie osady złożone z kilku do
mostw. Jako przykład mezolitycznej siedziby może po
służyć stanowisko w rejonie źródeł Retlager Quellen 
(Westfalia), gdzie odkryto pozostałości niewielkich chat 
budowanych na planie owalu o wymiarach: 2x3 m; 
3,5x3,7 m (ryc. 6). Domostwa posiadały szkielet z drew
nianych żerdzi, ściany wykonane z plecionki, uszczel
nione korą oraz kopulaste dachy z trzciny i płatów kory. 
Krótkotrwałe obozowiska, być może związane z polo
waniami, wyróżniały się zapewne lżejszymi konstruk
cjami z prętów drewnianych, krytych skórami, korą, 
łudząco podobnymi do indiańskich tipi (ryc. 7). Osady, 
w realiach mezolitycznego środowiska Kociewia za
mieszkiwało prawdopodobnie kilkadziesiąt osób 
- członków rodu lub kilku rodzin. Wydaje się prawdo
podobne, że rody tworzyły społeczności na kształt ple
mion lub klanów. 

Warunki środowiskowe w dobie mezolitu zasadniczo 
wpływały na sposoby pozyskiwania pożywienia przez 
przedstawicieli określonych kultur. Należy pamiętać, iż lu
dzie żyjący w środkowej epoce kamienia nie znali uprawy 
roślin, bądź hodowli zwierząt. Jedynym zwierzęciem udo
mowionym w dobie mezolitu był pies. 

Oprócz szeroko pojętego zbieractwa (grzyby, jago
dy, żołędzie, orzechy, zioła), nadrzędną rolę odgrywało 
rybołówstwo i myślistwo. Korzystając z obfitości je
zior, rzek i strumieni na Kociewiu, ówcześni ludzie, praw
dopodobnie tak jak na terenie Danii - stosowali do 
połowu ryb: kosze wiklinowe, sieci plecione z łyka czy 
też trójzęby (ryc. 8). Być może używano również wędek 
zaopatrzonych w kościane lub drewniane haczyki (ryc. 9). 
Niestety, przedmioty wykonane z surowców organicz
nych nie zachowują się generalnie na stanowiskach 
archeologicznych, wobec czego jako przykłady poda
no wyroby pochodzące ze znalezisk bagiennych od
krytych w Europie. 

Zasadniczą rolę odgrywały jednak łowy na zwierzynę 
leśną. Myśliwi polowali na sarny, jelenie, łosie, tury stosu
jąc wszelkiego rodzaju wymyślne pułapki, oszczep drew
niany (ryc. 10) zbrojony w zależności od potrzeb krzemien
nymi wkładkami lub kościanym grotem. Jednak symbolem 
mezolitycznego łowcy (ryc. 11) był niewątpliwie łuk. Wy
rabiany najczęściej z wiązu lub cisu, których elastyczne 
drewno znakomicie nadawało się na produkcję łęczyska 
- drewnianego elementu łuku. Długi na około 1,5 m łuk 
(analogie z obszaru Danii) zaopatrywano w cięciwę wyko
naną ze skręconych ścięgien lub jelit. Do produkcji strzał 
używano zapewne drewna brzozowego lub leszczyny, mo
cując w drzewcach krzemienne zbrojniki (ryc. 12) podobne 
do odkrytych w Kamionce. Jest niemal pewne, że dla po
prawienia lotu strzały, myśliwy zaopatrywał ją w opierze
nie, wykorzystując w tym celu pióra ze skrzydeł orłów lub 
dzikich gęsi. 

Zbrojniki, które miały typowe, geometryczne kształty: 
rombów, trapezów lub wydłużonych trójkątów, charakte
ryzowały się niewielkimi rozmiarami (dlatego też nazywane 
są popularnie: mikrolitami). Wykonywano je najczęściej 
z wiórów odbijanych z bryłki krzemienia. Modelowy 
rdzeń (odpad produkcyjny) (ryc. 13) znaleziono nieda
leko Lubiszewa (pow. Tczew). Widnieją na nim negaty
wy odbitych sześciu, niewielkich wiórów. Wióry i zbroj
niki często retuszowano (zaszczerbiano) tworząc 
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krawędzie podobne do miniaturowej piły. W tym celu 
używano krzemiennych lub rogowych naciskaczy, pod
czas pracy trzymając zbrojnik w specjalnym drewnia
nym uchwycie (ryc. 14). 

Przedstawiciele kultur mezolitu, bytujący na Kociewiu 
opierali swoją wytwórczość prawie wyłącznie na surowcu 
miejscowym: krzemieniu pomorskim i bałtyckim. Dlatego 
też zaskakujące było odkrycie na stanowisku w Lubisze-
wie, obok wspomnianego rdzenia nożyka wykonanego 
z krzemienia czekoladowego (ryc. 15), którego złoża znaj
dują się w południowej Polsce. Można przyjąć, iż niezwy
kle interesujący nożyk jest świadectwem dalekosiężnej wy
miany, pomimo istniejącej pewnej izolacji mezolitycznych 
grup ludzkich. 

Rozpatrując inne dziedziny życia łowców środkowej 
epoki kamienia należy wspomnieć o kwestii ubiorów. Oczy
wiście z obszaru Kociewia nie pochodzą żadne, nawet naj
mniejsze ślady mezolitycznej odzieży. Jednak jest raczej 
pewne, że w tym celu używano skór i futer sporządzając 
z nich bluzy, okrycia przypominające spodnie. Całość stroju 
uzupełniano prawdopodobnie ozdobami z piór, włosia czy 
też zwierzęcych zębów. 

Kończąc rozważania na temat okresu mezolitu na Ko
ciewiu należy poruszyć kwestię kontaktów myśliwych ze 
społecznościami rolniczymi. Powolny proces neolityzacji 
Pomorza, rozpoczynający się koło V-IV tys. p.n.e., przeja
wiał się napływem ludności kultury ceramiki wstęgowej. 
„Wstęgowcy" nie stanowili jednak konkurencji dla lu
dzi lasu, gdyż wybierali z reguły ciężkie gleby pod in
tensywną uprawę kopieniaczą. Sytuacja na Kociewiu 
mogła ulec zmianie w ciągu środkowego okresu młod
szej epoki kamienia (3600-3300 p.n.e.), gdy na omawia
ny obszar zaczęli przybywać, prawdopodobnie z Ku
jaw, przedstawiciele kultury pucharów lejkowatych. 
Nastąpiła wówczas na dużą skalę trzebież lasów, powo
dowana szerokim stosowaniem gospodarki wypaleni-
skowej. Mogło to oczywiście prowadzić do lokalnych 
konfliktów między bytującymi jeszcze w dobie neolitu 
grupami kultury chojnicko-pieńkowskiej, a nowymi 
przybyszami. Wydaje się jednak, że większość grup 
myśliwych przyjęła nowy stan rzeczy, dokonując prag
matycznej oceny możliwości w zakresie uniezależnie
nia się od otaczającej przyrody. Jak wiadomo kultury 
rolnicze niosły ze sobą umiejętności hodowli zwierząt, 
uprawy roślin czy też wyrobu glinianych naczyń. Być 
może w realiach Kociewia, na substracie mezolitycz-
nym, wyrosły kolejne grupy społeczności rolniczych. 

Należy podkreślić, że przedstawiony krótki, hipotetycz
ny rys mezolitu na Kociewiu opiera się głównie na do
mysłach tworzonych na bazie szeroko pojętych analo
gii europejskich. Dlatego też, niezwykle ważnym 
postulatem jest przedsięwzięcie szeroko zakrojonych 
badań w kontekście środkowej epoki kamienia, co zde
cydowanie poprawi i obiektywnie zweryfikuje słusz
ność stawianych hipotez. 

7. Kozłowski J. K., Kozłowski S. K, Człowiek i środowisko 
w pradziejach, Warszawa 1983. 

8. Paner H., Fudziński M.: Ratownicze badania archeologiczne 
w obrębie autostrady Al na terenie woj. Pomorskiego [w:] Pomora
nia Antiąua, t. XVIII, 2001. 

9. Ruta S., Wyniki wstępnego etapu badań nad osadnictwem 
mezolitycznym w rejonie środkowej Wdy [w:] Acta archaeologica 
Pomoranica, t. 1, 1998. 

10. Wiślański T., Stan i potrzeby badawcze epoki kamienia i po
czątków epoki brązu na Pomorzu Wschodnim [w:] Pomorania An
tiąua, t. VI, 1975. 



ROMAN LANDOWSKI 

Społeczność wiejska 
w życiu codziennym przodków 

Już przed wiekami w mieście życie przebiegało raźniej 
ciekawiej, zapewne dlatego pęd do miasta już wów-

czas był powszechny, chociaż na wsi żyło się spo
kojniej. W obu skupiskach życie regulowała ustawa spo
łeczna czyli wilkierz. Nazwa ta do polskiego języka trafiła 
z Zachodu i pochodzi z niemieckiego „Willekur", co zna
czy „samowola", ale nie dosłownie. Lepszym określeniem 
będzie „osobiście wolni", w polskim odpowiedniku - sa
morządni. O tej ustawie częściej jest mowa podczas roz
trząsania spraw miejskich. Ale tradycje wyniesione z cza
sów krzyżackich, dotyczące organizacji wspólnot ludzkich, 
utrwaliły ten rodzaj zbioru przepisów porządkowych także 
dla wygody zbiorowości wiejskich. Zamiennie wilkierzami 
nazywano ustawy gromadzkie, co pozostawało w zgodzie 
ze wszystkimi wspólnotami społecznymi, ponieważ gro
mada była zarówno miejska jak i wiejska, podobnie jak dzi
siaj gmina. 

Dla pojedynczych wsi owa konstytucja gromadzka była 
ustalana rzadko. Wyjątek stanowiły wsie na prawie fla
mandzkim, a więc te które zasiedlone zostały przez Olen-
draków przybyłych z Niderlandów. Na Kociewiu sporo było 
takich wsi na Nizinie Walichnowskiej i Nowsko-Sartowic-
kiej, gdzie nad Wisłą menoniccy osiedleńcy odwadniali 
zalewane przez powodzie tereny. 

Wilkierze wiejskie ustanawiane były głównie dla więk
szego kompleksu dóbr - królewszczyzn, nadań szlachec
kich, własności biskupich czy posiadłości zakonnych. Ich 
postanowienia dotyczyły wówczas wszystkich wsi, któ
re wchodziły w skład tych kompleksów, chociaż w każ
dej wsi rządził oddzielny sołtys. Był to jakby rodzaj 
ustawy wzorcowej, powielanej dla potrzeb wielu wsi 
o identycznym ustroju własności. Takimi kompleksami 
na Kociewiu były - na przykład klasztorne posiadłości 
joannickie: Sumin Rokocin - Sucumin - Koteże i drugi 
zespół: Zblewo - Borzechowo - Radziejewo - Mirado-
wo - Białochowo, a także klucz cysterski w Pogódkach: 
Malary - Więckowy - Jaroszewy - Czarnocin. Do tych 
najstarszych kompleksów należały też dobra biskupów 
włocławskich, a więc majątki Gorzędzieja i Subków. Tak 
było w XIII wieku. Potem wszystko się zmieniło, ziemie 
te Krzyżacy wykupili bądź po prostu zagrabili. Po po
koju toruńskim (1466) za czasów Korony czyli Rzeczpo
spolitej Szlacheckiej, większość tych dóbr należała do sta
rościńskich królewszczyzn, a więc w obrębie starostw 
rozdzielanych przez króla. 

