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Najnowsze Dziwolągi
Każda epoka historyczna czy polityczny okres pozostawiają po sobie zasób mniej
bądź bardziej śmiesznych nowotworów językowych powstałych w owym czasie,
a wytworzonych przez elity wtenczas rządzące.
Najczęściej są to neologizmy dwuczłonowe zaczynające się od „de" - oznacza
jącego sprzeciw, odwrót, zaprzeczenie tego, co oznacza drugi człon wyrazu lub
jego redukcję. Po wojnie znana była w Niemczech przeprowadzona denazyfikacja.
Gdzie indziej była denacjonalizacja. Wszystkie te terminy były jednak zrozumiałe
i przejrzyste.
Ale są też dziwolągi językowe, szczególnie te najnowsze, wylęgłe z dziwactwa.
Wylęgła się - i wiadomo z czyjego jaja - dekomunizacja, deubekizacja.
Twórcy tej radosnej działalności winni jednak pamiętać, że nie będą rządzić do
żywotnio. Po jakimś czasie, w jakiejś V RP jacyś nowi uzdrowiciele rozpoczną dekaczyzację (skoro jest teraz kaczyzm) i dedornizację, zapewne też deABeWuzyfikację,
defePiSyzację i delPeeNizację. Dzisiejsi oskarżyciele staną z opuszczonymi głowami
oczekując na deszcz błota i pomyj. Znajdą się w położeniu swoich niedawnych
przeciwników. Znajdą się nowe kwity i teczki. Znowu zaczniemy żyć w ciekawych
czasach.
A kiedy nastąpi normalność? Niektórzy twierdzą, że nigdy nie nastąpi, bo prze
cież przeprowadzono już denormalizację.
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KAZIMIERZ DENEK

Czy szkoła może zadbać
o poprawność języka polskiego
Błąd w mowie, to tłusta plama i brzydka na fotografii matki, którą kochasz,
to jak niestarannie przyszyta łata na ubraniu, w którym idziesz w gościnę.
Źle mówić lub pisać, to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali.
(J. Korczak)
^ " ^ ^ połeczeństwo wiedzy stawia przed każdym z jego
\ ^ \ członków wymóg posiadania wysoko rozwiniętej
V ^ £ - < umiejętności komunikowania się oraz kooperacji
społecznej, jak również umiejętności rozwiązywania konflik
tów w drodze dialogu i negocjacji1. Wymaga ono odchodze
nia od tradycyjnego modelu edukacji reprodukującej wiedzę
ku komunikacyjnemu procesowi kształcenia, opartemu o me
tody sprzyjające efektywnemu nauczaniu i uczeniu się.
Ludzie, którzy mówią byle jak, na ogól równie nieporządnie myślą. Prymitywny, ubogi język uniemożliwia rzeczową
debatę publiczną oraz formułowanie i odbiór informacji.
Może to także dotykać relacji wysoko osobistych, w których
braki językowe
utrudniają przekazywanie fundamentalnych
niejednokrotnie treści2.
Istotną rolę w komunikowaniu się społeczeństwa odgry
wa edukacja szkolna, zwłaszcza porozumiewanie się w niej
jej uczestników czyli nauczycieli, uczniów, ich rodziców
i przedstawicieli władz samorządowych. Chodzi o to, czy
w zachodzących między nimi interakcjach umieją traktować
się podmiotowo, demokratycznie i partnersko. Komuniko
wanie się podobnie jak wyrażana przez nie rzeczywistość
ma charakter wieloaspektowy i wielowymiarowy. Stąd za
chodzi potrzeba widzenia i wyrażania jej na wiele sposobów.
Dlatego wskazana jest realizacja treści kształcenia w drodze
dydaktyki dialogu, nauczania wychowującego i wielostron
nego kształcenia3. To ostatnie bazując na metodach: po
dających, problemowych, eksponujących i praktycznych
wywołuje adekwatne dla nich drogi uczenia się, takie jak:
przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
Przestrzeganie w procesie kształcenia i wychowania
tych podstawowych wskazań dydaktycznych przyczyni
się, że edukacja będzie dla jej uczestników komunikatyw
na. Orientacja na komunikowanie się stanowi dla edukacji
właściwość na równi ważną, jak cele, treści, zasady, meto
dy, formy i środki dydaktyczne. Ma ona umożliwić uczniom
dostrzeżenie zmian, ich zrozumienie i aktywne kształtowa
nie; wglądpodpowierzchnię zjawisk, ujęcie treści kształce
nia w wymiarze przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
dostrzeżenie związków systemowych między problema
mi, stwarzanie możliwości do samodzielności w działaniu
i ustawicznego samokształcenia4. Edukacja jest niemożliwa
bez komunikowania się jej uczestników. Zapewnia ją ję
zyk5, obraz i gest.
Gwarancję komunikatywności uczestników procesów
kształcenia stanowi przestrzeganie przez nich roszczeń
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ważnościowych, które mówiący wysuwają wobec siebie. Są
nimi: zrozumiałość, prawdziwość, słuszność i szczerość
wypowiedzi. Traktuje się je jako uniwersalne kryteria dzia
łań w sferze mowy i gwaranta jej wiarygodności. Zostały
one wyszczególnione przez J. Habermasa w teorii racjo
nalnego działania komunikacyjnego6.
W przeciwieństwie do opisowego charakteru języka
w badaniach jakościowych, w poszukiwaniach o charakte
rze ilościowym posługujemy się nimi w kategoriach wiel
kości, gęstości i częstości. Jako przykład mogą służyć cechy
konstytutywne testów pedagogicznych. Wśród wielu z nich
wymienia się ich: obiektywność, rzetelność, trafność, nieza
wodność, diagnostyczność, prognostyczność, czułość, stan
daryzację i użyteczność7.

Funkcje języka w procesie edukacji

P

owstaje pytanie dlaczego J. Habermas w teorii racjo
nalnego działania komunikacyjnego skoncentrował
się na języku? Prawdopodobnie uczynił tak dlatego
ponieważ język jest niezbędnym elementem komunikacji
koniecznej dla skutecznego koordynowania wykonywanych
przez społeczeństwo działań. Odnosi się to w całej rozcią
głości do sprawowanych przez nauczycieli i uczniów w pro
cesie nauczania i uczenia się funkcji, czynności i zadań. Ję
zyk w tym procesie stanowi medium, które jest niezbędne
dla uzyskania porozumienia pomiędzy jego uczestnikami.
Jest on równocześnie jednym z warunków efektywności
procesu nauczania i uczenia się8, opartego na jasno określo
nych wartościach i celach9.

R. Jakobson sformułował sześć funkcji języka. Cho
dzi o funkcję: odniesienia (przedstawieniową), emotywną
(emocjonalno-oceniającą), apelu (konatywną), poetycką
(estetyczną), faktyczną i metajęzykową. Określają one sto
sunki zachodzące między uczestnikami procesu kształcenia.
Pierwsza z nich tkwi u podstaw wszelkiego porozumiewa
nia się. Język pełni tę funkcję, gdy nauczyciel przekazuje
treści dydaktyczne prawdziwe, pełne, obiektywne, spraw
dzalne z innych źródeł. Funkcja emotywną języka przypo
mina edukatorowi, że charakter przekazywanych przez niego
treści dydaktycznych wymaga rozważnego, odpowiedzialne
go odwoływania się do wartościowania ocen (funkcja oce
niająca) i ekspresji (funkcja emocjonalna). Funkcja apelu
zwraca uwagę, że komunikację między uczestnikami procesu
edukacji trzeba tak zorganizować i posłużyć się w niej argu-
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mentami, żeby stała się celowa, zamierzona i zorientowana
na osiąganie planowych efektów i pożądane zmiany w ucz
niach.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że celem edukacji jest
kształtowanie dziecka i młodego pokolenia do osiągnięcia
dojrzałości intelektualnej, społecznej, moralnej, etycznej
i emocjonalnej, przygotowanie do życia w społeczeństwie
z zachowaniem własnej autonomii i zdolności kształtowania
osobistych sądów oraz z gotowością do przyjęcia odpowie
10
dzialności za siebie i innych .
W procesie kształcenia występują treści, w formie
poleceń i zadań. Pełnią one funkcję apelu. Mogą to być
apele kształtujące postawy uczniów (np. Uważaj! Pomyśl!
Zastanów się! Nie pal! Nie kłam! Apelując do uczniów od
wołujemy się do ich wiedzy, inteligencji i uczuć. Funkcja
faktyczna wiąże się z potwierdzeniem, podtrzymaniem
lub przerwaniem łączności między uczestnikami proce
su kształcenia. Zwraca ona uwagę na potrzebę sprzężenia
zwrotnego między nimi i potrzebę dostosowywania przez
nauczyciela treści, tempa, metod, form i środków ich prze
kazu do percepcji ucznia. Funkcja metajęzykowa podpo
wiada nauczycielowi o niezbędności posługiwania się takim
językiem żeby był on zrozumiały nie tylko przez niego lecz
przede wszystkim przez uczniów. Wymaga to definiowania
pojęć i eliminacji z języka redundacji i szumów, zbyt ciche
go i niewyraźnego mówienia, nadmiernego posługiwania
się słownictwem wyszukanym i specjalistycznym.
Znajomość i konsekwentne respektowanie tych funkcji obo
wiązuje zarówno nauczycieli jak i uczniów. Ci pierwsi, jeżeli
zachowują je w trakcie przekazywania treści kształcenia, mogą
oczekiwać na efektywną ich recepcję ze strony uczniów11.
Nie należy przeceniać środków dydaktycznych w edu
kacji. Nie wolno zapominać, że nieraz jedno słowo warte
jest tysiąca obrazów. Dzieje się tak dlatego - jak słusznie
zauważa J. S. Bruner, że język spełnia wiele funkcji. Dzię
ki nim służy wielu celom i przemawia różnymi głosami.
Najbardziej zdumiewające jest w nim to, że potrafi jedno
cześnie: informować, opisywać, poetyzować, rozkazywać,
tworzyć piękno i wyjaśniać12.
Ignorowanie języka przez uczestników edukacji grozi
zakłóceniami jego oddziaływania na sferę poznawczą, wolicjonalną i psychomotoryczną uczniów. Niweczy wysiłki
nauczycieli i uczniów na rzecz efektywnej edukacji. Warto
w tym miejscu przytoczyć wymowną konstatację E. Skot
nickiej-Illasiewicz, która pisze: Jedną z oznak kryzysu
tożsamości społeczeństwa polskiego lat dziewięćdziesią
tych jest osłabienie woli i zdolności transmisji kulturowego
dziedzictwa oraz utrata poczucia odpowiedzialności za jego
przekazywanie^. Do tego dziedzictwa należy w pierwszym
rzędzie język polski.

