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CWreJaćtwa 

Samorządy czy partiorządy 

Jesteśmy już po wyborach lokalnych, które się zakończyły różnym efektem. Jesz
cze nie policzono dokładnie głosów, a już rozgorzały dyskusje nad statystyką partyj
nych dominacji: kto zawładnął sejmikami wojewódzkimi, kto zwyciężył w powiatach, 
a kto w gminach. 

Rzetelni wyborcy, ci którzy poszli do urn, by zdecydować o swoich szansach na 
następne cztery lata, przeglądając owe statystyki poczuli zapewne niesmak. Przecież 
celem tych wyborów nie była demonstracja partyjnych sympatii, lecz wyłonienie 
ludzi, którzy chcą działać na rzecz środowisk, z których pochodzą, dla ludzi, którzy 
im zaufali. Poszli wybrać samorządy, a nie partyjnie uzależnione kliki. 

W szumie różnych propozycji zmian w ordynacji, zabrakło jednej - wyeliminowa
nia komitetów wyborczych z nazwami partii. One po prostu wyborcom źle się ko
jarzą, bo sugerują takie samo bałaganiarstwo i niechlujstwo jak w górnych strefach. 
Zapowidają też obowiązek partyjnej dyscypliny, rozumianej w ten sposób, że radny 
w gminie będzie musiał wykonać zalecenia intonowane przez centralę - nie dla 
dobra mieszkańców, lecz w jedynie słusznej partyjnej sprawie. Może dlatego fre
kwencja przy urnach jest ciągle niska. Ludzie nie są już naiwni, nie pozwolą się stale 
traktować przedmiotowo jak wyborcze narzędzie dokarmiane wyborczą kiełbasą. 
Pewnie już wiedzą, że mimo najlepszej woli nie wybiorą samorządu, a partiorządu 
nie akceptują. 

Nie wiadmo, ile jeszcze lat upłynie, by ci na górze zrozumieli, że wyborców z dol
nego szczebla nie interesuje to, która partia wygra, ale kto będzie reprezentował ich 
interesy. Chcą wybrać rozważnych, mądrych i zdecydowanych bronić swoje wspól
noty, a nie partyjnych sługusów, tępo wykonujących odgórne dyrektywy. Polska nie 
jest partyjnym folwarkiem. 

Polityczni liderzy powinni się w końcu nauczyć odróżniać samorządy od partio-
rządów. Bo zwykli obywatele już poznali różnicę: nie ważna nazwa lecz intencje. Te 
ostatnie są coraz bardziej wyraziste - tylko My, wszędzie My: od parlamentu do 
sołectwa, od prezydenta do sołtysa. 

(IASAMALM jcOu^L^J^W^/ 
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Poniżej zamieszczony tekst pochodzi z publikacji Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw 
Kultury „Integracja europejska a ruch regionalny w Polsce" (Wrocław - Ciechanów 1998). Waż
kość poruszanej w nim problematyki skłoniła nas do przedruku dla pożytku publicznego. 

STANISŁAW GAWLIK 

Wybrane problemy 
edukacji regionalnej młodzieży 

'eszcze do niedawna w pracach pedagogicznych nie 
/-\ zajmowano się najbliższą przestrzenią życia człowie-
VL_V ka, na co dzień wplecioną w jego bytowanie ducho
we i biologiczne. Bardzo usilnie natomiast starano się kształ
cić go przede wszystkim na faktach istniejących poza obsza
rem prawdziwej rzeczywistości przyrodniczo-geograficznej 
i historycznej, ugruntowywanej w świadomości niemal każ
dej jednostki ludzkiej od najwcześniejszych lat jej życia. 

Przez kilka minionych dziesięcioleci wydawało się, że 
materialistyczne i ideologiczne przesłanki edukacji, silnie 
wzmacniane fałszywie pojmowanym internacjonalizmem, 
nieprzychylnym argumentom wychowawczym wyprowa
dzonym z tego wszystkiego, co człowieka otacza i co zwy
kle stanowi treść jego istnienia w każdym dniu, czyli wy
wodzi się z idei prawa natury, zdominują kształcenie i wy
znaczą obłudny kierunek nauczania na czas bliżej nieokre
ślony. Dzisiaj, po przełomie zaistniałym w całej otaczającej 
nas rzeczywistości społeczno-politycznej, wiemy, iż pano
szenie się owej przewrotności, delikatnie rzecz nazywając, 
w systemie wychowawczym było nie tylko niezgodne 
z prawdą pedagogiczno-psychologiczną w sferze pozna
nia, lecz również szkodliwe z powodu sprzeczności zacho
dzących między zjawiskami i myśleniem względem siebie. 

Zrozumienie dokonujących się zmian nakazuje wprowa
dzić do programów nauczania treści regionalne i twórcze, 
pozostające w harmonii z duchem czasu, użyteczne w proce
sie kształcenia nowego człowieka, obywatelsko aktywnego, 
głęboko humanistycznego, odkrywczego w życiu. 

W tym mocnym przekonaniu chcieliśmy w Encyklope
dii pedagogicznej odszukać hasło „edukacja", ażeby od 
razu wprowadzić do naszego myślenia sytuację absolut
nie jasną, skrupulatnie informującą, o co dokładnie w ca
łych rozważaniach będzie nam chodziło'. Niestety, ta waż
na pozycja nie zawiera takiego wyrazu. Z niemałym zdzi
wieniem dowiedzieliśmy się z niej jedynie, czym jest „edu
kacja wczesnoszkolna" i „edukacja ustawiczna"2. 

W związku z tą słabością merytoryczną Encyklopedii 
pedagogicznej sięgnęliśmy do Słownika pedagogiczne
go. Znajdujący się w nim zapis informuje, że „edukacja" 
(łac. educatio = wychowanie) to ogół procesów, których 
celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i mło
dzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie 
ideałów i celów wychowawczych. Znaczenie terminu „edu
kacja" było chwiejne: jedni kojarzyli go z wykształceniem 
(np. W. Doroszewski, Słownik języka polskiego) inni z wy
chowaniem. Obecnie upowszechnia się szerokie rozu
mienie tego terminu jako oznaczającego ogół procesów 
oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie 
i wychowanie oraz szeroko rozumianą oświatę"3. A więc 

idąc tropem myślenia autorów tej definicji, edukacja jest 
całością dydaktyczno-wychowawcza, całością procesów 
oświatowych, a więc powiązanych także z regionem. By 
mieć pogląd w miarę zgodny z istniejącą rzeczywistością, 
dodajmy ponadto, że żadna z wcześniej wymienionych pu
blikacji nie uwzględnia określenia oznaczającego edukację 
regionalną. Nie dały przy tym pozytywnego efektu poszu
kiwania czynione w Słowniku języka polskiego4, ani też 
w Słowniku frazeologicznym języka polskiego5. W grun
cie rzeczy nie istnieje jeszcze coś takiego, jak pojęcie edu
kacji regionalnej. W Słowniku pedagogicznym znajduje 
się natomiast definicja wychowania środowiskowego. Z ko
nieczności, niejako zastępczo posłużymy się nią w naszych 
poglądach na edukację regionalną, jako kategorię pedago
giczną. Otóż u W. Okonia „wychowanie środowiskowe to 
działalność sprzyjająca poznawaniu przez wychowanków 
treści i walorów środowiska, prowadząca do wytworzenia 
świadomości wzajemnego związku między człowiekiem, jego 
kulturą i jego otoczeniem biofizycznym, jak również posta
wy identyfikacji z własnym środowiskiem. Wychowanie to 
zmierza do stworzenia warunków, w których wychowan
kowie świadomi tych związków podejmują decyzje i reali
zują zadania sprzyjające rozwojowi i doskonaleniu ich śro
dowiska"6. 

Z łatwością daje się zauważyć, iż za punkt wyjścia cy
towana definicja przyjmuje środowisko, aktualnie istnieją
ce, nie zaś region, czyli obszar historyczno-geograficzny 
i przyrodniczy wraz z tradycją kulturową i dorobkiem mate
rialnym, a to czynnik istotny, niemal podstawowy w intere
sującej nas edukacji regionalnej młodego pokolenia. Gdy 
zaś idzie o najbliższe okolice, to były one nierozłącznie 
związane z niemal całymi dziejami nowożytnymi oświaty. 
Wiemy, że już IV sobór laterański w 1215 roku nałożył na 
parafie obowiązek zakładania szkół. W tej ważnej decyzji 
odczytujemy służebną rolę szkoły wobec człowieka i śro
dowiska. Słusznie więc wybitni reformatorzy oświaty, 
a wśród nich postacie tej miary co Jan Amos Komensky 
(1592-1670), Grzegorz Piramowicz (1735-1801), Celestyn Fre-
inet (1896-1966), w szkole upatrywali instytucję powołaną 
do zaspokajania potrzeb intelektualnych, moralnych i prak
tycznych człowieka. Starano się więc, ażeby region uści
ślał wiedzę przekazywaną na lekcjach poszczególnych 
przedmiotów, a otaczająca ucznia rzeczywistość przyrod
nicza, kulturowa i społeczna była w każdorazowych pró
bach reform szkoły powszechnej zasadniczym źródłem wie
dzy i celem planowych zabiegów edukacyjnych. Wielo
krotnie proponowano, ażeby szkoła przygotowywała do 
życia w wymiarze lokalnym i w wymiarze ogólnym. Także 
współcześnie zarówno życie indywidualne, jak też rodzin-
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REGIONALIZM W SZKOLE 

ne jest wielorako połączone z problemami właściwymi da
nej miejscowości. Poczucie bezpieczeństwa każdego czło
wieka, jego rozwój osobowy i możliwości samorealizacji 
wartości duchowych i materialnych, stają się coraz silniej 
uzależnione od najbliższego środowiska - regionu. 

Ten prosty wyraz zapożyczony od słowa łacińskiego 
„regio" znalazł szerokie zastosowanie we wszystkich dzia
łach geografii, tkwi bardzo głęboko w ekonomii, jest zado
mowiony w historii, posługują się nim językoznawcy, 
wszedł do powszechnego obiegu w polityce, planowaniu, 
administracji i gospodarce, jest wszechobecny w środkach 
masowego przekazu. Ale region jako „wydzielony, stosun
kowo jednorodny obszar odróżniający się od terenów przy
ległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi" 
(Słownik języka polskiego, t. III, 1981, s. 34) ciągle za mało 
dostrzegany jest w kulturze i oświacie. Tym dwóm działom 
życia społecznego bliższy jest termin pochodny od regio
nu, a jest nim regionalizm, wraz z ukrytą w nim siłą wycho
wawczą, łagodnie przenoszącą nasze myślenie od realnie 
istniejącego obszaru geograficznego do kryterium idei. Re
gionalizm oznacza pewną koncepcję ideową, doktrynę spo
łeczną, poszukiwanie rodowodów kulturowych, dbałość 
o zachowanie rodzimej tradycji społeczności lokalnej i grup 
środowiskowych, wyrażanie ich potrzeb i aspiracji, dąże
nie do zachowania więzi terytorialnej, tolerancji światopo
glądowej, poszanowanie odmienności narodowych, re
spektowanie różnic politycznych itp. 

Nas interesuje dydaktyczno-wychowawcza działalność 
szkoły w sferze regionalnej, czyli poprzez rozpowszechnia
nie wiedzy o regionie, wzbudzanie u młodzieży uczuć pa
triotycznych i wyrabianie postaw moralnych. Rozważania 
na ten temat zacznijmy od dokumentu ministerialnego 
pt. „Dziedzictwo kulturowe w regionie"7. Założenia progra
mowe (Warszawa 1995), który może oznaczać początek pla
nowego wychowania regionalnego, dosyć różnorodnie in
terpretowanego. Wiemy, iż najczęściej, kojarzone z nim 
pojęcia: „przebudzenie etniczne", „powrót do korzeni", „za
korzenienie w małej ojczyźnie", „najbliższa ojczyzna", „kul
tura pewnego obszaru", oznaczają odsłanianie i wzboga
canie różnorodności kulturowej własnego środowiska, nie 
zaś wyłącznie obronę jego cech odrębnych i związanych 
z nimi wartości. Takie potraktowanie zagadnienia kieruje 
uwagę na treść świeżo uchwalonej Karty Regionalizmu Pol
skiego, konstruującej nowy ład w myśleniu kategoriami 
małej wspólnoty terytorialnej, dostarczającej uwspółcze
śnionych argumentów w poglądach na regionalizm8. Dla 
edukacji regionalnej to ustalenie jest okolicznością istot
ną. Pozwala ona uniknąć skrajnych stanowisk w pracy 
szkolnej i nawiązać do niemal unikalnych doświadczeń 
pedagogicznych Liceum Krzemienieckiego i polskich gim
nazjów w Bytomiu oraz Kwidzynie. Uczniowie tych szkół 
wychowani na sprawdzonych wzorach rodzimych ideałów, 
bogatej tradycji środowiska lokalnego, niekwestionowa
nego szacunku do pracy z jednoczesnym wszechstron
nym przygotowaniem do życia, w chwilach najcięższych 
prób dali dowody lojalności wobec własnego narodu i pań
stwa. Przy czym poznawanie kultury regionu wraz z jego 
środowiskiem społecznym stanowiło w tych szkołach waż
ne źródło zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności 
współżycia z ludźmi i umacniania obywatelskich postaw. 
Dodajmy jeszcze, bo to jest problem ważny obecnie, że 
w tych szkołach uczono młodzież rozumnego korzystania 
z prawa własnej wolności oraz nieodmawiania takiego sa
mego przywileju innym ludziom, przyzwyczajano ją do to
lerancji i szacunku dla odmiennych kultur i poglądów. Tamte 
na wskroś wszechstronne doświadczenia oświatowe prze
konują o tym, że edukacja regionalna sprzyja wyznaczaniu 
drogi ku przyszłości i ochronie najbliższej przestrzeni czło^ 

wieczego bytowania, przez Wiesława Myśliwskiego nazy
wanej „przestrzenią strzeżoną"9. 

Myślę, że te i inne przesłanki skłoniły pedagogów i so
cjologów, a zwłaszcza administrację oświatową, w sposób 
zagadkowy tradycyjnie niechętną pełnemu zbliżeniu szko
ły do regionu, ażeby w nauczaniu i wychowaniu niemal 
nieograniczenie wykorzystywać rzeczywiste wartości i oso
bliwe cechy, charakterystyczne tylko dla danej miejsco
wości lub obszaru historyczno-geograficznego. 

Jeszcze bowiem nie tak dawno w założeniach ideowych 
edukacji regionalnej władze ministerialne dostrzegały nie
bezpieczeństwo partykularyzmu groźnego nawet dla zwar
tości terytorialnej państwa. Takie lęki wypowiedział Stani
sław Sławiński w Raporcie o reformie szkolnej 1991-1993. 
Czytamy tam: „pozostawienie decyzji o kwalifikowaniu 
wszystkich programów i podręczników do użytku szkolne
go w wyłącznej kompetencji władzy centralnej powinno 
skutecznie zabezpieczyć przed taką regionalizacją treści 
kształcenia, która mogłaby wzmacniać tendencje separa
tystyczne pojawiające się od czasu do czasu w niektórych 
regionach Polski"10. Być może, iż w tak naiwnym myśleniu 
otrzymamy odpowiedź na ważne pytanie: dlaczego jeszcze 
w niedalekiej przeszłości współdziałanie władz szkolnych 
z ruchem regionalnym było jedynie nieszczerą grą pozo
rów? Staje się więc możliwe, co jeszcze z niedowierzaniem 
konstatuję, że obecne, korzystne stanowisko przerwie tu
łaczkę regionalizmu w przedpokojach ministerialnych. Miej
my nadzieję, iż od dawna przez społeczny ruch propono
wana edukacyjna wędrówka przez region, chyba po raz 
pierwszy stanie się mądrością z pożytkiem praktycznym 
wykorzystaną w życiu szkoły, mądrością pozwalającą 
uczniom poznawać świat znajdujący się tuż za jej oknami 
i poprawnie odczytywać zachodzące w nim zdarzenia. 

Znaczy to, że uważnie odczytując słowa Floriana Zna
nieckiego, ufającego, iż ze „współczynników humanistycz
nych, które decydują o swoistości, odrębności, oryginal
ności i mądrości regionalnych systemów kulturowych, 
które właśnie dzięki tym współczynnikom mogą stać się 
głosem dla świata"11, dochodzimy do jedynie słusznego 
przekonania, że w edukacji regionalnej chodzi nie o zdarze
nia abstrakcyjne, lecz o te symbolizujące region, a więc 
całkiem bliskie, nabierające w myśli ucznia wymiaru kon
kretnego, racjonalnego, sprawdzalnego, niemal żywe
go, na co dzień oglądanego, wiernie towarzyszącego 
dzieciom i młodzieży, dobrym losem rozgrzewające ich 
serca i zasmucające doświadczeniami przykrymi12. 

W tym też sensie „mała ojczyzna" staje się wielowy
miarową, naturalną rzeczywistością dydaktyczno-wycho
wawcza, która prowadzi do racjonalizacji procesu naucza
nia, zarówno w aspekcie jego mocy inspirującej, jak też 
przysposabiającej do życia, czemu służy wszechstronne 
poznawanie przez uczniów najbliższego środowiska, a tak
że zrozumienie całej jego złożoności społecznej, gospodar
czej, historycznej, demograficznej i kulturowej, wpisanej 
w naturę ludzką. 

W taki oto sposób dochodzimy do szczegółowego 
sprecyzowania wychowania regionalnego młodzieży, przy 
czym już nie będziemy zajmować się interpretacją pojęcia 
region, gdyż wcześniej wypowiedziało się w tej sprawie 
wielu specjalistów. Chociaż należy wspomnieć o dobrej, 
lecz mało znanej publikacji pt. Edukacja regionalna, w ca
łości poświęconej interesującej nas problematyce, traktu
jącej o bardzo silnie zróżnicowanej przestrzeni regionalnej, 
w ramach której - na zasadzie prób i błędów - dokonuje się 
przywracanie podmiotowości człowieka poprzez rezygna
cję z myślenia kategoriami makroskali na rzecz tożsamości 
wspólnotowej, dlatego wymaga on uporządkowanego, al
ternatywnego badania13. Takimi badaniami, a chodzi mi 

KNR 



REGIONALI ZM W SZKOLE 1 

o badania nad regionalizmem pedagogicznym, czego ab
solutnie nam brakuje, powinna zająć się grupa osób kom
petentnych. Inicjatywę w sprawie powołania zespołu spe
cjalistów kierujemy do Krajowej Rady Regionalnych To
warzystw Kultury, natomiast praktyczną realizacją pomy
słu mogłoby się zająć Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wraz z Ministerstwem Kultury i Sztuki. 

Ale poza stroną teoretyczno-metodologiczną istnieje 
też poważny problem pedagogiczny związany z praktycz
ną realizacją zadań dotyczących edukacji regionalnej. 
Wspominam o tym dlatego, ponieważ w części środowi
ska nauczycielskiego niesłusznie regionalizm funkcjonuje 
jako pewnego rodzaju „skansen" lub „cepelia", a więc zja
wiska związane jedynie z kulturą ludową, często mające 
wartość tylko historyczną, a ich horyzont poznawczego 
i wychowawczego oddziaływania uznawany jest za bar
dzo ograniczony, ukierunkowany na zwyczaje regionalne, 
podlegające naturalnemu zanikowi. 

W ostatnim okresie pojawiły się też zdarzenia nega
tywne, związane z upowszechnianiem zwyczaju powitania 
wiosny, który w wielu miejscowościach nabrał charakteru 
nie tylko nagannego, lecz również skandalicznych zacho
wań nawet pijanych uczniów, niebezpiecznie wymykają
cych się spod kontroli nauczycieli i rodziców, o czym infor
mowały media. Jesteśmy zatem świadkami rodzenia się co
raz to nowych, poważnych problemów pedagogicznych, 
oczekujących skutecznego rozwiązania. Należą do nich 
wszelkie patologie, ogarniające już swym zasięgiem najmłod
sze pokolenie uczniów. Wymieńmy tylko niektóre: narkoma
nia, alkoholizm, różne formy przemocy i młodzieżowe sekty 
religijne, rozluźnienie seksualne oraz narastanie przemocy 
i agresji. Niestety, coraz częściej ocieramy się o postawy mło
dzieży negujące wszelkie świętości i autorytety. Niewątpli
wie jednynrz ich ważnych źródeł jest pomijanie lub niewła
ściwe realizowanie tematyki regionalnej w nauczaniu i wy
chowaniu, co sprawia, że młody człowiek wyobcowując 
się z najbliższego mu środowiska społeczno-kulturowego, 
manifestuje wobec niego postawy lekceważące, niechęt
ne, agresywne, nienawistne, nieraz bezwzględne, brutal
ne, niszczycielskie, a niejednokrotnie mroczne. 

Tymczasem wiemy, że podobnie jak inne formy działal
ności pedagogicznej, tak i edukacja regionalna wymaga 
oparcia na określonych zasadach aksjologicznych, w któ
rych główne znaczenie ma dobro człowieka. W przeciwień
stwie do tradycyjnych przedmiotów nauczania, obejmują
cych zaledwie fragmentaryczne i zawężone obrazy wiedzy 
o otaczającej ucznia rzeczywistości, regionalizm charakte
ryzuje interprzedmiotowość, integrującą fragmentaryczną 
wizję świata. Uczeń poznający środowisko społeczno-przy-
rodnicze, będące w zasięgu jego doświadczenia i możliwo
ści weryfikacji zdobywanej wiedzy, równolegle uczy się 
szukania związków między różnymi elementami oglądanej 
rzeczywistości. W ten sposób opanowane wiadomości 
stają się trwałą wartością, o trudnym do określenia znacze
niu praktycznym w życiu młodego człowieka. Takie kom
pleksowe, syntetyczne ujmowanie procesu nauczania i wy
chowania było bliskie koncepcjom pedagogicznym wielu 
teoretyków i praktyków. Należeli do nich między innymi: 
Henryk Jordan (1842-1907), Janusz Korczak (1878-1942), 
Kazimierz Jeżewski (1877-1948), Henryk Rovid (1877-1944), 
Aleksander Kamiński (1903-1978). Wszyscy oni w dziecku 
dostrzegali całość psychofizyczną, uzależnioną od dzie
dzictwa kulturowego i bieżących problemów najbliższego 
środowiska. Bez trudu w tamtych poglądach odczytujemy 
bliskie związki z współczesnymi teoriami pedagogicznymi, 
również traktującymi proces nauczania w sposób połączo
ny, ukierunkowany kompleksowo na naturę dziecka, jako 
jednostkę upodmiotowioną. 

Wartość zintegrowanej wiedzy poznawanej przez ucznia 
w dobrze realizowanej edukacji regionalnej potwierdzają 
najnowsze pomysły psychologiczne, a wśród nich także 
Leslie Harta czy Howarda Gardnera14. 

L. Hart wykazuje w swoich pracach, że mózg ludzki 
szuka znaczenia wzorów, a takim przede wszystkim celom 
służy edukacja regionalna. Zmierza ona do tego, ażeby 
uczeń był ukierunkowany na odczytywanie znaczeń róż
nych zjawisk przyrodniczych i kulturowych w otoczeniu 
biofizycznym, jako że sama natura psychobiologiczna jest 
predestynowana do szukania wzorców. 

H. Gardner natomiast wymienia co najmniej siedem ty
pów inteligencji, spełniających ważną funkcję w naucza
niu i wychowaniu. Należą do nich: inteligencja lingwistycz
na - myślenie słowami; logiczno matematyczna - myślenie 
naukowe; przestrzenna - myślenie wyobrażeniami; ciele-
sno-kinestetyczna - użycie ciała podczas uczenia się; mu
zyczna - użycie melodii i rytmu; intrapersonalna - zado
wolenie z pracy samotnej oraz inteligencja interpersonalna 
- lepsze uczenie się w grupie. Również ważną rolę w zdo
bywaniu wiedzy, kształceniu umiejętności i pożądanych 
postaw odgrywają u poszczególnych uczniów te kanały, 
za pomocą których docierają do niego informacje. Myśli
my tu o kanale wzrokowym, kin estetycznym (związanym 
z ruchem) oraz dotykowym. 

Wyszczególnione postawy psychofizyczne uczenia się 
są w tradycyjnych przedmiotach w różny sposób prefero
wane, z kolei w wychowaniu regionalnym młodzieży uzu
pełniają się one wzajemnie, przez co w sposób całościowy 
wywierają wpływ na umysł, emocje i wolę ucznia. Stąd też 
poznawanie własnej miejscowości, połączone z analizą tek
stów pisanych, sprzyja rozwijaniu inteligencji lingwistycz
nej, jak i logicznej, wymagającej analitycznego wniosko
wania, a ponadto kinestetycznej, zespolonej z ruchem pod
czas zwiedzania obiektów historycznych, osobliwości przy
rodniczych, a także odkrywaniu ciekawostek geograficz
nych. 

Edukacja regionalna przeto rozwija różne typy inteli
gencji oraz krytycznie oddziałuje na całościową strukturę 
psychofizyczną dziecka, przyczyniając się przez to do zin
tegrowanego obrazu świata ucznia oraz harmonijnego roz
woju jego osobowości, przygotowanej do życia w lokalnej 
wspólnocie terytorialnej, a mianowicie w kontekście edu
kacji globalnej, budowanej na zaufaniu. 

Z zagadnieniem tym wiąże się też ważne dla aksjologii 
pedagogicznej zadanie, jakim jest odpowiedzialność czło
wieka za osobisty rozwój, a także odpowiedzialność za 
otaczającą go rzeczywistość, którą ma możliwość po
znawać, wiązać się z nią uczuciowo i intelektualnie oraz 
ją ulepszać. Refleksje te prowadzą do następującego 
wniosku; wychowanie regionalne młodzieży powinno 
być oparte na zweryfikowanych systemach wartości, 
które traktują człowieka kompleksowo, a jego strukturę 
duchową, fizyczną i społeczną ujmują w pełnej jedno
ści, w nierozdzielnym związku z bliskim mu światem przy
rody i ludzi oraz ich dokonaniami materialnymi oraz du
chowymi. To założenie zwraca uwagę na człowieka jako 
niepowtarzalną wartość, a równocześnie podkreśla duże 
znaczenie ideowe tradycyjnych instytucji, jak: rodzina, 
szkoła, biblioteka, kościół itp. 

Ważny i skomplikowany charakter wychowanra regio
nalnego wymaga więc od nauczyciela lub wychowawcy 
gruntownej interdyscyplinarnej wiedzy oraz znacznych 
umiejętności metodycznych, chroniących przed sytuacja
mi konfliktowymi, sprzecznymi z motywem ideowym regio
nu. Z tego powodu trzeba zadbać o to, ażeby wychowanie 
regionalne dzieci i młodzieży zostało poprzedzone przygo
towaniem nauczycieli do realizacji tego wiele znaczącego 
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zadania. Jak bowiem wykazują doświadczenia z ostatnich 
lat, przygotowanie takie powinno uwzględniać strukturę 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą pracy nauczy
ciela. Wprawdzie przyjmuje się jedność tych struktur, mówi 
się często o nauczaniu wychowującym, a Czesław Kupi-
siewicz stwierdza nawet, że „dydaktyka jest jedną z nauk 
pedagogicznych, które zajmują się wychowaniem"15, to jed
nak w praktyce szkolnej dydaktyka wiąże się powszechnie 
z nauczaniem różnych treści, nie zawsze pełniących funk
cję wychowawczą. Stwierdzenie to znajduje uzasadnienie 
w licznych przykładach nauczania wielu przedmiotów 
w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce, które były oparte 
na podstawach ideologicznych poprzedniego ustroju, a tak
że obecnie w szkolnictwie zawodowym. Wielu absolwen
tów tych szkół nie znajdując zatrudnienia w wyuczonym 
zawodzie powiększa liczbę bezrobotnych albo uczy się 
nowego zawodu na organizowanych dla nich kursach. Dla
tego też ze względów metodologicznych i doświadczeń 
wynikających z praktyki szkolnej celowe staje się wyszcze
gólnienie podstaw dydaktycznych, wychowawczych i opie
kuńczych edukacji regionalnej, uwzględniających zawo
dowe potrzeby lokalnej gospodarki. Żałować należy, ale 
o takim programowaniu kształcenia dla regionu i z myślą 
o jego wszechstronnym rozwoju bardzo rzadko się mówi. 
Uwzględniając to społecznie, ekonomicznie i oświatowo 
ważne zjawisko, znacznie poszerzylibyśmy zasięg kształ
cenia w duchu regionalnym, jako faktu wynikającego z isto
ty specyficznego charakteru natury ludzkiej, świado
mej swoich zadań, ukierunkowanych na życie wspól
notowe, poczynając od rodziny, podstawowej instytucji 
społecznej i wychowawczej. 

Poznanie własnego regionu łączy się w pierwszej kolej
ności z poznaniem dziejów i tradycji kulturalnej swojej ro
dziny. Obserwacja wykazuje, że ten kierunek pracy, obec
nie niemal całkowicie zapomniany, sprzyja umacnianiu więzi 
między pokoleniami i równocześnie pogłębia wiedzę 
uczniów z najnowszej historii, która ze względów ideolo
gicznych w ostatnich dziesięcioleciach była błędnie i po
krętnie przekazywana w szkołach, nie z ich wszakże winy. 
Przez ukierunkowanie procesu dydaktyczno-wychowaw
czego na człowieka, jego rodzinę i społeczność lokalną 
pojawia się doskonała okazja zwrócenia uwagi na szersze 
problemy pedagogiczne, a przede wszystkim na potrzebę 
związku każdej jednostki ludzkiej z całym narodem oraz ludz
kością. Dlatego też ważną funkcją wychowawczą edukacji 
regionalnej jest kształtowanie postaw otwartych i toleran
cyjnych do innych kultur, co ma szczególne znaczenie 
przede wszystkim w środowiskach zróżnicowanych kul
turowo i etnicznie. Z takimi właśnie społecznościami 
lokalnymi spotykamy się na ziemiach zachodnich i pół
nocnych, czyli również w województwie gorzowskim. Za
pewne nikt nie ma wątpliwości, że bogactwo płynące z owe
go zróżnicowania powinno dobrze służyć kształtowaniu 
postaw niezakłamanych i wyrozumiałych, z równoczesnym 
zachowaniem własnej identyczności kulturowej jako war
tości nadrzędnej. 

1 tu pojawia się pytanie o miarę adaptacji i dostosowa
nia się do określonych warunków kulturowo-ekonomicz-
nych lub politycznych, w których sytuacjach przekracza 
się granicę moralnych zachowań. Zauważamy, że np. na 
Śląsku, i nie tylko, zdarzają się przypadki określania wła
snej narodowości jako niemieckiej w rodzinach o ewident
nym polskim pochodzeniu, co znajduje potwierdzenie 
w księgach parafialnych i innych źródłach. Pojawiają się 
też sytuacje, kiedy przy składaniu oświadczeń podatko
wych, podczas pracy zarobkowej w Niemczech, dochodzi 
do formalnego występowania katolików z Kościoła. Czyli 
dochowanie wierności rodzimej i narodowej tradycji kultu

rowej oraz granice jej przekraczania należą do poważnych 
problemów pedagogicznych w wychowaniu regionalnym 
oraz etycznych w szerszym rozumieniu. 

W tym miejscu powiedzmy jeszcze i to, że edukacja 
regionalna dzięki temu, że odwołuje się do przeszłości, jest 
ukierunkowana na doskonalenie współczesności i mode
lowanie przyszłości regionu, pełniąc kreatywną funkcję 
kształtuje postawy twórcze i aktywne, uczy odpowie
dzialności za stosunki społeczno-kulturalne panujące 
w najbliższym środowisku. Tym zadaniom nieźle służą 
przeobrażenia ustrojowe, pozwalające samorządom lo
kalnym decydować o własnych sprawach. Niestety, przy 
tej okazji w wielu miejscowościach pojawiają się sytuacje 
niepokojące, zwłaszcza w trakcie przejmowania oświaty 
przez gminy. Polegająone na próbach likwidacji mniejszych 
szkół. Jest to znak, że decydenci nie zdają sobie sprawy 
z tego, iż tak naprawdę właśnie w małych szkołach istnieją 
najlepsze warunki do pracy wychowawczej, autentycznej 
współpracy nauczyciela z domem rodzinnym ucznia i jego 
tradycją kulturową. Takie myślenie prowadzi do wniosku, 
że trzeba przeciwstawiać się sytuacjom, kiedy okoliczno
ści ekonomiczne przesłaniają wartości ogólniejsze, jakimi 
są potrzeby rozwojowe warstwy duchowej każdego mło
dego człowieka. 