Przepisy gromadzkie, ustanawiane przez właścicieli 
dóbr, były odczytywane przez sołtysów wszystkim miesz
kańcom wsi, żeby przywykli do ich przestrzegania. Działo 

się to na ogólnym zebraniu wsi, które odbywało się najczę
ściej na placu targowym przed kościołem i przed karczmą. 
Te dwa obiekty przeważnie ze sobą sąsiadowały. Co naj
mniej raz w roku, a koniecznie 23 czerwca w wigilię św. Ja
na, sołtys miał obowiązek wraz ze swoimi przysiężnymi 
i z „poddanymi granice wsi wszystkie wiernie obejść", a to 
celem ich „powtórzenia dla pamięci" i stwierdzenia, czy nie 
została przez sąsiadów czy „zawalidrogów" wyrządzona 
jakaś strata. 

Każdy nowy gospodarz obejmujący swoją posiadłość, 
składał sołtysowi przysięgę posłuszeństwa, a także zobo
wiązanie o zachowanie tajemnicy z tego, co się we wsi 
wydarzy. Ponieważ dawniej nie tylko kociewskie zagrody 
były grodzone ale też całe wsie, każdy mieszkaniec miał 
obowiązek przypilnować, by wyloty dróg, czyli rogatki 
zwane inaczej kołowrotami, były zawsze zamknięte, zarów
no nocą jak i dniem. 

Umacnianiu więzi gromadzkiej służył obowiązek korzy
stania z usług własnych wytwórców, z własnych pastwisk, 
czy gromadzenia zboża we wspólnych spichrzach. Miesz
kańców wsi obowiązywała solidarna praca przy kopaniu 
rowów odwadniających, utrzymaniu mostków czy wspól
nych dróg gromadzkich. W razie pożarów, które należały 
do najczęstszych klęsk losowych, cała wieś biegła do ga
szenia. 

Kto się nie podporządkował zasadom wilkierza, tego 
czekała kara. Najdotkliwszą było wypędzenie z rodzinnej 
wsi. Może dlatego gromadzka wspólnota tak bardzo sza
nowała ogólny ład i porządek. 

Wiejska społeczność na Kociewiu od średniowiecza 
przestrzegała ustaloną prawem, a potem przez tradycję, hie
rarchię. Zachowanie tych zasad tkwiło u podstaw ładu. 
Każdy członek uładzonej wspólnoty trwał na swoim miej
scu i robił to, co do niego należało i zostało mu przypisane. 
Wiedziano, że władza musi istnieć i wierzono, że ową wła
dzę wymyślono dla dobra ludzi, pod warunkiem, iż kiero
wała się ona sprawiedliwymi zasadami. Z ubolewaniem 
potwierdzano to nawet wówczas, gdy władza była obcego 
pochodzenia. Gdy mieszkańcy sami decydowali o jej wy
borze, chętnie z nią współpracowali, zgodnie z porzeka
dłem: Mamy to, cośmy sobie wybrali. 

Od najwcześniejszych czasów na czele wiejskiego sa
morządu stał sołtys. W okresie krzyżackim, gdy wieś kiero
wana była według przywilejów chełmińskich, sołtys był 
funkcją dziedziczną. W prawie flamandzkim, które przynie
śli ze sobą osiedleńcy z Niderlendów, zwani przez miejsco
wych Olendrakami, sołtys był obierany. Podobnie stano
wiło prawo polskie, choć w XVIII wieku wielu kociewskich 



sołtysów działało na mocy kontraktów starościńskich, czyli 
z nadanego urzędu. 

W każdym jednak przypadku sołtys musiał dbać o po
rządek, pilnować przestrzegania przepisów. Karał za prze
kroczenia, bowiem pełnił też obowiązki przewodniczącego 
sądu wiejskiego. Przepisy wiejskie według prawa chełmiń
skiego ustalał feudał albo inny pan - właściciel wsi. We 
wspólnotach zarządzanych na podstawie przywilejów fla
mandzkich i polskich o przepisach decydowała cała wieś, 
a właściciel je zatwierdzał. Skoro mowa o całej wsi, to nie 
znaczy, że dosłownie wszyscy mieszkańcy podejmowali 
wspólne postanowienia. 

O sprawach wsi debatowali tylko ci obywatele, którzy 
posiadali dobytek i majątek gwarantujący gospodarczą 
samodzielność. Tacy samodzielni chłopi, dysponujący 
nadziałem ziemi, osprzętem rolniczym i własnym żywym 
inwentarzem, nazywali się na Kociewiu gburami, co nie 
ma nic wspólnego z grubiaństwem czy nieokrzesaniem. 
Tylko tacy chłopi uczestniczyli w zebraniach. Byli gbu-
rzy czynszowi i szarwarkowi. Ci pierwsi mieli kontrak
tem określone powinności, zaś chłop szarwarkowy, nie
co gorzej sytuowany, pracował dodatkowo na pańskich 
folwarkach. Przed XVIII wiekiem wolny chłop pomorski 
zwał się lemanem, był bowiem lennikiem podległym 
wyłącznie władzy królewskiej. To monarcha mu przy
znawał ziemskie nadania, najczęściej za zasługi wojen
ne. Byli spadkobiercami dawnych dóbr rycerskich, 
otrzymywanych także za wojenne wyprawy. 

Chłopi o ograniczonej zdolności gospodarczej zwa
li się ogrodnikami czy zagrodnikami. W zależności od 
tego, od kogo najmowali użytkowane zagrody lub ogro
dzone działki (stąd nazwa tych mieszkańców wsi), dzie
lono ich na dworskich, gburskich i gromadzkich, a więc 
gospodarzyli na dworze u pana feudała, u samodziel
nego chłopa czyli gbura lub na wspólnych gruntach 
gromadzkich. Ci ostatni bardzo często dodatkowo trud
nili się jeszcze rzemiosłem, bez własnych uprawnień 
cechowych. 

Biedniejsi od zagrodników, z minimalnym tylko nadzia
łem ziemi, zwali się chałupnikami. Ich jedynym majątkiem 
była tylko chałupa. 

Jeszcze niżej w wiejskiej hierarchii posadowieni byli 
komornicy, którzy nie dysponowali niczym. Mieszkali w ko
morze u gospodarza, dla niego pracowali i od niego byli 
zależni. 

Na samym dole hierarchii znajdowali się tak zwani lu
dzie luźni, do nikogo nie należący przybysze sezonowi i włó
czędzy dorywczo dorabiający sobie. Wiejskie wilkierze za
braniały zatrudnienia ich na stałe i dawanie stałego 
schronienia. 

Ludźmi codziennej pracy byli młynarze, karczmarze, 
kowale czy kołodzieje oraz inni rzemieślnicy. O ich usytu
owaniu w wiejskiej hierarchii decydowały posiadane przy
wileje - status chłopa bądź rzemieślnika. Ci z przywilejami 
rzemieślniczymi należeli do nowych osiedleńców, natomiast 
miejscowi wywodzili się przeważnie z gromadzkich zagrod
ników, wykorzystujący swoje zdolności i talent do robie
nia interesów. 

Najważniejszy był jednak sołtys i jego przysiężni po
mocnicy, zwani też starszymi wsi. Pomocników było dwóch 
lub trzech, zależnie od wielkości wsi. Małą wsią sołtys za
rządzał samodzielnie. 

ANNA REJEWSKA 

Jak w szkole 
w Dragaczu 

uczymy 
regionalizmu...? 

(garść refleksji) 

Rozpoczynając w 2001 roku pracę w szkole położo
nej na południowym krańcu ziemi kociewskiej po 
raz pierwszy na szerszą skalę zetknęłam się z te

matem Kociewia. Mimo, że od lat mieszkam niedaleko tego 
regionu, jednak dla mieszkańca Grudziądza, miasta położo
nego po drugiej stronie Wisły, nazwa Kociewie mówi nie
wiele. Szkoła w Dragaczu, poprzez różnorodne działania 
nauczycieli, od wielu lat dbała o upowszechnianie wiedzy 
o „małej ojczyźnie" wśród najmłodszych mieszkańców. 

Po czterech latach pracy chciałabym podzielić się mo
imi doświadczeniami, obserwacjami z czytelnikami „Kociew-
skiego Magazynu Regionalnego" i opisać, jak kontynuuję 
edukację regionalną i jednocześnie sama zdobywam wie
dzę, by coraz pewniej czuć się na tym gruncie. 

W ramach realizowania w szkole edukacji regionalnej 
związanej z Kociewiem, obok lekcji, które przybliżałyby dzie
ciom treści regionalne zaproponowałam moim uczniom przy
gotowanie inscenizacji związanych z dwoma najważniej
szymi chrześcijańskimi świętami: Bożym Narodzeniem oraz 
Wielkanocą. Z przeprowadzonej wśród uczniów klas IV-VI 
ankiety wynikało bowiem, że planowane przeze mnie zaję
cia „Szkolnego koła miłośników ziemi kociewskiej" nie spo
tkają się z zainteresowaniem uczniów. Woleli oni zamiast 
kolejnych zajęć lekcyjnych, luźniejszą formę, związaną 
z przygotowaniem przedstawień i recytacji z wykorzysta
niem gwary. I rzeczywiście taka forma przyniosła efekty. 
Jednakże mogłam pewne działania podjąć dopiero w dru
gim i trzecim roku pracy, ze względu na brak materiałów 
repertuarowych. Mimo, że realizacja treści regionalnych 
zapisana została w podstawie programowej, trudno jest 
zdobyć teksty, książki, potrzebne materiały, zwłaszcza 
w przypadku regionu niedużego i jeszcze nie dość rozpro
pagowanego, jak Kociewie. Dopiero poprzez udział w warsz
tatach, lekturę i własne poszukiwania zebrałam dość mate
riałów, by rozpocząć pracę z dziećmi. 

Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowaliśmy 
inscenizację zatytułowaną „Kociewskie Betlejem", a na
wiązującej do zwyczaju kolędowania, czyli „chodzenia po 
gwizdówce". Nasz zespół przebierańców liczył kilka osób, 
które tradycyjnie pojawiały się w gromadzie kolędników. 
Najważniejsza był Gwiazda oraz osoby ze świata nadprzyro-



dzonego: Anniół, Diabelec i Śmierć z nieodłączną kosą. 
Punktem kulminacyjnym występu była scena z Hetmanem 
i okrutnym Herodem, świetnie odegrana przez chłopców 
z IV klasy. Uczestnicy uświetnili swój występ także kolę
dami śpiewanymi po kociewsku: „Przylejcieli do Betlejam", 
„Chdy sia Chrystus rodziy", do których dołączali się wi
dzowie. 