Czynnik kształtujący tożsamość narodową
dy patrzymy na Wawel, katedry w Gnieźnie, Płocku,
Poznaniu, Warszawie zastanawiamy się, ilu wydarzeń
świadkami były te wspaniałe obiekty. Uzmysławiamy
sobie, że wieki sukcesów, klęsk, wesela i smutku przemijały
nad tymi zabytkami, a one wciąż trwają i wymowniej od ksią
żek opowiadają o naszej Ojczyźnie. Obiekty te jako relikty
dziedzictwa narodowego darzymy czcią i otaczamy opieką.
Podobnie traktujemy inkunabuły, rękopisy, psałterze, kroniki,
dzieła pisarzy, poetów i uczonych przekazywane nam przez
przodków. Jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa. Po
winnością naszą jest przekazywanie jego w nie uszczuplonej
postaci następcom.
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Gdzie obok kamiennych i pisanych reliktów naszego
dziedzictwa narodowego możemy znaleźć jeszcze wcześ
niejsze, najdawniejsze jego zabytki? Co jest naszym dzie
dzictwem z najbardziej zamierzchłej przeszłości świadczy
o tym, że jesteśmy Polakami? Jest nim mowa, nasz polski
język ojczysty.
Nie było jeszcze Kruszwicy, Gniezna, Poznania, nie za
mierzano budować Krakowa a już nie tylko Piast z Rzepicha
ale też nieznani z imion ich rodzice, dziadkowie i pradziad
kowie mówili zbliżonym, co my językiem. Nie ma takiego
obiektu sakralnego, zamku i zapisu, który może poszczycić
się taką historiąjak język. Warto to sobie uzmysłowić. Może
wówczas z większym szacunkiem będziemy się odnosić do
języka jako praźródła naszego dziedzictwa narodowego,
którego nadużywamy, oddychając nim jak powietrzem, nie
14
zdając sobie sprawy z jego bezcennej wartości .
Dawniej język określano jako środek udanego porozu
miewania się. Współcześnie mówi się o nim jako narzę
dziu skutecznej komunikacji. Od anglicyzmów i dziwnych
polsko-angielskich tworów językowych roi się w telewizji
i prasie. Ostatnie lata to rozkwit Internetu, telefonii komór
kowej. Wraz z tym zrodziła się elektroniczna mowa, która
odbiega od poprawnej polszczyzny.
Wszechstronne kalectwo językowe nie ominęło także
szkół. Młodzież zbyt często w swoje wypowiedzi wplata
obce słowa, bo tak podobno jest „trendy".
Język ojczysty jest istotnym wyznacznikiem tożsamo
ści narodowej, dlatego trzeba wzmacniać wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poczucie dziedzictwa kulturowego,
w tym językowego.

Opiewany w poezji i prozie
oeci zwracali szczególną uwagę na walory języka
polskiego, podkreślali jego niepowtarzalne piękno
i dźwięczność. Już Mikołaj Rej z Nagłowic uważany
za ojca piśmiennictwa polskiego, w utworze „Do tego co
czytał" wypowiedział znamienne zdanie:
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A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają15.
Wielu rodaków zasłynęło w czasie zaborów w obronie
ojczystej mowy. Przeciwstawiali się konsekwentnie i bo
hatersko eliminacji języka polskiego z życia codziennego
i świadomemu wynaradawianiu Polaków. Piękną kartę za
pisały tutaj także dzieci z Wrześni.
Dlatego warto odwołać się do literatury, która słu
żyła odkrywaniu wartości, jaką jest język. Mówiła o nim
z ogromną wrażliwością i głęboką mądrością. Dostarczała
stosunkowo obszernej wiedzy o języku. Nie wnikając w hi
storyczny przegląd osiągnięć poezji i prozy w tym zakresie,
przywołajmy niektóre tylko wersety wierszy. Wskazują one
na moc oddziaływania języka polskiego w sferze emocjo
nalnej osób posługujących się nim na co dzień.
W. Potocki w „Wodę warząc woda będzie", zauważył
Co w tym języku pięknie, to w innym przeszkadza; bo jak
trafnie spostrzegł A. Nowaczyński w „Skotopaskach so
wizdrzalskich": duch języka przejawia się w tych słowach,
które nie dadzą się przetłumaczyć.
K. Brodziński w utworze „Przy oddaniu medalu Kop
czyńskiemu" apeluje:
Czcij twój język, Lechów rodzie,
Znaj w języku obraz własny,
Obfity jako twe ziemie,
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O KULTU!
Jak twe serce - szczery, jasny
I czysty jak twoje plemię,
Wolny, pełen prawdy, siły,
Gdy młodzież męstwem zagrzewa,
W śpiewie tkliwy i tak miły,
Jak Polka, która nim śpiewa.
Wieczna w tym języku chwała
Tym, co go strzegli od szkody!
Z podobnym apelem zwracał się F. Dmochowski
w „Sztuce rymowania. Do [...] Stanisława Augusta [...]:
A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.
Nie znać języka swego - hańbą oczywistą.
Co mi po tym, że wiersze swoje pięknie kształcisz,
Jeśli łamiesz zgodę, jeśli język gwałcisz?
Ma swe pisarz wolności, lecz niech na to pomni,
Żeby ich, ile można, używał najskromniej,
Czytać dawne języki i obce rozumieć
Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba naprzód umieć.
Chociaż myślisz wysoko, łatwym piszesz piórem,
Bez języka nie możesz być dobrym autorem.
K. Brodziński w „Żal za polskim językiem" przyrów
nuje język do „złotego pomnika Lecha" i stwierdza Świadek
przodków swobody, ich przekaz wieczysty.
A. Dunin Borkowski w jednym z felietonów satyrycz
nych „Szczerość wielkiego świata" cykl „Parafiańszczyźna"
napisał Niezaprzeczoną jest prawdą, że myśleć w jednym
tylko można języku.
Równie wysoko ocenił wartość mowy ojczystej T. Boy
Żeleński, pisząc w „Pieśni o mowie naszej":
Język naszym skarbem świętym,
Nie igraszką obojętną;
Nie krwią, ale atramentem
Bije dzisiaj ludów tętno...
Jaki język - taki naród.
Wł. Bełza w wierszu zatytułowanym „Polska mowa"
pochodzącym ze słynnego tomiku „Katechizm polskiego
dziecka", pisze:
Ukochaj dziatwo! Słowo rodzinne,
Skarb twój najdroższy, wspaniały!
Tern słowem usta twoje niewinne,
Pierwszy paciorek szeptały.
A co po Bogu najdroższe dziatki!
Dla duszy tkliwej i czystej,
Słodkie imiona ojca i matki,
Wzięłyście z mowy ojczystej.
Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie,
Ojczyzną waszą się zowie:
Bo jest i druga ojczyzna, dziecię,
Co w polskim mieści się słowie.
Z głębi serc polskich, nurty żywemi,
Rwie się jak rzeka wspaniała:
To mowa ojców, co naszej ziemi,
Nazwisko „ Polski" nadała.
A jakież czary mowa ta mieści:
Raz gromem huczy i błyska;
To znów się ozwie jękiem boleści,
Że aż łzy z oczu wyciska.
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w niej się chowa moc tajemnicza,
czarodziejska moc wróżki:
raz ją zmienia w pieśń Mickiewicza,
znowu w hasło Kościuszki!