Ale na tym nie kończy się doniosłość wychowawcza 
edukacji regionalnej młodzieży. Ważne jest także wskaza
nie dróg ulepszenia indywidualnych możliwości spędza
nia wolnego czasu i kreowania swoich losów życiowych. 
Te zagadnienia są wyjątkowo ważne w środowiskach do
tkniętych patologiami życia społecznego. One to często 
biorą swój początek w nieumiejętnym organizowaniu wła
snego czasu wolnego. Młodzież pozbawiona po lekcjach 
opieki wychowawczej, przyzwyczajona do biernego uczest
nictwa w okruchach kultury telewizyjnej, częściej nerwicu-
jącej i paraliżującej wyobraźnię widza niż go kształcącej, 
nierzadko staje się bezradna w sytuacjach wymagających 
samodzielności w podejmowaniu decyzji społecznie poży
tecznych. 

Ale niezależnie od tego, co już powiedzieliśmy, trzeba 
jeszcze wspomnieć o opiekuńczych walorach edukacji re
gionalnej, głęboko splatających się z koniecznością prze
kraczania schematycznego kształtu programu szkolnego 
nauczania, coraz częściej determinowanych uwarunkowa
niami gospodarczymi. Jest więc niezbędne, ażeby z tego 
powodu nauczyciel - regionalista, niezależnie od marnej 
gratyfikacji finansowej, na zajęciach pozalekcyjnych przed
łożył swoje oddziaływanie wychowawcze również na czas 
wolny młodzieży. Tego bowiem wymaga istota wychowania, 
którego nie można ograniczyć do tradycyjnej jednostki dy
daktycznej. Wiemy doskonale, że wspólne przemyślenie 
i przygotowanie imprez regionalnych wymaga dłuższego 
obcowania nauczyciela z uczniami, w trakcie którego do
konuje się trudny proces opieki i wychowania. Ponieważ 
takie spotkania nie są krępowane sztucznymi rygorami ani 
regulaminem dyscyplinującym zachowanie się uczniów i na
uczyciela, dlatego w sposób naturalny, niemal spontanicz
ny, dają młodzieży szanse na spełnienie własnych zainte
resowań intelektualnych oraz przeżyć estetycznych. Poza 
umocnieniem solidarności w działaniu uczą umiejętności 
organizowania własnego czasu wolnego, co jest ważne 
w dobie nam współczesnej, kiedy młodemu pokoleniu za
grażają negatywne wpływy środowiskowe. W taki oto spo
sób realizowana edukacja regionalna umożliwia otoczenie 
młodzieży całościową opieką, przekraczającą granice cza
su lekcyjnego, wykraczającą poza mury obiektu szkolne
go. I w takim układzie szkoła staje się ważnym składnikiem 
wychowawczym całego środowiska lokalnego. Z tego po
wodu społeczność lokalna powinna zadbać o godziwe 
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warunki pracy oświatowej w każdej szkole w wymiarze po
wszechnym. Jest tu więc potrzebna chwila głębokiej zadu
my. Troska o wytworzenie klimatu niemal rodzinnego, otwar
cie na człowieka, przyjęcie postawy przychylnej dla niego 
i zrozumienia, że świat można oglądać przez pryzmat służ
by drugiej osobie ludzkiej i odpowiedzialności za nią, spo
czywa na wszystkich decydentach i instytucjach w regio
nie. Dopiero wtedy łatwiej będzie regionalizmowi przenieść 
się w strefę myśli ludzkiej i jej zwrócenie się w stronę ojczy
zny ojczyzn - norwidowskiej wielkiej odpowiedzialność 
zbiorowej. Zatem przyjęcie w edukacji regionalnej trzech 
składników: dydaktycznego, wychowawczego i opiekuń
czego oznaczać będzie przejście w pracy z młodzieżą od 
słów do czynów. Wtedy tylko potrafimy udowodnić, po
wtarzając za Władysławem Gębikiem, że „regionalizm jest 
żywym nurtem tworzenia idącym z przeszłości w przy
szłość"16. 

Nie powinniśmy także zapominać, że tylko pełne uka
zanie regionu w procesie nauczania i wychowania jest 
w stanie usunąć główne napięcia programowe współcze
snej szkoły, w której dokonuje się gwałtowne zderzenie 
wartości i norm etyczno-moralnych cenionych przez jed
nych, a kategorycznie odrzucanych przez innych. Odnosi 
się to zarówno do stosunków międzyosobowych, jak też 
relacji między grupami dzielonych z powodu różnic poli
tycznych, wyznaniowych, etnicznych, kulturowych i in
nych. Oczywiście te różnice, nie pomijając także ekono
micznych, wcale nie muszą prowadzić do konfliktów, ale 
często utrudniają pracę wychowawczą i wzbudzają nieuf
ność do odmiennego widzenia dzisiejszej, mocno skompli
kowanej rzeczywistości, nieustannie zmniejszającej swą 
przychylność wobec człowieka. Dlatego od pedagogów 
coraz bardziej zdecydowanie oczekuje się kształcenia ludzi 
o otwartych umysłach, innowacyjnych, potrafiących spo
glądać na swój region i na otaczający świat, jak na zbiór 
problemów wymagających rozwiązania, zdolnych do roz
wijania więzi międzyludzkich i umiejących tworzyć klimat 
przychylny współdziałaniu. Koniecznym zaś warunkiem 
współdziałania ludzi są między innymi wysokie standardy 
i normy moralne. Niezbędną legitymizacją człowieczej mo
ralności, jak to jeszcze pod koniec XVIII wieku dostrzegał 
Immanuel Kant (1724-1804), jest świat wartości. Zacytuje
my jego napis nagrobny, w kaplicy kaliningradzkiej: „Nie
bo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie"17. 

Zbliżając się już do podsumowania nie sposób jeszcze 
nie dodać, że: 

Po pierwsze: fundament wszelkiej edukacji regionalnej, 
zwłaszcza zaś młodzieży szkolnej, powinny stanowić war
tości uniwersalne, czyli takie, które nie mają ani miejsca, 
ani daty, a nie obłędny pogląd Tomasza Hobbesa (1588-
1679), prowokacyjnie uważającego, iż sytuacją zwyczajną 
ludzkości jest „walka wszystkich przeciw wszystkim" 
(Homo homini lupus)18. Zatem nie identyfikując się z ego
istycznymi wywodami Hobbesa przypomnijmy, że według 
Wilsona siłą sprawczą aktywności człowieka jest pewien 
altruizm, a w opinii Arystotelesa tkwi ona we współdziała
niu z innymi, Fromm natomiast wywodził ją z miłości, Ma
slow zaś z naturalnego pragnienia samorealizacji. Oznacza 
to, co jest całkowicie zwyczajne, iż poprzez dobrze zorgani
zowany i przemyślany rzeczowo oraz metodycznie złożony 
proces edukacyjny z „małej ojczyzny" można uczynić ob
szar przyjaźni, zrozumienia, współdziałania i przyczółek ludz
kiej solidarności. 

Po drugie: za pozytywny należy uznać fakt, że obec
nie wreszcie zbliżyliśmy się do sytuacji oznaczającej 
zapowiedź „wywyższenia" edukacji regionalnej do obo
wiązku programowej działalności szkoły19. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że stało się tak również za sprawą 
ostrego buntu skierowanego przez antypedagogów (Hu-
bertus von Schoenebeck, Carl Bereiter, Alicja Muller, 
Ekkeherd von Brounmuhl, Stanisław Ruciński) przeciwko 
szablonowości dzisiejszej szkoły. Niejako więc została jej 
narzucona konieczność szybkiego doskonalenia całego 
systemu pracy, także przez zaciekawienie dziecka specyfi
ką i niepowtarzalnym urokiem najbliższej okolicy, która jest 
początkiem odkrywania i udziału w tworzeniu dobrego spo
łeczeństwa i lepszego świata. Z łatwością przypominamy 
sobie tamten świat, świat lat dziecięcych, w którym po 
upływie kilku dziesiątek lat wszystko wydaje się sym
patyczniejsze, nawet te zdarzenia, które kiedyś były 
mniej przyjemne, stają się miłe. Wyprawa do świata dzie
ciństwa jest dla każdego z nas powrotem do utraconego 
raju - krainy pełnej rodzinnego ciepła, bezpieczeństwa i bez
troski. Na tamtych uliczkach, miedzach, polnych ścieżkach 
i kwiecistych łąkach, nad krętymi strumykami odkrywali
śmy świat, poznawaliśmy go i smakowaliśmy. 

Patrząc na omawiane zagadnienie z perspektywy cza
su, należy mieć nadzieję, że obserwowane obecnie ożywie
nie edukacji regionalnej młodzieży spowoduje, iż bardzo 
wcześnie wyłoni ona piękno swojej okolicy, rozsmakuje 
się niepowtarzalnym urokiem własnej miejscowości i za
dba o jej rozwój oświatowy, kulturalny oraz gospodarczy. 
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niniejsza publikacja jest referatem wygłoszonym podczas sesji popularnonaukowej 
„Sierpień'80. Śladami tczewskich współtwórców NSZZ „Solidarność"", która odbyła się 
29 sierpnia 2005 roku w Tczewskim Centrum Kultury. 

Autor korzystał ze wspomnień historycznych działaczy „Solidarności". 
HHIHHMHHHB9H 

BARTOSZ ŚWIĄTKOWSKI 

Początki kolejarskiej 
„Solidarności" 

£ - | r^pzew od lat nazywany był miastem kolejarzy i jest 
nim do dziś, ponieważ stanowi jeden z najważniej
szych węzłów kolejowych w Polsce. Dlatego waż

nym zagadnieniem życia społecznego było powstanie Nie
zależnych Związków Zawodowych na kolei. Wystąpienia 
stoczniowców oraz wielu innych zakładów w różnych mia
stach Polski w roku 1980, które doprowadziły do podpisa
nia porozumień 31 sierpnia, dały podwaliny pod tworzenie 
się resortowych Niezależnych Związków Zawodowych. 

Kolej na terenie Polski oraz węzła tczewskiego w sierp
niu 1980 roku nie strajkowała. Takie były dyspozycje Le
cha Wałęsy. Prosił o wstrzymanie się od strajku, ponieważ 

■tylko drogą kolejową możliwe było przewożenie żywności. 
Komitety Założycielskie Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych pojawiły się na terenie węzła PKP 
Tczew już na początku września 1980 roku, po 17 września 
utworzono pełną nazwę poprzez dodanie słowa „Solidar
ność". Komitet Założycielski przy stacji PKP Zajączkowo 
Tczewskie na spotkaniu z Naczelnym Dyrektorem Północ
nego Okręgu Kolei Państwowych zażądał powrotu na sta
cję Romana Urbańskiego, który został usunięty z Zającz-
kowa Tczewskiego i przeniesiony do Kościerzyny w 1978 
roku. Powodem tego przesunięcia było głośne krytykowa
nie przez Urbańskiego nieuczciwości naczelnika stacji oraz 
przewodniczącego Rady Zakładowej Związku Kolejarzy. 
Dyrektor naczelny przyjął postulat załogi z zapewnieniem, 
że od 1 października 1980 roku Roman Urbański będzie po
nownie pracownikiem stacji PKP Zajączkowo Tczewskie. 
Jednak danego słowa nie dotrzymał, w efekcie czego dnia 

1 października strajk w Zajączkowie stał się rzeczywisto
ścią. Przeprowadziły go właściwie dwie osoby: starszy usta
wiacz Leon Czapiewski oraz Józef Literski - dyżurny ru
chu. Przerwa w pracy na największej stacji towarowej PKP 
Polski Północnej trwała od godz. 1000 do 1330, czyli do chwili 
otrzymania wiadomości od dyrektora naczelnego, że z dniem 
2 października Roman Urbański wraca do pracy na stację 
w Zajączkowie. 

Przy węźle kolejowym PKP Tczew działało kilka Komisji 
Zakładowych NSZZ „Solidarność". Najważniejsze z nich 
to: 

• Komisja Zakładowa przy Lokomotywowni PKP Za
jączkowo Tczewskie, do której należeli także pracownicy 

z Kolejowej Straży Pożarnej, naprawy rewizyjnej, szkoły 
kolejowej i warsztatów kolejowych. Była to najliczniejsza 
ze wszystkich komisji z przewodniczącym Stanisławem Za
czyńskim, sekretarzem - Kazimierzem Niemczykiem i pierw
szą księgową - p. Jentą. 

• Komisja Zakładowa przy stacji PKP Zajączkowo 
Tczewskie obejmowała swym zasięgiem także pracowni
ków Ogrodnictwa PKP Tczew oraz stacji PKP Zblewo. Jej 
przewodniczącym był Roman Urbański, jego zastępcami: 
Leon Czapiewski i Józef Szlagowski, sekretarzem - Zdzi
sław Andrysiak, zaś skarbnikiem - Henryka Barcikowska. 
Jak wspomina Leon Czapiewski i Czesław Borczyk, pierw
sze wybory odbyły się w czasie spotkania na świetlicy. 
Stawili się tutaj ci, którzy nie pracowali tego dnia. Jednak, 
aby wszystkim umożliwić głosowanie Stanisław Paluchow-
ski, Czesław Borczyk oraz trzecia osoba, której nazwiska 
moi rozmówcy nie pamiętają, wzięli urnę zrobioną z karto
nu i poszli do załóg, które w tym czasie były na posterun
kach pracy. 

• Komisja Zakładowa przy Wagonowni PKP Zającz
kowo Tczewskie, której przewodniczącym był Jan Kreft, 
a jego zastępcą Andrzej Korda. Jan Kreft w rozmowie wspo
minał, że nie spodziewał się wyboru na przewodniczącego 
i początkowo bał się tej funkcji, gdyż miał dużo obowiąz
ków związanych ze swoim stanowiskiem pracy. Wszystko 
zaczęło się od przerwy śniadaniowej, podczas której na 
polecenie naczelnika miał odczytać dekret z dyrekcji gdań
skiej dotyczący ustawy zezwalającej na oficjalną działal
ność związku. Podczas tego śniadania obecny był ksiądz 
Stanisław Cieniewicz, który przybył podziękować koleja
rzom za pomoc przy budowie kaplicy. Ludzie stwierdzili, że 
jeśli ma działać związek, to trzeba wybrać tymczasowego 
przewodniczącego i wtedy wybrano właśnie jego. Tak zwa
na wagonówka jako pierwsza powiesiła krzyże w swoich 
pomieszczeniach. Krzyż i obraz Matki Boskiej na stołówce 
powiesiły kobiety. Przeszkadzało to partyjnym, jednak nikt 
nie odważył się ich zdjąć. 

Oprócz wyżej wymienionych istniały jeszcze komi
sje przy Magazynie Zaopatrzenia Materiałowo-Tech-
nicznego w Tczewie, stacji PKP Tczew, Rejonie Bu
dynków Tczew oraz Obwodzie Lecznictwa Kolejowego 
w Tczewie. 
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Przedstawiciele Komisji Zakładowych NSZZ „Solidar
ność" węzła PKP Tczew powołali Komisję Porozumiewaw
czą NSZZ „Solidarność" węzła PKP Tczew z przewodni
czącym Romanem Urbańskim. Komisja ta nie była orga
nem nadzorczym. Jej zadanie polegało na stworzeniu 
możliwości porozumiewania się przedstawicieli poszcze
gólnych komisji w sprawach kolejarzy oraz udzielania 
wzajemnej pomocy. Działacze Związku Zawodowego 
Kolejarzy wielokrotnie próbowali dezorganizować jej 
prace, np. przez zajmowanie pomieszczenia, w którym mia
ło się odbywać posiedzenie. Przedstawiciele kolejowych 
Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność" jeździli rów
nież na cotygodniowe spotkania plenarne komitetów 
założycielskich z Prezydium Międzyzakładowego Ko
mitetu Założycielskiego. 

Dla związkowców węzła PKP Tczew ważniejsza była 
łączność z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim 
Gdańsk, a później z Zarządem Regionu Gdańskiego niż 
współpraca z Okręgową Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidar
ność" w Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo
wych Gdańsk. Spotkania w Gdańsku odbywały się w każ
dy wtorek w siedzibie NOT lub stoczni. Spotkanie zapo
wiedziane na 13 maja 1981 roku na Politechnice Gdańskiej 
nie odbyło się z powodu zamachu na życie papieża. Na 
zebraniajeździli przewodniczący komisji. Każdy z nich otrzy
mał bezpłatny bilet na przejazd i wejściówkę. Były one prze
znaczone dla jednej osoby upoważnionej. W przypadku, 
gdy przewodniczący nie mógł jechać na spotkanie, zastę
powała go wyznaczona osoba upoważniona do tego i tak 
np. z lokomotywowni delegowany był Stanisław Zaczyń
ski lub Lech Brodnicki albo Krystyna Dolna, z wagonowni 
Jan Kreft lub Andrzej Korda albo Marek Tomasiak, ze sta
cji Zajączkowo Tczewskie zaś Roman Urbański lub Leon 
Czapiewski. Na zebraniach rolę dyktafonów spełniały wie
lokrotnie magnetofony. Dodatkowo przedstawiciele Ko-

Proporczyk 
organizacji 
związkowej 
NSZZ „Solidarność" 
w Lokomotywowni 
PKP w Zajączkowie 
Tczewskim. 
Fot. Stanisław 
Zaczyński 
Źródło: Józef Golicki, 
Album Tczewski 
1945-2000. Początek 
i Koniec, Gazeta 
Reklamowa i Agencja 
Impresaryjna 
„Pop & Art", 2005/2006 

misji Zakładowych z zakładów pracy w Tczewie zaczęli spo
tykać się w Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja, co stanowi
ło zalążek późniejszego Podregionu w Tczewie. 

20 października 1980 roku w Lokomotywowni Wrocław 
Główny zostało zawarte porozumienie między Między-
okręgową Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność" z siedzibą w Gdańsku a Komisją Rządową 
PRL w sprawie realizacji postulatów przedstawionych 
Komisji Rządowej przez Międzyokręgową Komisję Po
rozumiewawczą Kolejarzy w dniu 17 października 1980 
roku w Gdańsku. Postulaty parafowane przez obie stro-
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Fragment budynku Lokomotywowni w Zajączkowie Tczewskim, sierpień 1980 r. 
Fot. Stanisław Zaczyński 

Źródło: Józef Golicki, Album Tczewski 1945-2000. Początek i Koniec, 
Gazeta Reklamowa i Agencja Impresaryjna „Pop & Art", 2005/2006 
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ny 29 października 1980 roku, zostały podpisane przez 
wicepremiera. Było ich 45, część pokrywała się z 21 po
stulatami wysuniętymi przez Międzyzakładowy Komi
tet Strajkowy, pozostałe dotyczyły płacy i warunków 
pracy na kolei. 

W czasie wyborów delegatów na I Regionalny Zjazd 
NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego cały węzeł PKP 
Tczew podzielono na okręgi wyborcze. Lokomotywownia 
Zajączkowo Tczewskie samodzielnie stanowiła jeden okręg 
wyborczy, ponieważ liczyła najwięcej członków. Stacja PKP 
Zajączkowo Tczewskie tworzyła jeden okręg wyborczy wraz 
z wagonownią PKP Zajączkowo Tczewskie i Magazynem 
Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego w Tczewie. Pod-
regiony miały zapewnioną określoną liczbę członków do 
Zarządu Regionu Gdańskiego „Solidarność". Podregion 
Tczew liczył 3 członków. Działacze związkowi na te miejsca 
wyznaczyli: Lecha Lamkiewicza z POLMO (dzisiejszy 
EATON), Czesława Płocharczyka ze służby zdrowia i Ro
mana Urbańskiego z PKP. 

Związek NSZZ „Solidarność" przy węźle kolejowym 
PKP otrzymał także pomieszczenia z telefonami do swej 
działalności, w których urzędowali członkowie zarządu 
Komisji Zakładowych. Przewodniczący Komisji Zakłado
wych mieli możliwość uzyskiwania pensji z kasy związku. 
Część z nich rezygnowała z tego przywileju, pobierając 
nadal pensję z zakładu pracy. 

13 września 1981 roku o godzinie 13°° odbyło się po
święcenie sztandaru NSZZ „Solidarność" przy Lokomoty-
wowni. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ze Stare
go Dworca do Domu Kultury Kolejarza na mszę świętą, 
której przewodniczył ks. dr Wacław Preis, ówczesny dzie
kan i proboszcz parafii farnej. Wzięło w niej udział wielu 
mieszkańców Tczewa oraz gości spoza miasta. Z całą 
pewnością przybyłoby jeszcze więcej osób, lecz tego dnia 
odbywały się również uroczystości odpustowe w Piasecz
nie. Po ogłoszeniu stanu wojennego sztandar został za
brany z gabloty przez służby SB. Poświęcenie drugie
go sztandaru odbyło się 3 maja 1990 roku w kościele 
p.w. św. Józefa. Mszy św. przewodniczył duszpasterz kole
jarzy węzła PKP Tczew ks. dziekan Stanisław Cieniewicz. 

13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny i wraz 
z nim nastąpiła delegalizacja Związku NSZZ „Solidarność". 
Wszystkie pomieszczenia związkowe zostały zrewidowa
ne i zaplombowane. Miały miejsce także internowania. Spo
śród działaczy kolejowych z Tczewa internowani byli: 

- Jan Beling ze stacji PKP Zajączkowo Tczewskie 
w okresie od 13 do 31 grudnia 1981 roku; 

- Leon Czapiewski ze stacji PKP Zajączkowo Tczew
skie w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 29 kwietnia 1982 
roku; 

- Roman Urbański ze stacji PKP Zajączkowo Tczew
skie w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 9 grudnia 1982 
roku. 

Wszyscy przebywali w obozie w Strzebielinku. Jak 
wspomina Leon Czapiewski, 13 grudnia wrócił z pracy i po
szedł na imieniny do sąsiadki. O godz. 2405 zobaczył przed 
domem dwa samochody milicyjne. Po wejściu do mieszka
nia milicjanci tłumaczyli, że przyjechali, aby zabrać go do 
Zajączkowa, bo było włamanie i miał sprawdzić, co zginęło. 
Uwierzył w to, ubrał się i poszedł z milicjantami do samo
chodu. Domyślił się, że coś się nie zgadza, ponieważ zbyt 
długo jechali, jednak nikt nie chciał mu udzielić żadnych 

informacji. Zawieziono go do Pruszcza Gdańskiego i umiesz
czono w świetlicy, w której były już inne osoby i ciągle 
przywożono kolejne. Dopiero tutaj dowiedział się o stanie 
wojennym. Wszystkim zabrano dowody osobiste. Po oko
ło godzinie przewieziono ich do Czarnego koło Szczecinka, 
ale tam nie było już miejsca i cała grupa trafiła do Strzebie-
linka. Oprócz wcześniej wymienionych kolejarzy byli z nim 
inni tczewianie: Andrzej Bunikowski i Jerzy Bandrowski 
z PKS-u oraz Stanisław Mrożek, Marian Stawicki, Roman 
Szlagowski, Stanisław Wolicki, Andrzej Staśkowski, Lech 
Lamkiewicz, Andrzej Kaszuba i Jerzy Lamkowski z POLMO. 
Wyprowadzono ich z samochodu pod obstawą dużej gru
py ZOMO, co wzbudziło u Czapiewskiego obawę, że będą 
bici. Na szczęcie skończyło się na przesłuchaniach i robie
niu zdjęć. Żona pana Leona dowiedziała się o jego sytuacji 
dopiero 22 grudnia. W obawie przed kolejnymi rewizjami 
spaliła zeszyt z jego notatkami. Po internowaniu Czapiew
ski przez 3 lata nie mógł wrócić do pracy na kolei. Musiał 
także stawiać się na komendę w Gdańsku, a potem co ty
dzień na komendę w Tczewie. Po powrocie na kolej czas 
internowania był mu liczony jako przerwa w pracy, co mia
ło wpływ na obniżenie wysokości jego pensji, a potem 
emerytury. Roman Urbański po internowaniu już nie wrócił 
do pracy na kolei. Jan Kreft nie był internowany, ale ma 
nieprzyjemne wspomnienia z pokoju 18 w Zajączkowie, 
w którym odbywały się przesłuchania przez SB. Oprócz 
tego Andrzej Korda i Stanisław Zaczyński kilkukrotnie byli 
przesłuchiwani na komendzie milicji w Tczewie. 

W czasie zawieszenia działalności związku zacieśniły 
się kontakty członków NSZZ „Solidarność" z Kościołem. 
Bardzo prężnie działało duszpasterstwo kolejarzy, którego 
pierwszym kapelanem był ks. Roman Spichalski, a następ
nie tę funkcję przejął ks. Stanisław Cieniewicz i piastuje ją 
do dnia dzisiejszego. Duszpasterzem ogólnopolskim kole
jarzy od początku do dnia dzisiejszego jest ks. Eugeniusz 
Zarębiński z Lublina. Sztandar duszpasterstwa kolejarzy 
w Tczewie ma dość ciekawą historię, ponieważ NSZZ „So
lidarność" kolejarzy z Radomia zamówił sztandar u hafciar-
ki w Tczewie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nikt się 
nie dowiadywał o ten sztandar. Wtedy wyszyta była tylko 
jedna strona. Wyszywająca sztandar Anna Trutkowska po
wiedziała o tym zamawiającym sztandar dla duszpaster
stwa tczewskiego. Wyszyta została odpowiednio druga 
strona i właśnie ten sztandar został sztandarem duszpa
sterstwa kolejarzy w Tczewie. Pielgrzymki kolejarzy na Jasną 
Górę biorą swój początek w roku 1981 i odbywają się co 
roku. W latach osiemdziesiątych nie pozwalano pielgrzy
mom rezerwować wagonów, dlatego zamawiano sobie in
dywidualnie miejsca. Dopiero w roku 1988 mieli zarezerwo
wane dwa wagony, a w latach późniejszych już całe pocią
gi. Należy jeszcze wspomnieć, że w 1980 roku wagonownią 
podarowała ornat, a w 1981 baldachim parafii p.w. Najświęt
szej Maryi Panny Matki Kościoła. Tabernakulum kościoła 
tejże parafii również zostało ufundowane przez nią. To szcze
gólnie cenny dar, ponieważ jest ono złocone, a na frontonie 
przedstawione zostały trzy gdańskie krzyże. Kolejarze przez 
cały czas pomagali w budowie tej świątyni. Po ogłoszeniu 
stanu wojennego pieniądze związkowe Lokomotywowni zo
stały przekazane ks. Stanisławowi Cieniewiczowi. 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że „Soliadrność" 
tworzyli nie tylko wspomniani działacze, ale zwłaszcza sze
regowi członkowie. 
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WOLFRAM DIRKSEN 
Tłumaczenie: MARIUSZ ŚLEDŹ 

Spojrzenie 
na Nizinę Walichnowską 

(dokończenie) 

Założenie Związku Wałowego 
Niziny Walichnowskiej 

Związek Wałowy Niziny Walichnowskiej utworzo
no w 1854 roku. Powstanie jego poprzedziły liczne 
konsultacje prowadzone przez przedstawiciela rzą

du asesora Schliepa. Związkowi nadano statut, zawierają
cy zarówno prawa i obowiązki członków, jak i jego orga
nów wybieralnych. Statut oparto na pruskim prawie: „Usta
wie względem spraw grobelnych" z dnia 28 stycznia 1848 
roku oraz na rozporządzeniu dopełniającym z dnia 14 listopa
da 1853 roku. Członkami związku stali się, w myśl nowego 
prawa, wszyscy posiadacze gruntów, także parafie, szkoły 
i inne podmioty posiadające grunty. Była to dość istotna 
różnica, gdyż członkami wspólnoty wałowej były gminy. 
Członkowie związku wybierali spośród siebie reprezentan
tów, którzy razem ze starostą wałowym, swym przewodni
czącym oraz inspektorem wałowym tworzyli tzw. urząd wa
łowy. Był to „parlament" związku. Rozstrzygał corocznie 
o zakresach podejmowanych robót, np. o robotach odtwo-

rzeniowych na wałach, kanałach i rowach, remontach śluz 
i pomp, a także o źródłach finansowania tychże robót. Urząd 
wałowy miał jeszcze za zadanie kontrolę zarządu związku. 
Zarząd, organ wykonawczy, tworzyli: starosta wałowy, jego 
zastępca oraz dwóch przysięgłych wałowych. Starosta 
wałowy posiadał szerokie kompetencje. Był głównym re
prezentantem związku, ponadto posiadał kompetencje od
nośnie prowadzenia spraw bieżących. Był także przełożo
nym personelu technicznego i administracyjnego związku. 
Zastępca oraz przysięgli wałowi wspierali głównego wało
wego w jego działaniach. Dodatkową osobą funkcyjną był 
inspektor wałowy, sprawujący nadzór techniczny nad 
robotami, który posiadał także kompetencje związane ze 
sprawami finansowymi. 

4 sierpnia 1854 roku rząd pruski zatwierdził statut Związ
ku Wałowego Niziny Walichnowskiej. Nizina Walichnow
ską stała się tym samym pierwszą w Prusach Zachodnich, 
która posiadała związek wałowy. Myślę, że interesujące 
będzie przedstawienie pierwszej strony statutu w ówcze
snej polszczyźnie. 

Statut 
dla Związku Wałowego Walichnowskiej Niziny 

z dnia 4 sierpnia 1854 roku 
(Zb. Ust. 1854, str. 460) 

My, Fryderyk Wilhelm, z laski Bożej, król Pruski etc. etc 

Gdy uważano za potrzebne, właścicieli Walichnowskiej Niziny złączyć, dla wspólnego utrzymywania, według 
zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1848 (zbiór ustaw z roku 1848, str. 126), rozbudowanych walów jak i do wykonywa
nia i utrzymywania urządzeń do odwodnienia, w jeden związek wałowy i gdy nastąpiło ustawowo przepisane wysłu
chanie uczestniczących, zezwalamy My niniejszem na podstawie ustawy o walownictwie, z dnia 28 stycznia 1848, 
§§ 11 i 15 (zbiór ustaw z roku 1848, strona 54) na utworzenie Związku Wałowego z oznaczeniem: 

„Związek Wałowy Walichnowskiej Niziny" 
i udzielamy temuż następujący statut: 

, § 1 
W nizinie, położonej na lewym brzegu Wisły od gór przy Ciepłem, poniżej miasta Gniewu, aż do Słońskich gór, 

złącza się właścicieli wszystkich zawałowanych nieruchomości, które bez obwałowania przy stanie wody 21 stóp i 5 
calów przy peglu na montowskim ostczu, uległyby powodzi, w jeden Związek wałowy. 

Właściwy Sąd jest Sąd Grodzki w Gniewie. 
§2 

Wszelkie prawa i wszelka własność dotychczasowego stowarzyszenia wałowego w Wałichnowach, w szczególno
ści odnośnie do starego wału od Borawy pod Połskie Gronowo aż do połączenia przy nowym wale poniżej Wielkich 
Walichnów, odnośnie do dawniejszego wału końcowego, teraźniejszego wału pomocniczego od wału ochronnego 
przy Międzyłężu aż do Garcówskich gór, jak i prawa do faszyn (faszyn do obrony wałów) drzewa opałowego i budulca 
wobec królewskiego fiskusu leśnego przechodzą bez odszkodowanych na Związek Wałowy. 

KMR 
1 1 
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Kolejne 22 paragrafy regulują precyzyjnie wszystkie 
prawa i obowiązki członków i innych organów. 

Pierwszym starostą wałowym został gospodarz Poll-
nau z Nowego Miedzyłęża. Zaszczytną funkcję sprawował 
jednakże tylko kilka miesięcy. 23 stycznia 1855 roku jego 
następcą wybrano G. Richtera z Wielkiego Garca. Dopro
wadził on do wyboru nowego zarządu, założył księgi rachun
kowe oraz księgę uchwał. W czasie jego przewodniczenia 
doszło do katastrofalnej powodzi z 1855 roku. Ogrom pracy, 
którą musiał wówczas wykonać, przyczynił się do złożenia 
przez niego dymisji. Na posiedzeniu urzędu wałowego 
w dniu 24 kwietnia poproszono go jednak o wycofanie dy
misji, za czym optował Johann Jakob II Dirksen z Małych 
Walichnów, przysięgły wałowy górnego okręgu od chwili 
założenia związku. Długi związku, w następstwie powodzi, 
wzrosły z 20.000 do 180.000 talarów. Niesnaski w urzędzie 
wałowym spowodowały jednak, że G. Richter zrezygnował 
ze stanowiska. Dotychczasowy zastępca A. Ziehm z Lignów 
Szlacheckich objął urząd 28 lipca 1856 roku i sprawował go 
przez 21 lat. Podczas jego przewodniczenia podzielono wał 
na sześć odcinków (1856), wprowadzono nowoczesne meto
dy konserwacji i rozbudowy głównych kanałów (1857), 
zastosowano kruszenie lodu przy pomocy ładunków wybu
chowych w czasie powodzi 1859 roku, ulepszono stan tech
niczny pomp (1871-1873), odnowiono wrota śluzy (1873-1875) 
i wykonano jeszcze wiele innych robót. 