Regionalne obrzędy i zwyczaje towarzyszą także świę
tom Wielkiej Nocy, stąd pomysł, by przybliżyć je naszym 
uczniom poprzez zainscenizowaną scenkę rozmowy pro
wadzonej między Kociewiakami: wnukami i dziadkami. Dzie
ci, występujące w strojach ludowych, usiadły wokół pięk
nie ustrojonego stołu, na którym nie zabrakło wielganoc-
nej napki, psisanek i kraszanek oraz bazi. Posługując się 
gwarą (wykorzystałam teksty Antoniego Górskiego) opo
wiedziały, jak wyglądał w ich domu Wielgi Post, „chtórny 
Kociewiaki bogobojnie przeżyweli" oraz jak „dawni bar-
wiyli gospodynie jaja coby późni dawać jich na szczan-
ście". Lólek, czyli dziadek wspominał smak wielganocnych 
kuchów i kuszków, a wnuczek cieszył się na szmaguster, 
czyli lany poniedziałek. 

Dzięki przygotowaniu takich uroczystości zarówno dzie
ciom występującym, jak i młodym widzom mogliśmy w ak
tywny i barwny sposób przybliżyć ich „małą ojczyznę", 
ukazać specyfikę tego regionu, a zwłaszcza zwyczaje zwią
zane z obchodzeniem świąt, zbliżyć dzieci do kultury ich 
przodków i pokazać, że jest ona bogata, warta poszanowa
nia i zachowania. Dzieci zaangażowane do występów ćwi
czyły także recytację tekstów w gwarze kociewskiej oraz 
uczyły się współpracy w grupie i podejmowania odpowie
dzialności za powierzone zadanie. 

W szkole w Dragaczu kultywowana jest także stara ko-
ciewska tradycja, zgodnie z którą co roku jesienią organi
zowane jest „święto pieczonego ziemniaka" - bo to wła
śnie bulewki prosto z ogniska mają swój niepowtarzalny 
smak. Święto przygotowuje każdego roku inna klasa wraz 
ze swoim wychowawcą. Ja w tym roku postanowiłam połą
czyć element regionalizmu z zawodami sportowymi „z ziem
niakiem w tle". Zaczęliśmy od gwarowej opowieści, jak to 
„czas tak chwatko lejci i uż mómy jesiań". Później pojawiły 
się nastrojowe wiersze recytowane w polszczyźnie ogól
nej oraz śpiewane wspólnie piosenki, sławiące czas pięk
nej polskiej jesieni. Do dzieci dotarł tajemniczy list od... 
ziemniaka, który przedstawił wszystkim swoją długą dro
gę, jaką przebył z Ameryki Południowej na stoły polskie. 
Przypomniał też wszystkim, że regionalna kuchnia kociew-
ska posiada mnóstwo smacznych, kartoflanych specjałów, 
mających swe własne gwarowe nazwy. 

Następnie moi uczniowie zainscenizowali gawędę An
drzeja Grzyba o ziemniakach na kociewskim stole: „Ano, 
były bulewki w chałupie zaraz po chlebie drugim świętym". 
Później przyszedł czas na oczekiwane konkurencje sporto
we, gdzie ziemniak znów odgrywał pierwszą rolę. Były więc 
nietypowe dyscypliny: rzut ziemniakiem do koszyka, bieg 
slalomem między ziemniakami, wyścig w workach po ziem
niakach i inne. Kolejne zabawy odbywały się przy wielkim 
zaangażowaniu i radości wszystkich klas tworzących po
szczególne drużyny i rywalizujących ze sobą. Uczniowie 
- zmęczeni rozgrywkami i głodni - ze smakiem zjedli pieką-
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ce się w ognisku bulewki. Taka impreza przede wszystkim 
jednoczy społeczność szkolną (uczniów, rodziców i nauczy
cieli), pozwala na rozwijanie ducha czystej sportowej ry
walizacji, zachęca do aktywnego spędzania wolnego cza
su na świeżym powietrzu i pomaga w zachowaniu boga
tych tradycji tego regionu. Uświadamia też właściwą po
stawę wobec pracy i jej owoców, ponieważ wielu rodziców 
naszych uczniów zajmuje się ogrodnictwem i rolnictwem. 

Kontynuowana jest także w szkole organizacja kierma-
szy świątecznych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. 
Tegoroczny kiermasz wielkanocny stał się doskonałą okazją, 
żeby przypomnieć czy uświadomić dzieciom konkretne 
słownictwo gwarowe. Obok oferowanych, własnoręcznie 
wykonanych przedmiotów przydatnych w domu i na świą
tecznym stole pojawiły się tabliczki z odpowiednimi na
zwami. Przybyli rodzice mogli więc kupić: psisanki i kra
szanki wykonane tradycyjną techniką z wykorzystaniem 
pszczelego wosku, deczki, wyszywanki, teptuchy, szorce, 
przeróżne ciaćka i fizmatenta, a dla tych, którzy podczas 
zakupów zgłodnieli była - przygotowana na lekcjach tech
niki - wielkanocna napka, pulwerkuch i insze kuszki. Chcie
liśmy w ten sposób uświadomić dzieciom, że jednym z pod
stawowych wyróżników regionu jest gwara i specyficzne 
słownictwo, które nie jest wcale zepsutym językiem, ale 
wzbogaca polszczyznę ogólną i może być świadomie uży
wane w szczególnych okolicznościach. 

Obcowanie uczniów z tekstami pisanymi w gwarze ko
ciewskiej, zarówno wierszowanymi, jak i prozatorskimi jest 
możliwe też przez udział uczniów naszej szkoły w organizo
wanym od wielu lat przez Starogardzkie Centrum Kultury 
konkursie „Recytujemy prozę i poezję kociewską". Przy
gotowane przeze mnie dziewczynki występowały dwukrot
nie (w ubiegłym i obecnym roku szkolnym) i za każdym 
razem znalazły się w gronie nagrodzonych lub wyróż
nionych. W tegorocznej XIV edycji konkursu uczenni
ca szóstej klasy dostała się do starogardzkiego finału i re
prezentowała szkołę w kategorii: proza i piosenka. Podczas 
takiego występu dzieci - ubrane w piękne stroje regional
ne - prezentują utwory „klasycznych" autorów, jak Emilii 
Rulińskiej czy Bernarda Janowicza oraz teksty będące wy
nikiem poszukiwań nowego repertuaru, np. autorstwa na
uczycielki Marleny Nowickiej. 

W szkole w Dragaczu pamięta się również o uczczeniu 
pamięci ofiar II wojny światowej, których groby i masowe 
mogiły znajdują się na terenie naszej gminy. Opiekujemy 
się grobem żołnierskim znajdującym się na cmentarzu 
w Wielkim Lubieniu oraz uczestniczymy w dorocznej uro
czystości patriotyczno-religijnej, która odbywa się 
w Mniszku - miejscu kaźni około 10 tysięcy ofiar hitlerow
skiego terroru - mieszkańców okolicznych miasteczek i wsi. 

W kolejnym roku szkolnym planuję dalsze działania, 
tym bardziej, że otrzymałam propozycję poprowadzenia 
warsztatów (zaplanowanych na październik), przybliżają
cych grudziądzkim nauczycielom sposób, w jaki realizuje 
sie w mojej szkole edukację regionalną, związaną z terenem 
Kociewia. Jest to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie 
powód do dumy, jako że nie jestem związana z tym regio
nem pochodzeniem i swoją wiedzę na temat Kociewia bu
dowałam w dużej mierze poprzez pracę samokształceniową. 
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Kolejna Biesiada Literacka zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Czarnej Wody odbyła 
się 17 września br. pod hasłem „Literacka podróż przez region i czas". Program spotkania wypełniły 
następujące referaty: 

• prof. Maria Pająkowska-Kensik-Literacki obraz południowego Kociewia; 
• Roman Landowski - Obraz Tczewa czasów kampanii napoleońskiej 1807 roku w literaturze; 
• dr Edward Jakiel - Poetycka podróż przez region i czas; 
• prof. Tadeusz Linkner - Refleksje Janusza St. Pasierba o teraźniejszości wobec przyszłości. 
Tekst dra Jakiela zamieszczamy na naszej kolumnie Biesiada Literacka. 

EDWARD JAKIEL 

Poetycka podróż 
przez region i czas 

w liryce Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego i Jana Majewskiego 

Lektura wierszy Grzyba, Landowskiego, 
Majewskiego jak też Zygmunta Bukowskiego 
dowodzi niezwykle silnego związania się tych au

torów z Kociewiem - nie dla wszystkich z nich wszak będą
cego ziemią ojców. Jakiegoż więc trzeba umiłowania, by 
o swych stronach pisać z takim ciepłem i zadumą, pasją 
i zachwyceniem. Wszystko to, co zdoła poeta-obserwator 
dostrzec i utrwalić w liryku dowodzi silnego i ostateczne
go wpisania w człowieka, w jego życie, w jego uczucia 
oblicza Kociewskiej Ziemi. Ten świat kociewskich pejzaży, 
żyjący rytmem natury, wedle zegara pór roku, wpisany jest 
w podmiot. 

Poetycka podróż przez Kociewie, wpisana w rytm pór 
roku przedstawia obraz świata nie tyle wyidealizowanego, 
nie tyle „chwytami" i technikami poetyckimi wyrażonego, 
co prezentuje jego prostotę. Jest ona uderzająca. A wyni
ka z tego, że autorzy są szczerzy i nie ukrywają samych 
siebie za parawan poetyckiego „ja", wyabstrahowany, 
liryczny podmiot. Szczerość i silne poczucie więzi łączą
cej autorów z rodzinną ziemią dają w rezultacie poetyc
kiej wędrówki przez Kociewie obraz autentyczny, pej
zaż prawdziwych doznań, wpisanych w krajobraz 
Kociewia. Postrzegany świat nie przestaje zachwycać 
i zaskakiwać swym bogactwem piękna. Toteż w jednym 
z liryków czytamy: 

Idąc na przełaj wśród wierzb 
Rozstajnych krzyży i kapliczek 
Wciąż jesteś zaskoczony bogactwem 
Kształtów kolorów i dźwięków 
Dotykany zwykłym pięknem 
Świeżo zaoranej morgi 

Grzyb A.: W drodze. 
w: Niecodziennik pomorski. 
Pelplin 2004 

Pada tu ważne sformułowanie: 'zwykłe piękno'. Zwy
kłe, czyli jakie? Odpowiedź wydaje się oczywista: swoj
skie. Swojskie, bo doświadczane, na co dzień. Dostrze
gane i w jakiś sposób kontemplowane przez zachwyt 
piękno to nie pochodna kultury ale prostota, chociaż 
jednocześnie niepowtarzalne wyrafinowanie natury. 
Stąd przestrzeń wędrówki pejzaże Kociewia jawi się jako 
przestrzeń wypełniona pięknem. Byle chcieć iść „na 
przełaj", a spotka się ją. Podróż w przestrzeni Kocie
wia jawi się, przeto jako doświadczanie piękna przez 
zachwyt. A zachwyt ten może, a nawet w jakimś sen
sie musi powodować „świeżo zaorana morga". U in
nego poety zdziwienie i zachwyt wzbudzają podszy
cia lasów, w którym wiosną, jak pisze Jan Majewski 
w Baśni o przylaszczkach z tomu Pacierz biedronki 
„przyłapano przylaszczki na gorącym uczynku" - pod
palaniu lasu. 