Więc czcij słowo, co się u świata,
Okryło zasług wawrzynem!
Bo kto niem gardzi albo pomiata,
Ten złym Ojczyzny jest synem!
Trudno nie zgodzić się z autorem Katechizmu pol
skiego, że mowa ojczysta jest dla każdego z nas pierwszą
szkołą, z której za pomocą słów czerpiemy wiedzę, uczy
my się wyrażać myśli i porywy serca. „ Słowo ", jest wiel
ką tajemnicą. Wszystkie religie widziały w nim dar boży,
ofiarowany człowiekowi razem z pierwszym dniem życia,
i miał to być od razu pełny język o całkowitej skali dźwię
ków, form i reguł. (...). Magiczna siła słowa tkwi w jego
zdolności wywoływania obrazów. Jest ono niewidzialnym
znakiem rzeczy spostrzeganych zmysłami. Na jego zaklęcie
pojawiają się osoby, przedmiotu dalekie lub nieistniejące,
a bliskim i obecnym daje ono prawdziwą rzeczywistość^'.
Dzięki temu młode pokolenie Polaków sukcesywnie po
znając mowę przodków, zaczyna zdawać sobie sprawę
z faktu, że w słowie tym zawarta jest miłość Pana Boga,
rodziców i Ojczyzny.
A. Zwoliński w książce „Reduty polskie" przytacza
inny, piękny wiersz, dotyczący narodowego języka. Nosi on
tytuł „Mowa ojczysta". Czytamy w nim:
Ty ojczysta piękna mowo,
Mowo naszych przodków droga.
Słodko brzmi twe każde słowo,
Tyś skarb dany nam od Boga.
Drogie mi modlitwy słowa,
Których matka mnie uczyła,
Miła sercu piosnka owa,
Którą do snu mi nuciła.
Miły śpiew, co polem płynie,
Kiedy dzwonią sierpy, kosy.
Jakże pięknie przy kominie
Gwarzy dziadziuś siwowłosy.
„ Niechaj będzie pochwalony "Po naszemu kto mnie wita,
Choćbym w obce zaszedł strony,
Zaraz mnie za serce chwyta.
„ Ojcze, matko, siostro, bracie " Ileż w słowach tych słodkości,
Wciąż je słyszysz w naszej chacie,
One uczą nas miłości.
Ojców naszych droga mowo,
Tyś jak słońce nam na niebie,
Słodko brzmi twe każde słowo,
Któż by mógł nie kochać Ciebie!
A. Oppman ( O r - Ot) dodaje:
0 mowo polska tyś Zygmunta
dzwonem
Grunwaldzkich mieczów błyskawicą
złotą
1 skowronczaną piosnką nad
zagonem,

I zapomnianych kurhanów tęsknotą,
Piorunem ducha, który w przyszłość
bije,
Dniem, który umarł — i dniem, który

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

żyje,
Królowo władna i skuta sieroto...
W starej pieśni śląskiej, pod tytułem „Do polskiej
mowy" m.in. czytamy:

Nie będzie Niemiec płuł nam w twarz
Ni dzieci nam germanii.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Polska mowa święta, święta ukochana,
Z matki ust przejęta, z jej piersi wyssana,
Miłej nam niż dzwony dzwonią twoje
Dźwięki
Z kolei L. Staff w wierszu „Mowa Ojczysta" mówi:
Bądź z serca pozdrowiona
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.
W tobie ostoja nasza
Wieczna odnowy siła,
Tyś znowu ziemię śłąską
Ojczyźnie przywróciła.
Twój dźwięk przez góry, morza
Łączy i w jedność spłata
Wychodźców polskich rzesze
We wszystkich częściach świata.
Tyś nasza twierdza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo
Bądź z serca pozdrowiona.
W przytoczonych wybiórczo wersach zawarta jest istota
naszej Ojczyzny, nierozłącznie związanej z przywiązaniem
do wiary, polskiej tradycji, historii i krajobrazu.
Wychowane w duchu polskości dzieci z Wrześni
w słynnym strajku z 1901 roku przeciwstawiły się nauczaniu
w języku niemieckim. Protest ten stał się symbolem walki
z wynaradawianiem Polaków. Znalazł wyraźny oddźwięk
w fragmencie wiersza M. Konopnickiej „O Wrześni",
w którym Autorka pisze:

... aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jako piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.
Strofa winna być taktem, nie wędzidłem.
Podobne życzenie wyraził L. Staff w wierszu „Ars
poetica":
/ niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
- Prusak dzieci polskie męczy!

J. Tuwim w „Kwiatach polskich" domagał się:

Za ten pacierz w własnej mowie,
Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
- Prusak męczy polskie dziatki!

A nade wszystko słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy
Jedyność przywrócić i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

Pełniejszy wyraz oburzeniu, związanemu z wydarze
niami we Wrześni dała M. Konopnicka w „Rocie", które
stanowi jej credo patriotyczne.
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy
Nie damy, by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!
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W wierszu tym M. Konopnicka podnosi obronę polskiej
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mowy do obowiązków każdego prawdziwego Polaka .
Język ojczysty, jako skarb narodowy należy do wartości,
które są godne najwyższego szacunku i miłości. Trzeba go
stale pielęgnować, polerować i wygładzać. Jest to niezbędne
żeby język był piękny, elastyczny, zrozumiały, gładki. Dla
tego każde słowo musi być rozważnie przemyślane i mądrze
wypowiedziane. Nie może być puste, głupie, a zwłaszcza
wulgarne, rubaszne i ozdabiane przekleństwami.
Nieczęsto w ustach uczestników procesu kształcenia
w naszych szkołach piękna polska mowa, jej rytm i kadencja
przypominają poloneza i mazura. Wielu z nich grzeszy nie
poradnością językową, nie opanowało w należytym stopniu
sprawności, poprawności językowej, które stanowią istotę
kultury pedagogicznej uczestników procesu kształcenia.
Najpiękniej jednak o sprawności języka poetyckiego pi
sał J. Słowacki w piątej pieśni „Beniowskiego", wyrażając
pragnienie:

Warunkami dobrego stylu są: prostota, poprawność, zro
zumiałość i szlachetność (unikanie obiegowego, codzienne
go języka).

Czy nieuleczalne okaleczenie?