Długo utrzymujący się wysoki stan wody w Wiśle w zi
mie 1876/1877 znacząco podniósł stan wód gruntowych, 
zanotowano także przesiąkanie „kurzawki". Gospodarze po
siadający grunty w miejscach niżej położonych, zaczęli do
magać się włączenia pomp także zimą, aby wiosną móc 
odpowiednio wcześnie rozpocząć prace polowe. Rozbież
ne zdania co do bardzo kosztownego, zimowego pompowa
nia wody oraz choroba oczu skłoniły A. Ziehma do złożenia 
urzędu. 6 sierpnia 1878 roku dotychczasowy zastępca, 
gospodarz Wilhelm Herbst z Wielkich Walichnów, objął 
obowiązki przewodniczącego. Jeszcze tego samego roku, 
10 września, wybrano jego zastępcę. Został nim mój pra
dziadek Rudolf Dirksen z Małych Walichnów. 

W roku 1878 rozpoczęto także prace nad dalszym pod
wyższaniem wałów, zaczęto od Ciepłego. Zmieniono kąt 
nachylenia wału od strony wody z 1:2 na 1:2,5. Uznano, że 
szerokość korony wału winna wynieść 4 m zamiast do
tychczasowych 4,40 m. Uzyskany w ten sposób urobek 
pozwolił na podwyższenie wału o 1,60 m do poziomu 10,65 
powyżej poziomu zero na wodowskazie. W tym samym 
czasie zbudowano nowy wał między Małymi Walichnowa-
mi a Nowym Międzyłężem. Stary wał miał słaby punkt w po
staci bardzo ostrego łuku, zastąpiono go więc nowym 
wałem. Prace trwały do 1894 roku. Oprócz zwiększenia 
bezpieczeństwa uzyskano także dodatkowo około 40 ha. 
(W okresie międzywojennym na nowo pozyskanym tere
nie Stanisław Bałdyga i Kazimierz Kozera zbudowali swoje 
gospodarstwa - przyp. M. S.) 

W latach 1879-1880 zbudowano w Pelplinie cukrownię, 
w którtej gospodarze z Niziny Walichnowskiej widzieli szan
sę na rozkwit. W roku 1882 dyrektorem cukrowni został 
starosta wałowy, gospodarz z Wielkich Walichnów, Wil
helm Herbst. Prowadzenie bieżących spraw związku wało
wego przejął jego zastępca, który już w 1880 roku, przez 
kilka miesięcy, pełnił obowiązki w rozszerzonym zakresie. 
W dniu 16 listopada 1883 roku oficjalnie wybrano Rudolfa-

Dirksena na stanowisko Starosty Związku Wałowego Ni
ziny Walichnowskiej. 

Starosta Rudolf Dirksen 

Peter Rudolf Dirksen urodził się 13 maja 1843 roku 
jako drugi syn gospodarza z Małych Walichnów 
Johanna Jacoba II Dirksena (1812-1856), którego 

w tym samym czasie wybrano na przysięgłego wałowego. 
Dzięki ożenkowi ojciec Rudolfa osiedlił się w Małych Wa-
lichnowach. Następnie przejął gospodarstwo swojego te
ścia Christopha Rudolfa Rohrbecka. Rodzina Dirksenów 
wywodzi się z holenderskich rolników, którzy opuścili swoje 
rodzinne strony koło Dollard prawdopodobnie w 1526 
roku6. Chronili się w ten sposób przed działaniami kontrre-
formacyjnymi cesarza Karola V. Wielki mistrz zakonu - Al
brecht von Brandenburg (1513-1568) - sprowadzał ucieki
nierów z Holandii, stwarzając im zachęcające warunki do 
zagospodarowywania terenów. Osiedlano ich nad rzeką 
Wąską, prawobrzeżnym dopływie Wisły. Założono tam 
6 wsi, w których mogli mieszkać, nie płacąc przez 3 lata 
podatków. Rzesze odszczepieńców osiedlały się w doli
nach Wisły i Nogatu od połowy do końca XVI wieku. Przod
kowie Johana Jacoba Dirksena osiedlali się na nizinach 
malborskich i kwidzyńskich. Jako gospodarze pochodzą
cy z zagrożonych powodzią, nisko położonych terenów, 
rozumieli, że zapewnienie bezpieczeństwa, zmeliorowanie 
zasiedlanych terenów możliwe jest jedynie poprzez wspól
ne, w pełni zaangażowane działanie. Dlatego można zrozu
mieć ich zaangażowanie w działaniach wspólnot wałowych. 

Peter Rudolf Dirksen (1843-1904) z żoną Emilią 
Rozalią Elżbietą z domu Goertz (1848-1919) 
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Brat Rudolfa Dirksena, Johann Eduard Dirksen (1839-1900), 
gospodarz z Janowa, sprawował przez 20 lat urząd przewod
niczącego Związku Wałowego Niziny Kwidzyńskiej. Staro
sta związku wałowego Rudolf Dirksen przejął wcale niełatwe 
obowiązki. Jego poprzednicy w ciągu 21 lat istnienia no
wego związku stworzyli dobrze funkcjonujące przedsięwzię
cie. Wały, kanały i rowy, stacje pomp, śluzy, magazyny mate
riałowe i sprzętowe i inne techniczne urządzenia wymagały 
całorocznej aktywności personelu technicznego i admini
stracyjnego. Realizowano coroczne plany prac konser
wacyjnych i modernizacyjnych, w następstwie czego 
zniknęły spory o zimową pracę stacji pomp. Roczny 
budżet związku osiągnął wysokość 57.800 marek, jed
nakże długi wyniosły 284.000 marek. W takich warunkach 
honorowa funkcja przewodniczącego była w rzeczywisto
ści, używając dzisiejszych zwrotów, „Fuli - time - job". 
W pierwszych latach urzędowania zbudowano budynek 
służbowy dla maszynisty stacji pomp i dla palacza maszy
ny parowej napędzającej pompy. Kontynuowano także prace 
nad podwyższeniem wałów. 

Powódź z roku 1888 

Wraz z zapoczątkowanym w roku 1878 podwyż
szaniem wałów sądzono, że powódź nie zagrozi 
Nizinie. Jednakże zagrożenie nadeszło z drugiej 

strony. W okresie gospodarczej prosperity nadszedł rok 
1888. Śnieg i mróz utrudniał ruch drogowy. Jeszcze 13 mar
ca termometry wskazywały -15° C. Do Walichnów dotarła 
depesza informująca o zatorze lodowym pod Toruniem. Go
spodarze, nie bacząc na śnieg i burze gradowe, zaczęli przy
gotowywać się do obrony wałów. Rozstawiono straże, 
wozami konnymi zwożono materiały do umocnień. 
W ciemną noc, 18 marca, poziom wody podniósł się 
w ciągu 8 godzin o ponad 5 m. Nad ranem woda sięgała 
tylko 1,50 m poniżej korony wału. W dziennym świetle 
ukazał się czarny obraz, woda hałaśliwie przelewała się przez 
szczeliny zatoru lodowego, który utworzył się poniżej No-
gatu. Szczęśliwie masy wody i lodu skierowano do Noga-
tu, otwierając wrota śluzy. Nic nie wiadomo o rozmiarach 
szkód na terenie Niziny Malborskiej. Mieszkańcy Niziny 
z niepokojem wpatrywali się w śluzę na Nogacie. Bano się, 
że lód zastopuje ujście. Wypędzano bydło i transportowa
no dobytek na wyżej położone tereny. Służby strażnicze 
postawiono w najwyższym stopniu gotowości. Z Gdańska 
sprowadzono oddział saperów, których zadaniem byłoby 
ewentualne wysadzenie wału poniżej zatoru lodowego, wy
kształconego na Pasiskach. Zabieg ten miałby na celu skie
rowanie wody powodziowej z powrotem do rzeki tuż za 
zatorem. Żołnierze byli także w Wielkich Walichnowach. 
Dwóch oficerów, czterech podoficerów i 20 szeregowców, 
wyposażonych w 20 centnarów ładunków wybuchowych 
przygotowywało się do wysadzenia kolejnego zatoru. 
Woda sięgała 50 cm poniżej nowej, podwyższonej korony 
wału. Stan wody był o 86 cm wyższy od katastrofalnego 
stanu z 1855 roku. Nagle i nieoczekiwanie, 25 marca, około 
południa, popękał zator lodowy na Pasiskach, poziom wody 
zaczął się obniżać. Niestety, radość nie trwała długo. Na
stępnego dnia, 26 marca, nastąpiła gwałtowna odwilż. Za
grożenie nadeszło od strony wysoczyzny. Topniejący śnieg 
uwolnił olbrzymie ilości wody i błota. Kanał Wałowy nie 
był w stanie odebrać tak dużej ilości wody i błotnej masy. 

Woda zniszczyła w wielu miejscach wał przy kanale i rozlała 
się po niżej położonych terenach. 2/3 powierzchni Niziny 
znalazło się pod wodą. W niektórych miejscach jej głę
bokość wynosiła 2 m. Poziom wody na drodze z Wiel
kiego Garca do Walichnów wynosił 60 cm. Jeszcze raz, 
16 kwietnia, żywioł dał znać o sobie. Ulewy trwające 
trzy doby spowodowały wezbranie wód Wisły. Fala po
wodziowa zagrażała szczególnie odcinkowi wału na wy
sokości Wielkich Walichnów. Wielki wysiłek ratowni
ków umacniających wał faszyną i innymi materiałami 
nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Woda przerwa
ła wał porywając 25 000 m3 ziemi. Już 21 kwietnia specjal
na komisja z Kwidzyna oszacowała straty i przystąpiono 
do napraw i udoskonalania budowli. Podwyższono wał 
przy Kanale Wałowym, oczyszczono i wyprofilowano 
sam kanał. Ulepszono także wał w Wielkich Walichno
wach. Postanowiono ponadto, że należy zwiększyć moc 
pomp, aby istniała możliwość odprowadzenia również nad
miaru wód gruntowych. 

22 kwietnia poziom wody obniżył się na tyle, że możli
we było uruchomienie stacji pomp, nie były one jednakże 
w stanie odprowadzić odpowiedniej ilości wody. Szczęśli
wie poziom Wisły obniżył się i otworzono wrota śluzy w Ry
bakach. Prace polowe możliwe były dopiero pod koniec 
czerwca. 

Nowa stacja pomp 

Jeszcze raz okazało się, że odpowiednio wczesne pod
jęcie prac polowych nie będzie możliwe bez skutecz
nego sposobu usuwania nadmiaru wody gruntowej 

i pochodzącej z podsiąków. Tylko zbudowanie stacji pomp 
dużej mocy, które przepompują wodę z Jeziora Pelplińskie-
go poprzez śluzę „Międzyłęż" w Rybakach, będzie rozwią
zaniem problemu. Starosta wałowy Rudolf Dirksen odwie
dził stacje pomp w Prusach Wschodnich i zapoznał się 
z technicznymi, na ów czas, nowościami. Efektem jego pod
róży było sporządzenie memorandum 1, dotyczącego bu
dowy maszyny parowej i stacji pomp. Sporządził je z datą 
15 listopada 1888 roku. 

Budowa stacji o wdzięcznej nazwie „Nadzieja" trwała 
dwa lata. Inwestycja ta była krokiem milowym w historii 
melioracji na Nizinie Walichnowskiej. Po raz pierwszy moż
liwa była regulacja poziomu wód na Nizinie niezależnie od 
poziomu wody w Wiśle. Ta techniczna nowość umożli
wiła znaczne podniesienie statusu ekonomicznego go
spodarstw. 

Kosztem było niestety zadłużenie związku wałowe
go, wyniosło ono 370 000 marek. Zanotowano także 
nieprzyjemny incydent. Skarbnik zdefraudował 7 000 
marek. Tylko wczesne wykrycie przestępstwa zapobie
gło jeszcze większym stratom. Nieuczciwy urzędnik za
płacił wysoką cenę. Dwa i pół roku spędził w więzieniu, 
jego ruchomy majątek został zlicytowany, a gospodar
stwo zmuszony był sprzedać. 

W rok po zakończeniu inwestycji, przyniosła ona 
profity. W ciągu 14 dni usunięto wodę z wiosennych 
roztopów, w 1892 roku wypompowano wodę w ciągu 
4 tygodni. Zaletą było także to, że prace polowe możli
we były również w nisko położonych częściach Niziny. 
Także w przyszłości prace polowe możliwe były najpóź
niej w kwietniu. 

KMR 
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NAD WISŁĄ 

Dom Conrada Dirksena, 
Stary Międzyłęż, 1911 r. 

W latach 1893-1894 majstrowie Wokóck i Lau, obydwaj 
z Nowego, odnowili wrota śluzy w Międzyłężu przy stacji 
„Zgoda" . Ten sam Wokóck, 17 lat później, zbudował dom 
Conrada Dirksena w Międzyłężu. W roku 1895 firma H. Mer-
ten z Gdańska wykonała i zainstalowała nowe żelazne wrota 
śluzy „Nadzieja" w Rybakach. Owe wrota, po ponad stulet
niej służbie, zostały zdemontowane i zastąpione nowymi. Na 
szczęście nie trafiły na złom, można je oglądać na terenie 
Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. (Każde skrzy
dło waży 7 ton, wykonanie i instalacja nowych wrót koszto
wały w 2001 roku 400 000 zł - przyp. M. Ś.). 

Kolejka wąskotorowa 

Najbardziej rentowną uprawą stała się uprawa bura
ków cukrowych. Mimo suchych lat i wczesnych 
jesieni żyzne ziemie Niziny umożliwiały uzyski

wanie wysokich plonów. Starosta Rudolf Dirksen od
powiednio wcześnie zdiagnozował ograniczenie upra-

*c ; 

wy buraka cukrowego, stanowił je transport. Wozy 
konne miały ograniczoną „moc przerobową". Zaanga
żował się wówczas w ideę budowy kolejki wąskotoro
wej. Budowę rozpoczęto w 1895 roku, a ukończono ją 
w 1897. Połączyła ona wszystkie miejscowości Niziny. 
W roku 1929 (50 rocznica powstania cukrowni) przera
biano dziennie 1 300 ton buraków, 1/3 tej ilości pocho
dziła z Niziny Walichnowskiej. 

1 grudnia 1904 roku Rudolf Dirksen odbywał pod
róż służbową do Gniewa. Późnym popołudniem wracał 
pociągiem do domu, tuż przed Wielkimi Walichnowami 
doznał zawału serca. Pozostawił żonę, dwie córki i pię
ciu synów. Czterech spośród nich było gospodarzami. 
Syn Erich przejął gospodarstwo ojca w Małych Wa
lichnowach. Syn Conrad nabył w 1907 roku gospodar
stwo w Międzyłężu. Syn Rudolf Karl kupił gospodar
stwo na Nizinie Kwidzyńskiej. Syn Johann Jacob III 
(1871-1944) objął gospodarstwo w Międzyłężu i został 
następcą ojca jako starosta wałowy. (Jego dom znajdu
je się w centrum Międzyłęża, opuszczony niszczeje 
z każdym dniem, podobnie jak znajdujące się obok, po
zbawione dachu biuro starosty wałowego - przyp. 
M. Ś.). Swój urząd pełnił do śmierci. Od sierpnia 1944 
roku starostą wałowym został Kurt Bonus, gospodarz 
z Międzyłęża. 

Ludność Niziny, przy skrzyżowaniu z drogą do 
Międzyłęża, zbudowała w 1907 roku pomnik. Do budowy 
użyto polnych kamieni. Pomnik wieńczyła wykonana z brą
zu tablica z płaskorzeźbą i napisem: Staroście Wałowemu 
Rudolfowi Dirksenowi z Małych Walichnów, 1883-1904, 
we wdzięcznej pamięci mieszkańcy. Brązowa płyta znik
nęła po wojnie. Obecna płyta poświęcona jest pamięci 
poległych i pomordowanych mieszkańców Niziny Wa
lichnowskiej. 

W październiku br. w Wielkich Walichnowach nastąpi
ło odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej zasługi 
Petera Rudolfa Dirksena - (przyp. red.). 

Pomnik poległych i pomordowanych 
w czasie II wojny światowej, 2004 r. 

1 Dirksen, Johann Otto: Die Bauern im Wiechselwerder, 
Aufzeichnungen zur Familiengeschichte der Dirksen. Eigenverlag 
Schleswig - St. Jurgen 1990. 
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ZENON GURBADA 

Nauczyciel i poeta z Rychławy 

FELIKS HINZ 
(1917-1999) 

D rzyszedł na świat 
24 maja 1917 roku 
w rodzinie rolniczej, 

w samym centrum Kaszub, 
w powiecie kartuskim. Już 
jako sześciolatek rozpoczął 
swoją edukację w szkole 
powszechnej w Klukowej 
Hucie. 

Dziecięce lata, w swoich 
wspomnieniach, przedstawił 
jako najpiękniejszy okres 
swojego życia. Cudowne 
krajobrazy, piękna przyroda 
oraz bogata obrzędowość 

ludowa wywarły niezapomniane wrażenia na całe życie. 
Mając 12 lat udał się po dalsze nauki, nie zdając sobie 

sprawy, że opuszcza rodzinną ziemię na zawsze. Wykształ
cenie i wychowanie pobierał u oo. Franciszkanów w Ko
bylinie - zwanym Wenecją, na równie pięknej - Ziemi Wiel
kopolskiej. Przebywając tam już w wieku 16 lat zaczął pisać 
wiersze. Zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości typu 
klasycznego. 

Okres okupacji przeżył pracując jako robotnik rolny 
na terenie powiatu świeckiego. Był kilkakrotnie aresz
towany i skazany na zagładę: dwukrotnie w Grudziądzu 
oraz w Suchatówce i Nowem, i zawsze cudownie się 
uratował. 

Po wojnie, po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicz
nego, od 1 września 1945 roku rozpoczął pracę nauczyciela 
w Wielkim Komorsku. W lipcu 1947 roku zawarł związek 
małżeński z nauczycielką Franciszką Majewską. Wspólnie 
wychowali dwóch synów: Czesława i Mariana. W 1951 
roku uzyskał dodatkowe kwalifikacje na WKN w Toruniu. 
Potem, już razem z żoną pracowali w Ostrowitem i Rychła-
wie. W 1966 roku przeszedł do pracy w Grudziądzu i tu 
zamieszkali. Razem przepracował 32 lata, w tym 27 lat na 
stanowisku kierowniczym. Został odznaczony Złotym Krzy
żem Zasługi. Wielu w Rychławie wspomina, że był nauczy
cielem z powołania, całkowicie oddanym sprawie. Kochał 
szkołę i swoich uczniów. Służył radą i pomocą, a szczegól
nie dbał o pokrzywdzonych przez los. Był bardzo wymaga
jący w stosunku do siebie, a zarazem wyrozumiały dla in
nych. Zmarł 18 września 1999 roku w Grudziądzu, w domu 
rodzinnym, wśród bliskich. Spoczywa na miejscowym 
cmentarzu komunalnym. 

Przez wiele lat zajmował się twórczością poetycką, naj
więcej jednak pisał będąc na emeryturze. Zaprezentował bar
dzo szeroki zakres tematyczny. Swoją poezją objął piękno 
otaczającej przyrody oraz sylwetki ludzi, szczególnie najbliż
szych i przyjaciół. W wierszowanych opisach zawarł kronikę 
wydarzeń rodzinnych i społecznych oraz przedstawił różne 
koleje ludzkiego życia i warunki je tworzące. Spostrzeżenia ze 
swoich obserwacji uwiecznił w tomikach: „Wiersze i poezje 
wybrane" oraz „Złote myśli", wydanych pośmiertnie w 2001 
roku przez syna Czesława, zamieszkałego w Grudziądzu. 

Absolwenci VII klasy 
Szkoły Podstawowej 
w Rychławie z 1962 r. 
Wśród siedzących 
nauczycieli: Franciszka 
i Feliks Hinzowie 
obie fot. z archiwum 
Czesława Hinza 



KONTERFEKTY 

Wybór twórczości Feliksa Hinza 

Do Rychławy wraz rodziną Feliks Hinz przybył z nowym rokiem szkolnym w 1956 roku. Został kierownikiem szkoły, 
w której uczyła również małżonka i trójka nauczycieli. Tu pobierały naukę miejscowe dzieci, a także te z pobli
skich wiosek: Twardej Góry, Milewa, Przyn i Milewka oraz z oddalonej Zabudowni. Społeczeństwo okolicznych 

wiosek związane było ze środowiskiem szkoły i dlatego z powodzeniem kontynuował działalność amatorskiej grupy 
teatralnej dorosłych w miejscowej placówce kulturalnej. 

Gertruda Woźnicka, prowadząca od dziesięciu lat kociewski zespół ludowy „Rychławiaki" mile wspomina 1960 rok. Po 
zdaniu matury w Świeciu, właśnie w Rychławie rozpoczęła swą pracę pedagogiczną. Pod okiem Pana Feliksa wdrażała się 
również do działalności społecznej, na niwie kultury. Zaangażowaniem swym objęła roczniki następnych pokoleń, co 
zaowocowało wieloma sukcesami, a działalność ta trwa do dziś, mimo przejścia na emeryturę. Z twórczości Feliksa Hinza 
posiada wymownie brzmiący wiersz, napisany w 1966 roku, stanowiący pożegnanie z Rychławą. 

Do moich uczniów 

Kochałem uczniów miłością bez granic! 
Życie me bez nich zdałoby się na nic. 
Choć przeszły lata, w mojej pamięci 
Żyjecie nadal, wspaniali i piękni! 

Na trudy życia uzbroić was chciałem 
W wiedzę i rozum, jak tylko umiałem. 
Kochać ojczyznę i jej bohaterów, 
Poznawać dzieje, nauki pionierów. 

Kształtować serce uczciwe i prawe, 
Co wam zapewni szacunek i sławę, 
I w każdej chwili, tak w szczęściu, jak w trwodze, 
By Bóg prowadził po bezpiecznej drodze. 

Dziś w troskach życia, codziennym pośpiechu, 
Nie żałuj dla mnie: choć trochę uśmiechu, 
Przyjaznej dłoni, miłego spojrzenia. 
Sercu mojemu wróć radość istnienia. 

Złote myśli 
(Wybór) 

* * * 
Strzeż się lenistwa! 
Człowiek leniwy na jutro odkłada 
To, co już dzisiaj mu robić wypada. 

* * * 
Tak żyj, 
Byś mógł powiedzieć, o wieczornej porze: 
Dnia nie straciłem. Dziękuję Ci Boże! 
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* * * 
Wszystko z rozwagą należy czynić, 
Żeby po stracie sam siebie winić. 

* * * 
Znana to prawda: bez armat, oręży; 
Dobroć i miłość, wroga przezwycięży. 

* * * 
Nowe dziś prawo rządzi Polską, światem, 
Że człowiek nie bratem, ale jego katem. 

* * * 
Dawniej ksiądz pleban wszędzie pieszo chodził: 
Odwiedzał chorych, zwaśnionych pogodził. 
Dziś u plebana pełna szmalu kiesa, 
I do nowego siada mercedesa. 

* * * 
Miej serce czułe i pełne miłości, 
A ujrzysz dobro - a nie tylko złości. 

* * * 
W kościele, z uśmiechem, dajesz znak pokoju, 
Lecz po wyjściu z niego, znów gotów do boju. 

* * * 
Okropną chorobą jest dziś znieczulica. 
Do chorób zakaźnych się ona zalicza! 

* * * 
Torba z plastyku pragnie być balonem, 
Zaś myszka polna - chciałaby być słoniem. 
Za to polityk, co w kółko marudzi 
- Najlepszy zawód - tumanienie ludzi. 

Zebrał i wyboru twórczości dokonał: Zenon Gurbada 
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Przedstawiamy Czytelnikom pierwszą część spisanych wspomnień 
dotyczących rodziny Struczyńskich. 

EWA KOWALCZYKOWA 

Rodzina z Pomorza 
Dom mieszkalny jest nieodstępnym towarzyszem człowieka, z którym się rozdziela wszystkie chwi

le. W dzień, w nocy, w chorobie czy zdrowiu, w smutku czy radości on zawsze jest z nami... 
Ewa Felińska, „Pamiętniki z życia" 
Seria II, t. II, Wilno 1859 r. - 1860 r. 

Dom, którego już nie ma 

udynek przy ul. Krótkiej 4 w Tczewie rozebrany był 
w początkach lat 80. XX wieku z powodu złego sta
nu technicznego. Postawiony na wysokiej skarpie, 

na istniejącym fundamencie w postaci tkwiącego do dziś 
narożnika murów obronnych miasta i resztek XIV-wieczne-
go spichlerza należącego do zakonu joannitów. Oglądając 
dzisiaj ten narożnik murów od zewnątrz widać fragmenty 
gotyckich otworów okiennych zakończonych ostrymi łuka
mi. Skarpa jest pranabrzeżem dawnego koryta Wisły. Dom 
był duży, trójkondygnacyjny, otynkowany. Zbudowany 
został przez zamożnego kupca Franciszka Struczyńskiego 
w latach 30. XX wieku nie jako typowa kamienica, ponie
waż przyziemie i trzecia kondygnacja, czyli strych, prze
znaczone były na magazyny. Na drugiej kondygnacji nad 
magazynami i ponad starymi murami znajdowało się pię-
ciopokojowe mieszkanie ze służbówką. 

Pozostałości spichlerza na ul. Krótkiej 4 razem z kamie
nicą „pod piątką" kupiła matka Franciszka - Anna Marta 
od niemieckiego stolarza Sterna, gdy w 1918 roku Niemcy 
zaczęli wyzbywać się swoich własności z obawy przed 
zmianą granic. Około stupięćdziesięciometrowe mieszka
nie urządzone nad spichlerzem miało być tymczasowe, lecz 
II wojna światowa i czasy komunizmu pokrzyżowały wszel
kie plany - Franciszek i jego żona Józefa Salomeą mieszkali 
w nim do swej śmierci. 

Budynek na planie prostokąta w otoczeniu zabudowy 
z końca XIX i początku XX wieku stanowił prostą, zwartą 
bryłę. Jej wielkości nic można było dobrze ocenić, bo dwo
ma bokami przylegała do murów obronnych. W całości 
widoczna była jedynie od podwórka i wlotu ul. Krótkiej, 
ale i tak bez perspektywy potrzebnej by ujrzeć pełne roz
miary. Zamykała ul. Krótką fasadą o długości około sze
ściu metrów, w której były tylko drzwi wejściowe i nad nimi 
w pionie dwa dwudzielne okna -jedno ze schodów, drugie 
od łazienki. Część fasady była zakryta stykającym się z nią 
sąsiednim budynkiem, który również przylegał do murów. 
Druga, najbardziej okazała elewacja, widoczna od podwór
ka, o długości kilkunastu metrów, to gładka ściana z dwie
ma bramami do magazynów ciężkich towarów i oknami dwu
dzielnymi od kuchni i pokoi. Dostawa lżejszych towarów 
na strych mogła odbywać się dzięki wysięgnikowi ze zblo
czem. Był to charakterystyczny element budynku nakryty 
małym daszkiem i znacznie wysunięty poza lico ściany. 
Pozostałe elewacje były „nasadzone" na mury spichlerza; 

przeciwległa do fasady - południowo-zachodnia - posia
dała balkon i symetrycznie względem niego usytuowane 
dwa trójdzielne okna; elewacja przeciwległa do podwórko
wej posiadała okna wąskie wychodzące na rozłożyste, 
wysokie kasztanowce rosnące na skarpie. Gdy oglądało 
się dom od zewnętrznej strony murów, z poziomu posado
wienia skarpy albo z poniższej uliczki, jego wyniosłość i su
rowość kształtów oraz gotycka baza narzucała myśl, że to 
część jeszcze zamieszkanego, starego zamku... W bez
chmurne dni ładnie odcinał się w tle bladego błękitu pół
nocnego nieba, czasem udekorowanego, leniwie pnącymi 
się ku górze, dymami z kominów. Podstawową inspiracją 
dla wyglądu domu była jego użytkowość a nie uroda. Tyl
ko nieliczne elementy architektoniczne, na przykład ledwie 
zaznaczony gzyms wieńczący budynek lub lekko wysu
nięte nadproże nad drzwiami wejściowymi, przypominały, 
że należałoby nieco liczyć się z wrażeniami estetycznymi. 

Skarpa wiślana i wysokie kondygnacje domu sprawia
ły, że był to niezły punkt widokowy. Z balkonu można było 
zobaczyć okoliczne zabudowania znacznie niżej posado
wione, a gdy spoglądało się w kierunku Wisły - zamglony, 
daleki horyzont; przy dobrej pogodzie można było dopa
trzyć się zarysu zamku malborskiego znajdującego się w od
ległości osiemnastu kilometrów. 

W słoneczny, ciepły dzień przeszklone drzwi balkono
we były otwierane na długi, prosty korytarz o szerokości 
około półtora metra, który łączył wszystkie pomieszczenia 
i prowadził do stromych, drewnianych schodów usytu
owanych przy ścianie frontowej i do wyjścia. Słońce pene
trowało korytarz do jednej trzeciej jego długości - nigdy 
nie był ciemny, nawet w pochmurne dni. Najbardziej sło
neczne były dwa pokoje z dużymi oknami od południowo-
zachodniej strony. Okno jednego z nich zlokalizowane w sa
mym narożu murów obronnych (pokój narożny) było 
umieszczone z siedemdziesiąt centymetrów nad wierzchem 
wzmocnienia, tzw. skarpy, czyli grubego, skośnego filara 
porośniętego trawą i drobnymi polnymi kwiatkami. Ściana 
budynku była cofnięta nieco względem lica tego filara, więc 
powstawał mały występ. Było to szczególnie wygodne dla 
wszystkich kotów kolejno zamieszkujących z właściciela
mi, bo wyskakując z okna mogły załatwić tam szybko swo
je potrzeby, nie musiały pokonywać długiego korytarza 
i wysokich schodów, żeby wydostać się na zewnątrz. Po
jadały też tam świeżą trawkę. Czy to był Pikus, czy potem 
Kuba i kolejny Kuba - wszystkie postępowały identycz
nie, mimo że było im to zabraniane. 
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WSPOMNIENIA 

W czasach powojennych wykończenie wnętrza 
i umeblowanie mieszkania było skromne. Wszędzie były 
podłogi z desek malowanych, a nawet surowych - na 
przykład w kuchni, korytarzu i łazience. Ściany były 
pomalowane pastelowymi farbami „w rzucik", z pasecz-
kiem oddzielającym biały sufit - taki był wówczas zwy
czaj malowania pomieszczeń. Sypialnia małżonków była 
mocno zacieniona przez znajdujące się za oknem kasz
tanowce i dlatego zawsze chłodna. Znajdowały się tam 
dwa łóżka zestawione ze sobą z drewnianymi płycinami 
u szczytów, dwie szafy, jedna z lustrem, i najbardziej 
charakterystyczny element tego pokoju - ustawiona 
na komodzie figura Matki Boskiej w błękitno-białej sza
cie wysokości około sześćdziesięciu centymetrów, z to
warzyszącymi jej kwiatami we flakonach. Na ścianie 
wisiał obrazek z błogosławieństwem otrzymany od pa
pieża Piusa XI w 1938 roku, w czasie podróży Salomei 
po Włoszech. Salomeą dbała o takie symbole. 

Kuchnia - z oknem na podwórko miała spiżarnię, kuch
nię węglową i półokrągły, żeliwny zlew. Ale to co było naj
ważniejsze, to wielka kanapa stojąca pod ścianą, mieszczą
ca nawet czworo, pięcioro siedzących przy stole. 
Właściwie w kuchni toczyło się całe codzienne życie. 
Popijało się poranną świeżo mieloną kawę przy gaze
cie, przyjmowało znajomych, którzy wpadli na krótką 
chwilę, prowadziło się poobiednie rozmowy. Przy roz
palonym ogniu było ciepło i przytulnie w długie, zimo
we wieczory. To był świat Salomei. Na ścianie naprzeciw
ko kanapy wisiała makatka wyhaftowana przez nią niebieską 
nitką na białym płótnie ze znanym porzekadłem: Gdzie ku
charek sześć tam nie ma co jeść. 