Otwarta przestrzeń, natura. Miejsca szczególne ale 
i jednocześnie pospolite, czasami ot takie sobie widoki, 
które dostrzec można na każdym kroku. Odtworzona 
w lirycznych ujęciach przestrzeń Kociewia objawia się 
czymś szczególnym i dlatego, że odsłania prawdę o prze
życiach i pamięci autorów. Budują oni bowiem nie tylko 
przestrzeń pejzaży ale też, a może przede wszystkim, 
przestrzeń emocji. Jest ona po brzegi wypełniona ja
kimś rodzajem świetności. 

Dlatego nie dziwi bezpośredniość, jak ta w wierszu 
Romana Landowskiego Jakby miejsce urodzenia z tomu 
Pejzaże serdeczne: 

Lubię to miejsce 
pierwszego trwania 
moje miejsce 
i tych wszystkich 
którzy z tej ziemi 
zbierają chleb. 



Dla wyrażenia cudu istnienia, głębokiej racji piękna 
tego, co w przestrzeni ojczystej ziemi odczuwane i dostrze
gane brak poecie kompetencji. Człowiek bowiem w swym 
modelu i schemacie wyrażania się jest zbyt ograniczony 
i nie może do końca i prawdziwie głęboko wyrazić to, co 
przeżywa i czego doświadcza wżyty, wpisany a przecież 
wciąż na nowo odkrywający przestrzeń dobra i piękna 
Kociewia. O tym zdaje się przypominać Jan Majewski, pi
sząc w wierszu Dojrzałe zboża: 

Wago dojrzałych zbóż 
Jak cię pomyśleć i wyrazić -
Nie przystaje do ciebie liryczna refleksja 
Ani nadmiernie wybujałe słowo 
Więc - czymże cię sławić? 

Odkrywanie przestrzeni miłowania i przestrzeni piękna 
- tak o lirycznej podróży przez Kociewie można śmiało 
powiedzieć. Jest to obszar doświadczania piękna i pamięci 
przeżyć. Krainę tę czytelnik poezji kociewskiej poznaje 
poprzez wędrowanie, podpatrywanie świata przez poetów, 
zachwyt nad nim. Stąd „niecodzienna codzienność" i „nie
zwykła zwykłość". Nie zdziwi czytelnika - podróżnika 
lirycznej wyprawy i takie zwyczajne malowanie pól, jak 
w Obrazkach z Kociewia Andrzeja Grzyba, gdzie: 

Wyniebieściło chabrami 
Sypnęło makiem 
Zboże już w snopki wiążą 
Na rżysku stawiają okrakiem 

Przestrzenie Kociewskiej Ziemi nie tylko są materią dla 
lirycznej ekspresji ale także inspiracją i pryzmatem patrze
nia na świat. Nie mija się z prawdą twierdzenie, że odczyty
wana przez autorów otaczająca ich przyroda stała się spo
sobem mówienia o świecie. Tu już nie chodzi tylko 
o liryczne obrazowanie ale o „zaklinanie" i zapisywanie my
śli obrazami świata, w którym jest się bez końca zakocha
nym. I tę uwagę chciałbym tu szczególnie podkreślić. Toteż 
nie dziwi, że wyobraźnia poetów każe im przemawiać 
językiem zapisanych w nich obrazów. Oto w Końcu 
września Romana Landowskiego tak jak w Obrazku 
z Bobowa Andrzeja Grzyba mamy liryczną ilustrację 
- utrwalony widok. U Landowskiego dodatkowo syne-
stezyjnie rozszerzony: 

Las przywdział ochronne kaptury 
Przed pyłem słonecznym-
Rzednącym w rozczochranych trawach 
A drogami co wszystko wiedzą 

Którędy pójść do „jak tu pięknie" 
Którymi zapach do stodół zwieziono 
Brzozy przed utratą bieli 
Tkają witraż z resztek dnia 

To świat niezwykły, ale nie fikcyjny, nie baśniowy, ani 
nie lirycznie zdeformowany. Liryzm nie zaszkodził, ale jakoś 
podkreślił realność i rzeczywistość, autentyzm i jej piękno 
oraz głębię znaczenia poszczególnych komponentów rze
czywistości. To obraz cudowny ale jednocześnie prawdzi
wy, odczuwalny i nie zapomniany. 

Dr. Edward Jakiel wygłasza swój referat. Obok siedzą: prof. Tadeusz Linkner i Roman Landowski 
Fot. Roman Sikora 



W swego rodzaju studium miejsca o różnych porach roku, 
cyklicznym wierszu Czarna Woda Andrzej Grzyb stwierdził: 

Nic nie jest niepotrzebne a wszystko odchodzi 
Znika w zakamarkach dopala się w ciszy 

Słowa te doskonale podkreślają temporalny wymiar tej 
poetyckiej wędrówki przez Kociewie. Ale na próżno szu
kać w tej liryce odcieni smutku i zniechęcenia, spowodo
wane świadomością przemijania. Przeżywanie i kontemplo
wanie piękna i umiłowania rodzinnej Ziemi pozwala ze 
spokojem potraktować trwanie w czasie. Stąd pory roku, 
jakie się u przywoływanych autorów pojawiają mają 
swoisty koloryt. 

Tak więc pojawia się wiosna. Jak zwykle nieprzewidy
walna, pozwalająca na „opowiedzenie" Majewskiemu cy
towanej tu Baśni o przylaszczkach. Kociewski las ogląda
ny specyficznym okiem poety okazuje się miejscem 
ekspansji kwiatów, które autorowi pożar a nie powódź przy
pominają. W tym zaalarmowanym wiosenną eksplozją przy-
laszczek lesie dużo się dzieje. Ale najważniejsza pozostaje 
puenta liryczna. To właśnie czas, jego gwałtowne przemi
janie i związane z tym przeobrażenia stają się tematem utwo
ru. A temat ten realizuje autor właśnie na podłożu pejzażu. 
I tak wiosna jak gwałtownie wybuchła, równie szybko się 
wypaliła. Dostrzega to autor, pisząc: 

Gdzie te przylaszczki 
nawoływano zewsząd 
na próżno -
Znikły bez śladu - zgasł zimny ogień 
Zrazu odgadywano blady cień ich na mchu 
do lata - potem zapomniano. 

W poetyckiej refleksji o wiośnie nie ma motywu rezu
rekcyjnego, ale łagodne spojrzenie na tę porę roku. Wio
sna pozwala, jak u Andrzeja Grzyba, dostrzec, że „Wszyst
ko powraca lecz nie takie same" {Szare kamyki. Wiersze 
i małe prozy). Sprawdza się to przy okazji wspomnień do
świadczeń kojarzonych z dojrzałą wiosną. Stąd w Zielo
nych Świątkach A. Grzyba przypomnienie zdarzenia z prze
szłości. O ile w teraźniejszości wiersza podmiot budzi 
się z drzemki, o tyle, jak wynika ze wspomnień, przed 
laty chodził z ojcem na pstrągi. I to zdarzenie, zapisane 
w pamięci i wkomponowane w centrum utworu stanowi 
autentyczne wydarzenie, rzutujące na czas teraźniejszy. 
Przypomniane zdarzenie udanego połowu tchnie praw
dziwością. Wiersz staje się w ten sposób wiernym przy
pomnieniem prawdziwych odczuć. Nie bez kozery 
Krzysztof Kuczkowski nazwał Andrzeja Grzyba „Auten-
tystą z Czarnej Wody". 

Obraz lata przynosi też konkretne, chociaż nieco zawo-
alowane wspomnienia. Nie natura, zastygła w bezruchu 
przestrzeń, ale wspomnienia doświadczeń stają się te
matem wiersza Landowskiego. Stąd miniaturka w wierszu 
Wrzesień: 

Na pomoście 
Dziewczyna bieliznę pierze 
Powierzając strumieniowi 
Grzechy łata. 

A zaraz potem refleksja: 

Żegnać się trzeba 
Zmierzchy chłodnieją 
Na wypiętych brzuchach pól. 

I tę niepowtarzalną a tak krótko trwałą chwilę „ocalić od 
zapomnienia" może jedynie poeta, który utrwali w lirycznej 
miniaturze „niepowtarzalność ulotności". 

Zwożą spokój na długie wieczory 
a dziewczyny czytają miłość 
z żółtych liści 
czy na wiosnę przyszłą mieć wianek. 

W ten sposób Landowski zdaje się zamykać koło cza
su i to, co późnym latem/wczesną jesienią staje się dopeł
nieniem, jest jednocześnie zapowiedzią i spojrzeniem 
w przyszłość wiosny. 

Dla Majewskiego z kolei jesień stanowić będzie rodzaj 
pomostu, przejściem: 

W którym odgadną 
samotnego żeglarza na odwiecznym kursie 
co przez burzliwy przełomu czas 
przez oschłą ciszę -jałowy spokój 
przez śmierć pozorną zmierza do drugiego brzegu 
gdzie wszystko jest jak tutaj 
lecz czystsze 

Tu już autor wykracza poza czas doświadczalny i od
czuwany, czas wyprowadzający z krainy bliskiej sercu. Tym 
sposobem wędrówka przez czas zaczyna zapowiadać coś 
szczególnego, ale tajemniczego i nieznanego. 

Zimą pozostanie podziękowanie i prostota kolędowa
nia. W ten sposób czas wędrówki dobiega końca. Pejzaż 
i zapisany w nim świat doznań, przeżyć i uczuć schyli się 
jak dzień ku wieczorowi, o którym w jednym z wierszy z to
mu Pacierz biedronki Majewski napisał: 

jak nigdy nie dopowiedziany 
ciemny wyraz 
noc pochłonęła wszystko 
gniazda odruchy życia tropy przedśmiertny krzyk. 

W poetyckiej wędrówce przez region i czas odczytuje
my mapę wrażeń i pamięci. Kociewie jawi się w niej jako 
miejsce ukochane, ziemia inspirująca, kreująca wyobraźnię 
i wrażliwość. Czas tu przeżywany i czas zapamiętywany 
przez lirykę rekonstruuje całego poetę- z jego marzeniami, 
wspomnieniami... 

Tekst w wersji za „Forum Pomorskim" 2005 r., s. 30-31 

Dr. Edward Jakiel jest adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Gdań
skiego. Wykłada też w Instytucie Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. 