J

edną z najbardziej widocznych szkód dokonanych
przez reżymy totalitarne jest deprawacja języka. Wyra
ża się ona w zagubieniu sensu słów. Bywa ono: ...zimne,
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gorące, miłe, serdeczne, albo krzywdzące, cienkie lub gru I groźniejszych i najbardziej trwałych, najtrudniej uleczalnych
okaleczeń społeczeństwa, który wszak ogarnia wszystko, co
be, ciepłe lub chłodne, ciche lub głośne, modne, niemodne...
mamy i co chcemy budować. I tak okaleczonym, zainfekowa
Może być szczere, piękne lub ładne, surowe, twarde, ostre,
nym językiem mówi nadal na co dzień mnóstwo walczących
szkaradne, krewkie, spokojne, wesołe, smutne, śmiałe, zu
z resztkami komunizmu dziennikarzy, nauczycieli, oficerów,
chwałe, straszne, okrutne... Bywają także słowa życzliwe,
kaznodziejów, posłów, senatorów [...]. Bakcyl nowomowy
dobre i proste, złe i złośliwe, mocne, złowrogie, nikczemne,
żyje i funkcjonuje, tyle że —jak to bywa z bakcylami i wi
czcze, lekkomyślne, puste, daremne, gładkie lub szorstkie,
rusami - przeszedł mutację i przystosował się do nowych
niezręczne, zręczne... W tej sytuacji trzeba uzmysławiać
221
warunków .
nauczycielom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży znaczenie
wyrazów i ich związków, ocenianie i hierarchizowanie słów.
Głównym zagrożeniem dla potocznej polszczyzny, poza
Stąd wspólne przekonanie o potrzebie przywrócenia słowom
przenikaniem do niej słów z języka angielskiego są zapoży
znaczeń, a wartościom prawa do istnienia™.
czenia znaczeniowe. Są to wyrazy, które brzmią tak, jakby
od dawna były w języku polskim, gdy tymczasem są one
C. K. Norwid w traktacie poetyckim „Rzecz o wolności
przejęte z języka angielskiego. Przykładowo zwrot „dokład
słowa" pisał:
nie tak", to angielskie exactly zamiast „właśnie tak".
I gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
Jak trafnie zauważa S. Wyspiański w „Weselu":
Jaki też jest CEL-SŁOWA ...jak? słowo się czyta...
Wina ojca idzie w syna;
Olbrzymie szkody w języku państw świętujących
niegodnych synowie niegodni;
w 1989 roku „Jesień Narodów" spowodował faszyzm
ten przeklina, ów przeklina —
i komunizm. Pierwszy dokonał niebywałego spustoszenia
ród pamięta, brat pamięta,
w całej Europie Co dzień bowiem docierały do społeczeń
kto te pozakładał pęta...
stwa setki ton zadrukowanego papieru ze słowami zemsty,
Odnosi się to zwłaszcza do potocznego języka, którym
nienawiści, kłamstwa. Kłamstwo stało się tak zuchwałe i tak
posługuje się polskie społeczeństwo. Staje się on równo
nikczemne, że miało się wrażenie, jakby przemawiało już nie
cześnie coraz bardziej wulgarny, coraz częściej słychać pol
do społeczności ludzkiej, ale do roju owadów, pozbawionych
ską „łacinę" z ust ludzi uważających się za kulturalnych.
sądu i pamięci. W diabelskim tyglu wypaczono, wynaturzo
Daje ona znać o sobie w: środkach komunikacji publicznej.
no język ludzki. Rzeczom odejmowano ich nazwy, a nazwom
„Króluje" na: ulicach, stadionach sportowych. Można ją
treść. Mnóstwo niedorzecznych i przewrotnych pojęć weszło
usłyszeć nawet przed kościołami po mszy św.
do idei, słów i czynów ludzi zajmujących się polityką, do ksią
Plugawienie mowy ma swe źródło w ogólnym upadku
żek uczonych i literatów, do prasy i mowy potocznej. Były one
kultury. Początek „plugawości" mowie ojczystej dał wielce
niesłychanie zaraźliwe, ulegało im wielu takich, co bynajmniej
dla niej zasłużony M. Rej z Nagłowic. Znaleźć je można
nie wyznawali poglądów faszystowskich. Jedni przyjmowali je
w jego Apoftegmata: O wszechsteczności a o niedbałości,
tak, jak się odbiera obiegowe komunały - z lenistwa, drudzy
pyszny a pokorny; Kupiec. Prologus seu Argumentum.
nie umieli się ich ustrzec z braku kontroli nad sobą [...]19.
B. Brzeziński w „Jędrnej mowie" pisze jak się przekli
Ponadto znieprawiono pewien zespół nazw ogólnych, słów
na w domu, szkole, wojsku, lesie. Bierze jednak w obronę
abstrakcyjnych, powszechników - takich, jak: człowiek, lud,
rubasznego poetę z Nagłowic konkludując:
wolność, ludzkość, szczęście, socjalizm, pokój, sprawiedli
wość (a także ich zaprzeczenia), oderwawszy je z zamierzoną
Owszem, mówił Rej
brutalnością od ich sensu zwyczajowego20.
w tym sensie W PRL myśl i słowo służyły do spodlenia człowieka.
z tego nawet u nas słynie Słowo przestało być narzędziem ducha. Zagubiło się nieraz
Że »Polacy to nie gęsi»...
do cna znaczenie słów, albowiem wystarczał zgiełk i krzyk.
Ale przecież też nie
Dobre stare słowa, tak pewne i sołidne, ci wierni towarzysze
świnie!
ducha europejskiego na drodze postępu, wyrazu uczucia, moc
ne i szczere opuściły nas, zostawiając pole opętanej hołocie
M. Wańkowicz porównywał język do rzeki, która zbiera
- słówkom z rynsztoku albo produktom miałkich mózgów21.
w sobie wszystkie nieczystości, a przy ujściu znów czystej,
Jak słusznie zauważa M. Król, że Nieustanne dewasto
dzięki wewnętrznym siłom samooczyszczającym. Współ
wanie języka polskiego, nagminne używanie błędnych sforcześni językoznawcy nie wierzą w skuteczność metod eko
i m u ł o w a ń , które powoli przejmują nawet ludzie dobrze po
logicznych. Dlatego przyczynili się do podjęcia przez Sejm
polsku mówiący, oraz produkowanie śmiesznych i nonsen
RP w dniu 22 lipca 1999 roku Ustawy o języku polskim.
sownych neologizmów prowadzi do tego, że nie da się o ni
Stanowi ona, że nie przestrzegający jej będą karani.
czym sensownie rozmawiać, a ponadto, na skutek przekazu
Odnosi się wrażenie, że wulgarne słownictwo stało się
telewizyjnego, powoduje upowszechnianie złej polszczyzny
czymś normalnym w życiu publicznym naszych rodaków.
w narodzie22.
Czy tak być musi, czy musimy tego słuchać? Przecież wielu
Wraz z otwarciem się Polski na państwa należące do
z nas ten język nie odpowiada. A jednak z reguły boimy się
Unii Europejskiej pojawiły się towary i urządzenia nie mają
takiemu „krasomówcy" zwrócić uwagę na niestosowny ję
ce polskich odpowiedników. Zaczęły powstawać firmy, bę
zyk. Warto przypomnieć, ż zgodnie z Kodeksem Wykroczeń
dące filiami zachodnich przedsiębiorstw. Pojawiły się nowe
posługiwanie się słowami nieprzyzwoitymi w miejscach
zawody. Wraz z nimi zaczęło masowo przenikać do naszego
publicznych jest karalne grzywną do 1500 zł.
języka słownictwo angielskie (joint venture, leasing, public
Zastanawia fakt, że temat przeciwdziałania wulgaryzmowi
relations, lockout, dealer). Zdaniem J. Miodka wejście tych
językowemu zajmuje tak mało miejsca w mass mediach. Nie
terminów do języka polskiego jest nieuchronne, gdyż funk
porusza się go w rozmowach z dziećmi i młodzieżą. Tymcza
cjonują one w całym zintegrowanym świecie.
sem na korytarzach i boiskach wielu szkół, organizowanych
Niestety, w naszym kraju ciągle trwa „nowomowa"
przez nie wycieczkach słyszy się wulgarne słowa, na które
w znaczeniu jakie jej nadał G. Orwell. Jest to jedno z naj- I nauczyciele nie reagują. W trosce o kulturę języka polskiego
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wszyscy z nas nie mogą być obojętnymi na pogłębiający się
wulgaryzm. Szczególny obowiązek w tym zakresie spoczywa
na rodzicach, nauczycielach, księżach, dziennikarzach prasy,
radia i telewizji, pracownikach kultury i stróżach prawa.

Inwazja nowomowy do edukacji
owomowa i język potoczny zadomowiły się na co
dzień w naszej edukacji, począwszy od przedszko
la do szkoły wyższej włącznie, które nie umieją się
24
temu przeciwstawić . Znaczne zagrożenie dla języka stwarza
słownictwo młodzieży. Oto jej przykłady: „Mam doła-mówi
jeden nastolatek do drugiego, który odpowiada: Bujaj się".
Nic nadzwyczajnego. Dialog, który rodzice każdego nastolat
ka powinni zrozumieć. „Mam doły" znaczy „jestem w kiep
skim nastroju", a „bujaj się" - „nic mnie to nie obchodzi".
O wiele trudniej zrozumieć, że „piguły" to ecstasy, a „spoko"
to „spokojnie". Dziewczyna to „panienka", „towarek", „sztu
ka", „ciasteczko"; dziewczyna ubierająca się w złym guście
- „blachara"; kolega - „koleś", „ziomek"; narkotyki - „drop
sy", „piguły"; marihuana", „zielsko", „trawa". Nie trudno do
myśleć się, że „belfer", „truciciel", „esesman", „czarownica",
„szeryf, „zołza" to najpopularniejsze i.... najprzyjemniejsze
określenia dla nauczyciela. Sprawdzian to między innymi „sąd
ostateczny", „Waterloo", „horror"25.
Nowomowa przeszkadza w przekazywaniu treści z dzie
dziny edukacji. Zniekształca je. Wyraża też pozorne działania.
Zakłóca komunikowanie się uczestników procesu kształcenia.
Stanowi zagrożenie dla demokratyzowania się edukacji26. Od
nosi się wrażenie, że nasz piękny język ojczysty - mowa naro
dowych wieszczy podziela los skwerów, parków i lasów. Jest
coraz bardziej zaśmiecany, tyle że słowami. Są one nieporad
ne, prostackie, mało komunikatywne. Zdarza się, że uczniowie
szkół podstawowych i średnich używają słów nieprzyzwoi
tych, bezwstydnych, budzących wstręt i odrazę. Język literacki
określa to zjawisko jako plugawość.
Spada sprawność językowa uczniów. Wzrasta liczba
uczniów, którzy mają trudności ze sprawnym czytaniem
i ze zrozumieniem tekstu. Obniżanie się rangi czytelnictwa
zwiększa popełnianie przez uczniów błędów stylistycznych
i ortograficznych. Mała liczba ćwiczeń ortofonicznych na
lekcjach powoduje, że coraz częściej uczniowie charaktery
zują się niedbałą wymową.
W kręgach młodzieżowych zanika pojęcie języka pol
skiego poprawnego, literackiego, eleganckiego na rzecz
prostackiego, wprost slangowego z elementami stylu po
tocznego, nieudolnych kalek językowych i spolszczanych
zapożyczeń angielskich.
Coraz liczniejsi studenci mówią bardzo ubogą, daleką
od akceptowalnego poziomu poprawności, polszczyzną. Nie
znając znaczenia wielu słów i pojęć używanych powszech
nie, nie widzą potrzeby uczenia się „języka zawodowego ".
Nie wiedząc, że znaczenia mogą być zależne od kontekstu,
nie przywiązują wagi do jednoznaczności zapisu prawnego
czy technicznego. Można też mieć wątpliwości, czy wykształ
ceni na zalegalizowanych de facto brykach i schematach in
terpretacji zauważają, że poezja w swej wielopoziomowości
odbioru, otwierając przed każdym trochę lub nawet całkiem
inny świat, może się stać paradoksalnie, przestrzenią spot
kania, gdy zawodzą spekulacje logiczne"21. W potocznym
rozumieniu „młodzi ludzie używają wulgarnych słów i okre
śleń, co jest na porządku dziennym. (...). Tylko co czwarty
uczeń lub student nie akceptuje ich w żadnej sytuacji. Wyniki
tych badań mogą świadczyć o braku osobistej kultury języ
kowej współczesnej młodzieży i jej ogólnego obycia, ale nie
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tylko. O braku wzorców ze strony świata ludzi dorosłych,
których naśladują i podpatrują,. Ale w szczególności są do
wodem na słabą kondycję psychiczną młodych ludzi, która
nie ma gdzie wyładować swojej frustracji związanej z bra
2
kiem perspektyw *.
Trzeba podjąć zaproponowaną przez redaktora „Nasze
go Dziennika" ogólnopolską, zmasowaną akcję dość wul
garnego słownictwa. Niech każdy głos stanie się cegiełką
29
w murze przeciw kaleczeniu języka naszych ojców . Ma
rację Czytelnik tej gazety, który proponuje wprowadzenie
na łamach prasy stałych kącików poprawnej polszczyzny
[by łudzie mówili: lepszy rydz, niż nic, a nie lepszy rydz, jak
nic, albo lepszy ten jak tamten (!)], oraz by stworzyć tamę
potokowi wyrazów obcych, które coraz bardziej zniekształ
cają i oszpecaj'ą język polski czyniąc z niego niby esperanto.
Skutkiem tego nasz język ojczysty jest okaleczony i niezro
zumiały, a często prowadzi do nieporozumień. Od kilkudzie
sięciu lat mówimy codziennie „prognoza "pogody, a nie za
powiedź pogody; ciepłotę najwyższą zastąpiła temperatura
maksymalna, a najmniejszą - minimalna. Gdy jest piękna
pogoda, to nie jestem zadowolony, tylko usatysfakcjonowa
ny. Zamiast zgody jest consensus, a jedność i zjednoczenie
zastąpiła „ unia ", oświatę - edukacja, zaś oczarowanie i za
chwyt—fascynacja (germ.). Kto był kiedyś pospolitym — dziś
jest popularnym, a współczesny, lub bieżący, to - aktualny
itd. Jak dawniej łacina, potem francuski, tak dziś wdziera się
natrętnie do naszego języka cały potok wyrazów anglosa
skich tzw. „ ingów " i „ endów " np. dansing, doping, holding,
leasing, miting, parking, ring, weekend i setki innych, za
śmiecających nasz język polski. Wiadomo przecież, że język
w słowie mówionym i pisanym jest podwaliną bytu każdego
narodu. Gdy upadła kultura narodu i zanika język ojczysty,
wtedy narów gubi się w tłumie obcojęzycznym jako państwo
i społeczeństwo o własnej tożsamości i przestaje istnieć™.
Na akceptację zasługuje pogląd i poczynania nauczy
cielki z Myszkowa, która pisze, że na każdym z nas spoczy
wa moralny obowiązek ochrony i rozwijania takiej mowy,
takiego języka, aby nie stał się: wysypiskiem śmieci. By nikt
nie śmiał się z nas, że nie potrafimy poprawnie i ładnie mó
wić. Uczulam i przekonuję uczniów, że poprawność języko
wa świadczy o mądrości i kulturze człowieka. Każdy musi
być wrażliwy i uczulony na słowa, jakie padają z jego ust.
Człowiek, posługujący się „niechlujnym" językiem traci na
swej wartości. Sam się upokarza.
Na zebraniach rodzicielskich również uczulam opie
kunów i rodziców, by robili wszystko, aby przy dzieciach
w domu mówili poprawnie. By unikali przekleństw i wul
garnych słów, bo dzieci najczęściej naśladują zachowanie
starszych, a przeważnie rodziców. Zwracam uwagę i na to,
by nikt nie przechodził obojętnie obok tych, którzy nad
używają brzydkich słów. Nie wolno udawać, że się ich nie
słyszy. Przysłowie mówi Jak cię widzą i słyszą, tak cię pi
szą, a ja dodam, że tak cię oceniają (...). Często kontroluję
i pytam siebie. Czy jestem wzorem do naśladowania? Czy
„moje poczynania i decyzje są prawidłowe i słuszne, czy
zostały przemyślane do końca?" 31 .