Najbardziej okazale umeblowany był pokój narożny 
przy balkonie, ten z którego okna koty wyskakiwały na 
fragment starego muru. Naprzeciwko drzwi znajdował 
się ogromny, prawie na całą ścianę, kredens z czarnego 
drewna. Był ciężki i zwalisty, mimo że posiadał zdobie
nia w postaci płaskorzeźb roślino podobnych oraz frag
menty przeszkleń. Za szklanymi drzwiczkami stał ser
wis wyjmowany „od święta", szklanki i kieliszki. Serwis 
wyróżniał się, bo posiadał szerokie pasy o makowej 
czerwieni i cieniutką złotą kreskę wykańczającą brzegi 
naczyń. Przy kredensie ustawiony był do kompletu 
duży, z litego drewna masywny stół i sześć wyścieła
nych krzeseł z ażurowymi oparciami, lecz już w innej styli
styce. Były też dwa miękkie fotele i tapczan. Nad tapcza
nem wisiały dwa obrazy -jeden u szczytu - przedstawiający 
las nocą z jasnym księżycem - drugi, nad dłuższym bo
kiem, duży - przedstawiający pole z ustawionymi snopka
mi zboża, a w tle majaczące góry. Bożonarodzeniową 
choinkę stawiało się obok okna. W fotelu, w chwilach 
odpoczynku, lubił siadywać Franciszek z gazetą, a cza
sem z zapalonym cygarem i kieliszkiem koniaku. Pokój 
służył również jako gościnny z powodu ustawionego 
tam tapczanu, między innymi dla Gabrieli - najstarsze
go dziecka Salomei i Franciszka z jej córkami: Ewą Salo
meą i Katarzyną Marią. W tym też pokoju urodziła się 
Ewa. 

W mieszkaniu była woda bieżąca i kanalizacja, ale wan
ny w łazience nie było. Kąpiele odbywały się w dużych 
miskach, w wodzie podgrzewanej w ciężkich saganach, na 
kuchni węglowej. Kto chciał porządniej wypluskać się cho
dził do łaźni miejskiej, która znajdowała się pięć minut od 
domu, obecnie na ul. Łaziennej. Wynajmowało się tam 

pomieszczenie z wielką wanną za parę groszy, co pozwala
ło na „urzędowanie" w nim do woli. W latach 90. XX wieku 
stara łaźnia została zaadaptowana na urząd. Teraz znajduje 
się tam siedziba starostwa powiatowego. 

Ogrzewanie mieszkania było typowe jak na ówczesne 
czasy - w większości pokoi stały żółte piece kaflowe na 
węgiel, dwa pokoje ogrzewane były przy pomocy tzw. kozy, 
czyli żelaznego piecyka. W powietrzu często unosił się przy
jemny zapach dymu spalanego węgla lub drewna. Dziś ta
kiego zapachu w mieście nie ma. Powietrze w mieszkaniu 
nigdy nie było przesuszone, albo zbyt wilgotne. Ściany 
nie trzymały za dobrze ciepła, ale za to „oddychały". Gdy 
były mrozy przed pójściem spać rozpalało się ogień w pie
cach, a do łóżka często brało się termofor. Rankiem powie
trze było już wyziębione i trudno było wstać z rozgrzanego 
posłania, ale nie było to nieprzyjemne, bo rześkość zmu
szała do energicznego rozpoczęcia dnia. Jednak Salomeą 
czasem narzekała na chłód w domu. Z listu Salomei do 
córki Gabrieli, Tczew, 5.02.1951 r.: 

.. .zimno u nas w chałupie, też w kuchni zimno, tylko 
u Marysia znów gorąco. Ale tak trzeba się przebiedzić, 
toć teraz jeszcze luty, a potem już idzie z górki, znów na
dzieja na wiosnę. 

Przy łazience było wejście stromymi, drewnianymi scho
dami na strych w postaci niskiej hali w obrysie zewnętrz
nych ścian budynku, o wysokości około dwóch metrów. 
Widać było drewnianą konstrukcję dachu - słupy rozsta
wione w odległościach trzy, cztery metry. Strych był dość 
jasny, bo doświetlony małymi okienkami od strony połu-
dniowo-zachodniej. W latach powojennych suszyło się 
tam bieliznę, przechowywało różne zapasy żywnościowe, 
na przykład piwo na podpiwku robione przez Salomee, 
warzywa i drewno na rozpałkę. Koty lubiły buszować na 
strychu, widać miały tam jakieś ważne sprawy... Poza tym, 
była to wówczas graciarnia dla przeróżnych przedmiotów, 
również ogromnej ilości książek ustawionych na skleco
nych półkach z desek w wydzielonym niby-pokoiku. Wi
cek, syn Franciszka stworzył tam sobie swoją „oazę". Jakiś 
czas hodował też gołębie. Wychodził na dach i wypuszczał 
je na codzienne przeloty. Na dach wychodziło się również, 
żeby popatrzeć na okolicę z wysoka, zwłaszcza gdy świeci
ło słońce. 

Po wojnie, w ramach „demokracji ludowej" i tępie
nia przedwojennych kapitalistów tzw. kwaterunek ode
brał Franciszkowi dwa pokoje, by urządzić osobne 
mieszkanie. Umieszczono w nim obcych lokatorów. Tak 
było do śmierci Józefy Salomei w 1966 roku. W miesz
kaniu tętniącym życiem, pełnym niegdyś ludzi, zostali 
tylko Franciszek i jego młodsza córka Maryla. Wtedy 
zdecydowano się na poważniejszy remont i na pomniej
szenie powierzchni. Stworzono zwarte mieszkanie, o am-
filadowym układzie pomieszczeń. Zlikwidowano piece 
i założono ogrzewanie etażowe - rozpalało się w kuch
ni węglowej i gorąca już woda przesyłana była do kalo
ryferów. Wyremontowano także łazienkę i wstawiono 
wannę. Zmieniono częściowo meble - komplet z salonu 
zginął pod siekierą Wicka, a potem w płomieniach... 

Zawsze największe za in teresowanie , głównie 
wszystkich młodych, budziły magazyny w przyziemiu, 
których ścianami zewnętrznymi były stare mury spi
chlerza. Niedostępne, strzeżone dwiema solidnymi bra
mami kryły w sobie tajemnicę do końca nie rozwiązaną. 
Było tam wejście do murowanego, podziemnego kory-
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tarza, który biegł gdzieś w głąb. Rozgrzewał wyobraź
nie młodych ludzi - synów i wnuków Franciszka. Nie
którzy próbowali go sforsować, ale napotykali na prze
szkody w postaci zrujnowanych ścian i uciążliwej 
wilgoci. Podziemia były też miejscem schronienia dla 
szczurów. Głównie z powodu, by odciąć możliwość ma
sowego przenikania tych stworzeń do magazynów wej
ście do korytarza zostało zamurowane na polecenie Jana 
- ojca Franciszka. W ścianie zostawiono tylko znak 
w postaci krzyża z denek ciemnozielonych butelek... 

Na temat podziemnego korytarza krążyło wiele do
mysłów - między innymi miało to być przejście do zam
ku w Malborku albo do kościoła p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego z XIV wieku znajdującego się niedale
ko rynku. W latach 60. pewien student pisał pracę ma
gisterską na temat obwarowań miejskich, zaintereso
wał się również podziemnym przejściem, ale nie 
wiadomo, jakie wnioski wysnuł ze swych dociekań. Po 
wyburzeniu domu, kiedy murami zajęły się władze mia
sta, wejście do korytarza zostało zasypane. Prawdopo
dobnie korytarz nie przedstawiał żadnej archeologicz
nej, czy historycznej wartości. 

Inna ważna historia związana z budynkiem, raczej 
tragiczna, wydarzyła się w 1973 roku, w rok po śmierci 
Franciszka. Maryla została sama w starym, dużym miesz
kaniu. Zbudowany oszczędnie budynek był już w mar
nej kondycji technicznej, również z powodu bomby, któ
ra spadła niedaleko w czasie wojny. Na skutek drgań 
ściany zarysowały się i z biegiem lat usterki pogłębiały 
się. Dlatego przychodziły komisje z Urzędu Miejskiego 
na wezwanie, by dokonać fachowej oceny. Pewnego 
dnia komisja złożona z kilku osób oraz Maryla i Wicek 
razem wyszli na balkon, a ten... zarwał się. Wszyscy 
spadli z wysokości około czterech metrów. Maryla le
żała w szpitalu pół roku, Wicek, mniej poszkodowany, 
dwa miesiące. Po tym wydarzeniu Maryla po wielu per
turbacjach otrzymała nowe mieszkanie w 1974 roku. 

W końcu lat 70. stary dom w zaułku, jakim była w rze
czywistości ul. Krótka, pojawił się kiedyś w krótkiej scenie 
w polskim filmie fabularnym. Aktor, Karol Strasburger szedł 
uliczką i wchodził w drzwi domu. Prawdopodobnie był to 
film „Polskie drogi". Może uda się w przyszłości ustalić 
właściwy tytuł filmu, jeśli będzie chętny do zajęcia się tym, 
by zyskać dla potomnych cenne kadry? Część nierucho
mości zakupionych od stolarza Sterna, tj. eklektyczna ka
mienica pod numerem pięć, widnieje na zdjęciu lotniczym 
przy haśle Tczew w Nowej Encyklopedii Powszechnej, 
wydanej w 1995 roku. Szkoda, że zdjęcie nie obejmuje pu
stego już placu po rozebranym domu „pod czwórką". 

W starym budynku jeszcze jakiś czas przebywali lo
katorzy. Potem opustoszał i stał kilka lat niezamieszka-
ny ulegając powolnej rozsypce, do momentu ostatecz
nej rozbiórki. Wraz ze zniknięciem domu umarł dawny 
świat, skończyła się ostatecznie epoka rodziny, która 
przed wojną przeżywała swój rozkwit. Dopiero wów
czas na zawsze odeszli Franciszek i Józefa Salomeą. Dom 
był świadkiem wielu pięknych i radosnych wydarzeń, 
ale również trudnych i tragicznych, które zdarzyły się 
każdemu z członków rodziny, chociaż każdemu inne. Ale 
to już osobna historia... 

W następnym numerze: 
Historia rodziny Struczyńskich z Tczewa 

WSPO 

Z Księgi myśli polskiej 

Kłamstwo 

Jakże często drogą prawdy 
jeździ kłamstwo i głośno trąbi. 

Stanisław Fornal 

Kłamstwem można ludzi karmić 
ale nie wyżywić. 

Lesław Nawara 

Kłamstwo to bardzo płaska 
i bardzo obiegowa moneta współczesna. 

Andrzej Urbańczyk 

Kłamstwo nie mija się z prawdą, 
ono ją omija. 

Mieczysław Stanclik 

W walce wyborczej rzadko 
wygrywa naród. 
Tadeusz J. Maryniak 

Najlepiej jest łgarzom 
powierzyć tajemnicę, 

bo choć ją wyplotą, to nikt im nie wierzy. 
Alojzy Żółkowski 

Po morzu kłamsta 
żeglują polityczni piraci. 

Michał L. Sinica 

Pobożne kłamstwa łatwiej się wybacza. 
Jan Sztaudyngier 

Prawdę często mówi się półgębkiem, 
a kłamstwa całą gębą. 

Regina Kantarska 

Jedno kłamstwo szybciej osiągnie świat 
niż rzeka prawdy. 

Marek Niechwiej 

KMR 
1 



ZENON GURBADA 

Śliwkowe Święto w Nowem 
Pierwszy raz obchodzono w Nowem śliwkowe spotkania, czyli wielkie smażenie powideł. Fe

styn, który odbył się na murawie, w pobliżu północnego parowu, w tradycyjnym przed laty miej
scu spotkań rekreacyjnych społeczeństwa, spodobał się dość licznie przybyłym uczestnikom. 
Wielu z nich ma nadzieję, że będzie coroczna kontynuacja świętowania tej wskrzeszonej ostatnio 
tradycji kociewskiej. 

£ q p ^ ereny położone na lewym brzegu Wisły w woje
wództwie kujawsko-pomorskim tworzą Nadwi
ślański Park Krajobrazowy. Od XVI wieku zamiesz

kiwali je osadnicy holenderscy, którzy zagospodarowali 
mokradła i przekształcili rolniczo tworząc obecny krajobraz. 
Zabudowaniom gospodarskim wielu wiosek towarzyszą 
liczne sady owocowe, również ze starymi odmianami śli
wek węgierek, bowiem ich mieszkańcy trudnili się prze
twórstwem owoców, a ze śliwek wysmażali powidła. 
Działalność ta była popularna jeszcze w okresie między
wojennym. Po wojnie zanikała, co było spowodowane 
wyjazdem osadników w rodzinne strony, a pozostali, ro
biąc zapasy na zimę, przetwarzali śliwki na powidła, na wła
sny użytek. 

Przed kilku laty znaczenia powszechnego nabrał regio
nalizm i powidła powróciły do łask. Ich popularyzacją zajęły 
się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Strzelcach Dol
nych, a w 2001 roku zorganizowały „Święto Śliwki". Przypo
mniana tradycyjna metoda wytwarzania powideł została roz
powszechniona i nagłośniona. Przyjęła się w nadwiślańskim 
pasie przybrzeżnym, gdyż może być źródłem dodatkowego 
dochodu. Kultywowanie i upowszechnienie regionalnych 
tradycji kulinarnych zyskało uznanie Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zaowocowało 
przyznaniem powidłom strzeleckim pierwszego miejsca 
w konkursie „Polski Producent Żywności 2003". 

W Nowem wytwarzanie powideł rozpropagował Ma
riusz Kamiński, pochodzący z rodziny zamieszkującej od po
koleń nad Wisłą. W ubiegłym roku uczestniczył w smażeniu 
powideł, zorganizowanym w Wiośle Dużym przez Towarzy
stwo Przyjaciół Dolnej Wisły ze Świecia. W tym roku imprezą 
bardziej znaczącą stały się Pierwsze Śliwkowe Spotkanie 
w Nowem, przygotowane przez Nadwiślańskie Stowarzysze
nie „Aktywni", pod kierownictwem Anny Barańskiej oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich. Wielkiemu smażeniu śli
wek sprzyjała pogoda. Odbywało się w ostatni dzień wrze
śnia 2006 roku w parku przy ul. Myśliwskiej. Przygotowany 
bogaty program imprezy został całkowicie zrealizowany. 

Smażenie śliwek odbywało się w trzech miedzianych 
kotłach. Przyjechali goście z Wałdowa Królewskiego i Ne-
browa, a nowski obsługiwał Janusz Kamiński z synem 
Mariuszem. Mieszanie trwało pięć godzin, więc w między
czasie uczestnicy festynu mogli się rozerwać: zaopatrzyć 
w pamiątki oferowane przez stragany, poznać wyroby lo
kalnych wytwórców oraz obejrzeć prace plastyczne arty
stów amatorów. Wystawiano wyroby garncarskie i wikli-

niarskie. Miód można było kupić wprost z pasieki pszcze
larzy. Milusińscy, oprócz pamiątek odpustowych, mogli 
nacieszyć się watą cukrową oraz brać udział w konkursach, 
grach i kolorowaniu twarzy, zorganizowanym przez świetlicę 
socjoterapeutyczną im. św. Jana Bosco „Baszta", prowadzoną 
przez Joannę Kowalską. Na stoisku robótek ręcznych prace 
hafciarskie „Richelieu" prezentowała Lidia Siek, a koronkar
skie i szydełkowanie Janina Kamińska. Wiele ciekawych prac 
plastycznych i praktycznych przedmiotów o charakterze 
upominkowym wystawili niepełnosprawni uczestnicy Warsz
tatów Terapii Zajęciowej - kierowanych przez Emilię Ziółek. 
Podczas prowadzonych pogawędek uczestnicy festynu 
mogli degustować wypieki cukiernicze przygotowane przez 
stoisko piekarni Gminnej Spółdzielni oraz popijać kawą ofe
rowaną przez ekipę PUM-u. Można było również zaopatrzyć 
się w różnego rodzaju chleb, po promocyjnej cenie. Przed
stawiciele PUM-u rozprowadzali foldery wydane z okazji 
obchodzonej niedawno 100. rocznicy oddania do użytku 
wodociągów miejskich. Dla amatorów ćwiczenia oka zor
ganizowano zawody strzeleckie. Ponadto nie zabrakło kieł
basek z grilla i piwa oraz innych napojów orzeźwiających. 

Nadwiślańskie Stowarzyszenie „Aktywni" współpra
cuje z Zespołem Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. 
Zajmuje się nagłaśnianiem spraw lokalnych i prowadzi 
dwie sekcje: karate shotokan i paralotniarską oraz prze
widuje powołać tenisową i strzelecką. Może pochlubić się 
znacznymi osiągnięciami, które dokumentowała przygo
towana wystawa fotograficzna. Najwięcej podziwu wzbu
dzali paralotniarze, którzy przy sprzyjającym wschodnim 
wietrze ćwiczą na skarpie w pobliżu os. Nadwiślańskiego. 
Wielu zwiedzających wyrażało swoje zdumienie, gdy 
dowiedzieli się, że młodzi władcy przestworzy brali 
udział w wyprawach zagranicznych, m.in. do Słowenii, 
Włoch, Francji, Słowacji, Czech i Norwegii. Także Nowe 
stało się atrakcyjnym miejscem startowym paralotniarzy. 
Dość często można spotkać tu paralotniarza z Islandii. 

Z zadowoleniem należy podsumować: popołudnie spę
dzone przy słonecznej pogodzie. Degustowane „na odchod-
ne" powidła smakowały wybornie. A czas wspólnego spo
tkania umilały występy piosenkarek zespołu „Nadzieja" m.in. 
Jolanty Kopka i Barbary Kloska, amatorskiego zespołu pie
śni i tańca „Rychławiaki" - pod kierownictwem Gertrudy 
Woźnickiej oraz piosenki młodzieży: Małgosi Grifikowskiej 
i Przemka Łukowskiego. Muzycznie całą imprezę oprawił Ma
rek Śliwa z Centrum Kultury „Zamek", a informacji udzielała 
i konferansjerkę prowadziła Aneta Laskowska. 
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Serwetki haftowane przez Lidię Siek 

Kolekcja serwetek szydełkowych Janiny Kamińskiej 
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MICHAŁ BOROCH 

Świecie ma nowe pismo 
S pTN o wojenne czasopiśmiennictwo w Świeciu ma 

L-^yjuż godną i ciekawą historię. Pism ukazywało 
c__> się sporo, chociaż niektóre tytuły były szybko 
przemijającymi efemerydami. Na ich krótkie życie zło
żyły się różne przyczyny, co nie znaczy, że nie zosta
wiły po sobie śladu. 

W latach 1945-1946 krótko ukazywało się pisem
ko młodzieżowe „Z Wiary Naszej", wydawane przez 
Gimnazjum i Liceum. Redagował je Aleksander Ścibor 
Rylski, późniejszy znany pisarz i scenarzysta. 

Od 1953 roku wychodziły kolejno trzy pisma adre
sowane do wiejskiego odbiorcy. „Życie Chłopa" było 
redagowane i wydawane przez Zarząd Powiatowy 
Związku Samopomocy Chłopskiej. Podobne oblicze 
propagandowe miała „Nasza Wieś", wydawana przez 
Młyny Przechowo, a redagowana przez zespół przy 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Kontynuacją 
tych małych pism były „Kłosy Świeckie", ukazujące 
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się w latach 1956-1957, jako organ Państwowego 
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Znacznie dłużej, bo 23 lata (1967-1990), wycho
dził „Głos Celulozy", w założeniu jako czasopismo pra
cownicze Zakładu Celulozy i Papieru w Świeciu, naj
dłużej redagowane pod kierunkiem Jana Jakubika. 
Pismo poruszało nie tylko problemy zakładowe, zaj
mowało się też sprawami ogólnomiejskimi. O jego roz
machu i poczytności świadczyło powiększanie często
tliwości ukazywania. Rozpoczęło swój żywot jako 
miesięcznik, potem było dwutygodnikiem, by 
w ostatnim stadium trafiać do czytelników trzy razy 
w miesiącu („dekadnik"). Wydawcą było Pomorskie 
Wydawnictwo Prasowe w Bydgoszczy. 

Od 1990 roku na rynku prasowym Świecia obec
nych było kilka tytułów. Do 2000 roku ukazywała się 
„Gazeta Świecka". Od listopada 1996 roku wyszło 
osiem numerów tygodnika „Świecka 7". Miesięcznik 
Urzędu Miejskiego - „Biuletyn Ratuszowy" - samo
dzielnym periodykiem był od września 1995 do marca 
1997. Potem stanowił wkładkę do „Czasu Świecia". 

W zespołach redakcyjnych tych czasopism - oprócz 
autora niniejszego materiału - pracowali m.in.: prof. 
Maria Pajakowska, Dorota Kiedrowska, Mirosław 
Lorch, Marek Mazurowski. 

Aktualnie dla świecian wychodzą dodatki regional
ne w dwóch dziennikach (z miejscowymi oddziałami): 
„Gazety Pomorskiej" i „Expressu Bydgoskiego". Od 
stycznia 1997 roku ukazuje się tygodnik „Czas Świe
cia", będący lokalną mutacją „Gazety Wyborczej". 

Najnowszy tytuł - „Kurier Świecki" trafił do rąk 
czytelników w czerwcu tego roku. Jest to tygodnik 
regionalny o profilu społeczno-kulturalnym społeczeń
stwo, sport, kultura, docierający do wszystkich gmin 
powiatu (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lnia
no, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). 
Pismo służy całemu południowemu Kociewiu i pogra
niczu borowiackiemu. Wydaje je Wydawnictwo ONST 
w Świeciu przy ul. Polnej 35, a redaktorem naczelnym 
jest Anna Tomasik. Poligraficznie jest realizowane 
w Drukarni Księży Werbistów w Górnej Grupie. Peł-
no-kolorowy, 20-stronicowy tygodnik, drukowany na 
dobrym papierze, a przy tym tani (1,40 zł) znajdzie 
zapewne wielu stałych czytelników. 
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Prezentujemy przedruk z „Listownika praktycznego dla rolni
ków, kupców, przemysłowców, ich pomocników i robotników" wyda
nego w 1909 roku przez wydawnictwo „Pielgrzym". Składa się on ze 
wstępu, zawierającego informacje o zasadach pisania listów urzędo
wych i prywatnych oraz trzech rozdziałów: listy, pisma i dokumenta 
w różnych okolicznościach życia (I część); sprawy sądowe (II część) 
oraz dokumenta pieniężne i majątkowe (III część). 

Wiadomości wstępne o listownikach i listach (...) 

Jak układać listy 
Było dawniej zwyczajem i smakiem lubo zepsutym, że w pismach silono 

się na słowa, które treść jak najbardziej gmatwały. Ten uchodził nieraz za 
mądrego, który napisał tak, że go mało rozumiano. Czytając akta lub listy 
z czasów dawnych, można dostać zawrotu głowy z powodu krętaniny i za
wiłości wyrażeń i zdań, jakie się tam ujawniają. Pisać ozdobnie, językiem 
poprawnym, jest bardzo piękną rzeczą, ale wartość największa leży w tem, 
by pismo było czytelne i zrozumiałe. Co się odnosi treści, tyczy się też i pod
pisu. 

Listy mogą być albo 1) do osób prywatnych, albo 2) do instytucyi 
prywatnych, albo też 3) do władz bądź kościelnych, bądź też miejskich, 
powiatowych, prowincyalnych lub królewskich. 

Listy do osób prywatnych pisze się na arkuszach małych, listy do insty
tucyi i władz natomiast na arkuszach dużych, bo te instytucje i władze biorą 
wszelkie listy do akt, które mają format wieloarkuszowy, a na listach robią 
swoje notatki i wypisują rozporządzenia; mały arkusz byłby więc niedogod
ny. Do władz kościelnych, miejskich, powiatowych, prowincyalnych i kró
lewskich łamie się duży arkusz i pisze się tylko po prawej stronie złamania. 
Pisać należy literą nie drobną, bo oczy ludzkie nie są na to, aby je psuć przy 
odczytywaniu pisma maczkowego. Przywarę pisania drobnego, przytem pió
rem jak igła denkiem, mają zwłaszcza panny, sądząc, że to modnie i bardzo 
pięknie. Tymczasem ludzie, którzy wiele czytać muszą, listy takie rzucają 
często do kosza, bo nie mają czasu i chęci męczyć się ich odcyfrowywaniem. 

Rzecz naturalna, że większą jeszcze kłaść trzeba wagę na to, by listy do 
instytucyi i władz były nie w taki sam sposób pisane, bo tam nie ma czasu, 
by go marnować z powodu dziwactwa ludzkiego. 

Najlepiej pisać do władz rozpoczynając rzecz od samego jądra: frazesy 
są zupełnie zbyteczne. Mimo to zachować należy ton przyzwoity. (...) 

Rada matki dla córki 
Kochana Córko! 

List Twój otrzymałam, w którym donosisz mi o wielkiem szczęściu, jakie 
Cię spotkało. To szczęście upatrujesz w tem, że oświadczył się o rękę Twoją 
p. Adolf Borowski. Twojem szczęściem cieszę się ja także. Pragnąc atoli, by 
to szczęście rzeczywiście dla Ciebie trwałem, proszę Boga, aby kierował 
Twojemi krokami, a z mej strony zasyłam Ci kilka rad, które przyjmujesz 
odemnie, jako od Matki. Zezwolenia mego na zamążpójście nie potrzebu
jesz, gdyż skończyłaś już przed trzema laty lat 21, a zatem jesteś pełnoletnią. 
Chciałabym jednakże, żebyś zaręczyn jeszcze nie zawierała, dopóki p. Bo
rowski nie zechce przybyć tu do mnie i przedstawić mnie się osobiście. Imię 
jego bowiem brzmi z niemiecka, a nie wiem nawet, czy jest katolikiem. O tem 
wszystkiem bowiem zupełnie mi zamilczasz. Zważ, że szczęście małżeńskie 
zależy od zgodności usposobienia, wzajemności uczucia, jedności wiary 
i narodowości. Jeśli tego teraz może nie pojmujesz należycie, to przekonała
byś się, co niedaj Boże, później po niewczasie. Stąd też zalecam Ci wszelką 
ostrożność w postępowaniu. Przyjmij więc rady te od kochającej Cię matki 
Władysławy Olszewskiej. 

Podcibórz, dnia 2 stycznia 1909 r. 

AGNIESZKA WÓJCICKA 

Z Kurpiów 
na Kociewie 

Stowarzyszenie „Kultura Kociewia" 
w Starogardzie Gdańskim rozpo
częło edycję albumów „Sylwetki 

twórców kociewskich". Otwierają Re
gina Matuszewska, nestorka artystów 
ludowych tego regionu. 

Publikacja ukazała się w październiku 
br. Na 64 stronach zaprezentowano dro
gę twórczą artystki z Czarnegolasu, głów
nie za pośrednictwem zwierzeń samej 
twórczyni. Regina Matuszewska mówi 
o swoich wycinankach, malowaniu 
(również na szkle), rzeźbieniu. Wypo
wiada się też poprzez swoje wiersze, 
w albumie zamieszczone w autogra
fach. 

Na Koc iewie do Cza rnego lasu 
z Kurpiowskich Łączek przeniosła się 
w 1958 roku. Wówczas 29-letnia gospo
dyni wiejska sztukę zdobnego wycina
nia przywiozła z Kurpiów. To właśnie 
ten region uchodzi za zagłębie tej lu
dowej dyscypliny artystycznej. Pasja 
malowania i rzeźbienia ogarnęła ją już 
na Kociewiu. Tutaj też napisała pierw
sze wiersze. 

Rzeźba przysparza Reginie Matu
szewskiej najwięcej emocji, bo - jak 
sama przyznaje - „najbardziej mnie to 
drewno wciąga. Jakoś tak się uspoka
jam, tak mi dobrze przy tym". Dalej szcze
rze wyzna: „maluję od święta, no a rzeźbię 
po trosze zawsze". 

Cennym załącznikiem jest płyta DVD. 
Album został przygotowany i wydany 
dzięki pomocy finansowej Starostwa Po
wiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku. 

Miłośnicy regionu zapewne niecier
pliwie będą wyczekiwać kolejnych pozy
cji tej serii. 
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Matuszewska 

S Y L W E T K I T W Ó R C Ó W E W S K 

Sylwetki twórców kociewskich, Regina Matuszewska. (Wstęp: E. Zieliński), Stowarzyszenie „Kultura Kociewia", Starogard Gd. 2006, 
br. nakładu, form. 21 x 27 cm, s. 64, opr. tw., ii. 108, obwol., DVD. 

Sztukę wycinania Regina Matuszewska przeniosła z rodzinnych Kurpiów 



Z obrazów twórczyni ludowej z Czarnylasu przedstawiamy dwa: 
Macierzyństwo i Święty Tadeusz 

Najswobodniej czuje się Regina Matuszewska 
przy pracy w drewnie. Spod jej dłuta wyszło 
wiele rzeźb, m.in. (od lewej): Wędrowiec, 
Święta Rodzina i Pan Jezus trzymający świat. 



M 
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O wigilijnym wieczorze 
Biały jak śnieg 

/~ \ dwent kończy się w Wigilię, która jest równocze-
/ A \ śnie początkiem Bożych Godów. To jakby dzień 

cJT~ŁSrm styku, spełniający adwentowe wyczekiwania. 
Natomiast wigilijna wieczerza, w całym roku najbardziej 
podniosłe stołowanie, zaczyna się od przełamania opłat
kiem. Opłatek jest biały i czysty, porównywany do śniegu 
czy chleba. 

Porównanie opłatka do śniegu przyjęło się tam, gdzie 
Boże Narodzenie przypada zimą, w strefach opadu śniegu. 
To u nas Wigilia powinna być śnieżna i mroźna, a szopka 
przywalona puszystą zaspą, bo cóż to za święta bez białe
go krajobrazu. Inaczej wygląda Wigilia na przykład w Au
stralii, gdzie ten jedyny dzień w roku jest świętowany na 
słonecznych plażach. 

Częściej opłatek jest jednak porównywany do bieli chle
ba. Ta analogia jest logiczniejsza. Opłatek musiał być biały, 
bowiem ów „anielski chleb" z najpszenniejszej wypiekano 
mąki. (...). 

Opłatki są najbielszym i najcieńszym rodzajem pieczy
wa. Dodatkowo ozdobione rysunkiem już od początku 
swego istnienia robiły wielką karierę. Zdobił je najczęściej 
obrazek z szopką, żłóbeczkiem czy betlejemską gwiazdą. 
Chociaż wielkim mirem cieszyły się również opłatki czyste, 
zupełnie gładkie jak jedwab. Te należały jakby do szlachet
niejszej odmiany. 

Wypiek opłatków jest pomysłem XVIII wieku; zastąpił 
on dawne obrzędowe podpłomyki. A te, pieczone z prza-
śnego ciasta, a więc bez zakwasu, przygotowywane były 
podobnie - czasem z dodatkiem soli - j a k późniejsze opłat
ki. Podpłomyki miały kształt dużych, nieregularnych plac
ków, możliwie najcieńszych. Przed wiekami pieczono je na 
rozgrzanych kamieniach, potem wprost na kuchennej bla
sze, a w ubiegłym stuleciu już w chlebowych piecach. Były 
głównym posiłkiem wigilijnego obiadu, podane do słone
go śledzia. Największy podpłomyk, znaczony krzyżem, słu
żył do podziału między wszystkich domowników. Zwany 
osuchem albo proskurą smarowany był miodem, żeby życie 
było słodsze. Częstowano nim nawet przygodnych wę
drowców i przybłędów. Odmowa takiego poczęstunku była 
obrazą. 

Wigilijny opłatek, i wcześniejszy podpłomyk, są odle
głym zwyczajem liturgicznego przełamania chleba: na znak 
jedności chrześcijańskiej wspólnoty. Dlatego do wigilijne
go chleba tak wielkie przywiązywano znaczenie. Po latach 
pieczywo to zmieniało swoją zewnętrzną formę - od zwy
kłych owalnych kołaczy do plecionych strucli. Utrwaliło 
się też wiele zwyczajów i wierzeń. Jedną z wigilijnych wróżb 
chlebowych, znanych w całej Polsce, było przewidywanie 
przyszłego urodzaju. W Wigilię kładziono przekrojony na 
oddzielnym stole żytni kołacz i również przekrojoną pszenną 

struclę, składając je razem odkrojonymi powierzchniami. 
W środek, między odkrojone powierzchnie, umieszczano 
stołowy nóż, przyciskając go owym kołaczem i struclą. Tak 
uwięziony nóż sprawdzano dopiero w Nowy Rok: z której 
strony pokryła go ewentualnie rdza. Jeżeli rdzawe ślady 
pojawiły się od strony kołacza, to zaraza dotknie żyto, jeśli 
od strucli, choroba obejmie zasiewy pszenicy. Zapowie
dzią zdrowych plonów był nóż czysty, nie pokryty osadem 
z żadnej strony. 

Po wigilijnej kolacji, gdy wybierano się na pasterkę, na 
rodzinnym stole pozostawiano cały bochen chleba wraz 
z kozikiem, żeby dusze mogły się poczęstować. A może sko
rzysta z niego nawet sam Jezusik wędrujący po kolędzie? 
W tej propozycji zaocznego przełamania się chlebem tkwił 
obyczaj pojednania się ze światem pozagrobowym i za
skarbienia sobie łask u nowo Narodzonego. 