Rozprawę doktorską pt. Recepcja Cypriana Norwida w Młodej Polsce przeprowadził w 2001 roku na 
Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 



Poniżej prezentujemy Czytelnikom wyróżnioną pracę 
w konkursie „Moja fotografia z Papieżem", rozstrzygniętym 6 czerwca 2005 roku w Pelplinie. 

HUBERT POBŁOCKI 

Oko wew oko 
r 

zes Ojczulkam Swantym 

Ł ónego 1987 roku lato wew Polsce było żarke. Wew 
czyrwcu był do Polski Jan Paweł II przyjechany. Na 
szlaku Jego psielgrzymki był, kele inkszych rania-

stów, tyż Gdańsk. Kolybka „Solidarności" czekała na swo-
jygo Ojczulka Swantygo zes walno tansknoto. Toć łod 
końca stanu wojannygo minyło ledwo para lat. Po ty psiel-
grzymce ludzie łoczekiweli na słowa łotuchy, łodbudowy 
mniandzyludzki solidarności, nadzieji i zmiany na lepsze 
czasy. Nie zawiedli sia. 

Podle tysiancy psielgrzymów zes całki północny Pol
ski, chtórne byli przyjechane i przyszłe na Gdańska Zaspa 
byłóm i ja - isty. Psiotrowa łódź-ołtarz zbudowana bez Ma
riana Kołodzieja stała sia, zes Papsiyżam co na niy stojał, 
pampkam świata. Całki Gdańsk, jego firtle, łulice, kóżdyn dóm 
i łokno byli na ta łokazyja uszmukowane dycht apartnie, jak 
eszcze nigdy. Wew lufcie łodczuwało sia walne śwanto. Sło
wa Papsiyża dodeli łotuchy wszistkim, co stojeli na placu, 
siedzieli przed telewizorami, abo przed ryradłami. Wew du
szach zatwardziałych kómunistów, farmazynów ji istym, 
chtórny te słowa psisze, cosik naczało sia zmiyniać. 

Kiedy po łodjeździe Papsiyża młody ks. wikary Zyg
munt Słomski wew katydrze oliwski zes kazalnicy zaprosił 
chłopów do służby ołtarza zgłosiło sia kele 60, co chcieli 
dinować Bogu i ksianżom. Isty łotrzymał legitymacja zes 
nómeram 1. 

Wew katydrze dinował bez 16 lat. 

Uż wew siyrpniu 1987 roku parafsia katydralna wew 
Oliwie zorganizowała psielgrzymka do Lourdes ji 
Rzymu. Na jeji szpicu kele, dziś uż śwanty pam-

niańci ksiandza prałata, proboszcza Mieczysława Goździew-
skiego, stojał isty. Wew wrześniowy dziónek, po mszy 
śwanty wew katydrze, po spowiedzi ji Komunii św. zes 
Bożym błogosławieństwem, na sztreka co szła bez: Polska, 
dawna NRD, RFN, Francja, Włochy i nazatki, wyjechało 
busam 35 kobiytów ji chłopów. Czasy byli cianżkie. 400 
dolarów USA musiało halać bez 24 dni ji nocy na zapłata 
za: przejazd, łopsierunek, jeście ji noclegi. Dytki łod wszist-
kich zebrał isty. Dolary, marki, franki, liry trzymał wew ta
szach swoji wojskowy bluzy. Psielgrzymóm szpendował: 
frysztyk, maltych, podkurek ji rychtych wieczerza, pod ko
niec dnia. Zorgował o noclegi, wycieczki ji inksze. Chdy 
bus jechał bez Polska za łoknami dało widać pola na chtór-
nych stojeli wew sztygach ściante zboża. Chdziełogdzie 
zagóny cebuli, abo ji chmielu. Zamanówszy bus jechał bez 
lasy. Wew NRD pola byli uż puste, jano zes autobany, hyn 
dalek, dało widać chałupy. Wew łónygdejszym NRF wszist-
ko nałobkoło rolowało po autobanach, mostach, estaka
dach, jaż sia wew ślypsiach mnigało. 

Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała -
Dlatego uwielbiam tę miłość 
Gdziekolwiek by przebywała. 

Fragment wiersza 5 z cyklu Wierszy 
pt. „Pieśń o Bogu Ukrytym" Karola Wojtyły. 

Tak wejta trzeciygo dnia przyjechelim do Paryża. Choc 
fest zmarachowane poślim pod wieża Eiffla ji do kościoła 
Saint-Chapelle. Nasz przewodnik duchowy - ksióndz Mie
czysław - kóżdygo rynka łodprawiał msza św. wew hote
lach chdzie nocowelim, isty jamu dinował. To dodawało 
psielgrzymóm krzepy na kóżdyn nastapny dziań. 

Na szlaku bez Francja zwiedzilim zamki nad Loaro, 
a wew Poitiers wew kościele przyklasztornym, wew szkla
nym zarku, ujrzelim śwantygo Huberta, patrona myśliwych. 
Droga do Lourdes była długa. Szła bez winnice środźkowy 
Francji. Bez miasta ji wiochy fol psianknych domów zes 
składami o jakich wew tamtym czasie nicht wew Polsce nie 
marzył. To był inkszy śwat. 

Wew śwantym mnieście Lourdes zes wszistkich stró-
nów łoblekła nas ŚWANTOSĆ. Po wieczerzy wew duży zali, 
chdzie posługiweli negry, łochotniki ułożylim sia do śpsiku 
wew chatkach, po kilkadziesiónt osób naraz. Isty obładowa
ny dytkami ułożył sia spać kele swoji Zośki, chtórna psilo-
wała, co by go jaki złodziej niy okrad. Bez całka noc dało 
nałobkoło czuć chrapanie zmarachowanych, ale redych psiel
grzymów. Ryno, jak zawdi, po mszy śwanty, udelim sia do 
Bazyliki i groty św. Bernadetty. Pod wieczerz na placu przed 
Bazyliko tysiónce psielgrzymów zes śwata, zes śwycami za
palónymi wew rancach, modliło sia ji śpsiwało, po kolei wew 
swojich janzykach. Po polsku, psiaśń „Po górach dolinach" 
zaśpśywała moja Zośka. Za to dostała walnych brawów. 

Przy wychodzyniu zes ciamnygo placu, złodzieje łokre-
dli - zes paszportów ji dytków - najstarszych podle na
szych psielgrzymów lólków. Toć to było licho. 

Bez Francuska Riwiera ji Monte Carlo, do Genui jeche-
lim górami, tunelami ji wiaduktami. Niechtórnych aż mgliło 
to bujanie wew góra ji dół. Przed Rzymem nocowelim wew 
Genui, mnieście Kolumba ji Verdiego. Dyrowało całki dziań 
nim bylim przyjechane pod państwo Watykan. Było późne 
popołudnie. Dyrechtor „Corda Cordi" ponaglał nas do 
ochandożynia, bo za pu godziny bańdzie zbiorowa audien-
cyja wew Zali Klementyński. Wszistke poderwelim sia zes 
busa ji kóżdyn, łobtrzepywał buksy. Kobiyty pudroweli 
grulki ji baki, direkt na łulicy znijmoweli kecki ji łobuweli 
inksze. Wycióngeli zes kuferków: taszki, buty, szale, że jaż 
przechodnie sia dziwoweli. 



Jsty zes Kaźmniyrzam mnieli łodhalać dar dla Papsiyża, 
był nim łobraz łolejny na chtórnym dało widać katedra 
oliwska. Namalował jego artysta malarz prof. Kazimierz 

Śramkiewicz. Paka leżała wew bagażniku busa. Długo dy-
rowało nim jó wycióngnylim. Inksze uż weszli do Watyka
nu. My łobadwa chłopy zes to walno pako łostelim na 
środźkowym dziedzińcu zatrzymane przez gwardzista, chtór-
ny nakazał nóm łodbindować paka. Walnie spocóne, czer
wóne na gambach zes pośpsiechu, wydelim sia podejrza
ne, jak terorysty zes Al-Kaidy. Chciałóm coby Kaźmniyrz 
chwadzi wzión ji kozikam przeción dyki powróz, ale ón sia 
uper, że łodbinduje, bo łod wiela lat tym sómym powrozam 
binduje swoje łobrazy, co jamu przynosi szczańście. Nasza 
grupa była uż wew środźku pałacu, a my dwa dyrcham 
szamotelim sia zes łodbindowaniem paki. Gwardzista stojał 
kele nas ji trampał zes nogi na noga. Jamu tyż to za długo 
dyrowało. Czas łuciekał. Na kóniec Kaźmniyrz łodbindo-
wał sznur, zwinół wew klambek, papsiyr złożył wew kostka 
ji ruszylim zes kopyta do dźwiyrzów, chtórne wskazał nóm 
Gwardzista. Dopedlim windy, wew chtórny mogło naraz 
jechać ze dwadzieścia chłopa. Do Zali Klementyński we-
ślim jako łostatne. Wew nórtach zali stojeli uż inksze psiel-
grzymy. Na ta mniara Czechy zes Pragi. Wszistke chłopy 
byli wew czarnych ancugach, białych koszulach ji szlip-
sach. Niechtórne mniele wepsiante szpickopki wew szlip-
sy. Wew inkszym nórcie stojał chór chłopiancy zes Dre
zna. Jak te knabasy po tam bolechoweli? Jaż dziw brał! 
Nasze stojeli, klanczeli, abo leżeli dicht kele trónu papsie-
skygo, aby być jaknajbliży Ojczulka Śwantygo. Jak łoba-
czyli łobraz wszistke rzucili sia na niygo, bo Arturo Mari 
zes swojo fotokistko naczón nas zdejmować. Swoji Zośce 
szepnyłóm eszcze do łucha: trzym sia za ramka łod łobrazu, 
bo niy bańdzie cia widać na fotografce! Dzianki tamu Zoś
ka je łodebrana kele Ojczulka Śwantygo ji da jó widać jak 
sia trzyma ramki. Ta fotografka wisi nad jeji łóżkam wew 
naszym pómniyszkaniu wew Oliwie. 

Jak uż było po audiencji, wszistkie mnielim sia lekci, 
jakby nóm cianżki klakot zes pukla zlejciał. Jechelim busam 
bez Rzym do naszygo hotelu „Argentina". Co stojał kele 
bany: „Stazione Termini". Wszistke bolechowelim na całke 
gardła psiaśnie, chtórne umniłował Papsiyż: „Barka", „Czar
na Madonna"... Długo wew noc gadelim ło tym co uż wew 
psiyrszy godzinie pobytu wew Rzymie przeżylim. Niechtór
ne, młodsze, pośli eszcze łobejrzeć Wieczne Mniasto noco. 
Jano para lólków, chtórne łosteli wew Lourdes łokradzió-
ne, przeżywała mankolije. 