Co przeszkadza szkole bycie źródłem
poprawnej polszczyzny?
spółczesny język, nieporadny, prymitywny pełny
wulgaryzmów wyraża naszą zagubioną tożsa
mość. Na jego kształt największy wpływ mają
środki masowej komunikacji z telewizją na czele. Defetyzm, nihilizm32, demagogia, cynizm, populizm, agresja
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i brutalizm, z którymi mamy do czynienia na każdym kroku,
niedbałość w stroju, swoista niechlujność, ręce w kieszeni,
wszechobecne rozchełstanie znajdują odzwierciedlenie
w języku. Coraz częściej zauważalny jest zupełny brak za
hamowań w posługiwaniu się wulgaryzmami w rozmowach
z kobietami i w oficjalnych sytuacjach.
Wiele niecenzurowanych słów weszło nie tylko do po
wszechnie używanego języka, ale też do tekstów muzycz
nych, filmu, teatru, reklamy. Reprezentanci tych dziedzin są
szczególnie tolerancyjni wobec językowego grubiaństwa.
Dynamiczny rozwój komunikacji elektronicznej (e-maile, SMS-y) nakłada na szkoły powinności bycia źródłem
poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie. Tymczasem nie
jest nim, bo: nie ma w niej dialogu między nauczycielami
i uczniami. Do osłabienia „mówności" uczniów przyczynia
33
się też testowe ocenianie postępów w nauce .
Trudno się dziwić nowomowie młodzieży, która „gro"
swego czasu spędza w samotności zatłoczonej gadżetami,
medialną paplaniną, na śmietniku reklamowego badziewia.
Otacza ją marketingowy jazgot, obfitość jednosezonowych
mód, brutalna szkolna hierarchia i środowiskowy przymus
tańca pod dyktando rówieśniczych szamanów w marko
wych ciuchach. Rozmyślnie zrywają nici porozumiewania
się ze „starymi" (rodzicami i nauczycielami). Nieporadnie
próbując latać bez uwięzi. Dla rodziców często pozostają to
talnymi kosmitami, okablowanymi mieszkańcami wirtual
nej planety „On Linę". Porozumiewają się z nimi za pomocą
nieartykułowanych pomruków i kartek. Karmią i popierają
ją rodzice. Jest ona przez nich przekupywana fantami i uci
szana sitcomem telewizyjnym. Charakteryzuje się deficy
tem czułości i więzi. Nie potrafi rozmawiać. Jest obojętna na
cudze problemy, wystraszona. Siebie nazywa „popapraną".
Rodzice i szkoła coraz częściej wykazują bezradność wobec
symptomów „popaprania" 34 . Jak jej pomóc? Dokonać tego
trzeba przez wychowanie.
To jednak wymyka się z rąk zarówno rodziców jak
i nauczycieli. Określa się je mianem degrengolady i total
nej zapaści. Czy dzieje się to za sprawą niereformowalnych
środowisk. Zdaniem B. Borowskiej Dotyczy to nie tylko
mentalności nauczycieli i dyrekcji, nieskorych do współpra
cy, obawiających się uszczuplenia kompetencji, zachwiania
autorytetu i pozycji, ale również postawy przedstawicieli
nadzoru pedagogicznego i właścicielskiego, niechętnych
uszczuplaniu urzędowego władztwa*5.

Sprzężenie zwrotne między językiem teorii
i praktyki i edukacji

E

lementem, który zapewnia sprzężenie zwrotne mię
dzy praktyką a teorią edukacji jest terminologia na
ukowa. I tu równie zasadniczą w niej rolę odgrywa
język. Stanowi on zwierciadło, w którym każdy z przedsta
wicieli edukacji i nauk o niej może się przejrzeć i znaleźć
swych myśli i uczuć kwiaty.
Naukową terminologię edukacji powinna cechować
emocjonalna obojętność, ścisłość i stałość znaczeń. Tworzy
się ją po to, by zapewnić precyzyjne wyrażanie i zapisywa
nie idei oraz pojęć. Co się dzieje, gdy terminologia ta jest
wieloznaczna, nieostra i utrwala się w codziennym języku
praktyki edukacji? Ulega ona procesowi przesunięcia seman
tycznego, przechodząc poza fazę określaną jako przenośnia.
W rezultacie wprowadzania terminologii do ogólnego obie
gu języka zwykle ofiarą pada jej ścisłość znaczeniowa.
Od kłopotów językowych nie są wolne nauki o eduka
cji. Coraz częściej mówią one językiem przypominającym
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rozmowy wtajemniczonych alchemików, posługujących się
magicznymi, oderwanymi od praktyki sformułowaniami. Są
one nieczytelne dla przeciętnego ucznia szkoły podstawo
wej, średniej a nawet i studenta. Nie jest to ich wina, lecz au
torów rozpraw o edukacji. Czy ten językowy kryzys w teorii
i praktyce edukacji znajdzie pozytywne rozwiązanie. Czy
mamy czekać tak długo aż stanie się to możliwe dzięki temu,
że edukacyjny wąż językowy pożerać zacznie własny ogon?
W rezultacie tego mamy zaniedbaną i przy czy nkarską
pedagogikę. Trudno ustalić, jaki jest sens dzisiejszych badań
pedagogicznych. Istniejąca od ponad 400 lat nauka ugrzę
zła w gąszczu rozmaitych kierunków i teorii wychowaw
czych. Współczesna pedagogika sprzyja natomiast wszelkim
nowinkom społecznym i kulturowym, takim jak media, eko
logia czy integracja europejska. Inny problem stanowi nie
wielkie przełożenie prowadzonych badań pedagogicznych
na praktykę szkolną. Współczesność odwraca się od pytań
podstawowych: o sens i cel wszystkiego. Pedagogika także
ucieka od szukania odpowiedzi na fundamentalne pytania:
2,6
czym jest wychowanie, jak należy wychowywać .
Nasuwa się pytanie, czy językowy kryzys nauk o edu
kacji nie jest wynikiem pewnej nieświadomości niektórych
pedagogów, popadnięcia w pułapki zastawiane przez wszel
kie -izmy. Czy nie jest on rezultatem rozpoznanej w wielu
dziedzinach wiedzy mentalności, która nakazuje odrzucić
realistyczną konwencję języka i przekształcać go w fikcję?
Łatwo o pomieszanie pojęć, o zagubienie istotnych dla edu
kacji wartości i celów 37 .
Trudno nie zgodzić się z poglądem R. Więckowskiego,
który pisze, że podstawą naukowego uprawiania pedago
giki jest język. Tymczasem współcześnie dbałość o precy
zję językową w formułowaniu poglądów czy koncepcji pe
dagogicznych jest znikoma. Autor ten trafnie zauważa, że
dalszy rozwój naukowego uprawiania pedagogiki wymaga
precyzyjnego operowania językiem, analiz wyjaśniających
procesy i zjawiska pedagogiczne, a nie operowania językiem
propagandy czy powierzchownej publicystyki3*.