Dzisiaj obrzędowy chleb - z całym światem towarzy
szących mu wierzeń - zastąpił tradycyjny opłatek. Pozo
stał znakiem jedności i zgody, powszechnego pojednania 
i odpuszczenia urazów. To symbol, który jako Boży dar, 
jest dla człowieka źródłem siły i wszelkiej sytości. 

Wigilijny stół 

dy zabłyśnie pierwsza gwiazda, w domach rozja-
śnieją choinki, a stoły pokrywają się bielą obru
sów. Może ktoś zanuci gdzieś pierwszą tego dnia 

kolędę: Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie... Spośród 
wszystkich zwyczajów dzisiaj, jako najbardziej znany, po
został rytuał wigilijnego stołu i wieczerzy. Jeszcze u nas 
przestrzegany wraz z postnym nakazem. 

Na Pomorzu, a zwłaszcza u Kaszubów, w Wigilię po
szczono cały dzień aż do wieczora. Do samej wieczerzy 
powstrzymywano się od jedzenia. Do stołu siadano po 
zachodzie słońca, a więc nie wcześniej niż po 1630. Pod 
obrus kładziono wiązkę siana, a na stole stawiano trady
cyjne potrawy w ilości nieparzystej: trzy, pięć, siedem... 
chociaż w zamożnych domach i włościańskich dworach 
było ich niekiedy aż dwanaście, dla upamiętnienia liczby 
Jezusowych apostołów. 

Gdy już ucichnie szelest opłatka i zamknie się krąg wza
jemnych życzeń, wszyscy siadają do stołu. W szczycie 
pozostaje wolne miejsce z pełnym nakryciem, przeznaczo
ne dla nieobecnych wśród żyjących, samotnego gościa 
lub zagubionego wędrowca, który zawsze może przecież 
zapukać do drzwi. 

Dawniej wigilijna wieczerza na Pomorzu należała do 
skromniejszych uroczystości. Z konieczności większą uwa
gę tego dnia zwracano na obrzędową tradycję niż na zasta
wiony stół. W przeszłości biedny lud nie miał czym tego 
stołu zastawić. Bożena Stelmachowska przypominała 
w swoich pracach badawczych z lat międzywojennych, że 
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JEDYNY DZIEŃ W ROKU 

bardzo często jedynym wigilijnym jadłem był w przeszłości 
śledź z kartoflami. U lepiej sytuowanych trafiały się inne 
ryby, kluski z makiem, chudy żur lub barszcz, kapusta z grzy
bami, pierogi z kapustą. 

Za Longinem Malickim wigilijny zestaw uzupełnić moż
na jeszcze o groch z kapustą, fasolę, siemię konopne i brzad 
czyli zupę bądź też kompot z owocowego suszu. Zupełnie 
nie znano na Pomorzu staropolskiej zupy migdałowej i ku
tii, która ze wschodnich części Polski przybyła tu dopiero 
po 1945 roku wraz z repatriantami. W niektórych regionach 
pomorskich spotykało się zupę piwną. 

Jak powszechnie wiadomo, wieczerza wigilijna jest po
siłkiem postnym. Wśród tłuszczów używano więc tylko 
oliwy, oleju i masła. Mimo tych ograniczeń mistrzowie kuch
ni w domach możnych potrafili uczynić prawdziwie wyrafi
nowaną rozkosz dla podniebienia. Dotyczyło to głównie 
ryb, których było na stole wiele lecz wszystkie traktowano 
jako jedną potrawę: karp smażony, karp po polsku w sza
rym sosie, karp w galarecie, ryba w chrzanie, szczupak w ma
śle, polski szczupak po żydowsku, sandacz z wody, ryba 
z grzybami, karp gotowany w piwie... 

W naszym przypadku, postępując dużo skromniej, pro
ponuję kilka przepisów wigilijnych z tradycyjnej kuchni 
pomorskiej. 

Z u p a z b r z a d u 
Tak na Kociewiu i na Kaszubach zwie się postna zupa 

z suszonych owoców z kluseczkami. Obok zupy grzybo
wej cieszy się w tych regionach największą powszechno
ścią wywiedzioną z odległej tradycji. Na sześć osób przy
gotować ją można w następujący sposób: 

Składniki: 
30 dkg suszonych owoców - śliwek, jabłek i gruszek, 21 wody, 

0,5 kg ziemniaków, 1 I śmietany, 4 łyżki mąki, cukier i sól do 
smaku. 

Najpierw w wodzie należy do miękkości ugotować owo
ce. Równocześnie na tarce trzeba utrzeć ziemniaki i po od
sączeniu z wody wymieszać z dodaną mąką i łyżką śmieta
ny. Po zagotowaniu owoców w wodzie, małą łyżeczką 
strącać z ciasta do wrzątku drobne kluseczki. Po ich ugoto
waniu zupę zabielić resztą śmietany. Zupę podaje się w ta
lerzach. 

K a p u s t a z g r z y b a m i 
Jeśli na stołach możnych domów wszystkie sposoby 

oraz rodzaje przyrządzonych ryb - a było ich niekiedy pra
wie dziesięć - liczono za jedną potrawę wigilijną: jako ryba, 
to u biedoty było odwrotnie: dla zwiększenia liczby potraw 
liczono ich składniki - przeważnie podwójnie, np. śledź 
z kartoflami, pierogi z kapustą, kluski z makiem i między 
innymi niżej proponowana kapusta z grzybami. 

Składniki: 
1 kg kiszonej kapusty, 10-12 dużych suszonych grzybów, najle

piej borowików, 4 łyżki oleju, 2 łyżki mąki, 2 średniej wielkości 
cebule, łyżeczka cukru oraz pieprz i sól do smaku. 

W małej ilości wody należy wpierw ugotować kapustę. 
W tym czasie umyć grzyby, namoczyć je i w tej samej wo
dzie ugotować. Potem pokroić grzyby w paski i dodać do 
ugotowanej kapusty wraz z wywarem. Pokrojone w kostkę 
cebule podsmażyć na łyżce oleju i też dodać do kapusty. 
Potem należy zrumienić na złoty kolor mąkę na oleju (nie 
przypalić!) i również dodać do kapusty. Na końcu wszyst
ko wymieszać, przyprawić i ponownie zagotować. 

W i g i l i j n y k o m p o t k o c i e w s k i 
Potrawy, choćby miały być najskromniejsze, należało prze

cież czymś popić, szczególnie gdy na stole był czasami jedy
ny śledź. Naturalnej herbaty niegdyś na Pomorzu nie znano, 
a potem za nią nie przepadano. Tutaj upodobano sobie na
pary ziołowe: lipę, rumianek, miętę. Ale na Wigilię musiał być 
koniecznie kompot z brzadu. Niżej podany przepis należy do 
tych współcześnie)szych, uwzględniający nowsze dodatki. 

Składniki: 
30 dkg mieszanego suszu owocowego (śliwki, jabłka, gruszki), 

4-5 łyżki cukru, sucha skórka z 1 cytryny i z 1 pomarańczy, sok 
z tejże cytryny, garść suszonych owoców leśnych (dzikiej róży, 
tarniny, głogu), trochę twardego cynamonu, kilka goździków. 

Owoce należy starannie umyć w ciepłej wodzie, potem 
zalać je czterema szklankami przegotowanej zimnej wody, 
by przez kilka godzin namokły i zmiękły. Następnie wszyst
ko przelać do emaliowanego garnka, dodać cukier i wszyst
kie pozostałe składniki. Uzupełnić wodą do 3,5 1 i powoli 
gotować do miękkości. Po odstawieniu z ognia ochłodzić. 
Podawać tradycyjnie w kubkach, razem z owocami suszu, 
bez skórek cytrynowych i pomarańczowych, bez goździ
ków i cynamonu. 

Te składniki potrzebne były tylko do smaku, do spoży
cia podaje się tylko ludowy brzad z leśnym suszem. 

Symbole potraw 
3 udowa obyczajowość potrafiła uzasadnić każdą 

z wigilijnych potraw, nadając nawet poszczególnym 
r^/składnikom właściwą symbolikę. Jeżeli niektóre 

składniki nawet nie uczestniczyły w potrawach, starano 
się, by były chociaż obecne na stole w symbolicznej po
staci: na talerzyku, w koszyku lub wśród wiązki siana... 

O opłatku mówiliśmy wcześniej, to on symbolizo
wał zgodę i jedność. Nie mogło też zabraknąć chleba, który 
znaczył dobrobyt i początek nowego życia. 

Wszystkie wypieki z mąki zapewniały pomyślność 
w nadchodzącym roku. Kłosy zbóż, którymi ozdabiano czę
sto stół i nakrycia, stanowiły źródło życiodajnej mocy. 

Rybom przypisane było znaczenie religijne. Symboli
zowały dawny znak chrześcijan. Ryba przypominała rów
nież o chrzcie i nieśmiertelności wiary. W symbolice ludo
wej była oznaką płodności i rodzącego się życia. 

Kapusta zaś miała odrodzić życiodajną moc, by po zi
mowym uśpieniu przyroda znowu odżyła na wiosnę. 

Groch w wierzeniach ludowych chronił przed choro
bami, a w połączeniu z kapustą zapewniał urodzaj. 

Grzyby ułatwiały ponoć nawiązanie kontaktów ze Świa
tem zmarłych, a przecież ich przedstawiciele byli przy wigi
lijnym stole obecni. 

Mak był zawsze symbolem płodności, dlatego chociaż 
jedno danie winno się znaleźć z jego udziałem. 

Jabłka chroniły przed bólem gardła, dlatego na stole 
nie brakło choćby symbolicznego jabłuszka, najlepiej z wła
snego sadu. Natomiast spożyte po wigilijnej wieczerzy za
pewniało zdrowe gardło do końca zapustów. 

Miód był jakby ukoronowaniem całej wigilijnej symbo
liki. Zapewniał wszystkim domownikom i pozostałym 
uczestnikom wieczerzy pełną przychylność sił nadprzyro
dzonych. 

Tekst pochodzi z książki Dawnych obyczajów rok cały, Wy
dawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" Pelplin 2000, 
ss. 23-31. 
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Poświęcenia kapliczki św. Huberta 
dokonał ks. infułat Stanisław Grunt 
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Gratulacje pomysłodawcom 
kapliczki, jak również 
Izby Edukacyjno-Ekologicznej 
składa Mariusz Wiórek, ówczesny 
zastępca starosty tczewskiego 

*f 

Licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości 
z uwagą śledzili jej przybieg 

Stoisko Poczty Polskiej, gdzie można było 
nabyć stemple i karty okolicznościowe 

Juliusz Łukowicz raczył uczestników 
wspaniałym przysmakiem z dzika 



IGNACY STAWICKI 
r i • Patron myśliwych 
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14 października br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Izby Edukacyjno-Ekologicznej 
przy Leśnictwie Opalenie w Nadleśnictwie Starogard Gd., a następnie poświęcenie kapliczki 
św. Huberta w tym samym miejscu. 

OJ 
cj~?akiś czas temu spotkali się Ignacy Stawicki z Koła 

Łowieckiego Knieja w Tczewie, Jan Banacki z Nadie 
śnictwa Starogard i Dariusz Kowalewski - leśniczy z 

Leśnictwa Opalenie przy starym budynku gospodarczym 
w Leśnictwie Opalenie. W czasie tego spotkania powstała 
wizja utworzenia obiektu na użytek leśników, myśliwych, 
ale także dla młodzieży szkolnej i turystów, propagującego 
ochronę przyrody, ekologię, tradycje i zwyczaje łowieckie. 
Inicjatywa ta trafiła na podatny grunt, czyli poparcie Ro
mana Tomczaka - nadleśniczego Nadleśnictwa Starogard 
oraz Bogdana Badzionga- Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. 

W 2005 roku powstała Izba Myśliwska ze środków koła 
i jego członków. Izba ta służy nie tylko myśliwym, ale też 
młodzieży okolicznych szkół, która zapoznaje się z wystawa
mi o tematyce łowieckiej, jej z tradycjami i zwyczajami. Od
bywają się tu również posiedzenia Zarządu Koła, spotkania 
koleżeńskie itp. 

Ogromne zaangażowanie nadleśniczego, całego Nad
leśnictwa, pomoc i współdziałanie Bogdana Badzionga po
przez wszelkie plany, projekty i pozwolenia oraz zapewnie
nie środków finansowych pozwoliło na uroczyste otwarcie 
w dniu 14 października br. tego pięknego obiektu, czyli 
Izby Edukacji Ekologicznej. W realizację tego projektu za
angażował swoje środki Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. Izbę wyposażono w wiele pomo
cy edukacyjnych, z których szkoły już zaczęły korzystać. 
Ale to dopiero początek. Są już plany utworzenia arbore-
tum i ścieżek dydaktycznych. 

Należy dodać, że w miejscu tym krzyżuje się kilka szla
ków turystycznych z punktem widokowym na Grudziądz 
utworzonym na skarpie wiślanej. Mogą nas odwiedzać 
osoby niepełnosprawne, gdyż staramy się dostosować te 
obiekty do ich potrzeb. 

W 2005 roku po poświęceniu Izby Myśliwskiej, na sku
tek różnych zdarzeń, powstał u Ignacego Stawickiego po
mysł wybudowania kapliczki św. Huberta w postaci rzeźby 
na pniu. Pomysłodawca - fundator postarał się o projekt 
zrobiony przez architekta Tadeusza Kuce, a rzeźbę 
wykonał Kazimierz Dowgul. Przy pomocy darczyńców uło
żono kamienie i utworzono kamienny ołtarz. Nad całością 
czuwał komitet budowy i poświęcenia kapliczki i izj)y. 

Poświęcenia dokonał ks. infułat Stanisław Grunt w asy
ście kapelana myśliwych i innych księży. Uroczystość od
była się przy licznie zgromadzonych pracownikach Nadle
śnictwa Starogard, członkach Koła Łowieckiego Knieja w 
Tczewie z rodzinami, zaproszonych gości z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z pracownikami 
urzędów, gospodarze, okoliczni mieszkańcy. Obecni byli 
również: Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Prezes Fundacji 
Zamek Gniew. Imprezie towarzyszyły poczty sztandarowe 

Koła Łowieckiego Knieja w Tczewie, Koła Łowieckiego 
Hubertus w Nowem i Centrum Myśliwskiego Zamek Gniew, 
a oprawę tworzyli sygnaliści myśliwscy pod batutą Jadwi
gi Mielke z Centrum Myśliwskiego Zamek Gniew oraz ze
spół muzyki myśliwskiej i rozrywkowej „Kociewska Knie
ja" z naszego koła pod przewodnictwem Stefana Wrzeciona. 

Komitet organizacyjny wyróżnił wiele osób „Okolicz
nościowym medalem dużym z kapliczką św. Huberta" wy
bitym z tej okazji, a wszyscy uczestnicy otrzymali zapinki 
z kapliczką do munduru lub kapelusz oraz karty pocztowe 
ze stemplem okolicznościowym. 

Do zwiedzenia izby i pamiątkowych zdjęć zaprosił 
wszystkich Jan Banacki. Ciekawym elementem była wy
stawa pt. „Kociewie ze św. Hubertem", gdzie oprócz materia
łów książkowych, artykułów, starej prasy, pism i czasopism, 
kart pocztowych, stempli i znaczków pokazano kapliczki, oł
tarze, płaskorzeźby św. Huberta z Kociewia Tczewskiego, 
Starogardzkiego, kaplicę św. Huberta z Okonin Polskich koło 
Śliwic, dokumentacje Bractwa św. Huberta ze Śliwic oraz 
kapelanów myśliwskich Diecezji Pelplińskiej. 

Swoje stoisko miała Poczta Polska, która wydała na tę 
okoliczność kartę pocztową i stempel okolicznościowy. Na 
miejscu można było wysłać pozdrowienia. Autorem kart pocz
towych, stempla jak i medali był Ignacy Stawicki - członek 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej o. Kociewie w Sta
rogardzie. 

Całość uświetnił pokaz szlachetnej sztuki wabienia jeleni 
na oryginalnych rogach i muszli Trytona w wykonaniu auto
ra wielu książek myśliwskich - Bogdana Michalaka. Wy
stawiło się też wielu regionalnych producentów miodu, 
konfitur, wyrobów z wikliny, rattanu, kowalstwa artystycz
nego. Można było również kupić piękną biżuterię myśliwską 
Zbyszka Korzeniowskiego. Niewielkie przyjęcie uświetnił 
tort ze św. Hubertem, wykonanym przez Edmunda Piontka. 

Po oficjalnej części wszyscy raczyli się pieczonymi dzi
kami Juliusza Łukowicza, jedli chleb ze smalcem z Zamku 
w Gniewie oraz piekli kiełbaski. Kawę i ciasto serwowało 
Gospodarstwo Agroturystyczne p. Maciejewskiego. 

I tak oto inicjatywa kilku ludzi, którym leży na sercu 
rozwój i promocja regionu oraz troska i dbałość o przyro
dę, ekologię i tradycje łowieckie zmaterializowała się. 

Należy ją rozwijać i wzbogacać. Darz Bór. 

Ignacy Stawicki powołał „Kociewski Klub Miłośników Kulaw
ki, czyli szlachetnej sztuki przygotowywania i degustacji nalewek". 

Siedzibą klubu jest Izba Myśliwska przy Leśnictwie Opalenie, 
a członkami honorowymi zostali kapelan myśliwych i leśników 
ks. Andrzej Kos i producent kulawek Zbyszek Korzeniowski. 

Teraz jest najlepszy okres przygotowywania nalewek. Miło jest 
w długie zimowe wieczory przy kominku, degustując nalewki, snuć 
opowieści i wspominki myśliwskie. 
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KATARZYNA KOTŁOWSKA 

Frąca i okolice w latach konsolidacji 
„władzy ludowej" 

(dokończenie) 

SZKOLNICTWO I JEGO ROLA 
WE WSPIERANIU SOCJALIZMU 

zczególną rolę w kształtującym się nowym obliczu 
społeczeństwa odegrała szkoła. Uruchamianie tych 
placówek na wyzwalanych terenach odbywało się 

w oparciu o ustawę z 1932 roku, w której jednak, ze wzglę
dów organizacyjnych, usunięto pewne elementy. Nowe 
zasady zostały zawarte w „Wytycznych organizacji publicz
nych szkół powszechnych w roku szkolnym 1944/1945", 
które znosiły przedwojenny podział szkoły powszechnej 
na 3 stopnie organizacyjne oraz klasy dwu- i trzyletnie 
w szkołach I i II stopnia. 

W „Wytycznych" czytamy między innymi: Naczelnym 
postulatem pracy organizacyjnej w szkołach powszech
nych, w roku bieżącym, będzie wyrównanie strat i bra
ków, spowodowanych warunkami okupacyjnymi oraz zła
godzenie skutków wadliwego systemu przedwojennego 
(...). Poprawy ustroju szkolnego można dokonać przez 
taką organizację nauczania, w której wszystkie szkoły 
posiadałyby jednakowy program, a wszystkie klasy obej
mowały tylko pojedyncze roczniki, uczące się oddzielnie. 
Postulatu tego nie da się w pełni zrealizować, szczegól
nie co do nauki rozdzielnej, jednakże (...) należy dążyć, 
by jak największa liczba dzieci w obwodzie miała możli
wość ukończenia 7 klas szkoły powszechnej w pełnym 
programie nauczania''. 

Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej natychmiast 
wznowiły swoją działalność nasze szkoły. W Kamionce 
uczniowie rozpoczęli naukę z dniem 4 kwietnia 1945 roku, 
a w Lalkowach 2 czerwca 1945 roku. Szkoła w pobliskiej 
Frący przystąpiła do pracy dopiero z dniem 4 września 1945 
roku. Opóźnienie spowodowane było tym, że jej przedwo
jenna nauczycielka powróciła do wsi i objęła obowiązki 
kierownika szkoły dopiero 1 czerwca 1945 roku, a trzeba 
było załatwić jeszcze szereg prac organizacyjnych. 

Dla uruchomienia szkoły w Lalkowych Inspektor Szkol
ny w Starogardzie, powołując się na pismo Ministerstwa 
Administracji Publicznej z dnia 25 maja 1945 roku Nr Org. 
6460/45, że budynki szkolne mogą być użyte wyłącznie 
dla celów szkolnych2, wydał polecenie do Zarządu Gminy 
w Leśnej Jani wyeksmitowania z budynku szkolnego 
w Lalkowach żony organisty i przygotowanie mieszka
nia dla nauczyciela?. 
• ...Bez sprzętu, bez podręczników oraz lokalu miesz

kańcy gromady z entuzjazmem zabrali się do pracy nad 
jej uruchomieniem..., przy czym ...wyróżnił się ob. Klein 
Józef, który przyczynił się do zaopatrzenia szkoły w sprzęt 
oraz niezbędne pomoce naukowe...4. 

Pierwszą nauczycielką i kierowniczką szkoły w Lalko
wach była Aleksandra Kowal. Pokonując trudności lokalo
we oraz związane z brakiem sprzętów i podręczników, anga
żując też w te prace całą wiejską społeczność, samodzielnie 
prowadziła naukę w trzech klasach — I, II i II — ucząc łącznie 
87 uczniów5. Ze względu, że z wszystkimi klasami trzeba 
było przerobić materiał naukowy od pierwszej klasy, dla
tego właśnie podzielono w ten sposób komplety, aby 
uwzględnić wiek6. Podział taki stworzył też możliwość, 
realizowania założenia, że ani jedno dziecko nie powinno 
pozostać poza szkolą. W ten sposób realizowano hasło 
resortu oświaty PKWN z 1944 roku7. 

Ponieważ szkoła w Lalkowach została zorganizowana 
w tym pierwszym etapie jako szkoła I stopnia, w której 
jedynym nauczycielem była Aleksandra Kowal, zatem jej 
organizacja była taka, aby jak największa liczba dzieci 
w obwodzie szkolnym miała możliwość ukończenia 4 klas 
szkoły podstawowej8. 

Od września 1945 roku dzieło Aleksandry Kowal kon
tynuował kierownik Józef Kiżewski. Brakowało nauczycie
li, bazy lokalowej, sprzętów, pomocy naukowych, podręcz
ników i pieniędzy, czyli właściwie wszystkiego. Dlatego 
kierownicy szkół w porozumieniu z władzami samorządo
wymi dążyć mieli, do otworzenia normalnej pracy szkół, 
w razie braku odpowiedniej ilości klas, wynajmować izby 
lekcyjne, a w razie braku „inwentarza szkolnego" rozpo
czynać zajęcia, prowizorycznie wyposażając klasę w stoły, 
krzesła, taborety9. 

Organizacją szkoły w Kamionce zajęła się po po
wrocie z obozu niemieckiego tutejsza przedwojenna na
uczycielka, Maria Różalska. Nieocenioną pomoc w tych 
działaniach okazał jej, wracając z obozu, nauczyciel Leon 
Kreja, tymczasowo mieszkający u swojej matki w Ka
mionce. 6 czerwca opuścił jednak miejscową szkołę, by 
objąć posadę nauczyciela w sąsiedniej Rynkówce. „Siłą 
pomocniczą" pani Różalskiej została Małgorzata Ma
kowska10. Zrezygnowała ona jednak z dniem 28 VI 1946 
roku z pracy w szkole na rzecz posady w Zarządzie Gminy 
w Leśnej Jani". 

Również tutaj, w Kamionce ...warunkipracy były bar
dzo ciężkie, bo nie było szyb w oknach, (niektórych) kla
mek, zamków w drzwiach, stołów, tablic, ławek, no sło
wem nic..., przy liczbie 175 uczniów zorganizowanych 
w czterech klasach12. 

W tych trudnych chwilach przy ...wytężonych stara
niach i wielkiej ofiarności p. Chmieleckiego, miejscowe
go mistrza stolarskiego, [szkolą] zdobyła stopniowo pra
wie wszystko, co najpotrzebniejsze, wobec czego z Bo
giem rozpoczęto pracę, na dość zgermanizowanej ławie 
szkolnej". 
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Irena Oelberg - kierowniczka szkoły we Frący 
oraz uczniowie tej szkoły. Zdjęcie wykonano w klasie 

pod koniec lat czterdziestych. 

Wśród niewielu uroczystości, tego jakże krótkiego roku 
szkolnego, trzeba było jeszcze zorganizować godny po
chówek tym, którzy pokoju nie doczekali. Kronika szkolna 
w Kamionce informuje, że 23 V 1945 r. dziatwa szkolna 
wzięła udział w pogrzebie nauczycielki, śp. Malolepszej 
z Bukowin, pow. starogardzki, zamordowanej przez Niem
ców dnia 11 listopada 1944 r.]Ą. 

Ten powojenny rok szkolny trwał w okolicznych szko
łach do 21 lipca .1945 roku, co było zgodne z zarządzeniem 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku. Zamiast świa
dectw uczniowie przynieśli do domów zaświadczenia, po
nieważ te pierwsze miały ukazać się w druku dopiero po 
wakacjach. Długość powojennych wakacji liczyła pięć 
tygodni15. 

Siedząc bieg wydarzeń dziejowych naszej historii, nie
trudno wykazać ścisłą łączność istniejącą między politycz
nymi przeobrażeniami a reformami wychowawczymi. Te 
ostatnie były często odbiciem pierwszych, czasem ich 
ugruntowaniem, czasem też torowały im drogę. 

Ogólnopolski Zjazd Oświaty w Łodzi w 1945 roku oparł 
ustrój szkolnictwa na czterech zasadach -jednolitości, po
wszechności, państwowości i bezpłatności nauczania. Tym 
samym praca wychowawcza szkoły w dużej mierze została 
uwarunkowana zewnętrznymi czynnikami16. 

Przez kilka pierwszych lat rozpoczynano i kończono 
rok szkolny ...jak zwykle...z Bogiem, nabożeństwem w Lal-
kowach. Udział w nim brały wszystkie szkoły naszego 
rejonu nauczyciełskiego leżące wkoło Laików. Potem było 
spotkanie w szkole z rodzicami, przedstawicielami władz 
terenowych, czasami przedstawicielami partii politycznych. 
Scenariusz ten powtarzał się do 1950 roku17. 

Później oprawa rozpoczęcia i zakończenia roku szkol
nego została okrojona o kościelne nabożeństwo. Wpro
wadzono za to zwyczaj snucia przemówień i powitań przez 
przedstawicieli partii politycznych - sekretarzy Zakłado
wej Podstawowej Organizacji Partyjnej: PZPR-u, ZSL-u, 
prezesa Samopomocy Chłopskiej, kierowników Komitetu 
Opiekuńczego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, prze
wodniczących Spółdzielni Produkcyjnych. Witali i żegnali 
młodzież również przedstawiciele Zarządu Komitetu Ro
dzicielskiego, utworzonego w 1949 roku, zgodnie z zarzą
dzeniem Starostwa Powiatowego w Starogardzie w miej
sce istniejących Kół Rodzicielskich. Zwyczajowo i nie
zmiennie witali też swoich wychowanków kierownicy szkół. 
Uwieńczeniem całości była przygotowana przez dzieci część 
artystyczna18. 

Mikrosystem wychowania tworzony przez nasze szko
ły w latach Polski Ludowej był odbiciem ogólnego syste
mu wychowania i lokalnych systemów. Nie odzwierciedlał 
interesu narodu, lecz dążenie do ukształtowania młodego 
pokolenia według narzuconych w społeczeństwie wzor
ców określonych przez istniejący ustrój. Otwartość szkol
nego systemu wychowawczego stwarzała sytuację wpły
wu na szkołę czynników zewnętrznych oraz ich oddziały
wania na środowisko. Decydował o tym związek z lokal
nym i ogólnokrajowym systemem wychowania, a także 
administrowania szkołą i współdziałania z rodzicami. Oświa
ta i wychowanie w takich ramach były jedną z podstawo
wych dźwigni socjalistycznego rozwoju Polskiej Rzeczpo
spolitej Ludowej i miały na celu przygotowanie świado
mych budowniczych socjalizmu. 

O tym, jak duży wpływ na życie szkoły i kształtowanie 
postaw wychowawczych uczniów miały aktualne warunki 
państwowe, świadczą zapiski w kronikach szkolnych i wy
cinki prasowe. W artykule pt.: „Wartościowymi zobowią
zaniami czczą masy pracujące Wybrzeża 60 rocznicę 
urodzin Prezydenta Bieruta", który ukazał się na łamach 
56 numeru „Głosu Wybrzeża", korespondent Jan Ejankow-
ski (nauczyciel szkoły w Lalkowach) pisze o zobowiąza
niach.... mieszkańców gromady Lalkowy, w pow. Staro
gardzkim..., gdzie ...młodzież zorganizowana w ZMP i har
cerstwie, postanowiła pobudować boiska sportowe, 
uzbierać tonę złomu i przygotować na dzień 18 kwietnia 
(1952 r.) akademię. 

Kolejny rok przynosi jeszcze bardziej „wzruszające" 
wydarzenia. Po uroczystym fetowaniu 35 rocznicy Armii 
Radzieckiej „przychodzi" smutna wieść, że dnia 5 marca 
1953 r. zmarł Generalissimus Józef Stalin"'. W dalszej 
części zapisu dowiadujemy się, iż odszedł człowiek wielki, 
kontynuator Marksa - Lenina, obrońca pokoju i szczery 
przyjaciel narodu polskiego, dlatego też naród polski okryty 
został szczerą żałobą...10. Jak zwykle w tej sytuacji podjęto 
stosowne zobowiązania dla uczczenia pamięci Józefa Sta
lina; młodzież, jak i również grono nauczycielskie podjęli 
się zebrać dodatkową tonę złomu, 200 butelek i 35 kg szmat 
i papieru, walczyć o lepsze wyniki nauczania... 

Taki kierunek wychowania kontynuowany w szkole 
podstawowej dla pracujących, zgodny z ogólnym dąże
niem państwa, został ukoronowany pochwałą ministerialne
go wizytatora szkolnego - A. Rogoziewicza dla kierownika 
szkoły Józefa Kiżewskiego i nauczyciela Jana Ejankowskie-
go za ...prowadzoną owocną pracę kulturalno-oświatowa 
z dorosłymi wsi Lalkowy i okolicznych gromad, w któ
rych zachodzą poważne przemiany w dążeniu do socjali
stycznej przebudowy rolnictwa21. 

W całym szeregu uroczystości rocznicowych wykazy
wano decydującą o zwycięstwie nad hitlerowskimi Niem
cami rolę Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, którzy 
...ramię przy ramieniu szli i bili Niemców, aż do zupełne
go zwycięstwa, podkreślając przy tym zawsze rolę armii 
radzieckiej, jako wielkiego ...pogromcy faszyzmu i obroń
cy pokoju, armii wyzwolenia mas pracujących, wycho
wanej w duchu braterstwa między narodami22. 

Jednak nawet najbardziej arogancka propaganda nie 
była w stanie przyćmić polskiego poczucia solidarności i pa
mięci o tych, którzy zginęli w czasie wojny, bez względu na 
ich orientację polityczną. 9 X 1947 r. dzieci i dorośli z całej 
gminy Leśna Jania wzięły czynny udział w pogrzebie po
mordowanych w czasie okupacji niemieckiej Polaków. 
Szczątki pomordowanych zebrano ze wsi i pól gminy Le
śnej Jani i pochowano je w Kościelnej Jani we współ-
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nym grobie. Pogrzeb odbył się bardzo uroczyście. Na gro
bie złożono szereg wieńców21'. Tak oto ci, którzy za Polskę, 
za ojczystą mowę zapłacili cenę najwyższą, spoczęli wresz
cie w spokoju w poświęconej ziemi. Ekshumacje oraz uro
czystości pogrzebowe były ogromnym przeżyciem dla ży
jących, zwłaszcza tych, którzy dopiero po latach mogli po
żegnać i odprowadzić w ostatnią drogę swoich bliskich24. 

Szkoła miała wychować uczniów na świadomych i twór
czych obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pod
kreślając, że wybór ustroju Polski został dokonany przez 
klasę robotniczą, ugruntowywano wśród młodzieży świa
domość decydującego znaczenia i historycznej słuszności 
tych dziejowych rozstrzygnięć. Nie chodziło przy tym tyl
ko o bierną aprobatę tego wyboru. Socjalizm nie miał być 
tylko społeczną rzeczywistością zastaną przez młodzież, 
ale dalekosiężnym ideałem - programem do urzeczywist
nienia. Trzeba więc było ukazywać dzieciom i młodzieży 
szkolnej perspektywy, o których realizację warto i trzeba 
walczyć. 