Ryno, wiankszość psielgrzymów pojechała do Monte 
Cassino. Zośka łostała wew hotelu, a isty poszed 
na psiechty, by zaszparować dytki, pod granica 

państwa Watykan. Był nio płot zes beleczków pómalowa
ny na biało. Kele furtki stojało dwóch policjantów. Za nimi 
cióngnyła sia Kolumnada Berniniego pod chtórno śmni-
geli ksianża wew rewerendach, tamój ji nazatki. Isty przyje
chał do Rzymu zes fertig planam dostania sia za Spiżowa 
Brama ji złożynia prośby o prywatna audiencyja u Papsiyża. 
Jednak niy wiedział jak sia przedostać na druga stróna łogro-
dzynia. Skwar sia potangował, a łón stojał ji stojał. Wew 
gambie jamu zaschło zes pragniynia. Pot spływał po mućce. 

Raptam pod bramka zajechała kara zes znakami RAI -
Radio Italiano. Wysiadło zes niyj para chłopa zes mikrofó
nami, kablami, stojakami wew rancach. Łobute byli podob
nie jak turysta zes Polski. 

Tedy ryn wlaz pomniandzy nich ji przelaz na Plac Świę
tego Psiotra. Jak uż stojał przed Spiżowo Bramo, przeter 

sznoptuchem pot zes glacy, karku ji baków, wyjón dyki 
bryfumszlak zes taszy, wygładził jego i zajrzał do środzka, 
czy aby wszistko co dóń wew Polsce wsadził je dryn. Było 
tamój na cydelku wypsisane podanie o audencyja, życio
rys Zośki, chtórna była dziekanem wew Akademii Muzycz
nej wew Gdańsku ji prośba o błogosławieństwo na 30-
lecie małżeństwa. Przekónawszy sia, że niczego niy feluje 
śmniało wkletrował po sztail trepach do sekretariatu. Ta
mój zagadał po mniamniecku sykrytarza, chtórnamu we-
tchnół wew ranka swój bryfumszlak, na chtórnym stojał 
napsisany rzymski adres ji nómer tylyfónu. Łurzandnik 
podziankował ji rzekł żeby czekać na łodpowiydź. Tera na-
czyło sia fol stracha łoczekiwanie. Isty poszpacyrował esz
cze walna chwsiłka przed Spiżowo Bramo, poklepał wiel-
gachne kolómny co tamój stojeli, niby sosny wew lasach 
kociewskich ji wrócił do hotelu. Nic swoji niy powiedział 
co planuje. Obadwa naczali plachandrować po Rzy-
mie.Wpsiyrwy Zośka zaprowadziła go do Akademii di Santa 
Cecilia, wew chtórny bez całki rok 1960-1961 sztudyrowa-
ła, jako sztypendystka rzóndu włoskygo, bel canto (psiank-
ny śpsiyw) u prof. Rachele Maragliano-Mori. Ón bez całki 
tan rok opsiekował sia jejich córo - Ewko. Za PRL-u nie 
dostał paszportu, coby łobadwa nie łuciekli na Zachód. 
Tedy bez całki rok słałaś jano bryfkartki, żeby miał anóng 
chdzie łóna sia łobraca. Tera mogli łobadwa razam łoglóndać 
te fejn budynki, pałace, fontanny, place, kościoły, chtórne 
łóna uż przed ćwiyrć wiekam zwiedzała. To był psiankny dziań! 
Rede dośli do hotelu. Po dobry wieczerzy Zośka umyła kla-
try, powtykała wew nie harnotle i łobadwa rychtowali sia do 
śpsiku. Raptam wew jejich jizbzie zatyrkotał zwónek. Zośka 
chwyciła za pupa łod tylyfónu, wew chtórnym łodezwał 
sia głos ksiandza prałata Stanisława Dziwisza: Czy pani 
profesor Janukowicz-Pobłocka? - jó, łodrzekła. 

Jesteście Państwo (wraz z mężem stomatologiem) obo
je jutro, na godzinę siódmą rano, na mszę św. w prywatnej 
kaplicy Ojca Świętego zaproszeni. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Zośce kama wylejciała zes ranki. Zahaczyła janzyka 
wew gambie.Wew końcu rzekła: coś ty nakrancił, 
nakómbinował, namotał?! Toć niy móm sia wew 

co łobuć na taka łokazyja. Wejta wew buksach niy puńda 
do Papsiyża. Rad niy rad łobleciałóm wszistke jizby hote
lowe, coby dla Zośki łobzorgować jaka kecka, bluzka, sza
la, a dla sia ancug, biała koszula zes na sztejf wypletowa-
nymi sztepami, wew chtórnych watchniante by byli złote 
knafle. Wszistko to borgowałóm łod naszych współpsiel-
grzymów zes Polski, jano niy zdradziłóm na jaka to łokazyja 
my sia tak szmukujim. 

Ty nocy niy zasnylim. Wew recepcyji zamówilim bu-
dzynie na 6 ryno, taksówka na 6.30 i czuwelim szepczónc 
paciyrze. Nadszed tyn najważniejszy wew naszym życiu 
dziań 30 września 1987 roku. Zachodzim pod Spiżowa Bra
ma, a tamój uż stojała kupka siostrów zakónnych. Znane 
mnie - łod wczora - walne dzwiyrze ji mur kele nich stra
szył napsisem: „Ty nocy umer na tym mórku bezdómny". 
Modlim sia za jego dusza. Na góra kletrujim po sztajl tre
pach wyłożonych laufram. Na jejich kóńcu stojał ks. Dzi
wisz. Po przywitaniu sia poprosił moja o odstawianie tasz-
ki wew nórcie. Łustawilim sia wew raji, co uż stojała przed 
dzwiyrzami do kaplicy. Stopami trampelim po posadzkach 
zes rozmajitich, bestrych marmurów. Na powale dało widać 
malowidła, łod chtórnych sia wew ślypsiach mnigało. Bez
szelestnie weślim do kaplicy chdzie uż przed ołtarzam na 
klaczniku modlił sia Papsiyż. Ołtarz szmukował jano czarny 



krzyż zes przygwoździowanym dóń Chrystusam. Kele niy-
go wisiał mały obrazek zes Matko Bosko Czanstochowsko. 
Wew nórtach kaplicy stojeli fsigury sztyrych Ewangelistów. 
Papsiyżowi posługuweli kele ołtarza: Neger i Japończyk. 
Śpsiyweli siostry szarytki. Papsiyż, choć zmarachowany 
podróżo do USA, skóndy przedwczora był nazatki przyje-
chany, modlił sia razki na głos, to znówki po cichu. 

Zes Jego ranki łotrzymelim Pana Jezusa. 
Po mszy św. prześlim do Biblioteki. Tamój stanylim kele 

łokna, zes chtórnygo Ojciec Śwanty, bez lata całkę, błogo
sławił miliónóm psielgrzymów, grómadóncym sia na Placu 
Świętego Psiotra. Nóm łobadwóm Papsiyż pobłogosławił 
na 30-lecie małżaństwa ji wetchnył wew rance po różańcu. 

Gdy wychodzilim, całke szczańśliwe na dwór, dwa ma
larze zes kubełkam biały farby ji pandzlami wew rancach 
zapandzlowyweli tan smutny napsis na pucu. Na via delie 
Conzilazione fol było: lejmuzynów, karów, skuterów ji ko
tów. Słónyszko radośnie świyciło. Po przeżyciach ducho
wych zadbelim terazki o wikt. Łusiedlim sia na tarasie ka
wiarni San Piętro ji zjedlim fest włoski frysztyk. Wew składzie 
zes pamnióntkami kupsilim myndal zes śrybra na chtór-
nym, po jedny strónie je podobzizna Papsiyża, a po drugi 
Jego hyrb zes napsisam: TOTUS TUUS. 

Przelatywali lata. Papsiyż - Polak psielgrzymował po 
Polsce ji całkim śwecie. Wew roku 1999 znówki przy-
jechał do Gdańska ji do kociewskiego Peplina. Ta

mój, na Biskupsia Góra, wybrał żarn sia zes swojo sryto 
15 lat staro wnuczko - Justyno. Na ta łokazyja napsisałóm 
trzy limeryki, a późny eszcze jedan na 25-lecie Póntyfikatu. 

wejta tamój sztudyrowała. Młodsza ma dobrych szkólnych 
wew szkole wew Warszawie. Dzianki Bogu ji Ojczulkowi 
Śwantamu za wszystke łaski! 

Limeryki peplińskie (1999 r.) 

I 
Wejta, razki na Kociewie był Ojciec Śwanty przyjechany, 
Walny tłum ludzisków - Kociewiaków - był wew Pepli-

nie zebrany. 
My Cia kochómy! 
Łostań zes nómy! 
Dało czuć wołanie, co wiater gnał bez pola i łany. 

II 
Ojciec Śwanty nałuczał wew Peplinie: 
„Toć niy budujta dómu na glinie, 
Jano na skale, 
Bańdzie na trwale, 
Tedy człek, rodzina, Polska nie zginie"! 

III 

Toć, wew Peplinie, roku pamniantnygo, na Biskupsi 
Górze, 

Wejta dla Ojczulka Śwantygo, przy orkestrów walnym 
wtórze, 

Kociewskie syny, 
Jak ji dziewczyny 
Spotkeli sia, mnimo ukropu srogygo, by śpsiywać wew 

chórze. 

Limeryk papieski 
na 25-lecie Pontyfikatu (2003 r.) 

Raz pewien, z Krakowa do Vaticano, 
Kardynał Wojtyła pośpieszył rano 
I został Piotrem. 
Przystąpmy ad rem: 
Duch Święty chciał, że tak się stało. Ano! 