Kultura języka i troska o nią

J

ęzyk to istotny składnik kultury. Każdy z nas jest zo
bowiązany do pielęgnowania kultury języka. Kultura
języka oznacza czynny stosunek do niego, wyrażający
się w świadomej dyspozycji językowej. Składają się na nią:
znajomość norm gramatycznych, obowiązujących zasad
poprawnościowych oraz nawyk ich stosowania w praktyce.
Kultura języka to zwalczanie błędów w odmianie wyrazów,
w składni, wymowie i pisowni. Wyróżnia się błędy: styli
styczne, frazeologiczne, składniowe, gramatyczne, leksy
kalne, fonetyczne, interpunkcyjne, ortograficzne.
Grzechami mowy nauczycieli przekazujących treści
edukacyjne są: pretensjonalność i rozwlekłość wypowiedzi,
nadużywanie niektórych wyrazów i zwrotów, zbędne zapo
życzenia, błędy w składni i odmianie, niepoprawna wymo
wa, błędy w pisowni i stosowaniu znaków przestankowych.
Zadanie szkoły sprowadza się do wpajania uczniom
norm, wzorców i umiejętności komunikowania się w róż
nych sytuacjach przez posługiwanie się adekwatnymi sło
wami. Nie może ona zapominać o logice, precyzji, ekspre
sji języka oraz o imperatywie stylistycznym, który zaleca
zawarcie maksimum treści w minimalnej liczbie słów. Po
nadto jest zobowiązana zwracać uwagę na: reedukację ję
zykową dzieci i młodzieży, tzn. korygowanie umiejętności
językowych, wadliwie opanowanych, zwalczanie błędów
ortograficznych i stylistycznych.

fKA OJCZYSTEGO
Aby uzdrowić współczesną cywilizację, należałoby zre
habilitować język jako istotne narzędzie komunikacji. Tym
czasem jest on niszczony i rozbijany przez współczesnych
wyznawców nominalizmu. Semantycy kwestionują zdol
ność języka do wyrażania zmieniającej się rzeczywistości.
Nie uznają pojęć ogólnych, które nazywają halucynacjami.
Boją się mowy wartościującej, jaką może tworzyć język.
Starają się ją wyrugować, zneutralizować w imię rzekomej
obiektywności języka, dopasowywania go do rzeczywistego
świata. Taki zneutralizowany język miałby uchronić ludzi
przed nietolerancją, burzliwymi sporami światopoglądowy
mi, przed zwalczaniem się nawzajem w sprawach rzeczy nie
istniejących. Tymczasem takie posunięcie usunęłoby z języ
ka rdzeń, słowa przestałyby cokolwiek znaczyć, a człowiek
przestałby cokolwiek rozumieć.
Podzielam obawy J. Miodka, że naszemu społeczeń
stwu grozi zatracenie się w wulgarności, zwłaszcza gdy
przestanie czytać, zapatrzy się w telewizję i przejmie tę
wulgarność, która jest tam tak często obecna 4 0 .
Kultura i edukacja to także proces chronienia, zachowy
wania tradycji, sposób utrzymywania dziedzictwa. Swoi
stość, oryginalność, specyfika narodowa, regionalna to istot
ne składniki tak określonej kultury i edukacji. Podstawową
ich wartością jest język i dlatego wzrasta zainteresowanie
kultury i edukacji językiem jako środkiem usprawnienia ko
munikacji, a zarazem źródłem doskonalenia procesów po
znawczych w procesie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Język - zwłaszcza jeśli się go wzbogaci barwą i tonacją
głosu, wyrazem twarzy, milczeniem, zadumą, sugestyw
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nym gestem - potrafi zaspokoić wszystkie nasze potrzeby
w dziedzinie wyrażania myśli i uczuć. Może wywoływać
śmiech i łzy, gniew i litość, miłość i nienawiść, strach i po
czucie bezpieczeństwa, dumę i wstyd, zniechęcenie i ambi
cję. Większość wiedzy o świecie poznajemy dzięki niemu.
Dzieje się tak wtedy, gdy umiemy się nim skutecznie po
sługiwać.
Poprawność językowa to znacznie więcej niż nie
naruszalność jego wewnętrznej struktury. To przede
wszystkim wyrażenie przeżywanej rzeczywistości pod
miotowej z przedmiotową, które spotykają się w języku.
Nie można tu zapominać, że matematyka jest najbar
dziej uniwersalnym językiem cywilizacji i opanowanie
w tej dziedzinie symbolicznego kanonu „tysiąca słów"
jest koniecznym składnikiem wykształcenia na poziomie
średnim41. Wymaga to wiele wysiłku: massmediów, na
uczycieli, uczniów, ich rodziców, Parlamentu, Kościoła
i całego społeczeństwa żeby język odzyskał swą treść
i ważność znaczeniową w edukacji, życiu społecznym
i kulturze.
Trzeba pamiętać, o tym na co zwracał uwagę I. Krasicki,
że To nie polszczyzna jest niedoskonała, lecz ludzie, którzy
nie potrafią się nią posługiwać.
Przywiązanie do tradycji i kultury narodowej, to przede
wszystkim dbałość o poprawność w mowie i piśmie języka
polskiego. Dowiedźmy, że potrafimy posługiwać się włas
nym językiem. Czy przesłanie to pozostanie tylko głosem
na Pustyni Błędowskiej, zbiorem porozrzucanych wśród jej
piasków kamieni?
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Przedstawiamy Czytelnikom apel Związku Przyjaciół Pomorza do społeczeństwa Pomo
rza Nadwiślańskiego oraz referaty profesorów: Stefana Raszei i Józefa Borzyszkowskiego
w celu spopularyzowania idei budowy pomnika eksterminacji Pomorzan przez reżim hit
lerowski w latach 1939-1945.

APEL
Informujemy, że zgodnie z inicjatywą Związku Przyjaciół Pomorza odbył się w dniu
22 marca br. zjazd delegatów przedstawicieli poszczególnych powiatów województwa
pomorskiego związany z powołaniem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ofiar
Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku i na Pomorzu w latach 1939-1945.
Inicjatywa ta uzyskała aprobatę wojewodów Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
Patronat nad budową pomnika przejął Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Po
morskiego. Pomnik ma zostać wybudowany w Gdańsku, a jego otwarcie zaplanowano
na 1 września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Otwarcie zjazdu wraz z krótkim wprowadzeniem w temat, dokonał prof. Stefan Raszeja. Natomiast referat pt. „Problemy badań i upamiętnienia ofiar zbrodni hitlerowskich
w Gdańsku i na Pomorzu w latach 1939-1945" wygłosił prof. Józef Borzyszkowski.
Po dyskusji, delegaci uczestniczący w tym spotkaniu jednomyślnie zgodzili się brać
udział w pracach Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
Inicjatorzy budowy tego pomnika apelują do wszystkich Pomorzan, niezależnie od
przekonań politycznych, o współudział w budowie tego pomnika, dla upamiętnienia
naszych współrodaków, którzy zamordowani zostali w obronie polskości ziemi pomorniżej przekazujemy ww. referaty.

W imieniu inicjatorów:
Jerzy Gajewicz, Roman Knitter
STEFAN RASZEJA

Pamięci pomordowanym
Otwieram dzisiejsze spotkanie w imieniu organizatorów, to jest Zarządu Głównego Związku Przyjaciół Pomorza,
a zwłaszcza jego długoletniego Prezesa, inż. Romana Knittera, głównego inicjatora akcji „Pomnik". Pragnę serdecz
nie powitać wszystkich przybyłych. Spotkanie nasze ma na celu powołanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku i na Pomorzu w latach 1939-1945 (nazwa robocza).
prawa upamiętnienia martyrologii ludności Pomo
rza Nadwiślańskiego bliska była zawsze wszystkim
mieszkańcom tego regionu od końca II wojny świato
wej. Przypomnę, że na terenie samego Gdańska i na terenie
dzisiejszego województwa pomorskiego jest wiele miejsc
pamięci narodowej, które są silnie związane z tymi wy
darzeniami. Są to miejsca masowych mordów w Piaśnicy,
Szpęgawsku i w Dolinie Śmierci koło Chojnic; są też miej
sca szczególne jak Muzeum Stutthof, czy pomnik-mauzoleum Cmentarz - Zaspa. Te miejsca pamięci narodowej wy
magają nadal intensywnej opieki. Inicjatorom obecnej akcji
zależało jednak na szczególnym upamiętnieniu wszystkich
ofiar zbrodni hitlerowskich na Pomorzu w jego przedwojen
nym kształcie, a więc na Kaszubach. Kociewiu, w Borach
Tucholskich, na Ziemi Chełmińskiej i Krajeńskiej, a tak
że na Powiślu. O słuszności tej inicjatywy przekonały nas
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liczne wystąpienia na spotkaniach ze społeczeństwem or
ganizowanych przez Zarząd Związku Przyjaciół Pomorza.
W szczególności konferencja poświęcona martyrologii Po
morza, która odbyła się w Zamku Krzyżackim w Malborku
w 2001 roku, a później w Tczewskim Domu Kultury w 2004
roku. Nie bez znaczenia dla tej akcji była postawa niemie
ckiego Związku Wypędzonych i jego przewodniczącej Eriki
Steinbach, która wywołała oburzenie wśród ludzi chociaż
pobieżnie obeznanych z historią drugiej wojny światowej.
Na ten temat wypowiadałem się już kilkakrotnie na łamach
prasy regionalnej i nie będę do tego wracał. Redaktor „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" Roman Landowski
nazwał tę działalność tzw. odwetowców „rachunkiem kosz
tów wystawianym ofiarom przez katów". Faktem jest jednak,
że dzisiejszym mieszkańcom Pomorza eksterminacja ludno
ści pomorskiej w latach okupacji hitlerowskiej, mimo wielu
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Grupa tczewskich
przesiedleńców w drodze
na dworzec kolejowy,
listopad 1939 rok.
Źródło: Józef Golicki,
„Album tczewski lata 19001945. Tczew i jego mieszkańcy
w czasie I i II wojny światowej",
Gazeta Reklamowa 2001.