Dlatego też wyjaśniano już tym najmłodszym, na czym 
polega planowy skup zboża i ziemniaków, obowiązujący 
w 1951 roku, by w rezultacie wspólnie z dziećmi omówić, 
jak obywatele poszczególnych wiosek wywiązali się z tego 
obowiązku. Starsi uczniowie mieli do napisania wypraco
wanie: „Jak mój ojciec wywiązał się ze skupu zboża?". Z kro
niki dowiadujemy się, że Frąca wywiązała się z niego w 85 %. 
Najczęściej lekceważąco podchodzili do swoich zobowią
zań tzw. kułacy. 

Kiedy 15 lutego 1952 roku wprowadzono ustawę 
o obowiązkowej dostawie żywca, należało zająć się wy
jaśnieniami pozwalającymi zrozumieć małemu człowiekowi 
przymus spoczywający na ich rodzicach. Omówienie zaś 
warunków kontraktacji żywca z czwartoklasistami, bo tyl
ko tyle klas było w szkole we Frący, dziś brzmi trochę 
komicznie. 

11 maja 1953 roku pogadanka z uczniami wszystkich 
klas (czyli od I do IV) miała wpłynąć na spełnienie obywa
telskiego obowiązku rodziców w zakresie odstawy ziem-
niaków25. 

Natomiast już „Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 XI 
1953 roku o obniżce cen dla dobra ludu pracującego" wy
magała wyjaśnienia nie tylko dzieciom, ale i ich rodzicom 
na specjalnym gromadzkim zebraniu w dniu 17 listopada26. 

Socjalistyczne wychowanie miało kształtować ludzi od
ważnych, zahartowanych i pracowitych, rzetelnych i sa
modzielnych. Młode pokolenie mogło sprostać tym wy
maganiom poprzez społeczną aktywność. 

Realizacja owych zamierzeń dokonywać się miała 
poprzez: współpracę ze środowiskiem lokalnym, prace spo
łeczne, wychowanie obywatelskie, wychowanie w poczu-

Najstarsze zdjęcie budynku szkoły w Kościelnej Jani 
wykonane w 1948 r. 

ciu obowiązków i świadomej dyscypliny społecznej, prze
strzeganie praw i przepisów, poszanowanie mienia spo
łecznego i cudzej własności, kształtowanie współodpowie
dzialności za stan klasy i szkoły, a także stosowną oprawę 
uroczystości i świąt państwowych. 

Corocznie młodzież szkolna, realizując hasło wycho
wania przez pracę, brała udział w pracach przy wykop
kach ziemniaków w zakładach opiekuńczych w PGR 
Lalkowy czy w RSP Frąca. Zajmowała się uprawą wa
rzyw w ogródku szkolnym, uczestniczyła w różnych czy
nach społecznych organizowanych na terenie wsi, jak 
np. zadrzewianie terenu itp.27 Zarobione w ten sposób 
pieniądze, jeśli nie były przeznaczane na z góry ustalo
ne cele lub zobowiązania, można było wykorzystać na 
szkolne wycieczki28. 

W planach wychowawczych poszczególnych klas 
opracowanych na podstawie planu wychowawczego szko
ły znajdują się informacje o sposobie obchodów świąt 
i rocznic państwowych, jak: 

- Wrzesień miesiącem odbudowy Warszawy - gazet
ki, apele, zorganizowanie Szkolnego Koła Odbudowy War
szawy (gdzie składki uiszczono za cały rok z góry!), poga
danki, referaty, założenie Gminnego Komitetu Odbudowy 
Warszawy, prenumerata czasopisma „Stolica"; 

- 12 X - rocznica powstania Ludowego Wojska Pol
skiego (LWP) - kształtowanie miłości do żołnierza, obroń
cy naszych granic, ukazywanie waleczności i zwycięstw 
I Dywizji im. T. Kościuszki u boku Armii Czerwonej, histo
ryczne i dziejowe znaczenie bitwy pod Lenino; 

- 7 XI - Wielka Socjalistyczna Rewolucja Paździer
nikowa - zwykle: akademia, wieczornice, wprowadzane 
miesiące przyjaźni polsko-radzieckiej, międzynarodowa ko
respondencja, przemówienia prominentów władz, a nawet 
zabawy taneczne; uwieńczeniem tej uroczystości, wykra
czającym jednak poza ramy czasowe określone w tej pracy, 
był rok 1961, w którym specjalnym pismem Inspektora 
Oświaty w Starogardzie Gd. zalecono szczególnie uroczy
ste obchody tego przełomowego wydarzenia w dziejach 
całej ludzkości... z okazji jego 44 rocznicy, w których ...po
żądany jest udział rodziców, ...a szkoły winny być od
świętnie udekorowane od 5 do 8 Xf9; 

- 17 I - Rocznica wyzwolenia Warszawy - akademie, 
gazetki, zobowiązania, składki na odbudowę, itp.; 

- 8 III - Międzynarodowy Dzień Kobiet - mobilizacja 
kobiet całego kraju w narodowym froncie w walce o pokój 
i o realizację planu 6-letniego, podkreślana w uroczystościach 
obchodów święta w kolejnych latach 1950-1953: wykazy
wanie równouprawnienia kobiet z mężczyznami w Polsce 
Ludowej, w ich walkę o pokój w kolejnych latach; 

- 1 Maja - Święto Ludzi Pracy - najbardziej uroczy
ście obchodzone święto, nie tylko na forum szkoły, ale 
o zasięgu ogólnogminnym: akademie, przemówienia, wie
czornice, defilady i pochody pierwszomajowe - popisy 
gimnastyczne, pokazy maszyn rolniczych, dekorowanie 
„przodowników pracy", zabawy wiejskie; 

- 9 V - Dzień Zwycięstwa - był okazją do relacjonowa
nia przebiegu wojny ze specjalnym uwzględnieniem roli 
Armii Czerwonej i Wojska Polskiego oraz „ważności tego 
dnia dla Polaków": później od 1955 roku wykazywano zdo
bycze Polski Ludowej w ciągu X-lecia budowy socjalizmu, 
ukazując, jak dzieci przyczyniają się do wykonania jej pla
nów; 

- 1 VI - Międzynarodowy Dzień Dziecka w latach 
1950-1951 rozpoczynał się w godzinach rannych przemó
wieniem Ministra Oświaty, potem często śpiewano „Hymn 
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Młodzieży Federacji Demokratycznej" i Hymn Polski; spo
tkania na boisku lub w otoczeniu pałaców i parków, zawody 
sportowe, poczęstunek, słodycze i paczki z Komitetu Rodzi
cielskiego dla dzieci, występy i referaty okolicznościowe30. 

Ponadto do kalendarza uroczystości szkolnych zapi
sywane były w różnych okresach takie uroczystości, 
jak: Tydzień Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej - 1949 
r., rocznic: powstania Związku Radzieckiego, Armii Ra
dzieckiej, przyjaźni polsko-radzieckiej, urodzin i śmierci 
Świerczewskiego, Lenina, Stalina, a nawet urodzin to
warzysza Prezydenta Polski, B. Bieruta; wielka feta 
z okazji mianowania marszałka Rokosowskiego Ministrem 
Obrony Narodowej i Marszałkiem Polski (12 XI 1949). Nie 
zapomniano nawet o doniosłej rocznicy Komuny Paryskiej 
w 1951 roku. Natomiast „Święto Niepodległości" obcho
dzono 22 lipca. 

SZKOŁA A KOŚCIÓŁ 

imo ogromnego dążenia władz do laicyzacji 
szkół i środowiska wiejskiego, nigdy nie udało 
się wymazać z kalendarza uroczystości szkol

nych obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, a podczas 
szkolnej choinki noworocznej wręczania skromnych upo
minków ufundowanych przez Komitet Rodzicielski, które 
przynosił zwykle św. Mikołaj, a tylko w kilku przypadkach 
dowiózł je Dziadek Mróz31. 

W PRL-u został ustanowiony system rozdziału Kościo
ła i Państwa. Kierownictwo PZPR nieustannie ingerowało 
w wewnętrzne sprawy Kościoła, postrzegało go jako 
główną zaporę przed komunistyczną indoktrynacją społe
czeństwa32. 

Jednak ci, którzy szczęśliwie wracali z wojennej tułacz
ki, pierwsze swoje podziękowania składali właśnie Bogu. 
Za szczęśliwy powrót z obozu Marty Gniewkowskiej wy
stawiona została w jej ogrodzie, przed 1948 rokiem, jako 
wotum dziękczynne, piękna figura „Najświętsze Serce Pana 
Jezusa", w miejsce rozebranej przez Niemców33. 

W 1947 roku kapliczkę ze słowami: „Jezu, ufam Tobie" 
wystawił też Tytus Śliwa, jako dar za szczęśliwą ucieczkę 
i powrót od Niemców syna, który przez całą wojnę ukrywał 
się we wschodnich rejonach Polski. Po wojnie, pod koniec 
lat czterdziestych, ten syn został zamordowany przez Ro
sjan34. 

Nie mogąc liczyć na wsparcie państwa, mieszkańcy 
Kamionki 6 czerwca 1948 roku wystawili, przygotowaną przez 
dorosłych, sztukę pt.: „Genowefa". Celem było zdobycie pie
niędzy na odnowienie i uruchomienie miejscowej kaplicy, 
istniejącej jeszcze przed 1939 rokiem. Efekty przerosły wszel
kie oczekiwania. Z osiągniętego dochodu - 17 517 zł na 
remont kaplicy przeznaczono 10 000 zł. Kiedy uroczystości 
szkolne pozbawione zostały oprawy religijnej, od czerwca 
1951 roku w kaplicy w Kamionce, początkowo przez księ
dza wikarego z Nowego/n Wisłą, były odprawiane w inten
cji szkolnych dzieci okolicznościowe msze św.35. 

W pierwszych powojennych latach w ramach zajęć lek
cyjnych nauka religii odbywała się we wszystkich szko
łach. Była wpisana w tygodniowym planie lekcji. Nauczali 
jej miejscowi księża proboszczowie. W parafii Lalkowy, do 
której należały pobliskie wioski, do roku szkolnego 1958/ 
1959 był nim ks. Franciszek Rozkwitalski. Z czasem jednak 
kolejne władze oświatowe coraz krytyczniej ustosunko
wywały się do udziału nauczycieli i wychowawców szkół 
w organizowanie wśród dzieci i młodzieży praktyk religij
nych, uznając je za niedopuszczalne. Ponadto stwierdzo-

Chłopcy rocznik 1949 z ks. Pranisem. 
Przyjęcie I Komunii św. w Lalkowach 

no, że sale lekcyjne nie powinny być dekorowane emble
matami kościelnymi i zabroniono odmawiania modlitwy 
w szkole przed i po lekcjach. Rozpoczęła się więc w szko
łach akcja zdejmowania krzyży, a zawieszania portretów 
pierwszych sekretarzy Biura Centralnego Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej. 

Rodzice dzieci ze szkoły we Frący, w której naukę 
kontynuowały klasy I - IV, uzyskali zgodę, pismem z dnia 
21 XI 1956 roku Wydziału Oświaty w Starogardzie Gd., na 
korzystanie z izby lekcyjnej w celu kontynuowania nauki 
religii przez księdza Rozkwitalskiego z Laików. 

Nie były to jednak umowy wiążące, gdyż władze często 
wycofywały się z wcześniejszych obietnic. Mimo szeroko 
zakrojonych działań na rzecz laicyzacji środowiska, wiej
ska społeczność naszej okolicy nigdy nie zerwała związku 
z Kościołem. Przedstawiciele władz, wymiaru bezpieczeń
stwa - milicjanci, ormowcy (ORMO - Ochotnicza Rezerwa 
Milicji Obywatelskiej), stojący wyżej w hierarchii członko
wie partii potajemnie chrzcili swoje dzieci. Przyjmowały one 
też pierwszą Komunię Św., były bierzmowane, brały ko
ścielne śluby. W obawie przed poniesieniem konsekwen
cji niesubordynacji, na czas tych uroczystości, prawdzi
wie czy też fikcyjnie, ich rodzice - ojcowie, wyjeżdżali 
w podróż lub w delegację. Po „powrocie" zastany „status 
quo" już nie podlegał odwołaniu, a wina spadała najczę
ściej na niezdyscyplinowaną żonę, której jednak nic nie 
można było zrobić. Potem prominent na nowo wracał do 
łask, przynajmniej do następnego razu. Bywali też tacy, 
którzy unikając donosów, na niedzielną mszę św. jeździli 
do Pelplina pociągiem, pozostając w ten sposób anonimo
wymi36. 

Po wycofaniu religii ze szkół Kościół przystąpił natych
miast do organizowania punktów katechetycznych, gdzie 
odbywały się lekcje religii, mimo sprzeciwu władz admini
stracyjnych na ich legalizację. Naukę dalej prowadzili ad
ministrujący w parafii księża proboszczowie, a korzystali 
z niej w zasadzie wszyscy miejscowi uczniowie. 

ZAKOŃCZENIE 

swojej pracy pragnęłam przedstawić życie lu
dzi mieszkających we Frący, mojej rodzinnej 
miejscowości i w okolicznych wioskach 

w pierwszych latach po wojnie. Z ogromnym zaciekawie
niem słuchałam ich opowiadań o powrotach z wojennej 
tułaczki i stawianiu fundamentów pod nowe życie. Czasa
mi były to historie pełne humoru, czasami z nutką rozgory
czenia i żalu. 
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Ciekawym i bogatym źródłem, które pozwoliło mi na 
snucie rozważań związanych ze zwykłą codziennością, były 
szkolne kroniki. Stanowiły one odbicie nie tylko uczniow
skiej rzeczywistości, ale były relacjami z życia ludzi oko
licznych wiosek. Poznałam dzięki nim czas pracy i czas świę
towania mieszkańców. Poznałam nazwiska ludzi, którzy prze
minęli jak czasy, które budowali. Im dalej zagłębiałam się 
w lekturę kronik, tym widoczniejszy był ich zapał wkłada
ny w budowę socjalizmu. A chociaż cieszyło miejscowych 
uroczyste fetowanie świąt państwowych czy rocznico
wych, to w gruncie rzeczy nigdy nie zrozumieli tego 
materialistycznego podejścia do życia, a każdy nowy 
tydzień zaczynali niedzielną modlitwą w parafialnym ko
ściele. Z socjalistycznych idei korzystali na miarę swoich 
potrzeb, co uwidaczniało się często sformułowaniami: 
„Wspólne - znaczy niczyje" czy „Co twoje, to i moje, a co 
moje, to nie rusz". 

Zbierając materiały i informacje do tej pracy, spojrza
łam inaczej na swoją okolicę. To takie małe miejscowości 
stanowiły i stanowią sploty tkaniny, dzięki którym codzien
nie tworzymy naszą polską rzeczywistość. 

Praca ta stała się dla mnie ogromną skarbnicą wiedzy 
o rzeczywistości naszej okolicy. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Fraszkowe 
aktualności 

Parlamentarna choroba 

Zdobyta władza 
niejednego rozsadza 
i czyni z posła 
pospolitego osła 

Gospodarka 

Sporo razy dostała po łapach 
na kolejnych reformy etapach 

Niemożliwe 

Są to tylko mity, 
przesada niemała: 
by przy wilku sytym 
owca się ostała 

Zasada 

Głupotę po dużym 
mały też powtórzy 

Stare po nowemu 

Teraz krawiec tak kraje 
do kogo materia przystaje 

Kłamocom 

Niekiedy prawda w oczy kole 
nawet na ślepym padole 

Nie tylko budowniczym 

Wiadomo wszem i wokół: 
popiersia się zmieniają, 
pozostaje cokół 
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ZYGMUNT BUKOWSKI 

Nastrój świąt 

W domu już panował nastrój świąt Bożego Na
rodzenia, gdyż piernik wcześnie upieczony by 
skruszał, tęgą woń roznosił po całym miesz

kaniu. Zapach kiełbas i świeżo uwędzonej szynki, także 
zawłaszczał piwnice, gdzie nad piekarnikiem znajdowała się 
wędzarnia. W takim nastroju wielkich kryształów śniegu, 
jakie skrzyły się za oknem, rozmowa toczyła się wokół 
wymarzonych prezentów. W krzątaninie codziennych obo
wiązków, jeszcze wzmożonych przed świętami, wnet nastał 
ostatni tydzień adwentowej ciszy, którego dni pochmurne 
były tak krótkie i szare, jakoby mroczności opanowały prze
stwór. W tej adwentowej mglistości, jeszcze ścielącej się nad 
śniegami, Róża zajęła się wypiekiem ciast. Rozczyn żółty 
i pachnący jak miód lipcowy, rósł w dzieży spiesznie i wy
brzuszał nakrycie, iżby sukienkę na brzuchu brzemiennej nie
wiasty. Sklepienie piekarnika lizane płomieniem palących się 
polan, nabierało ognistego rumieńca, dając znać, że gotowy 
jest przyjąć ciasto ozdobione kruszonką i makowce pozwija
ne w pęczniejące cygara. Niebawem ten uczynek rąk mojej 
Gołąbki znalazł się pod sklepieniem żarem dyszącej świątyni. 

W pewien adwentowy wieczór, kładący na czarne szy
by drobiny śniegu, przyszli przebie
rańcy z życzeniami i kolędą, z wielką 
gwiazdą kręcącą się nad stajenką w któ
rej u żłóbka płonęła różowa świeczka, 
gdzie w półmroku Jezusek wyciągał rą
częta i pastuszkowie klęczeli na mchu. 

Po zaśpiewaniu kilku już zapomnia
nych kolęd i złożeniu życzeń odeszli, 
a ja przeczuwałem, że to ostatni, któ
rzy nawiedzili nasze domostwo. Istot
nie tak było, gdyż ludzie w naszej oko
licy byli ze wszystkich stron Polski, 
także i zza Buga. W wielu przypadkach 
w ogóle nie wpuszczali kolędników do 
chałup, bądź szczuli psami. 

Podarki świąteczne w roku 1978 
były wyjątkowo bogate, przyjmowa
ne z nieskrywaną radością i zadowa
lały wszystkich. Róża za sprzedane 
do Niemiec rzeźby otrzymała płaszcz 
skórzany, kołnierz ze srebrnego lisa, 
czapkę futrzaną i złoty pierścionek 
z różowym oczkiem. Adam ze Zbysz
kiem dostali spodnie sztruksowe z pe-
weksu. Tomaszek - kolejkę elek
tryczną, a Sebastianek - klawiszowe 
organki. 

Wigilie w naszym domu, jak już wspominałem, miały 
zawsze uroczysty nastrój. Ta jednak szczególnie wyjątko
wy, gdyż obok choinki stała moja pierwsza szopka, nagro
dzona III nagrodą w konkursie „Ludowe i artystyczne rę
kodzieło wsi i małych miast". Była to obórka zespolona ze 
stodołą, nad którą górowały trzy wysmukłe świerki. Koro
nę środkowego przenikała gwiazda z welonem i swym naj
dłuższym promidłem wskazywała Dzieciątko w żłóbku, opro-
mienione rubinową gwiazdką, zbiegłą z elektrycznego 
oświetlenia choinki, szczodrze okrytej anielskim włosem. 
Przed laty taką widziałem, zawisłą nad borem przy dworku 
Kocota. W przypływie wzruszenia wskazując szopkę po
wiedziałem synom: 

- Gdy nas zabraknie, zawsze w wigilię stawiajcie jąu te
go Bożego drzewka, by przypominała wam tę, być może 
najświętsząw waszym dzieciństwie. 

Przy uroczystej wieczerzy, przeczytałem również wiersz 
Wigilijne powroty, które w majestacie ciszy zapalały 
pierwszą gwiazdkę w stygnącym błękicie. Rzeczywiście 
takowa zaskrzyła się na rąbku zamarzającej szyby. Róża 
powiedziała: 

'"""■ * 

l 

SZOPKA ZE ŚWIERKAMI 
scena, lipa, 50 x43 x 30 cm 
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA 

PRZEBIERAŃCY 
płaskorzeźba, 75 x40 cm, Muzeum Etnograficzne w Toruniu 

- To chyba na twoje życzenie tu przywarła?- i z Seba-
stiankiem podeszła do okna. 

Dziecko zauroczone rozbłyskiem gwiazdeczki próbo
wało paluszkiem wydłubać jąz tego giezełeczka, które w po
dmuchu północnego wiatru zaborczo zawłaszczało szyby, 
chociaż grzało centralne i dodatkowo piec kaflowy. Ta nie
dorzeczność małego braciszka u wszystkich wywołała spon
taniczny śmiech. 

W ten szczególny wieczór zapatrzeni w żłobek i pło
nącą jodełkę śpiewaliśmy najstarsze kolędy, by synowie 
w pamięci przenieśli je w następne pokolenia. 

Od świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli, jak to 
było w zwyczaju jeszcze naszych dziadków, śledziliśmy 
uważnie dni, co miały się pokrywać z pogodą poszczegól
nych miesięcy w danym roku. Wierząc w ich korzystne 
wróżby wstąpiliśmy w Nowy Rok 1979. 

W owych dniach, lekko zmrożony śnieg na polach 
i obfita szadź na drzewach aż kusiły, by wybrać się w tę 
zaczarowaną krainę. Zaraz po śniadaniu mknąłem na nar
tach w przestwór ustronia, a wkoło było bajecznie, jak
by majem w styczniu kwitły sady. Wątlejsze brzózki pod 
tym nalotem gięły się w pałąki i przypominały niewia
sty z pian włosy płuczące. Ich czarne łatki na białej ko
rze rzeczywiście zdradzały nagości dziewcząt w kąpieli. 
Gasnące słońce kładące się w purpurę barwiło te lodo
wate szpileczki, zmieniając je w pałające ogniem rubiny, 
a mnie zdawało się, że to puchary w ognistej euforii, 
duszkiem piją boski napój, z wolna tracący swoją kla
rowność w blednącym szkarłacie. 

W takim dobrym zimowym nastroju, po świętach znów 
zaszyłem się w mej izdebce na poddaszu. Dłuta jakby też 
wypoczęte, posłusznie wchodziły w drewno, nadając mu 
kształt wedle mojej woli. Rzeźbiłem w wielkim zapale, by 
nadrobić twórcze opóźnienie. Czasem nie wiedziałem, kie
dy dzień przemknął i długi zimowy wieczór, tylko małe okien
ko gacone śnieżynkami przypominało, że to już głęboka 
północ. 

W połowie stycznia do naszego ustronia, zawianego 
szalejącą zadymką przyszła wiadomość z Warszawy, bym 
wziął udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Malowany 
dzban" organizowanym dla twórców ludowych. 

Gdy Różyczka ze swoim anielskim spokojem, przeczy
tała warunki tego przedsięwzięcia, od razu przyszła mi do 
głowy myśl, by wyrzeźbić pochód przebierańców. Jeszcze 
tej nocy, po przebudzeniu się, patrząc na księżyc w pierw
szej kwadrze, który ostrym rogiem taranował obłoki, 
a w swej złotej kolebce kołysał gwiazdę, obmyśliłem po
stacie do tej płaskorzeźby, ustawiając je kolejno w alegorię 
ludzkiego przemijania. 

Po zrobieniu szkicu na lipowym balu, już miałem prze
czucie, że moja kompozycja będzie dostrzeżona w tym wiel
kim konkursie. Zaraz po obrządku porannym, wchodziłem 
do mej pracowni na poddaszu przykrytej grubą śnieżną 
pierzyną i w skupieniu wyniszczałem postacie korowodu, 
idącego na tle sakralnej perełki, jaką jest kościółek z XVI 
wieku Szczodrowie. W naglącym terminie jak wiecie, czas 
mknie ze zdwojoną prędkością i niebawem wkroczy luty. 

W Gromniczną zawieje gnały przez pola, wznosząc wi
rujące kolumny, płaszczące się w silniejszym podmuchu, 
czyniąc natarcie rozwścieczonej hurmy na oślep mknącej 
do ataku. Zapach pieczonego ciasta, który Dwuimienna 
piekła na Zbyszka urodziny, przenikał strop i zapełniał tę 
izdebkę na wysokości metra zgarbioną załamaniem się ścian 
zbiegających do szczytu kalenicy, być może pokonywał 
okienko, gdzie na parapecie kładłem okruszki chleba dla 
zgłodniałych wróbelków, a skórki krojone w kostki dla tych 
pięknych krasnopiórych ptaków, jakimi są sójki, co w trwo
dze o przetrwanie zajadle walczyły o każdy kęsek, domy
ślając się, że one mnie znają z leśnych spacerów, gdyż ich 
płochliwość zupełnie zanikła i patrzyły przez szybę, jak szy
kuję następną porcję przechylając główki z czarnymi wąsa
mi u nasady dzioba. 

Tekst jest fragmentem przygotowanego do druku III to
mu „Zielonego kuferka". 
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PRADZIEJE KOCIEWIA 
ANDRZEJ WĘDZIK 

8. Kociewskie urny 
Tłum ludzi otaczał resztki dopalającego się stosu. Zebrani, ze łzami w oczach, wpatrywali się w nikłe 

blade języki ognia, pełzające po przepalonych drewnianych żerdziach. Umarł wielki wódz i niezwyciężony 
wojownik. Przegrał w życiu tylko raz - z tajemniczą chorobą, której nie pokonał ani on, ani najlepsi kapłani 
sprowadzeni z wybrzeża. On, syn dzielnego żeglarza, który przybył dawno temu z krainy bogów, wsławił 
się za życia udanymi wyprawami wojennymi i kupieckim zmysłem odziedziczonym po przodkach. Za jego 
rządów każdy żył dostatnio i bezpiecznie. Teraz jest smutek i niepewność. Co będzie po śmierci wodza? 

Wysoki kapłan odziany w jasną szatę podszedł do stosu szepcząc błagalne modlitwy. Z wielką czcią 
zebrał spopielone szczątki do misternie wykonanej urny. Piękna, czarna popielnica ozdobiona sceną ostat
niej drogi zmarłego została wykonana przez mistrzów żyjących u ujścia dwóch rzek. Byli najlepsi, a ich 
wyroby, chociaż niezwykle drogie, zamawiano na pochówek wodzów i patriarchów rodu. Po chwili kapłan 
z szacunkiem uniósł urnę i postawił ją na udekorowanym kwiatami czterokołowym wozie, do którego 
zaprzęgnięte były dwa konie. Żałobny kondukt ruszył powoli w stronę piaszczystego pagórka, gdzie od 
dwóch pokoleń składano prochy zmarłych. Żałobnicy zgodnie z pradawnym zwyczajem okrążyli wzniesie
nie. W tym czasie idący na czele procesji patriarcha wyliczał przed bóstwami zasługi zmarłego. Nagle nad 
wozem z urną, płosząc konie, przeleciał duży, czarny dzięcioł. Przysiadł na pobliskiej sośnie z ciekawością 
przypatrując się ludziom idącym w procesji. Kapłan widząc to, odwrócił się do zebranych i ze wzruszeniem 
oznajmił,-że to dobry znak. Bogowie już przyjęli wielkiego wodza! 

W asyście trzech synów zmarłego, zdjął z wozu popielnicę i przeniósł ją na szczyt pagórka, gdzie znaj
dował się kamienny grobowiec. Tam, ostrożnie odsunięto jedną z płyt i z szacunkiem włożono urnę umiesz
czając ją na glinianym naczyniu, tak jak ich uczyli niegdyś przybysze z krainy bogów... 

okresie halsztackim, starszym okresie lateń
skim, na Pomorzu Gdańskim panowała niepo
dzielnie kultura pomorska, której liczni przed

stawiciele tworzyli kilka wyraźnych skupisk osadniczych 
położonych w dogodnych do egzystencji rejonach o od
powiednio ukształtowanym terenie. Biorąc pod uwagę 
obszar Kociewia jest to wyraźnie widoczne w okolicy Tcze
wa oraz nad dolną Wierzycą. Co ciekawe, pozostałości osad 
kultury pomorskiej są słabo czytelne w terenie, zapewne 
przez fakt stosowania lekkiej zabudowy naziemnej lub róż
nej wielkości domostw częściowo zagłębionych w grun
cie. Mimo tego archeolodzy dysponują dużą ilością mate
riału zabytkowego, który pochodzi z cmentarzysk. Wśród 
pozyskanych artefaktów zdecydowanie przeważa cerami
ka grobowa, której najbardziej efektownymi okazami są tak 
zwane urny twarzowe. W omawianym okresie na Pomorzu 
dominowały formy wazowe popielnic, a wśród nich eg
zemplarze: posiadające stosunkowo skąpe zdobienia, zwień
czone wybitnie schematycznym wyobrażeniem twarzy 
i wreszcie, dosyć rzadkie, przepiękne okazy z realistycz
nym wyobrażeniem oblicza. 

Interesującym przykładem skromnie zdobionej urny 
może być egzemplarz z Frący (ryc. 1) o szerokim brzuścu, 
posiadającym do połowy wysokości chropowatą fakturę 
powierzchni, co stanowi specyficzną, ale jednocześnie cie
kawą formę zdobienia. Całość uzupełniają dookolne pa
sma dołków i bruzd biegnące na wysokości plastycznie 
wyodrębnionej szyi. Popielnice znalezione w Starogardzie 
Gdańskim (ryc. 2) oraz Szpęgawsku to z kolei przykłady 
wybitnie schematycznego przedstawienia twarzy, na któ

rej z reguły przedsta- HM 
wiano tylko geome- X#4vwH||hk, 

odnaleziona pod ko- ryc. 1 
nieć XIX wieku po
pielnica / Grabowa £"*4Rn|BBBBBVf 
Bobowskiego (ryc. 3). R 
Jej szeroki brzusiec Jf • Jf-i K 
przechodził łagodnie H 
w stosunkowo wy- ^ H HV 
soką szyjkę nakrytą JU ^ ^ 
bogato zdobioną, wy- Ęg l k 
dłużoną pokrywą. flj 
Twarz, zapewne męż- ^■B|Ł J J j j jS «r 
czyzny, wyobrażona ^ B BP^ 
przez gliniane usta, ^BB B P ^ 
wymodelowany nos ^ " ^ ^ ^ ^ B ™ ^ 
i koncentrycznie osa- ryc. 2 
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Z ŁOPATY ARCHEOLOGA 

ryc. 3 

dzone owalne oczy, sprawia wrażenie poważnej i dostoj
nej. Jednak w urnie z Grabowa uderza przede wszystkim 
przepięknie wykonany rytą kreską, inkrustowany białą masą 
rysunek, który na zasadzie kontrastu wyraźnie odcina się 
od lśniącej, czarnej powierzchni ścianek naczynia (ryc. 4). 
Scena uwieczniona na brzuścu przedstawia czterokołowy 
wóz posiadający nienaturalnie narysowane koła, widziany 
z górnej perspektywy. Pojazd ciągną dwa konie o bardzo 
długich tułowiach i nieproporcjonalnie krótkich kończy
nach. Na wozie widnieje schematyczne wyobrażenie czło
wieka, trzymającego w jednej ręce lejce, a w drugiej olbrzy
mią, bogato zdobioną, owalną tarczę. Scenę dopełniają trzy 
piesze postacie idące, lub stojące w pobliżu wozu oraz 
wyobrażenia drzew, zapewne iglastych, sądząc po ukła
dzie gałęzi. Kogo przedstawia rysunek na popielnicy? Czy 
jest to wyobrażenie podroży zmarłego do mitycznej kra
iny? Bardzo prawdopodobne, iż twórca urny uwiecznił na 
niej scenę odpowiadającą rzeczywistemu rytuałowi. Być 
może, tak wówczas wyglądała ostatnia podróż zmarłych, 
szczególnie tych należących do plemiennej arystokracji. 

ryc. 4 

Niezwykle intrygującym ele
mentem rysunku jest niena
turalnie wyolbrzymiona tar
cza. Czy jej wielkość, a przy 
tym magiczna moc miała chro
nić zmarłą osobę przed złymi 
duchami? I wreszcie motyw 
lasu. Las był dla ówczesnych 
ludzi czymś naturalnym. Do
starczał pożywienia, paszy dla 
zwierząt hodowlanych, bu
dulca na domostwa. Może, 
w umyśle człowieka egzystu
jącego u progu epoki żelaza 
stanowił też miejsce, gdzie 
wszyscy ostatecznie od-

&& J. %£==£? chodzą. Na postawione pyta
nia można oczywiście próbo
wać udzielić odpowiedzi, 
tworząc mniej lub bardziej traf
ne hipotezy. Jednak należy 
stanowczo podkreślić, że osa
dzeni we współczesnych re
aliach życia, nigdy nie będzie

my w stanie wiernie zrekonstruować zwyczajów oraz 
myślenia abstrakcyjnego stojącego u podstawy wierzeń 
ludów prehistorycznych. Z tego też powodu rysunek na 
popielnicy z Grabowa Bobowskiego w jakimś stopniu, w dal
szym ciągu, będzie stanowił zagadkę. 