Niechtórne słówka kociewskie 
A. ancug - garnitur męski, anung - poję

cie, autobana - autostrada, apartnie - od
dzielnie; B. baka - policzek, bestre - kolo
rowe, bolechować - śpiewać, bryfkartka 
- widokówka, bryfumszlag - koperta, buksy 
- spodnie, bus - autobusó; C. czuć - słyszeć, 
chwadzi - szybciej, cydelek - kartka papie
ru; D. dicht - dokładnie, dinować - służyć, 
dryn - pośrodku, dyrować - trwać, dytki 
- pieniądze; F. farmazyn - ten kto zaprzedał 
duszę siłom nieczystym, fein - ładnie, felo-
wać - brakować, fertig - gotowy, fol - pełno, 
frysztyk - śniadanie, fotokistka - aparat fo
tograficzny; G. glaca - łysina, grulek - nos; 
H. halać- przynieść, starczać, harnotle - spin
ki do włosów; I. isty - ten o kim mowa, 

J. jó- tak; K, kama - grzebień, kara - nie 
eleganckie auto, kecka - suknia, kele - obok, 
klakolt - kamień, klambek - kłębek, knabas 
- chłopiec, klatry - włosy, knafie - guziki, 
koło - rower, kubełek - wiaderko; L. laufer 
- chodnik, licho - źle; Ł. łobległa - otoczyła, 
łobuć - ubrać, łodbindować- rozpakować, łod-
halać - odnieść; M. maltych - obiad, man-
kolija - smutek, mglić - mdlić, migać - mie
nić, moja - żona, mućka - twarz, myndal 
- medal, N. nazatki - z powrotem, Neger 
- murzyn, niy - nie, nórt - narożnik; 
O. ochandożyć - ogarnąć; P. pampak - pę
pek, plachandrować włóczyć się, podkurek 
- podwieczorek, podle - pośród, powała - skle
pienie, pukel - grzbiet, pupa - słuchawka od 

telefonu; R. raja - kolejka, redy - zadowolo
ny, rewerenda - sutanna, ryno - rano, ryra-
dło - radio; S. skład - sklep, szlips - krawat, 
szmukować - stroić się, szpendować - czę
stować, szpic - czubek, szpicknopek - ozdob
na szpilka do krawata, sznoptuch - chustka 
do nosa, sztajl stromo, sztejf - sztywny, 
sztreka - trasa, sztulpy - mankiety od ko
szuli, sztygi - stogi; T. tasza - kieszeń, toć 
- przecież, trampać - przestępować z nogi 
na nogę, trepy - schody, W. walny - wielki, 
wkletrować - wejść na góra; Z. zahaczyć 
- zapomnieć, zarek - trumna, zaszparować 
- zaoszczedzić, zawdi - zawsze, zdejmować 
- wykonywać zdjęcie, zmarachować sia 
- zmęczyć się; Z. żarko - upalnie 

Limeryk kóngresowy 

Tamój wejta, kandy ziamnia niezbyt żyzna, 
toć chdzie nad Fersó moja łojcowizna, 
podle kociołków 
ji tych pagórków, 
je łod zawdi moja mała łojczyzna. 

Limeryk został zaprezentowany na zakończenie III Kongresu Kociewskiego w Tczewie 22 października 2005 roku 



BOŻE NARODZENIE 
POETÓW 

PAWEŁ WRZOS-WYCZYNSKI 

Anieli hosannę niosą światu 
Kolęda kociewska 

Na świerkowych gałęziach 
śniegu okiście 
uroczyście 
witają pierwszą gwiazdę 

W mroku nocy opłatek 
do rąk się zbliża 
i znak krzyża 
wyrasza w ogniu świeczek 

W przestworzu zimne wiatry 
kolędą wieją 
i nadzieją 
kwitnie oddech na szybach 

Słowo płonie jak zorza 
na serc pościeli 
gdy anieli 
hosannę niosą światu 

Kolęda w stronę 
ludzkich sumień 

Świerczyna wyciąga ręce 
nad białą zaspą śniegu 

Noc grudniowa w konarach 
i światło na szyszkach srebrzyste 

W oknach spojrzenia dalekosiężne 
i świeczek drgania promieniste 

Gdzieś na obrusie lękliwej pamięci 
święci pańscy rozłożyli śpiewy 
gdy w łamanym chlebie z dłoni w dłoń 
przechodzi ciepły odzew życzeń 
a potem już tylko przeczuciem 
myśl grzęźnie na granicy Słowa 

Idą gwiazdy po śniegu 
boso 
w ramionach białą słomę 
niosą 
i znaczą drogę śpiewnej 
zorzy 
którędy pokój zmierza 



Patrzyliśmy przez szybę jak śnieg okraczał ploty 
konary drzew -
przykrywał śmieci i wciąż wirował - wirował 
aż trzeba było odwracać oczy 
gdyż wirowanie udzielało się głowom 
dzwoniło w uszach 

Podstawialiśmy dłonie 
Nie nie oszukano nas - bowiem 
na naszych ciepłych dłoniach coraz ukazywały się 
olśniewające gwiazdki które - pomimo że 
staraliśmy się zachować na dłużej 
ich delikatne iskrzące piękno 
prawie natychmiast gasły 

Wszędzie pachniało świerczyną 
Biały puch miękko ciepło tajemniczo 
zakrywał przed naszym urzeczonym wzrokiem 
cały świat - niebo ziemię dyskretną procesją 
najpierwszych gwiazdek 
Zdawało nam się że razem z nimi 
lecimy do stajenki 

Idea pleneru, jako spotkania zespołu ludzi w określo
nym, bardziej lub mniej malowniczym miejscu, w celu 
twórczego zmagania się z materią malarską znana była 

już w XIX wieku i przetrwała do dziś. Potrzeba kontaktu 
z naturą, wyciszenia się, oderwania od hałaśliwych cen
trów handlowo-przemysłowych, zgiełku codzienności by-
lejakości, dawała artystom możliwości rozwoju indywidu
alności twórczej. W poszukiwaniu nowych tendencji, często 
buńczucznych i pseudo-naukowych współcześni artyści 
malarze często przekraczali granice czytelności odbioru 
swych dzieł. Nie dziwi, więc fakt, iż społeczeństwo zaczęło 
domagać się od autorów bardziej czytelnego komunikatu 
jego obcowania z naturą. Dlatego też pojawiły się różne 
propozycje organizowania aktywności twórczej w ramach 
relacji człowieka i przyrody, artysty i rzeczywistości. 

MARIA KADZINSKA 

Plener 
w szkole 

Problem wychowania poprzez sztukę i do sztuki, także nie 
nowy przecież, nabiera obecnie coraz głębszych treści. Dla 
prawidłowego odbioru dzieł sztuki, trzeba uaktywniać wy
obraźnię, wyczulać oko na działanie wysublimowanych 
zjawisk malarskich, pobudzać wrażliwość na formy i bar
wy. Malarstwo z racji swej natury, może być powszech
nie zrozumiałe, może odegrać ważną rolę w wychowa
niu człowieka. 

Dlatego tak cenną wydała się inicjatywa dyrektor Gra
żyny Kościelnej, stworzenia warunków dla zaistnienia ple
neru w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirotkach, na 
skraju Borów Tucholskich. Poprzedziły ją wcześniejsze 
kontakty z artystami środowiska gdańskiego. Uczniowie 
szkoły zostali zaproszeni do wzięcia udziału w wystawie 
„Boże Narodzenie w tradycji i współcześnie" w gdańskiej 
galerii PRO ARTE CHRISTI. Prace dzieci ciekawie współ
grały z prezentowanymi na wystawie dziełami twórców pro
fesjonalnych. Natomiast wystawa prac, znanego gdańskie
go malarza, Tadeusza Rupiewicza prezentowana w szkolnej 
klasie przerosła wszelkie oczekiwania, tak twórcy obrazów, 
jak i mieszkańców Mirotek. Wystawę, w ciągu niespełna 
trzech dni odwiedziło około trzystu osób. Stała się ona 
równie ważnym etapem wychowania przez sztukę. W tej 
zaimprowizowanej sali ekspozycyjnej odbywały się lekcje 
z języka polskiego, sztuki, religii. Powstałe pisemne formy 
wypowiedzi uczniów świadczyły o głębokim zaangażowa
niu, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności obcowania 
ze sztuką. Nic więc dziwnego, że w takim środowisku mógł 
zaistnieć plener. Na przełomie czerwca i lipca 2004 roku na 
zaproszenie przyjechali do Mirotek artyści z Gdańska, Gdy
ni, Sopotu i Wejherowa, wypowiadając się w takich dzie
dzinach jak: fotografia, rysunek, malarstwo, rzeźba, tkani
na, aranżacja przestrzenna. 

Hasłem pleneru było Spotkanie z naturą na skraju Bo
rów Tucholskich. Od początku doświadczaliśmy radosnej 
gościnności gospodarzy, u których zakwaterowani byli ar-



tyści, a także serdeczności całego grona pedagogicznego, 
dbającego o pokarm dla ciała i ducha. W tak życzliwej at
mosferze artyści mogli rozwijać swoje talenty. Najbar
dziej malowniczym motywem okazał się budynek nie
istniejącej już stacji kolejowej Mirotki. Wkomponowany 
w różne aranżacje plastyczne, budził nostalgiczne sko
jarzenia ponadczasowe. Oprócz pięknego pejzażu; pól 
malowanych wyzłoconym zbożem, udekorowanych 
barwnymi plamami maków i bławatków, także budynek 
szkolny, opustoszały na czas wakacji, sięgając czasu 
początku XX wieku budził artystyczne impresje. Arty
ści rozstawiający swoje sztalugi w różnych miejscach 
budzili zainteresowanie, nie tylko dorosłych, ale przede 
wszystkim dzieci i młodzieży. Nawiązywały się dysku
sje, a niekiedy nawet przyjaźnie, bowiem dzieci z cieka
wością podglądały jak to artyści malują. I tak szkoła 
stała się centrum kultury i edukacji we wsi. 

Czas szybko mijał, a czekała nas jeszcze wystawa po-
plenerowa i uroczyste zakończenie pleneru. Przyjechało 
nadspodziewanie dużo ludzi, tak notabli jak i mieszkańców 
bliższej i dalszej okolicy. Podziękowaniom i dyskusjom przy 
obrazach nie było końca. Dlatego też Grażyna Kościelna 
zaproponowała kolejne spotkanie za rok, ku radości arty
stów i odbiorców ich dzieł. Tak też się stało. Na przełomie 
czerwca i lipca 2005 roku w Mirotkach znowu pojawili się 
artyści. Niektórzy, ci sami, co w zeszłym roku, zauroczeni 
miejscem na pięknej Ziemi Kociewskiej, a niektórzy przyje
chali tu po raz pierwszy. 

Śladem ubiegłego lata znowu czekała nas gościnność 
i serdeczność mieszkańców. Tym razem był to plener zde
cydowanie malarski. Pełnia upalnego lata wyzwoliła u ar-

Na wystawie można było zapoznać się 
z pracami artystów malarzy 

m.in. Zygmunta Leśniowskiego (powyżej) 
oraz Marii Dombek i Rosvity Stern (po prawej). 

Fot. Andrzej Grzyb 

tystów niepohamowane wizje rozległości i malowniczości 
różnych zakątków Kociewia. Plener przebiegał pod zna
kiem obchodów 100-lecia szkoły, dlatego dedykowany był 
zasłużonemu dyrektorowi Bernardowi Sierackiemu, który 
był przed wojną również malarzem. Pojawiły się, więc wątki 
historyczne w niektórych pracach, np. „Bryczka" oczekują
ca na dziedzica przyjeżdżającego do Mirotek koleją (Maciej 
Tamkun) lub „Ostatnia Wieczerza" na tle budynku stacyjne
go czy „Zmartwychwstanie" (Zygmunta Leśniowskiego). 
Znają już żywe zainteresowanie dzieci zagadnieniami zwią
zanymi z twórczością, artyści poprowadzili w ramach ple
neru, Dzień Warsztatów. Odbywały się więc prezentacje 
różnych technik malarskich. Pod kierunkiem artystek Marii 
Dombek i Rosvity Stern powstały interesujące prace dzie
ci prezentowane później na wystawie poplenerowej. Na 
boisku szkolnym działała natomiast sekcja rzeźbiarska pod 
kierunkiem Zygmunta Leśniowskiego. Uciechom i zaba
wom nie było końca, bowiem do rzeźbienia zabrało się rów
nież całe grono pedagogiczne z Mirotek, a także dyrektor
ka sąsiedniej szkoły z Barłożna. Także te ciekawe 
poszukiwania wzbogaciły wystawę poplenerową. 