opracowań historyków jest na ogół mało znana. Tymczasem
wydarzenia na Pomorzu, które miały miejsce w toku II wojny
światowej stanowią doskonały obraz świadomie zaplanowa
nego ludobójstwa. Okres ten to dla mnie nie tylko historia,
lecz również lata młodzieńcze przeżyte w przerażających
warunkach, to tragiczne doświadczenie. Na Pomorzu nie ma
rodziny, która nie straciłaby bliskich. Trzeba tu przypomnieć,
że terror niemiecki wobec ludności Pomorza Nadwiślańskie
go w pierwszych miesiącach okupacji przybrał szczególnie
bezwzględną formę zupełnie nie porównywalną z tym, co
działo się na terenie pozostałych regionów Polski. Chodzi
o masowe zabójstwa dokonywane w okresie od września
1939 do stycznia 1940 roku. Ten pierwszy okres ekstermi
nacji ludności Pomorza polegał na wymordowaniu około 50
tysięcy Pomorzan i wysiedleniu z Pomorza od 100 do 200
tysięcy osób. Tych ostatnich wypędzono częściowo do tzw.
Generalnej Guberni, częściowo zaś aresztowano i wywożono
do obozów przymusowej pracy lub obozów przesiedleńczych
(Umsiedlungslager) w Potulicach, Toruniu, Brusach i kilku
innych miejscowościach, skąd -jak z olbrzymiego targowi
ska niewolników - zabierano ludzi do przymusowej pracy
w Niemczech, ale gdzie również co najmniej 5 tysięcy zmar
ło wskutek nieludzkich warunków bytowania, głodu i epide
mii. Piaśnica na Kaszubach czy Szpęgawsk na Kociewiu, to
nie jedyne wyznaczniki martyrologii ludu pomorskiego.
Trzeba podkreślić, że te brutalne formy drastycznych
prześladowań nie były rezultatem działań wojennych ani
też emocji wywołanych jakimiś szczególnie wrogimi zacho
waniami społeczności pomorskiej, może z wyjątkiem połu
dniowego Pomorza, gdzie usiłowano wykorzystać do tego
celu wydarzenia w Bydgoszczy. Jak wynika z dokumentów
zawartych w aktach procesu Alberta Forstera z 1948 roku,
działanie eksterminacyjne na Pomorzu wynikało po prostu
z założeń polityki hitlerowskich Niemiec, gdyż „Gau Danzig
Westpreussen,, - jak nazywano Pomorze Gdańskie - miało
być traktowane jako wzorcowe „Mustergau" do naślado
wania na innych okupowanych terenach, mających później
zostać całkowicie zgermanizowanymi. Wiadomo też, że dla
okupanta elementem najważniejszym było zniszczenie pol
skich warstw przywódczych, do których zaliczono całą in
teligencję pomorską, a zwłaszcza nauczycieli, księży praw
ników, przemysłowców, kupców, lekarzy. Już jesienią 1939
roku zginęło tylko na Kociewiu 132 księży, w tym prawie
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wszyscy kanonicy kurii biskupiej w Pelplinie, a jeżeli chodzi
0 nauczycieli, na tym samym terenie zamordowano ich 174.
Sądzę, że dokumentacja tamtych wydarzeń może mieć
walor przestrogi tym bardziej potrzebnej, im bardziej za
cierają się w pamięci ludzkiej tamte lata pogardy i śmierci,
a naocznych świadków już niedługo w ogóle nie będzie.
1 nie mogę zgodzić się ze spotykanym nieraz powiedzeniem
kierowanym do nas kombatantów: „tylko wojnę z Niemca
mi rozpamiętują i porozumienia nie chcą". Powtórzę to, co
już wcześniej głosiłem: że jest słuszną rzeczą iż dziś - po
przeszło pół wieku - analizujemy tamte wydarzenia jedynie
z historycznej perspektywy, traktując je jako zło, które bez
powrotnie minęło. Wzajemne przebaczanie sobie, a w rela
cji obu narodów: polskiego i niemieckiego, miało ono już
kilkakrotnie miejsce, tylko wtedy przynosi owoce, kiedy nie
tai się prawdy, nawet jeżeli jest bardzo bolesna.
Po tym wstępie sądzę, że przekonałem Państwa jak wiel
ka jest potrzeba upamiętnienia dokonanych zbrodni i po
głębienia świadomości historycznej. Pomnik odpowiednio
eksponowany i wyposażony w informacje o tym co rzeczy
wiście działo się na całym Pomorzu w latach 1939-1945, bę
dzie istotnym elementem edukacji historycznej zarówno dla
naszej młodzieży jak i - co niezwykle ważne - dla Niemców
przybywających do Gdańska, czy to w charakterze turystów,
czy też w innych celach np. gospodarczych. Pamięć tamtych
wydarzeń może stanowić też źródło wzorców godnych na
śladowania, chociaż nie powinna być obiektem manipulacji
dokonywanych w imię partykularnych interesów.
Skoro dotąd na powyższy temat istnieją nadal dwie dia
metralnie różne prawdy: prawda polska i prawda niemie
cka, to moim zdaniem pomnik ten będzie ułatwiał wielu
Europejczykom dokonanie właściwego osądu moralnego.
Ostateczne ustalenie miejsc masowego ludobójstwa
i liczby wszystkich pomordowanych Pomorzan będzie za
daniem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Jest wie
le źródeł, które zaraz po wojnie tworzyły poszczególne po
wiaty i gminy pomorskie. Są nawet zbiorcze dane zebrane
przez ówczesny IPN. Trzeba to wszystko zebrać.
Jestem przekonany, że jeżeli istnieją jeszcze jakieś wąt
pliwości, to rozwieje je nasz szanowny gość (i współinicjator
akcji) prof. dr Józef Borzyszkowski w referacie pt. „Problem
badań i upamiętnienia ofiar zbrodni hitlerowskich w Gdańsku
i na Pomorzu w latach 1939-1945" (patrz str. 13).
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JÓZEF BORZYSZKOWSKI

Problem badań i upamiętnienia zbrodni
hitlerowskich w Gdańsku i na Pomorzu
w latach 1939-1945
tarożytny mędrzec powiedział: Patriom amamus, non
ąuia magna est, sed ąuia nos tra. {Ojczyzną kochamy
nie dlatego, że wielka, ale że nasza). W minionym
stuleciu francuski wojskowy i polityk, marszałek Ferdynand
Foch (1851-1929) wypowiedział słowa, bardzo często przy
woływane w Polsce: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody
tracąc pamięć, tracą życie. Słowa te m.in. wyrzeźbiono na
tablicy przy bramie wejściowej na Stary Cmentarz w Zako
panem na Pękowym Brzyzku dodając Zakopane pamięta.