Równie piękne urny (ryc. 5, 6, 7), podobne do egzem
plarza z Grabowa, odkryto w Kierwałdzie. Ich mistrzowskie 
wykonanie wskazuje na duży talent wytwórcy. Uderza 
przede wszystkim dbałość o szczegóły twarzy: nos, usta, 
wymodelowane brwi nad oczami, oraz plastycznie odtwo
rzone małżowiny uszne dopełniające fizjonomię głowy. Kor
pusy omawianych urn posiadały inkrustowane wyobraże
nia drzew i figur antropomorficznych pozbawionych głów. 
Warto też zwrócić uwagę na zdobioną pokrywę jednej z po
pielnic (chociaż nie jest pewne, czy pochodzi akurat od 
tego egzemplarza), która w pewnym stopniu przypomina 
hełm. Może to świadczyć o używaniu tego rodzaju uzbro
jenia ochronnego, choć nie było to na pewno powszech
ne. Wspaniałe urny odkryte w miejscowościach położo
nych stosunkowo blisko siebie, mogą świadczyć o istnieniu 

w tym rejonie Kociewia 
w y s p e c j a l i z o w a n e g o 
ośrodka, w którym wytwa
rzano ceramikę grobową 
naprawdę wysokiej klasy. 
Od wielu lat na polu nauko
wym toczone są spory do
tyczące kwestii charakteru 
wyobrażeń na popielni
cach twarzowych. Na ten 
temat wypowiadali się już 
tacy słynni badacze jak: 
M. Hoernes, który twier
dził, iż „twarze" pomorskich 
urn to nic innego jak tylko 
oblicza bóstw śmierci, któ
re funkcjonowały na płasz
czyźnie wierzeń ówcze
snych ludzi. Niemiecki 
archeolog W. La Baume 
dowodził natomiast sche-
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ryc. 5 

matyczności przedstawień, które co prawda dotyczą pier
wiastka ludzkiego, ale nie nawiązują do konkretnych osób. 
Z kolei słynny polski archeolog J. Kostrzewski podkreślał, 
że biorąc pod uwagę najbardziej „realistycznie" wykonane 
popielnice, można przypuszczać, iż są to przedstawienia 
zmarłych osób. Można w tym miejscu spróbować odtwo
rzyć hipotetyczny początek procesu tworzenia urny: mia
nowicie ktoś, kto wykonywał ceramikę grobową na zamó
wienie, przynajmniej w jakimś stopniu starał się 
„sportretować" zmarłą osobę. Korzystał przy tym z wła
snych poczynionych obserwacji lub z konieczności sięgał 
po subiektywną charakterystykę dokonaną przez rodzinę 
zmarłego. Teoretycznie każda z tych koncepcji wydaje się 
do przyjęcia. Jednak poglądy M. Hoernsa wydają się nie
co zbyt karkołomne ze względu na ogromną różnorodność 
popielnic. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sze
reg wyobrażeń takich przedmiotów jak: ozdoby, broń (czę
sto też oryginalne, niewielkie wyroby), które prawdopo
dobnie zmarły posiadał za życia. Jeśli miały to być 
wyobrażenia bóstw, to wydaje się, że ich podobizny oraz 
atrybuty (np. w postaci ozdób czy też elementów ubioru) 
byłyby jednak bardziej ujednolicone. Bliższy prawdzie może 
być pogląd W. La Baume, gdyż rzeczywiście znaczna licz
ba urn twarzowych to wyobrażenia schematyczne, w przy
padku których wręcz trzeba się domyślać elementów an-
tropomorficznych. 

Wydaje się jednak, że łącząc poglądy La Baume z teza
mi J. Kostrzewskiego otrzymamy w miarę prawdopodobny 
obraz zamierzeń ówczesnych twórców. Różnorodność po

ryć. 6 ryc. 7 

pielnic mogła przecież zależeć od zdolności manualnych 
tworzącego jak i nabywcy, którego dotykała bariera ceny 
gotowego produktu. Warto w tym miejscu dodać, iż hipo
tezę o wyobrażeniach realnych osób oprócz urn z Grabo
wa Bobowskiego i Kierwałdu, potwierdzają także znakomi
cie wykonane popielnice z Lubiszewa (fot. 1) (ryc. 8) 
i Goszyna (popielnice z Goszyna zostały szerzej omówione 
w KMR nr 2, 2006), które charakteryzują się różnorodno
ścią: formy, posiadanych ozdób i wyobrażeń oblicza. Na
suwa to oczywiście jednoznaczny wniosek: Mamy na Ko-
ciewiu do czynienia z urnami, w których złożono prochy 
żyjących niegdyś osób o określonej płci, wyglądzie i róż
nym statusie w ramach społeczeństwa. Popielnice usta
wiano w kamiennych grobach, które pod względem formy 
wykazują dużą różnorodność. Prostokątne, trapezowate, 
kwadratowe, a nawet trójkątne komory budowano często 
z kamiennych płyt, do których produkcji świetnie nada
wał się rodzimy piaskowiec. Na Kociewiu, groby skrzyn
kowe zawierały średnio od kilku do kilkunastu urn. 
Chociaż zdarzały się pochówki bardziej liczne: trzydzie
ści popielnic zawierał grób odkryty w Brodach Pomor
skich; dwadzieścia trzy w Warlubiu; dwadzieścia 
w Gniewskich Młynach. 

Problematyka ciałopalenia, pomimo dużej ilości 
szczątków nie jest jeszcze wyjaśniona w zadowalający 
sposób. Stosy stawiano zapewne na cmentarzach lub 
w ich pobliżu. Warto dodać, że cmentarze zakładano na 
suchych piaszczystych pagórkach, szczególnie preferując 
ich nasłonecznione południowe stoki. Wydaje się też, że 

PŻf!^" 

fot. 1 ryc. 8 
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nieodzownym elementem obrzędowości ówczesnych 
mieszkańców Kociewia była woda, co potwierdza, częste 
lokowanie pochówków nad jeziorami, rzekami i strumienia
mi. Spalone szczątki wraz z nie przepalonymi kośćmi skru
pulatnie zbierano i składano do popielnicy. Do końca nie 
jest jasna kwestia umieszczania w urnie szczątków dwóch 
lub więcej osób, często na przykład kobiety i mężczyzny. 
Czy w pewnych przypadkach kobiety zabijano w razie śmier
ci mężczyzny? Być może mamy do czynienia z przejawem 
barbarzyńskiego zwyczaju, wcale nie tak rzadkiego, u spo
łeczeństw pierwotnych. 

Natomiast dużą liczbę urn w pojedynczych grobow
cach można wytłumaczyć dostawianiem kolejnych nowych, 
zawierających szczątki zmarłych osób, co wskazuje też na 
silne więzi rodowe panujące w społeczności kultury po
morskiej. 

Taka praktyka jest dostatecznie mocno potwierdzona 
przez obecność ruchomej płyty, którą w razie potrzeby 
odsuwano by udostępnić wnętrze grobu. Kwestią zwią
zaną z rytuałem pochówku było też obdarowanie zmarłego 
rożnego rodzaju przedmiotami, takimi jak: brązowe lub żela
zne kółka, drobna biżuteria, a wyjątkowo: większe naszyj
niki lub broń. Generalnie, cenniejsze wyroby ówcześni lu
dzie byli skłonni przedstawiać raczej w formie rysunków. 
Za przykład pragmatyzmu mieszkańców Kociewia może 
posłużyć filigranowa żeńska urna z Goszyna, na której szyi 
widnieje wyryty piękny wielozwojowy napierśnik. 

Na zakończenie, należy jeszcze poruszyć bardzo ważną 
kwestię dotyczącą genezy pomorskich urn. Od dawna pod
kreślano analogie między pochówkami na Pomorzu i na 
obszarze dzisiejszych Włoch zajmowanych przez Etrusków 
(konkretnie, brany jest pod uwagę rejon Toskanii). Rze
czywiście, pod względem formy ceramika grobowa obu 
kultur wykazuje bardzo dużo analogii (fot. 2). Oczywiście 
Etruskowie byli mistrzami w zakresie wyobrażeń pośmiert
nych, a niektóre ich kanopy można uznać za dzieła, które 
stały się przyczynkiem rozwoju sztuki rzeźbiarskiej. Porów
nując wykonanie etruskich i pomorskich popielnic, te dru
gie faktycznie jawią się jako naśladownictwo doskonałych 
wzorców. (Warto w tym miejscu zauważyć, że istotną róż
nicą między formami ceramiki grobowej Etrusków i przed
stawicieli kultury pomorskiej, był fakt posiadania przez 
kanopy etruskie wyobrażenia twarzy na pokrywie, a nie na 
szyjce naczynia). 

Jest niemal pewne, że idea chowania zmarłych w tego 
rodzaju popielnicach dotarła na Pomorze z zewnątrz, gdyż 
żadne wcześniejsze chronologicznie zabytki nie wykazują 
cech substratu pomocnego w tworzeniu tego rodzaju ce
ramiki. Hipotezę o związkach z Etruskami zdaje się też po
twierdzać szereg wyobrażeń na pomorskich popielnicach, 
a przede wszystkim wspomniany już, wspaniały rysunek 
na urnie z Grabowa Bobowskiego. W tym kontekście nie
zwykle interesujący wydaje się fakt, iż Etruskowie używali 
w swym rozbudowanym obrządku pogrzebowym, zaprzę
żonych w konie wozów czterokołowych. 

Literatura: 
Bericht iiber dic Yerwaltung der naturhistorischen, archaeologi-

schen und ethnologischen Sammlungen des Westpreussischen Pro-
winzial-Museums fur das Jahr 1893, Danzig 1894. 

XIX Amtlichcr Bericht iiber die Verwaltung der natur naturhi
storischen, archaeologischen und ethnologischen Sammlungen des 
Westpreussischen Prowinzial-Museums fur das Jahr 1898, Danzig 
1899. 

Kwapiński M., Korpus kanop pomorskich cz. 1 - Pomorze, 
Gdańsk 1999. 

fot. 2 

Ewentualne kontakty obu kultur mogły odbywać się 
przez ważny szlak handlowy, biegnący od wybrzeży Adria
tyku, dalej wzdłuż Łaby w kierunku półwyspu Jutlandzkie
go, a stamtąd drogą morską na południowe wybrzeże Bał
tyku. Czy w okresie halsztackim mogło dochodzić do 
bezpośrednich spotkań Etrusków z mieszkańcami Kocie
wia? 

Wysuwając ostrożną hipotezę można stwierdzić, iż nie 
było to zupełnie nierealne. Mieszkańcy dzisiejszej Italii cenili 
bałtycki bursztyn. Z kolei ówcześni Pomorzanie chętnie 
przyozdabiali biżuterię szklanymi paciorkami rodem z połu
dnia. Biorąc pod uwagę wszelkie ograniczenia i przeszko
dy ówcześni podróżnicy (Etruskowie byli doskonałymi 
żeglarzami) mogli jednak organizować wyprawy na połu
dniowe wybrzeże Bałtyku. 

Niewykluczone przecież, że jakimś zdeterminowanym 
przedsiębiorczym jednostkom o nieco awanturniczym 
usposobieniu, po rozważeniu istotnej kwestii opłacalno
ści dalekiej wyprawy, udało się dotrzeć na „kraniec świa
ta". Rozwijając nieco tę trochę sensacyjną hipotezę: czy 
przedstawiciele Etrusków, kultury niezaprzeczalnie bardziej 
rozwiniętej niż pomorska nie mogli kontrolować handlu 
bursztynem u źródeł? Przecież zyski z bursztynu, skór i nie
wolników musiały być ogromne i warte podjęcia nawet 
dużego ryzyka. Warto dodać, że w dziejach świata zdarzały 
się sytuacje, gdy nawet niewielkie grupy przedstawicieli 
obcych, wyżej rozwiniętych społeczności, orężem lub po
kojowo, zdobywały szacunek, władzę wśród niżej stoją
cych w rozwoju kultur. Być może niektóre przepiękne ko-
ciewskie urny kryją w sobie prochy dzielnych etruskich 
żeglarzy, bądź ich potomków?... 

La Baume W., Urgeschichte der Ostgermanen, Danzig 1934. 
La Baume W., Vorgeschichte von Wcstpreussen, Danzig 1920. 
Łuka J. L., Obrządek pogrzebowy plemion kultury wschodnio-

pomorskicj na Pomorzu Gdańskim [w:] Pomorania Antiqua, T. II, 
1969, s. 33-75. 

Łuka J. L., Obrządek pogrzebowy plemion kultury wschodnio-
pomorskiej na Pomorzu Gdańskim [w:] Pomorania Antiqua, T. III, 
1970, s. 21-101. 

Szafrański W., W sprawie Etrusków nad Bałtykiem [w:] Pomo
rania Antiqua, T. II, 1969, s. 17-33. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Ballady, dumy i wesołe frantówki 
Literackość tekstów kociewskich pieśni ludowych 

£-1 p ^ emat z pozoru prosty, dla pełnej przejrzystości 
wymagający jednak uściślenia podstawowego 
pojęcia: Czym jest literackość? Jej kryteria wobec 

literatury ludowej powinny być szczególnie precyzyjne, 
bowiem anonimowość tej twórczości utrudnia jej osadze
nie w konkretnym czasie, co niekiedy ma podstawowe zna
czenie dla tych i podobnych dociekań. 

Według najprostszych definicji słowników terminów 
literackich (np. red. Janusza Sławińskiego), literackość jest 
zespołem właściwości literatury pięknej jako sztuki słowa, 
pozwalających ją odróżnić od innych sposobów użytko
wania języka. Kryteria i wzory literackości nie mają charak
teru uniwersalnego, są kulturowo i historycznie zmienne. 
Ich przemiany są ważnym elementem procesu historycz
noliterackiego. Natomiast literatura piękna jest dzie
dziną piśmiennictwa, której głównym celem jest zaspo
kajanie potrzeb estetycznych odbiorcy. Jej kryteria też 
bywają różne w różnych epokach. Składa się na nią tak
że literatura ludowa, jako twórczość warstwy chłopskiej, 
początkowo anonimowa, ustna, potem zapisana wtór
nie przez badaczy i etnografów. Literatura ludowa skła
da się z wielu gatunków tradycyjnych - pieśni, ballad, 
dum, kołysanek. Wśród nich ważną rolę pełnią charak
terystyczne elementy konstrukcyjne utworu, jak powtó
rzenia, i paralelizmy. Powtórzeniami nazywamy wielo
krotne pojawianie tego samego elementu językowego 
w obrębie określonego odcinka wypowiedzi, a więc 
wszelkie aliteracje, anafory, głoskowe instrumentacje, 
antymetabole, diafory, epifory itd. Natomiast paraleli-
zmem zwiemy takie powtórzenia, które w odcinkach 
konstrukcji wypowiedzi dają się porównać, stanowią 
analogię układającą się w ciąg kompozycji. I to w różnych 
jego rodzajach - paralelizmów intonacyjnych, leksykal
nych, kompozycyjnych, semantycznych, składniowych. 

Przedmiotem naszej analizy będą teksty kociewskich 
pieśni ludowych, zebranych przez Władysława Kirsteina 
w zbiorze „Pieśni z Kociewia" (Gdańsk 1970). Jest to naj
pełniejszy i najobszerniejszy zbiór dotąd wydany, zawiera
jący łącznie ponad 170 utworów i ich wersji tekstowych, 
w tym sporo ballad, kolebanek - tych typowych gatun
ków pieśni ludowej. 

Najcenniejsze, bo dziś już nie spotykane, okazały się 
pieśni przekazane bezpośrednio przez ludowych wykonaw
ców z Kociewia, a najwięcej pochodzi od Franciszki Powal-
skiej z Konarzyn (53), Stanisława Libery z Pałubinka (16), 
Konstancji Żygowskiej z Wdy (10). 

Wykorzystane zostały także pieśni z innych opraco
wań - najwięcej z „Wesela kociewskiego" ks. Bernarda 
Sychty (7), od Józefa Nadmorskiego (9), ze „Śpiewnika po
morskiego" Lucjana Kamieńskiego (6). 

Przyjrzyjmy się zatem wybranym przykładom: Jak wy
gląda literackość owych tekstów ludowych pieśni z Ko
ciewia? Zacznijmy od aliteracji, tej pierwszej formy 
powtórzeń. Przypomnijmy jeszcze, że jest to sposób in-
strumentacji głoskowej, uwydatniający budowę utworu 
wierszowanego, polegający na powtarzaniu się tych sa
mych liter, sylab, a rzadziej nawet całych wyrazów na po
czątku kolejnych wersów. Przykładem tego może być tekst 
pochodzącej z Pałubinki śpiewki „Na Nowy Rok" - przywi
tania przebierańców składających życzenia. 
Abi w tam Nowam Roku kwsitła mniylość, bi nóm szczań-
ście dał, 
Abi chróniył Was lod nieszczańść i nicht chorób znal. 

Abi zawdi było słońce i pogoda, był dobrobit, chlyb. 
Abi żniwa sia łudeli, byli łurodzaje, dobre plony z glyb. 

Kożda krowa niech sia Wóm łocieli, dużo mlyka da, 
Kożda kura niych trzi razy kurczanta w Nowym Roku ma. 

Abi byli ribi, grzibi i lowoce, było warziw w bród, 
Abi na łónkach rośli bujne trawi, był w pasiekach mniód. 

Abi dzieci sia dobrze choweli uż lod mlodich lat, 
Abi rodziców, lólków zawdi luszanowal nasz młodziań-
czi kwsiat. 

Niych lod gradu los łustrzeże plóni Waszich zbóż, 
Niych sia łogeń chat nie ima, ani psioruń burz. 

Niych sia spelnió wszitke życzenia, żicie radość da, 
Niych z Was ludzie majo pożitek, kraj pociecha swa. 

Tą aliteralną instrumentacją są tutaj powtarzające 
się w poszczególnych strofach słowa: Abi, Kożda, 
Niych. Powyższy tekst prezentuje... dwa w jednym, 
tzn. dwa rodzaje powtórzeń w jednym przykładzie. Trze
ba więc w tym miejscu wyjaśnić, że aliteracja z takim 
układem, gdzie te same wyrazy stoją na początku kolej
nych wersów, są powtórzeniem o nazwie anafora. Przy
kładem wspólnych dla obu tych konstrukcji jest rów
nież tekst śpiewów maszek z Pinczyna „Życzenia prze-
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bierańców", gdzie w dwóch środkowych zwrotkach po
wtarza się element „Niech": 

Niech Wóm zawdi szczańście sprzija, 
niech Wóm słońce śwyci, 
niech sia dobrze Wóm powodzi, 
niech Wóm rosnó dziyci. 

Niechaj zgoda kświtnie w dóma, 
niech Was mnyłość łónczi, 
nie zaznajta trosk ni zmartwiań, 
niech grosz w sakwie brzańczi. 

W zbiorze Władysława Kirsteina można znaleźć sporo 
przykładów innej formy powtórzeń, jaką jest epifora. Jest 
to taka figura konstrukcyjna wypowiedzi, gdzie kilka kolej
nych zdań, członów, wersów czy strof kończy się tym sa
mym wyrazem lub układem wyrazów. Ponieważ analizuje
my teksty pieśni, a te posiadają zawsze budowę wiersza, 
zainteresują nas tylko zakończenia wersów. Takim typo
wym przykładem może być epifora z pieśni żniwnej „Do
żynki", podaną przez Ksawerię Kiedrowicz z Pinczyna, gdzie 
kończący każdą zwrotkę rymowany dwuwiersz 

Plon wam niesiem, plon, 
Gospodarzom w dom 

jakby zastępuje krótki refren. 
W zbliżony sposób utrzymane jest zakończenie tekstu 

pieśni „Pożegnanie" z Pieniążkowa, podany przez Mariana 
Kamińskiego. Niegdyś śpiewała tę pieśń pani młoda przed 
opuszczeniem rodzinnego domu. Przenosząc się do nowe
go, własnego ogniska domowego żegnała kolejno w każ
dej zwrotce swoją dawną izbę, meble, naczynia kuchenne, 
ogródek z grządkami. Każda zwrotka kończy się tym sa
mym wersem „Kedi mnia niy bandzie". 

Dla naszych rozważań tekst ów jest wyjątkowym przy
kładem, bowiem zawiera - okazuje się - dwie formy powtó
rzeń. Cztery zwrotki rozpoczynają się „Przepraszóm was...", 
a trzy końcowe zwrotem „Dziękują ci". Tak więc każda zwrot
ka zawiera równocześnie anaforę i epiforę, np.: 

Przepraszóm was drzwi cisowe 
i was stoli jaworowe, 
chtóż was zmiwać bandzie, 
kedi mnia nie bandzie? 

Przepraszóm was wszitkie progi 
dzie chodzili moje nogi, 
chtóż tu chodzić bandzie, 
kedi mnia nie bandzie? 

i dalej: 
Dziankuja ci {ogródeczku, 
dziem chodziła w tam wianeczku, 
chtóż cia psiylić bandzie, 
kedi mnia nie bandzie? 

Bliższe literaturze ludowej są paralelizmy; są wyznacz
nikiem literackości - o czym wspomniałem już na początku 
- polegającym na podobieństwie układów słownych, mo

tywów, cząstek kompozycyjnych i treściowych. Elementy 
te pod tym względem muszą być do siebie podobne, po
wtarzalne. W literaturze ludowej są podstawowym środ
kiem realizacji zasady rytmiczności wiersza. 

Gdy głównym wyróżnikiem literackości jest rytmizacja 
tekstu mówimy o parareliźmie intonacyjnym. Są to układy 
najłatwiejsze do rozpoznania, bowiem ważny swój udział 
ma w tym przypadku również rodzaj i wiązanie rymów. 
W zbiorze Kirsteina wszystkie teksty są rytmiczne. Taki 
jest ich rygor, skoro są przeznaczone do śpiewania. Różny 
jednak mają rozkład stóp akcentowych i układ wiązań ry
mów. 

Przywołany tutaj przykład jest najpowszechniejszym 
wzorcem akcentowym w całej polskiej literaturze ludowej. 
Jest to trochej, stopa złożona z dwóch sylab, gdzie pierw
sza jest akcentowana ('—/'—/'—/'—). Sylabotoniczna balla
da „Zemsta za namowę siostry" jest zbudowana z dziewięciu 
czterowersowych zwrotek, z udziałem czterostopowego 
trocheja. Taka konstrukcja czyni wiersz melodyjny i na
der rytmiczny: 

W Starogardzie na rineczku 
PSIJÓ PSIWKO Z GORZAŁECZKO. 
Psijó, psijó, rozlywajó, 
PSIANKNA PANNA NAMAWIAJÓ. 
(...) 
Dogonjili ich w Krakowie, 
ŁONA CHODZI W ZŁOTOGŁOWIE. 

- Jak się mniywasz, siostro nasza? 
Gdzieś podziała szwagra Jasia? 

Często spotyka się konstrukcje polegające na zamknię
ciu wersów amfibrachem, czyli stopą złożoną z trzech sy
lab, gdzie akcentowana jest środkowa sylaba (--'-). Oto przy
kład: 

Uż znów słoneczko ciepłam swim grzeje 
i wnet sia spełnió nasze nadzieje. 
Uż znów ptaszanta psianknie śpsiewajó 
i pszczółki słodki mniódek znaszajó. 

Przykład pochodzi z pieśni „Święto wiosny" zarejestro
wanej w Pinczynie. 

Spośród odmian wielu pararelizmów uwagę zwracają 
pararelizmy kompozycyjne często występujące w trady
cyjnej liryce ludowej. Tworzą konstrukcję, w której można 
wyróżnić kilka układów złożonych z analogicznych czą
stek treściowych. Typowy jest przy tym tzw. nawrót, z po
wtórzonym w wielu zwrotkach początkowego - niekiedy 
też końcowego - zespołu słów, np.: 

Łuchu, łuchu, monż mnie bije, 
chtóż mnie biydna poratuje? 
Ojcze, ojcze, przyjadź do mnie, 
drogi ojcze, poratuj mnie! 
(...) 
Łuchu, luchu, mónż mnie bije, 
chtóż mnie tera pożałuje? 
Matko, matko, przyjadź do mnie, 
Droga matko, poratuj mnie. 

Nawrotami są tutaj pierwsze i ostatnie wersy zwro
tek. 
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BIESIADA LITERACKA 

O literackości tekstów kociewskich pieśni ludowych 
świadczyć też może obecność w ich kręgu klasycznych 
już gatunków tego piśmiennictwa - ballady, dumy, ko
łysanki. 

To właśnie popularna w literaturze romantycznej bal
lada wyrosła na gruncie utworów ludowych rożnych 
narodów. Gatunek ten stał się inspiracją dla twórczości 
Herdera, Goethego, Schillera, Heinego, Puszkina, Mic
kiewicza czy później Tetmajera, Staffa, Kasprowicz, Le
śmiana. 

Podobne o heroiczno-historycznej tematyce dumy, 
przyprawione melancholią nieszczęśliwej miłości, wy
wiedzione zostały z ludowej literatury ukraińskiej. Do 
polskiej literatury weszły głównie dzięki twórczości 
J. U. Niemcewicza. W obszarze kociewskiego piśmien
nictwa dumy i dumki nie pozostawiły po sobie śladów. 
Natomiast ballady pisali jeszcze współcześni autorzy 
z kociewskiego regionu - Wanda Dembek i przede 
wszystkim Jan Wespa. 

Miły po sobie ślad pozostawiły ludowe kołysanki, od
znaczające się melodyjnością wiersza, spokojnym rytmem, 
rzewnym i łagodnym nastrojem. Pośród ludowych kołysa
nek kociewskich najbardziej się rozpowszechniła ta z oko
lic Skórcza - „Biziu - dziecię"; 

Biziu dziecia, kolibia cia, 
jak mnie łuśniysz, łodyńda cia. 

Wnet mamula przińdzie z dwora, 
da ci kaczka i kaczora. 

Kaczka piinie po glabinie, 
kaczor za nió po ganstwinie. 

Nieco inny jest wariant tekstu z Grabowca, przekazany 
przez Marię i Antoniego Górskich: 

Przińdzie mama wnztek z dwora, 
da ci kaczka i kaczora. 

Kaczka płinie w gansti trzcinie, 
Kaczor za nió po głambinie. 

Czy te wybrane dowody literackości są czymś szcze
gólnym, wyróżniającym ludową literaturę kociewską? Ra
czej nie, bowiem ta samorodna twórczość posługuje się 
w tej mierze wspólnymi cechami narodowymi. W przypad
ku Kociewia, regionu w przeszłości poddanego różnym 
wpływom, podobnie zresztą jak całe Pomorze, występują 
nieco inne motywy tematyczne. 

Literackość tekstów kociewskich pieśni ludowych za
świadcza o intuicji tej literatury, anonimowej więc zbioro
wego autorstwa ludu, twórczości prostej, ale spontanicz
nie podatnej estetycznym regułom. Właściwość literacko
ści tych ludowych utworów była w nich obecna wcześniej 
niż jej cechy znalazły miejsce w teorii literatury. Ta dziedzi
na wiedzy wykrystalizowała się dopiero w końcu XVIII 
wieku na pograniczu filozofii i nauki o kulturze, a literatura 
ludu funkcjonowała przecież dużo wcześniej, obecna w ust
nym przekazie, głównie za przyczyna pieśni. Przetrwała 
dzięki pokoleniowej tradycji. Również na Kociewiu. 

MAŁGORZATA KRUK 

O Kociewiu 
cyfrowo 

Dnia 21 kwietnia 2006 roku odbyła się uroczysta pro
mocja książki cyfrowej „Postacie z Kociewia. Śla
dami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych 

XVIII-XX wieku" pod red. Kazimierza Ickiewicza i Krzysz
tofa Kordy. Monografia jest owocem sesji popularnonau
kowych zorganizowanych w 2004 i 2005 roku przez Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie. 
Składa się ze słowa od wydawcy, przedmowy Kazimierza 
Ickiewicza, siedmiu biogramów autorstwa Joanny Baradziej 
(„Jan Reinhold i Jerzy Adam Forsterowie światowej sławy 
podróżnicy"), Jana Kulasa („Józef Czyżewski - wydawca, 
działacz społeczno-gospodarczy i patriota", „Edmund Ra-
duński - redaktor, popularyzator dziejów Tczewa i piewca 
Kociewia", „Tczewskie ślady w biografii Anny Łajming"), 
Krzysztofa Kordy („Aleksander Kupczyński - ksiądz, spo
łecznik, patron pomorskich towarzystw ludowych") i Se
weryna Paucha („Stary Franek - życie i działalność", „Ko
ciewski działacz - Walenty Stefański"). Wzbogacone 
zostały zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów prywatnych 
Jacka Cherka, Jana Romeyko-Hurko, Seweryna Paucha oraz 
z Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Poza tym mo
nografia zawiera spis bibliograficzny oraz dwa aneksy, in
formujące o funkcjonowaniu tczewskiego Oddziału Ko
ciewskiego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
o powstaniu Kociewskiej Biblioteczki Internetowej. 

Wszystkie omawiane w publikacji postacie były zwią
zane z Kociewiem przez pochodzenie, działalność lub tylko 
miejsce zamieszkania. Wiele z nich realizowało pozytywi
styczne hasła pracy u podstaw, byli wśród nich patrioci, 
artyści, ludzie ciekawi świata. 

W świat osiemnastowiecznego podróżnika, rodem 
z Tczewa, wprowadziła nas Joanna Baradziej. W szkicu 
przedstawiła sylwetkę Jana Reinholda Forstera (1729-1798) 
i jego syna Jerzego Adama (1754-1794), uczestników dru
giej wyprawy Jamesa Cooka w latach 1772-1775. Autorka 
korzystała z bogatej literatury przedmiotu, zarówno polsko 
jak i obcojęzycznej. Przedstawiła bogate w fakty życiorysy 
obu podróżników. Warto w tym miejscu dodać, że w paź
dzierniku tego roku miało miejsce uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej na jednej z kamienic przy placu Halle
ra, w której urodził się Jan Reinhold. 

Sylwetkę Edmunda Raduńskiego (1889-1939) przedsta
wił Jan Kulas. Na początku biogramu przywołał spór, który 
dotyczył następującej kwestii: czy Edmund Raduński uro
dził się na Kociewiu czy Kaszubach? Albowiem autor pierw
szej polskiej monografii Tczewa pochodzi ze wsi Jarosze-
wy, którąjedni zaliczali do Kaszub, inni zaś już do Kociewia. 
Następnie zaprezentowane zostało życie zawodowe Ra
duńskiego, który był publicystą, historykiem, politykiem, 
angażował się również w działalność społeczną. Brał udział 
w pracach Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Czerwo
nego Krzyża, Polskiego Białego Krzyża, Towarzystwa Czy-
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telni Ludowych i chóru Lutnia. Co ciekawe, był on założy
cielem i redaktorem dodatku do „Gońca Pomorskiego" - „Ko-
ciewie" (dziennika ukazującego się w Tczewie do 1928 roku 
pod nazwą „Dziennik Tczewski", co również podkreślił Jan 
Kulas. Ponadto nadmienił, że Raduński mieszkał w Tczewie 
przy ul. Kościuszki 9. Kres jego życia nastąpił w 1939 roku, 
kiedy został aresztowany, a następnie zamordowany przez 
hitlerowców w tczewskich koszarach. Jan Kulas zaliczył oma
wianą postać do „najwybitniejszych działaczy i patriotów 
pomorskich" (s. 40), dosyć znaną na Pomorzu, a na dowód 
tego przytaczył literaturę traktującą o tym działaczu. 

Jan Kulas przybliżył również postać Józefa Czyżew
skiego (1857-1935). Opisał w zarysie jego pracę zawodową 
i działalność na niwie społeczno-kulturalnej. Czyżewski 
pochodził z Kociewia, bowiem urodził się w Widlicach, 
ukończył szkołę elementarną w Opaleniu, a następnie pro-
gimnazjum w Pelplinie, uzyskując zawód agronoma. Od 
1878 roku na stałe zamieszkał w Gdańsku, gdzie nabył dru
karnię i wydawał „Kurier Gdański" oraz „Tygodnik Gdań
ski", był również współzałożycielem „Gazety Gdańskiej". 
Czyżewski prowadził działalność patriotyczną, tajnie na
uczał w swoim domu, za co w 1910 roku został pobity i ska
zany na miesiąc więzienia i karę pieniężną. Również pod
czas I wojny światowej miała miejsce napaść na jego zakład 
i dom, a na samego Czyżewskiego został wydany tajny 
wyrok śmierci. Po wojnie zaangażował się w działalność 
polityczną, był założycielem Polskiego Stronnictwa Ludo
wego - Pomorze. W Wolnym Mieście Gdańsk działał w Gmi
nie Polskiej, którą założył. Kulas wspomniał, że Czyżewski 
miał na swoim koncie klika wyróżnień: Krzyż Oficerski Or
deru Odrodzenie Polski, Medal Niepodległości, papieski 
order „Pro Ecclesia et Pontifice". 