Zbierają doświadczenia z tych dwóch, jakże ciekawych 
plenerów. Mogę potwierdzić myśl zawartą w przedmowie 
ks. bpa Bernarda Szlagi, do książki „Sto lat dziejów naszej 
szkoły", że: Szkoły to wyjątkowe instytucje. Mają swój 
czas, swoich bohaterów, cieszą się swoimi dokonaniami. 
Artyści wyjeżdżający z Mirotek wynosili przeświadczenie 
o tym, jak ważną rolę wychowawczą może pełnić wiejska 
szkoła, w której całe grono pedagogiczne pragnie stwo
rzyć optymalne warunki dla rozwoju uczniów i krzewienia 
kultury w środowisku. 



Wspomnienie 
o Michale Misiornym 

Szedł 
poza układem 

Tak mówił o sobie, jako twórcy niezależnym. W Dzień Za
duszny tego roku wszystko co stworzył, co było Jego udziałem, 
wraz z Nim stało się przeszłością. Pisarz, dziennikarz, publicy
sta, tłumacz, krytyk literacki i teatralny. W Tczewie mówiono 
o Nim z estymą. 

Urodził się w Inowrocławiu w 1933 roku. Po śmierci ojca 
kolejarza, zawiadowcy stacji w Smętowie, który zginął w pierw
szych dniach okupacji, wraz z matką i bratem zamieszkał 
w Tczewie. Tutaj, już po wojnie ukończył gimnazjum, uzy
skał maturę. Po studiach w Uniwersytecie Adama Mickiewi
cza (ukończył germanistykę) pozostał w Poznaniu. Tam współ
redagował tygodnik „Wyboje" i „Tygodnik Zachodni". Kilka 
lat (1966-1972) był członkiem redakcji gdańskiego miesięcz
nika „Litery". 

Gdy na stale osiadł w Warszawie, w Tczewie pojawiał się rza
dziej, ale zawsze przyjeżdżał na Wszystkich Świętych, by odwie
dzić groby najbliższych, a także spotkać się z rodziną. 

Kiedy się pojawił nasz „Kociewski Magazyn Regionalny", jako 
jeden z pierwszych podzielił się z nami swoją radością. Dora
dzał, jak ukształtować kwartalnik w rzeczywistym profilu pisma 
regionalnego. Już w 2 numerze publikowaliśmy Jego „Okolice 
mojej Matki", piękne wspomnienia o Tczewie i Kociewiu, o pa
triotycznych tradycjach rodziny Struczyńskich, z której się wy
wiodła Jego Mama. 

Zawsze gdy był w Tczewie, odwiedzał naszą redakcję, by cho
ciaż przez kwadrans porozmawiać. W latach 1998-1999, 
w trzech kolejnych numerach drukowaliśmy Jego ciekawe wspo
mnienia w okresu tuż powojennego: „Miała wrócić Polska", po
kazujące trudne, prawdziwe i pełne zawodu chwile wyzwolenia 
i czasy nowej rzeczywistości. 

W książce Józefa Ziółkowskiego „Drogi do sukcesu", jako je
den z dziesięciu znamienitych tczewian, na pytanie, czym dla 
Niego jest Kociewie i Tczew, bez wahania odpowiedział: To zie
mia mojej matki i grób mojego ojca pod Leśną Janią. To moje 
dzieciństwo, wspaniałe lata szkolne, które ciepło wspominam. 
Ile razy jestem w Tczewie, najpierw biegnę na grób matki i dziad
ków, a potem oglądam miasto. 

Od 12 listopada 2005 roku, a więc od dnia pogrzebu, ziemia 
ta jest także miejscem spoczynku Michała Misiornego. 



ANDRZEJ SOLECKI 

Zanim powstała 
„Solidarność" 

M am parę powodów, dla których zdecydowałem się 
omówić drugie wydanie książki Tadeusza Nowaka „Zanim 
powstała Solidarność". Pierwszy z nich to ten, że w bieżą

cym roku przypada okrągła rocznica wydarzeń Sierpnia 1980 roku. 
Narodziła się wówczas „Solidarność", dzięki której jesteśmy obecnie 
innym narodem. Drugim ważnym powodem jest sam autor książki. 
Była to postać fascynująca, kontrowersyjna i tragiczna. Uczestni
czył on w Historii przez duże H. Człowiek, który przedstawiając swo
je wspomnienia, pokazał, że życie pisze najwspanialsze scenariusze, 
bardziej interesujące od dzieł cenionych twórców literackich. 

Podobno znajomy pisarza nie powinien publikować recenzji jego 
dzieła. Łatwo go przecenić. Z tych właśnie względów będę w niej 
posługiwał się słowami zawartymi w treści przedmowy tej publikacji. 
Będą one brzmiały wiarygodniej. Napisał je Norbert Wojciechowski, 
który poznał Tadeusza Nowaka w sierpniu 1982 roku na terenie Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). 

Do napisania wspomnień namówił Nowaka (studenta tej uczelni) 
profesor Jerzy Kłoczkowski. Ukazały się one 1986 roku w Paryżu. 
Właśnie to wydanie, poszerzone o biografię autora zafascynowało 
Norberta Wojciechowskiego, prezesa powstałego w 1989 roku pry
watnego wydawnictwa katolickiego „Norbertinum". Założyciele fir
my postanowili promować publikacje znajdujące nie tylko oddźwięk 
czytelniczy, ale odpowiadające na podstawowe pytania współcze
snego człowieka a mieszczące się w nurcie kultury chrześcijańskiej. 
Do tej pory wydano ich ponad 400. „Norbertinum" rozpoczęła swoją 
działalność wydawniczą właśnie pierwszym wydaniem utworu Ta
deusza Nowaka „Zanim powstała Solidarność". Dlaczego wybrano 
właśnie jego a nie innych autorów książek przygotowanych do dru
ku? Powód był taki, że ten nikomu nieznany robotnik z Wybrzeża 
uczestniczył w niezwykłym wydarzeniu II połowy XX wieku - naro
dzinach „Solidarności". 

Książkę czyta się jak fragmenty naszego zbiorowego życiorysu. 
Mnóstwo w niej ciekawych zdarzeń i nazwisk osób, które odegrały 
we współczesnej w historii Polski rolę wybitną. Poznajemy m.in. Le
cha Wałęsę nie jako żywy symbol Sierpnia 1980 roku i ideałów „So
lidarności", lecz raczkującego opozycjonistę. Dowiadujemy się rów
nież z publikacji, że ciężka praca, zapał, inteligencja i samozaparcie 
pozwalają nawet chłopcu z prowincjonalnego miasteczka ukończyć 
studia i przeistoczyć się ze zwykłego, szarego obywatela w świado
mego swoich praw i swej godności Europejczyka. Dzięki poznaniu 
tej postaci chce się czegoś dokonać na przekór pętającego nam ręce 
i umysły „polskiemu narzekaniu". 

Poza wspomnieniami Tadeusza Nowaka godne wnikliwego prze
czytania jest w tej książce także posłowie arcybiskupa Józefa Życiń-
skiego „Powszechny chleb wolności". Zawiera ono wyznanie wiary 
w możliwości polskiego narodu, radowanie się polskimi osiągnięciami, 
miłość do ojczyzny i nadzieję, że może być lepiej. Abp nie ukrywa 
jednocześnie, iż polskim transformacjom, obok sukcesów, towarzyszy
ły bolesne zjawiska: afery, głęboki kontrast między biedotą i nowobo
gackimi, przywileje nomenklaturowe, które „są gorsze od apartheidu". 

Tadeusz Nowak zmarł na zawał serca. Trudno powiedzieć, że 
w swoim krótkim życiu odniósł sukces. Ukończył studia uniwersytec
kie i był dyrektorem placówki kulturalnej, lecz mógł żyć dłużej. Nie 
zmienia to faktu, iż na 
zmieniły oblicze Polski 

Już sam tytuł wprowadza nas w charakter 
tego albumu, gdzie poezja łączy się z foto-
grafią artystyczną, gdzie postrzeganie emo

cjonalne pejzażu dominuje na wartością po
znawczą. Jest to książka poświęcona pięknu 
kociewskiej ziemi - porównywanej przez ks. Ja
nusza Stanisława Pasierba z Galileą czy uśmiech
niętą Toskanią. 

Pomysł na album o Kociewiu zrodził się w po
etyckiej głowie Andrzeja Grzyba, który zaraził nim 
swoich kolegów poetów, fotografików, a także 
wydawcę i sponsorów. W zamyśle edytorskim 
miał on stać się efektem serdecznego czucia Ko-
ciewia, jego pejzażu - detalu tego pejzażu, wspar
tego strofami wierszy kociewskich poetów. 

RYSZARD ROGACZEWSKI 

Serdeczne 
świata 
strony 

Czy zamysł ten został spełniony - ocenią czy
telnicy. Łatwo robi się książkę, gdy edytor ma 
określoną liczbę zdjęć i tekstów - gorzej gdy jest 
ich pięciokrotnie więcej i należy dokonywać wy
boru subiektywnego. Z ponad tysiąca zdjęć wy
brałem 150 - czy dobrze - trudno ocenić. Ułożo
ne w cztery cykle zmieniających kociewski 
krajobraz pór roku z kolorem paginy i uzupełnia
jących, podkreślających poddruków w tym al
bumie podział na okresy roku w przyrodzie. Wy
brane zaś przez Landowskiego wiersze: 
Franciszka Kameckiego, Andrzeja Grzyba, Roma
na Landowskiego, Mieczysława Rachwała, Zyg
munta Bukowskiego i Jana Majewskiego uzu
pełniają i wspierają zdjęcia-obrazy Jerzego 
Ciechalskiego i Roberta Goni ze Świecia, An
drzeja Lamparskiego z Kolincza, Andrzeja Grzy
ba z Czarnej Wody, Janusza Landowskiego 
z Tczewa, Henryka Spychalskiego ze Starogar
du Gd. i Leona Usarkiewicza z Wycinków. 

Zadebiutowali też młodzi fotograficy z Pelpli
na: Krzysztof Mania i Adam Kądziela. Nie spo
sób też nie wymienić innych współwykonawców 
albumu - korektorkę Justynę Malugę, drukarzy 
i introligatorów z „Bernardinum", którzy pod 
wodzą Jerzego Serockiego i Katarzyny Piotrow
skiej książkę tę naprawdę dobrze wykonali. 

Słowa podziękowania kieruję również do Ko-
ciewiaka ze Skórcza, Tadeusza Włodarczyka z fir
my Iglotex. Bez jego wsparcia książki po prostu 
by nie było. Pomysł tego wydania wsparli też 
Marszałek Województwa Pomorskiego, starosto
wie powiatowi Tczewa i Starogardu oraz burmistrz 

i Świecia. 