Trzeci biogram Jana Kulasa dotyczył kaszubskiej pi
sarki Anny Łajming (1904-2003), która szesnaście lat swe
go życia spędziła w grodzie Sambora. Z tego okresu po
chodzi trzeci tom jej wspomnień „Mój dom". Co ciekawe, 
Anna Łajming miała kontakt z dwiema omawianymi w tej 
monografii osobami, a mianowicie z ks. Aleksandrem Kup-
czyńskim i Edmundem Radunskim, z którym widywała się 

w drukarni „Gońca Pomorskiego", gdzie pracowała w dzia
le księgowym. Jan Kulas zwrócił również uwagę na walory 
pisarskie utworów Łajmingowej, dostrzeżone przez takich 
znawców literatury, jak chociażby Piotr Kuncewicz. Poza 
tym Kulas zwrócił się do władz miejskich z apelem o „wyty
czenie wielowymiarowego szlaku Anny Łajming" (s. 45): 

Krzysztof Korda zapoznał nas z sylwetką księdza Alek
sandra Kupczyńskiego( 1873-1941), który w okresie mię
dzywojennym był proboszczem tczewskiej fary. Wierni za
wdzięczali mu remont kościoła, uporządkowanie cmentarzy 
przy obecnej ulicy 30 Stycznia, jak również wieloletnią po
sługę kapłańską. Spod jego pióra wyszedł szkic dziejów 
tczewskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, któ
ry dziś stanowi nieoceniony zasób wiedzy. Kupczyński 
był również posłem na Sejm Ustawodawczy, reprezento
wał narodową myśl polityczną. Jednakże autor biogramu 
skupił się przede wszystkim na omówieniu sylwetki księ
dza jako patrona pomorskich towarzystw ludowych. 
Krzysztof Korda przedstawił również zadania i rolę, jaką 
spełniały niegdyś towarzystwa ludowe. 

Seweryn Pauch zaprezentował życie i działalność Fran
ciszka Nierzwickiego (1821-1904). Stary Franek urodził się 
w chłopskiej rodzinie w Więckowach. Pomimo braków 
w wykształceniu dysponował bogatym zasobem wiedzy 
dzięki samodokształcaniu, co podkreślił autor biogramu. 
Mowa jest o Nierzwickim jako zapalonym bibliofilu, w któ
rego kolekcji znajdowały się m.in.: „Gazeta Gdańska", „Go
niec Wielkopolski", „Pielgrzym", „Wielkopolanin". Nie-
rzwicki nie tylko gromadził prasę i udostępniał ją ludziom, 
ale również sam pisał np. do „Nadwiślanina", „Pielgrzy
ma", „Gazety Gdańskiej", „Gazety Toruńskiej", „Gońca Wiel
kopolskiego" pod pseudonimami: Franek, Stary Franek, 
Franek z Więcków. Nie była mu obca zwłaszcza problema
tyka polskiej wsi i kwestia odzyskania przez Polskę nie
podległości. Wyrażało się to nie tylko w pisanych przez 
niego artykułach, czy w przemowach na wiecach ludowych, 
ale także w akcji werbunkowej, którą prowadził z ramienia 
Rządu Narodowego podczas powstania styczniowego. 
Stary Franek został nazwany przez Ryszarda Szwocha „oj-

Po promocji. 
Od lewej: Jan Kulas, 
Kazimierz Ickiewicz, 
Joanna Baradziej, 
Seweryn Pauch 
i Krzysztof Korda 
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POSTACIE Z KOCIEWIA. 

Śladami nieznanych działaczy 
spoleczno-kulturalnych XVIII-XX wieku 

Strona tytułowa cyfrowej publikacji 

cem pisarstwa kociewskiego", bowiem jest autorem pieśni 
i wierszy. Zaś Seweryn Pauch wskazał na jego wielkie za
sługi dla Kociewia, które do tej pory prawie nie zostały 
dostrzeżone. 

Seweryn Pauch jest autorem również biogramu Walen
tego Stefańskiego (1813-1877). Ów działacz społeczny, zna
ny jako założyciel Związku Plebejuszy, pochodził z Wielko
polski, jednakże w „Postaciach z Kociewia" zaprezentowana 
została mniej znana jego działalność na ziemi kociewskiej, 
na której osiadł w 1864 roku po opuszczeniu więzienia 
w twierdzy Wisłoujście. Autor omówił także udział Stefań
skiego w zakładaniu Towarzystwa Rolniczego w Piasecz
nie i Pelplinie, gdzie wybudował dom, będący miejscem 
spotkań ludowych i przedstawień teatralnych miejscowe
go Katolickiego Towarzystwa Ludowego. 

Autorzy korzystali z bogatej literatury przedmiotu. 
Opierali się na prasie, dokumentach niepublikowanych 
i opracowaniach książkowych. Wykorzystywali również li
teraturę obcojęzyczną, co jest faktem godnym podkreśle
nia. Monografia nie zawiera przypisów, bowiem nie jest to 
obligatoryjne w przypadku opracowania popularnonau
kowego, a takim właśnie są „Postacie z Kociewia...". 

Recenzowana przez mnie książka ma na celu populary
zację wiedzy o Kociewiu poprzez zaprezentowanie historii 
biograficznej. Historia staje się bliższa, gdy poznajemy ją 
z perspektywy zwykłych jednostek. Wątpliwa jest kwestia, 
czy owe postacie można nazwać zwykłymi? Skoro dziś przy
wołuje się ich życie, to na pewno nie. Za to z całą pewno
ścią, są to postacie mało znane na Kociewiu. A warto o nich 
mówić, bowiem to one tworzyły nie tylko lokalną historię. 
Mam nadzieję, że owa monografia zapoczątkuje pewien cykl 
opracowań o kociewskich działaczach. 

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny 
aspekt. Książka ukazała się w wersji cyfrowej. Dzięki temu 
jest ogólnodostępna i rozprowadzanie jej jest darmowe. 
Autorzy zezwalają na jej bezpłatne drukowanie, powiela
nie. Do 10 listopada ilość pobrań jest imponująca, wynosi 
822 egzemplarzy. Książka jest dostępna w Kociewskiej Bi
blioteczce Internetowej (www.zkp.tczew.pl). W grudniu 
przewiduje się wydanie opracowania w tradycyjnej formie, 
a więc drukiem. 

Z całą pewnością, „Postacie z Kociewia. Śladami nie
znanych działaczy społeczno-kulturalnych XVIII-XX wie
ku" stanowią znaczący wkład w rozwój badań historycz
nych nad Kociewiem. 

ROTA BERGIEL 
U R S Z T Y Ń S K A 

Milczenie 

Ludzie mówią 
same obce słowa 
Ja nic nie powiem 
tym razem 
Pójdę sama 
na wybrzeżu 
są skały 
Cierpliwe 
zbyt stare 
by pamiętać 
Do ich czarnych 
szorstkich ciał się przytulę 
i będziemy milczeć 
razem 

Sen o brzozie 

Kiedy mocno zamknę oczy 
widzę twoją jasną korę 
Ona chłodzi 
rozpalone czoło 
uśmierza ból 
Pod nią biją soki życia 
- twoja gorzka krew 
a lepkie, drżące listki 
rozwiewają się nieśmiało 
jak piąstki dziecka 
Nie chcę budzić się ze sn 
Tutaj nie rosną brzozy 
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Portret miasta 
^ x nia 15 października br. odbyła się w auli I Liceum 

J JOgólnokształcącego im. E. Ceynowy w Świeciu 
promocja albumu Małgorzaty i Jerzego A. Karna

siewicz „Portret mojego miasta. Świecie". Autorami tek
stów są zaproszeni przez fotografików świecianie, którzy 
w pewnym okresie swego życia z różnych powodów opu
ścili swoje miasto. Są to różne wspomnienia związane ze 
Świeciem, miejscem zamieszkania czy faktami najmocniej 
utrwalonymi w ich pamięci. 

Promocja połączona była ze spotkaniem z bohaterami 
zdjęć. Towarzyszyła jej atrakcyjnie opracowana wystawa fo
togramów tematycznie powiązanych z zawartością albumu. 

Spotkanie było wydarzeniem zarówno ważnym jak i na
der udanym, szczególnie pod względem artystycznym. 
Przybyło około 300 osób, dla których publikacja i ekspo
zycja były wyróżniającą nobilitacją tego miasta. Przecież 
nie każda miejscowość może się pochwalić tak znaczącą 
wizytówką. 

Skąd więc się wziął ten projekt i tytuł albumu - portret 
mojego miasta? Mojego, a więc czyjego? Uważny czytel
nik albumu, dokładnie kartkujący tę fotograficzną księgę, 
zapewne zauważył dedykację na stronie przedtytułowej: 
Moim rodzicom Elżbiecie i Adamowi Szymczyk. Współau
torka fotografii, Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz jest 
rodowitą świecianką. Do 19 roku życia mieszkała w Świe
ciu, po maturze rozpoczęła studia w Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Po ukończeniu dziennikarstwa 
tej uczelni podróżowała po wielu krajach (Anglia, Irlandia, 
Bośnia, Hercegowina, Włochy, Litwa, Rumunia, Serbia, 

Ukraina, Węgry) pisząc reportaże i dokumentując na foto
grafiach codzienność tamtych społeczności. 

Wraz z mężem, znanym fotografikiem z Krakowa, zrealizo
wała wiele projektów, m.in. album „Pejzaż osobisty", pośred
nio związany z naszym regionem, bowiem znajdują się w nim 
prozy i wiersze Franciszka Kameckiego z Gruczna. 

Album o Świeciu jest zbiorowym portretem ludzi, któ
rzy to miasto podobnie polubili. Spodziewać się należało 
dosłownie portretu miasta - ulic, architektury, zieleni czy 
zaułków. Coś w rodzaju oblicza urbanistycznej jednostki. 
Okazało się, że autorzy postanowili oddać to, co należ
ne zwykłym mieszkańcom. Na nieco ponad 100 czarno
białych fotografiach znajdujemy w przeważającym stop
niu ludzi, ich miejsca pracy, otoczenie, środowisko rodzinne 
- wszystko to, czym na co dzień mieszkańcy się trudnią. 

„W pracy nad projektem przyjęliśmy zasadę - mówią we 
wstępie sami autorzy - że w formie reportażu zrealizujemy 
portret zewnętrzny miasta, czyli nerw miasta, to co dzieje się 
na ulicy na co dzień i od święta. Natomiast w fotografii doku
mentalnej, portret wewnętrzny, czyli jak żyją świecianie, czym 
się zajmują, jakie mają pasje. Fotografowaliśmy w mieszka
niach, domach, zakładach pracy, warsztatach". Dla autorów 
zdjęć było to wspaniałe doświadczenie - „dla nas fotografia 
to spotkanie z drugim człowiekiem, a każdy człowiek to fa
scynująca historia, którą warto poznać". 

Do końca 2006 roku wystawę można oglądać w Pry
watnej Galerii Fotografii w Ośrodku Medycyny Pracy przy 
ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. 

Roland 
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Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz, Portret mojego miasta. Świecie, 
mowa NOVUM Kraków 2006, nakład 2000 egz., form. 24,5 x 
op. tw., ii. 102. 

Agencja Rekla-
23 cm, s. 228, 

AUTORZY TEKSTÓW - WSPOMNIEŃ 
Rafał Dyguła, ks. misjonarz Towarzystwa Chry
stusowego, aktualnie pracuje w Archidiecezjalnym 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Baltimore 
(USA); Lucyna Erdmanis, dziennikarka i reżyser 
filmowy, autorka filmów dokumentalnych, dzienni
karka Polskiego Radia i TV; Ewa Grendkiewicz, 
pisarka i publicystka, mieszka w Koninie; prof. 
Maksymilian Grzegorz, historyk, dziekan Wy
działu Humanistycznego Uniwesytetu Bydgoskiego 
im. Kazimierza Wielkiego; Dorota Kiedrowska, 
animator kultury, poetka, obecnie mieszka w Szko
cji; Jacek Kurowski, dziennikarz, radiowiec, pra
cuje w Redakcji Sportowej TVP w Warszawie; Ma
riusz Lach, ks. salezjanin, dr teatrologii, mieszka 
w Lublinie; Roman Landowski, literat, redaktor 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego", od 2001 
roku mieszka w Czarnej Wodzie; Maria Lisek, 
emerytowany handlowiec, mieszkająca obecnie 
w Poznaniu; Włodzimierz Roszczynialski, prof. 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie 
rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 
w tym mieście; Mateusz Sobczak, student geogra
fii i archeologii na Uniwersytecie Calgary w Kana
dzie; Katarzyna Strzemkowska, prowadzi pry
watną szkołę języka angielskiego w Mendzie 
(Meksyk); Ewa Szumska, piosenkarka miesz
kająca w Poznaniu; Radek Wasiak, dr ekonomii, 
wykładowca Instytutu Społecznego w Harvardzie; 
Luiza Zalewska, dziennikarka „Newsweeka" 
mieszkająca w Warszawie, Marek Żydowicz, miesz
kający w Toruniu animator kultury, reżyser, produ
cent filmowy. 
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W dniu 28 października br. w Kasztelanii Bytoń-
skiej, czyli Szkole Podstawowej w Bytonii odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie 

kultury i piśmiennictwa na Kociewiu pn.: Kociewskie Pióro. 
Kapituła pod przewodnictwem prof. Tadeusza Linkne-

ra postanowiła w tym roku statuetką tą wyróżnić następu
jące osoby i instytucje: 

• w dziedzinie literatury trzech poetów: Zygmunta Bu
kowskiego z Mierzeszyna, Andrzeja Grzyba z Czarnej Wody 
i Jana Majewskiego ze Starogardu Gdańskiego. Wyróżnie
nie w tej kategorii otrzymał także Kazimierz Ickiewicz, autor 
licznych publikacji popularnonaukowych z Tczewa. 

• w dziedzinie publicystyki Kociewskie Pióra uzyskali: 
Stanisław Tomasz Pestka, wieloletni redaktor naczelny 
dwutygodnika katolickiego „Pielgrzym" w Pelplinie oraz 
Ryszard Szwoch ze Starogardu Gd., autor licznych publi
kacji z zakresu historii i reginalistyki o Kociewiu, m.in. ostat
nio wydanego I tomu „Słownika biograficznego Kociewia". 

ociewskie Pióro 
po raz drugi 

• W kategorii animacji kultury wyróżnienie to przypa
dło braciom Ireneuszowi i Radosławowi Ciecholewskim, 
twórcom Teatru „Kuźnia Bracka" ze Starogardu Gd. i Janu
szowi Kortasowi z Tczewa, współzałożycielowi i dłogolet-
niemu prezesowi Klubu Dyskusyjnego „Sugestia". 

• W zakresie działalności wydawniczej nagrodę tę otrzy
mał: 

- Kociewski Kantor Edytorski (Sekcja Wydawnicza 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta) w Tczewie 
w20-lecie swojej działalności wydawniczej; 

- Wydawnictwo Pomorskie w Tczewie, jedyny wydaw
ca prasowy z wyłącznym kapitałem polskim; 

- Krzysztof Frydel, nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska 
i Lech Zdrojewski, właściciel Agencji ART-STYL za upo
wszechnianie w działalności wydawniczej walorów krajo
brazowych Kociewia i idei ochrony przyrody. 

W części artystycznej spotkania krótki koncert zapre
zentowała Kuźnia Bracka. 

TADEUSZ LINKNER 

Kociewskie 
pejzaże, klimaty 

i tematy 

rodził się w 1955 roku w Lęborku, ale kiedy miał 
zaledwie kilka miesięcy rodzice sprowadzili się do 
Starogardu Gdańskiego i zamieszkali w Kocboro-

wie. Ponieważ ojciec pracował jako psychiatra w tamtej
szym szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych, więc 
miał okazję poznać i odczuć aurę tej szczególnej przestrze
ni. Po studiach na UMK w Toruniu, gdzie ukończył filolo
gię polską, wrócił na Kociewie. Najpierw zaczął pisać wier
sze, ale rychło tego zaprzestał. Potem zajmował się 
redagowaniem solidarnościowego pisma „Nasz Głos", ale 
stan wojenny w tym przeszkodził. Dziennikarstwem zajął 
się znowuż w roku 1989. Przez dziesięć lat prowadził „Gaze
tę Kociewską", potem od 2000 roku „Tygodnik Kociew
ski", zaś od trzech lat zajmuje się redagowaniem do „Dzien
nika Bałtyckiego" dodatku „Kociewiak", w którym 
umieszcza swoje reportaże. 

Tadeusza Majewskiego „Przeplotnia" to wybrane 
z ostatnich kilkunastu lat dziennikarskiej pracy reportaże, 
wywiady, felietony i opowiadania, publikowane wcześniej 
w „Gazecie Kociewskiej", „Tygodniku Kociewskim", „Ko-
ciewiaku", „Dzienniku Bałtyckim", „Rejsach" i „Pomera
nii". Oczywiście, nie są to wszystkie teksty, ich druga po
łowa oczekuje już na wydanie i wedle zapowiedzi autora za 
kilka miesięcy się ukaże, zyskując być może jeszcze więk
sze uznanie od tego, kiedy to „Przeplotnia" na Targach 
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej w Kościerzynie otrzyma
ła wyróżnienie. To sukces debiutu, jeżeli do nagród zgłosi
ło kilkanaście wydawnictw ponad sześćdziesiąt swoich 
pozycji. 

„Przeplotnia" jest rzeczywiście godna lektury. Najpierw 
zaczytała się w niej bliska mi osoba i dotąd nie oderwała od 
jej kart wzroku, aż jej nie skończyła, a kiedy przytrafiło się 
mnie, me mogłem pominąć tego milczeniem i zdecydowa
łem się o tej książce napisać i powiedzieć na Biesiadzie 
Literackiej w Czarnej Wodzie, która miała miejsce we wrze
śniu tego roku. 

Co wobec tego w „Przeplotni" jest takiego, że budzi 
zaciekawienie odbiorcy? Najpierw ten jedyny w swoim ro
dzaju tytuł, który jak się okazuje może być niezrozumiały 
dla tych, którzy nigdy nie byli w przedszkolu i to najpew
niej w tym jednym konkretnym - w przedszkolu w Kocbo-
rowie czy też w Starogardzie Gdańskim. W „Słowniku języ-
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ka polskiego" tego wyrazu nie znajdziemy, chociaż jest tam 
„przeplatanka". Jeżeli nie jest to wyraz specjalistyczny, to 
można sądzić, że to dziecięcy neologizm w rodzaju tego, 
jaki usłyszałem kiedyś od trzyletniego wnuka, że przytrafi
ło mu się w przedszkolu karować, czyli po prostu siedzieć 
za karę na krześle i nie uczestniczyć w zabawie. I tak naj
pewniej jest, jeżeli dowiadujemy się „od autora", że to po 
prostu kratownica, którą widzimy na okładce tej książki. 
Stoją na niej przedszkolaki, które przed chwilą wspinały się 
po jej szczeblach, usilnie przesuwały się czy też przeplatały 
przez jej puste okna, to wspinając się po nich uparcie w górę, 
to schodząc z niemałym wysiłkiem w dół. I wtenczas rodzi się 
z tego egzystencjalna refleksja, bo przecież na przeplotni jest 
jak w życiu. Najpierw uporczywie wspinamy się do jego 
apogeum, by potem, nie wiedząc nigdy od którego mo
mentu, mniej lub bardziej spiesznie schodzić ku ostatnim 
jego chwilom. Zaś z perspektywy autora wygląda to meta
forycznie podobnie, a może jeszcze inaczej: 

Teraz stoję na przeplotni w sześcianie swojego pół
wiecza i obserwuję ludzi w innych sześcianach - tych pode 
mną, z boku i nade mną. Bez pretensji, że znajduję się wyżej 
czy niżej. Tu nie ma takich pojęć, jak ścieżka awansu, góra, 
dół. Na przeplotni, gdzie nieustannie zmienia się punkt wi
dzenia, to nieistotne. Jedyne pewne to to, że wchodzisz na 
nią, bawisz przez ileś tam lat, a potem - gwizdek, czas 
przejść do innego wymiaru, (s. 5). 

Następna sprawa, która jak w każdej książce jest za
wsze godna najwyższej uwagi, to oczywiście jej treść. Każ
da bowiem ma swój tytuł, który mniej lub bardziej czytelnie 
wskazuje, o czym w niej się mówi. Im bardziej jest to książ
ka literacka, to jej tytuł jest tym bardziej metaforyczny czy 
symboliczny. Ta akurat nie musiałaby takiego mieć, ponie
waż najwięcej jest w niej reportaży i wiele wywiadów, ale 
jako że są w niej także felietony czy opowiadania, więc ma 
do tego prawo. Tak zresztą ocenił pisanie Majewskiego 
jego szef, mówiąc, że jest ono z pogranicza dziennikar
stwa i literatury pięknej. Dziennikarska jest tu forma i praw
da przekazu, natomiast literacki jest styl i podejście do spra
wy. I tak rzeczywiście jest! A wszystko to dzieje się na 
skraju świata czyli w centrum, jak sparafrazował to w swoim 
wprowadzeniu Andrzej Grzyb słowami Andrzeja Kuczkow
skiego z pewnej czarnowodzkiej literackiej biesiady. 

Ponieważ treść „Przeplotni" jest raczej regionalnie jed
nolita, bo głównie o Kociewiu opowiada, ale niejednolita 
tematycznie, więc znajdujemy w niej aż pięć rozdziałów, 
poprzedzanych zawsze literackim czy nawet poetyckim, 
bogatym często w egzystencjalną myśl, wprowadzeniem, 
i podobnie interesującą fotografią, co doskonale tutaj sło
wo z obrazem kojarzy i zarazem dowodzi umiejętnego po
sługiwania się przez Majewskiego nie tylko piórem, dzisiaj 
powinno się już powiedzieć komputerem, co psuje mi na
tychmiast humor, ale także fotograficznym aparatem. 
Zresztą zdjęciami opatruje Majewski co raz któryś tekst. 
Tylko że jak tamtym wprowadzające do każdego z tych 
rozdziałów słowo przydawało transcendentnie poetyckie
go i zarazem refleksyjnego wymiaru, tak te skupiają już 
tylko uwagę na konkretnej postaci, sytuacji czy wreszcie 
przestrzeni. 

A rozpoczyna się tu wszystko dość nonszalancko 
i odważnie, jak uczyniłby to widoczny na pierwszym 
zdjęciu chłopak, jadący na rowerze „bez trzymania". 

Poprzedzają zaś ten obraz słowa, z których warto zapa
miętać chociażby te: 

Puścił kierownicę, z lękiem (...). Poczuł przyjemność. 
Była to inna i niezwykła jazda (...). Od tamtego czasu 
wszędzie jeździ bez trzymanki, mając gdzieś oczywiste i ba
nalne sposoby jazdy. Natomiast zapowiadają one takie tre
ści, których nie można by się nawet spodziewać, bo nie 
tylko odległa przeszłość ma się w nich liczyć, jak mamy to 
już w pierwszym tekście, kiedy to przewracamy kartkę i spo
tykamy tam słowa o egzystencjalnym wprost sensie, że 
W pewnym wieku coraz częściej spoglądamy w przeszłość 
(s. 12), ale także wspomnień z dzieciństwa i młodości poja
wi się tu sporo. Bo tak to już jest, że najpierw w albumach 
znajdujemy siebie dzieckiem, a potem je dalej wertując, tra
fiamy na rodziców, a potem JUŻ tylko na dziadków, babcie 
i może jeszcze na pradziadków i prababcie. Tak było i bę
dzie. Dobrze pamiętać o tych, co odeszli i znać rodzinne 
historie, nawet jeżeli rodzinna ziemia jest daleko, bo wten
czas jakby było się razem. Jeżeli zaś żyjemy gdzieś od dziec
ka, to jest już inaczej i tamto staje sięjuż tylko wspomnie
niem, tym bardziej barwnym, im bardziej oddalonym 
w czasie; jak chociażby to o dziadku Grosbergu, co uparł 
się podczas żuławskiej powodzi złowić w swoim domu szczu
paka, czy jeszcze te inne. 

Pierwszy tekst nie zapowiada jednak tego, co będzie 
dalej, chociaż zapowiada JUŻ to, co być może wkrótce tego 
autora się ukaże. Dopiero następny okazuje się reportażem 
z żuławskiej wioski Piekłem zwanej, oglądanej najpierw 
oczyma dziesięcioletniego chłopca, a potem osób star
szych, bo Wszyscy tu żyją historią. Jaki tego reportażu 
koniec, nie trzeba mówić, chociaż jego tytuł „Piekło - Nie
bo" nie czyni na jego treść obojętnym. Zresztą, zawsze 
najchętniej słuchało się dzieckiem opowieści starszych i tu
taj mamy tego przedsmak, by następnie zdawać sprawę co 
raz z tych podsłuchanych u najbliższych czy też u innych 
historii. Chociaż zdarzają się i reporterskie impresje, pozba
wione takich retrospekcji, jak ta o klonowaniu i groźbie 
cywilizacji zarazem czy nawet o księdzu Lendzmskim, orga
niście Sulewskim i Bernardzie Janowiczu. Chociaż tych ze 
wspomnieniami jest więcej, bo nie tylko o pewnej nauczy
cielce oraz domu, którego już nie ma, ale i nawet o kaflo
wym piecu, których jest coraz mniej. 

Tu jednak jedzie się przede wszystkim „bez trzymanki" 
- ryzykując wywrotką i nie zważając na jakiekolwiek uprze
dzenia i zakazy. Dlatego raz tu, raz tam jesteśmy i nie tylko 
o rodzinie autora czytamy, ale także o losach popularnej 
niegdyś młodzieżowej powieści się dowiadujemy, a zaraz 
potem o nękającym nas czasie i także pierwsze wrażenia 
z makdonalda poznajmy, i tak kartkę za kartką wertujemy 
i nawet nie wiemy, kiedy ten pierwszy rozdział się skoń
czył, bo znudzić się nim nie było można. Za najciekawsze 
zaś uznałbym, chociaż to zawsze dyskusyjne, tę opowieść 
o przedszkolance, z której tytuł tej książki, i to nie tylko dlate
go że któż tam o swojej pani z przedszkola pamięta, ale także 
dlaczego..., o ostatnim w gdańskim Starogardzie piwnym bum-
sie, gdzie dialogi są tak rzeczywiste i jak befsztyki krwiste, 
o zapomnianych grach z podwórka i egzotycznych ich na
zwach, o Bronku wędkarzu oraz to doskonale humorem za
prawione soczyste wspomnienie z fryzjerskiego zakładu, 
z którego foto ostatnią okładkę zdobi i wrażenie takie spra
wia, jakby klienta na śmierć czy do trumny JUŻ szykowano. 
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Tadeusz Majewski, Przeplotnia. Wybór reportaży, opowiadań, felietonów i wywiadów 1990-
2006. Gazeta Kociewska, Tygodnik Kociewski, Kociewiak, Dziennik Bałtycki, Rejsy, Pomerania, 
Media-Kociewiak, Starogard Gd. 2006, form. 15 x 21 cm, s. 336, opr. tw., ii. 

Kolejne rozdziały też przema-
viają podobnie swoimi tytułami do 
vyobraźni odbiorcy, nie zawsze jed-
lak sugerując, czego w nich można 
;ię spodziewać. Jak bowiem „Mapy 
>amięci" obrazów z bliższej i dalszej 
>rzeszłości każą oczekiwać, i tak naj-
:zęściej tu jest, tak „Strefa borsuka" 
TJŻ poetycki zapowiada wymiar, i to 
tajpierw słowem swego wprowadze-
lia, a potem kolejnymi tekstami 
) wielu interesujących postaciach. 
Dalej zaś „Jak przyjdzie ulew" 
) przywiązaniu do swego miejsca, 
itarych pałacach i umiłowaniu swe-
;o rodu i miasta opowiada, natomiast 
.Przekrój pieca" zapomniane dzisiaj 
:awody i miejsca skazane przez cy-
vilizację wskazuje, bo nie tylko o pra-
:y zduna tu się mówi, ale i o odcho-
lzącej w niepamięć i niszczejącej 
:oraz bardziej kolejowej stacji, o tych 
:o pamiętają jeszcze dawne czasy, 
) doli rolnika, dożynkowym wieńcu 
w ogóle o niełatwym życiu na wsi. 
Wspomnień i spisanych tak często 
: magnetofonu wiejskich impresji, 
tiejednokrotnie pełnych zadumy 
poetyckiego słowa, mamy tu chyba 
laj więcej. 

Jeżeli natomiast jeszcze trzeba by 
u coś dodać, to chyba tylko to, co 
pisałem na marginesach podczas lek-
ury tej interesującej książki, która z 
Iziennikarskim notatnikiem ma wie-
e wspólnego, ale przy tym jej auto-
em jest mistrz słowa, znający się na 
ztuce, kulturze i kociewskim folk-
orze, i artysta nie tylko literackiej im-
iresji, ale także rodzinnej sagi, co 
dradza nam nie tylko pierwszy tekst, 
ak bowiem już powiedziałem, czyta 
ię to wszystko, a jest przecież tego 
ionad trzysta stron, bez jakiegokol
wiek znużenia. Wszak nie są to li tyl-
:o sprawozdania z reporterskich wo-
aży, ale bogate w odautorskie 
efleksje omówienia postaci, sytuacji 
zdarzeń, omówienia mające tak czę-
to w swym finale ciekawe resume, 
łudzące niejednokrotnie u odbior-
y zastanowienie i refleksje, które 
zynią go podczas lektury aktyw-
lym. Zresztą, pytań autor sam so-
>ie i nam zadaje wiele, nie tylko 
am próbując na nie odpowiadać, 
le zmuszając do tego i odbiorcę. 
•Jie ma w tym jednak żadnego dy-
laktyzmu, ale jest dobra dydakty-
:a, bo jeżeli nawet Majewski się 

do tego przyznaje, to i bez tego na
uczyciela po słowie i zachowaniu 
w nim widać. Przy tym znajomością 
sztuki i kultury też tutaj się zdradza, 
bo skąd brałyby się te udane jak 
u Małgorzaty Hillar czy Zbigniewa 
Bieńkowskiego dygresje o holender
skich mistrzach i ich obrazach, czy 
odniesienia do kultowych filmów? 
A wreszcie kociewska gwarę, archi
tekturę tego regionu oraz cokolwiek 
z ludowych obrzędów i dawnych wie
rzeń też tu mamy. 

Z Majewskiego „Przeplotni" moż
na doskonale uczyć się o Kociewiu 
i jego znanych ludziach (proszę tylko 
broń Boże nie mylić tego z VIP-ami!). 
Uważnie zaś wsłuchując się w opowie
ści starszych, uzupełniać również 
swoją wiedzę, jak zdarzyło się to pi
szącemu te słowa z sekwencją o wła

ścicielu Obozina, Karwacie, który był 
przecież krewnym znanej na przełomie 
XIX i XX wieku pisarki, Anny 
z Bardzkich Karwatowej, bywającej 
nieraz w jego majątku. Ale to może się 
zdarzyć tylko w książce, na którą su
miennie pracował autor i... czas, bo 
przecież to szesnaście lat ganiania po 
całym Kociewiu, i nie tylko, za tym 
najciekawszym tematem. Ponadto do
skonale tu widać, ile dobrego może 
uczynić dla regionu lokalna prasa, je
żeli nie jest zajęta li tylko lokalną po
lityką, jak to w swoim mieście obser
wuję i szczególnie teraz po wyborach 
tak bardzo widzę. Chociaż takie to już 
są nasze polskie, bo nie tylko kaszub
skie czy kociewskie pejzaże, klimaty 
i tematy. Osobiście jednak chciałbym, 
aby były tylko takimi, jak u Majew
skiego w „Przeplotni". 



KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY 

CZARNA WODA 
GNIEW 
NOWE 
PELPLIN 
SKARSZEWY 
SKÓRCZ 
STAROGARD GD. 
ŚWIECIE 
TCZEW 

BOBOWO 
DRAGACZ 
DRZYCIM 
JEŻEWO 
KALISKA 
LUBICHOWO 
MORZESZCZYN 
OSIE 
OSIECZNA 
OSIEK 
SMĘTOWO 
SUBKOWY 
WARLUBIE 

W następnym numerze 
między innymi: 

Historia rodziny Stmczyńskich Ewy Kowaiczykowej 

Czas GotÓW Andrzeja Wędzika 
z cyklu Pradzieje Kociewia 

Słownik biograficzny Kociewia Ryszarda Szwocha 
Grzegorza Pełki 

Z Wojciechem Lesińskim na twórczej drodze 
Edmunda Zielińskiego 

Nowe wiersze Bożeny Ronowskiej 

Fot. Hen 

ZBLEWO H f * 

GMINY POGRANICZNE 

BUKOWIEC 
CZERSK .*«■ 
LINIEWO 
LNIANO 
STARA KISZEWA 
ŚLIWICE 
TRĄBKI WIELKIE 