S

Można tu i teraz dziś powiedzieć, że także Gdańsk, Po
morze pamięta. Pamięta także o tych rodakach i obywatelach
RP, którzy nie mają swoich grobów. Z myślą o odświeżeniu
i utrwaleniu pamięci, szczególnie pro memoria ofiar zbrodni
hitlerowskich na Pomorzu z lat drugiej wojny światowej,
zebraliśmy się w siedzibie urzędu Wojewody Pomorskiego
i Marszałka Pomorskiego - w stołecznym dla naszej części
Wielkiego Pomorza Gdańsku. A Gdańsk i Pomorze to nie
tylko dla nas ziemia święta, zroszona ofiarą i krwią wielu
męczenników w XX wieku. Upamiętniono ich w Gdańsku,
tych stąd i z dalekiego nawet Wschodu różnymi pomnikami
i tablicami - na odkrytej przestrzeni i w niejednej świątyni
- nie tylko w Bazylice Mariackiej. Wśród tychże pomników
wielu z nas od lat odczuwa brak znaku pamięci o tych, któ
rzy będąc obywatelami Rzeczypospolitej, nie tylko Polaka
mi czy Żydami, ginęli tu od 1 września 1939 do 9 maja 1945
roku z rąk hitlerowskiego okupanta, w granicach okręgu
- Gau Danzig Westpreussen pod rządami gauleitera Alberta
Forstera. Jego siedzibą i główną bazą rekrutacyjną posłusz
nych jego rozkazom ludzi był Gdańsk. Jego imię i rekru
tujących się często z Gdańska hitlerowskich oprawców
związane jest tragicznie z naszymi losami, z naszą historią.
Tu w gdańskich więzieniach dla bardzo wielu naszych roda
ków rozpoczynała się ich Droga Krzyżowa, której Golgotą
był m.in. Stutthof. Pierwsze ofiary Stutthofu spoczywają na
tzw. Cmentarzu Zasłużonych na Zaspie, inne po całej ziemi
pomorskiej i w różnych krainach Morza Bałtyckiego.
Odchodzi pokolenie... - ostatni z pokolenia, którzy prze
żyli tamte lata są wśród nas - niespokojni o naszą pamięć,
o pamięć następnych pokoleń, o nasze i naszych następców
godne życie.
Oni przebaczyli - albowiem przebaczać to obowiązek
chrześcijański! Oni przebaczyli, ale nie zapomnieli, albo
wiem zapominanie jest oznaką słabości charakteru. Oni za
pomnieć nie chcą i nie mogą, a i my... nie powinniśmy.
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Może ktoś z nas powiedzieć, że ich niepokój nie jest
uzasadniony. Może przywołać wiele faktów, dokumentów,
wydawnictw potwierdzających opinię, iż tuż po wojnie
(np. w pow. chojnickim), jak i potem dokonano rejestru strat
i ofiar hitlerowskich zbrodni. Ekshumacjom i godnym po
chówkom towarzyszyło już wówczas upamiętnianie miejsc
ich śmierci i wiecznego spoczynku stosownymi pomnikami
i tablicami, najczęściej ze znakiem krzyża. Przez dziesięcio
lecia działały Komisje - Główna i Wojewódzkie Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce jako Instytut Pamięci Na
rodowej. Efektem jej działań, pomijających bardzo ważne
dokonania lokalne - gminne i powiatowe - są liczne wy
dawnictwa. Między innymi w 1987 roku ukazał się w War
szawie jako „Informacja wewnętrzna nr 66/20. Do użytku
wewnętrznego" „Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnio
nych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich
w latach 1939-1945. Województwo gdańskie" (Warszawa
1987, s. 233).
W roku następnym, dzięki Radzie Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa w Warszawie, ukazały się III
i IV wydanie, rozszerzone i uzupełnione „Przewodnika po
upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny
1939-1945" jako dzieło zbiorowe pod red. Czesława Czubryt Borkowskiego. Jego współpracownikami z Pomorza
byli m.in. Jerzy Libiszowski, Józef Matynia, Józef Podgóreczny, Jan Pronobis, Roman Chwaliszewski, Bogdan
Frankiewicz, których dokonania także dla wielu z nas nie
są obce. (Pierwsze wydanie tego przewodnika ukazało się
w 1964 roku!).
Głównymi sprawcami zbrodni na Pomorzu dokonanych
tu w niespotykanym gdzie indziej w naszym wymiarze jesie
nią 1939 roku, były oddziały Samoobrony - Selbstschutzu,
dla którego centrum dyspozycyjne było również w Gdańsku.
Stąd między innymi inicjatorzy naszego spotkania i godne
go tegoż gremium projektu upamiętnienia wybrali właśnie
Gdańsk - j e g o centrum - stare miasto, jako miejsce, gdzie
winien stanąć pomnik - znak pamięci o wszystkich ofiarach
hitlerowskich zbrodni z całego przedwojennego polskiego
Pomorza i Wolnego Miasta Gdańska.
Może ktoś powiedzieć, że w dziedzinie badania i upa
miętniania tychże zbrodni zrobiono dostatecznie wiele.
Pełnym rejestrem tych dokonań w skali województwa dys
ponują Wojewódzkie Komisje Ochrony Miejsc Pamięci
i Męczeństwa, zlokalizowane w Urzędach Wojewódzkich,
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działające (lub figurujące na papierze) pod przewodnictwem
każdego wojewody.
W naszej gdańskiej dysponują także wymienionym
Przewodnikiem, którego część „Województwo Gdańskie"
rozpoczyna się stroną z ilustracją „Pomnika Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku", autorstwa artysty-rzeźbiarza
Franciszka Duszenki i prof. Adama Haupta, a część „Wo
jewództwo Bydgoskie" otwiera ilustracja „Pomnika ku czci
pomordowanych w Bydgoszczy", autorstwa artysty-rzeź
biarza Franciszka Masiaka.
W przypadku „ Województwa Elbląskiego" jest to „Po
mnik Walki i Męczeństwa w Sztutowie", autorstwa Wiktora
Tołkina; „Województwa Słupskiego" - „Pomnik bojowni
ków o polskość i wyzwolenie ziemi bytowskiej w Bytowie",
a w „Województwie Toruńskim" - „Pomnik ku czci pomor
dowanych w Nawrze". Studiując to wielkie dzieło, jego czę
ści dotyczące Pomorza, łatwo zauważymy brak monumen
tu, o którym mamy postanowić.
Nie wypominając dziś nikomu grzechu zaniechania,
chcemy to nasze wspólne zaniedbanie rychło naprawić.
Możemy jednocześnie wskazać ogromne dokonania w tej
dziedzinie indywidualnych osób, gmin, powiatów i stowa
rzyszeń, wśród których m.in. są opiekunowie Szpęgawska
„Rodzina Piaśnicka"...
Możemy też przywołać wspaniałe dokonania mistrzów
słowa, którzy postawili wiekopomne pomniki naszym boha
terom w poezji i w całej literaturze pięknej. Szczególnie dla
nas, tu na Pomorzu, są zobowiązujące słowa śp. Franciszka
Fenikowskiego - Wielkopolanina z urodzenia, związa
nego z morzem i Pomorzem, który dokonał swego żywo
ta w Warszawie. W jego pomorskim dorobku jest poemat
zatytułowany „Msza żałobna", wydany m.in. przed 35 laty
w bibliofilskim kształcie i nakładzie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku i Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Kościerzynie (Gdańsk 1972). Wypa
dałoby może odczytać go tutaj w całości. Przytoczę jednak
jedynie fragmenty. Na początek część - stację I:
Snuje się dym ofiarny
wielkiej hekatomby,
czarne wznoszą anioły
do ust złote trąby
obywatele ziemi
- gwiazdy niespokojnej,
pamiętajcie:
- Już nigdy,
nigdy więcej wojny!
Z pokolenia niech głos,
idzie w pokolenie:
O pamięć, nie o zemstę
proszą nasze cienie!
Los nasz dla was przestrogą
ma być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną,
głazy wołać będą!
Mówimy nieraz, że słowa trwalsze są od spiżu. To prawda,
ale słowa są trwalsze wtedy, gdy trwała jest pamięć ludzka, zna
jomość tych słów. A temu służą pomniki ze spiżu lub kamienia.
Gdy nas zabraknie owe głazy nadal będą i ożywiać słowo.
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Idzie bowiem o coś więcej, nie tylko o pomnik, nie tylko
o jeden głaz więcej - idzie o Ojczyznę... - naszą małą gdańsko-pomorską i tę wielką Rzeczpospolitą o naszej młodzie
ży chowanie... Idzie też o proporcje...
W ostatnich latach, kiedy zabrakło Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich, a jej zadanie przejął Instytut Pa
mięci Narodowej - Komisja Badania Zbrodni przeciw Na
rodowi Polskiemu, dokonano bardzo wiele, zarówno dzięki
IPN, jak i nowym stowarzyszeniem kombatanckim... Jed
nakże w tych działaniach, może nieco na fali antykomunizmu, ginie pamięć o ofiarach zbrodni hitlerowskich. Nie
przekreślają znaczenia tego stwierdzenia nowe dokonania,
zrealizowane nowe projekty pomników czy wydawnictw,
jak np. zbiorowe opracowanie „Gdynianie. Straty osobowe
w Gdyni w II wojnie światowej (1939-1945) Ludność cy
wilna", Gdynia 2004.
Jak dotąd nie sporządziliśmy ogólnopomorskiego czy
ogólnopolskiego bilansu strat ludzkich i materialnych
z II wojny światowej, a nawet ofiar hitlerowskich zbrodni.
Wszystkie dotychczasowe próby polskie budzą wśród nas
dyskusje i polemiki, nawet chwilami większe niż rzadkie,
fragmentaryczne opracowania niemieckie. Cenimy sobie
bardzo m.in. opracowanie Dietera Schenka, poświęcone
losom obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdań
sku czy życiu i zbrodniczym dokonaniom gauleitera Alberta
Forstera.
Dyskutujemy nazbyt często z Eriką Steinbach, a nie ro
bimy tego, co w pierwszym rzędzie do nas należy - nie do
kumentujemy dostatecznie i skutecznie faktów, nie szuka
my szerszych możliwości współpracy z samymi Niemcami
takimi jak Dieter Schenk i jemu podobni. Nie wymagamy
od IPN kontynuacji badań Komisji Badania Zbrodni Hitle
rowskich, a choćby ich weryfikacji.
Nie można zwolnić od tego zadania: badań, dokumen
towania i upamiętniania; instytucji państwowych; urzędów
powołanych do ich realizacji, działających za pieniądze
podatników. Nie można bowiem zbyt wiele spychać na or
ganizacje pozarządowe - na społeczników. Zadanie, które
tu nas zgromadziło, inicjatywa Związku Przyjaciół Pomo
rza - jego honorowego prezesa Romana Knittera, poparta
przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta
Miasta Gdańska, wymaga współdziałania - organów wła
dzy państwa - rządowych i samorządowych, instytucji do
tego powołanych - przede wszystkim IPN, jak i nas - spo
łeczników.
Chodzi o to, by za przyczyną Społecznego Komite
tu Budowy Pomnika Pomorskich Ofiar Hitlerowskich
w Gdańsku, nastąpiła także intensyfikacja badań, by po
wstał bardziej wiarygodny od dotychczasowych rejestr
ofiar, by umocniła się - poszerzona została pamięć o nich
we wszystkich pokoleniach współczesnych i następnych.
Może to nastąpić głównie dzięki intensyfikacji działań
w gminach i parafiach, bo przecież to, o czym mówimy,
daleko przekracza granice współczesnego Województwa
Pomorskiego.
Pamiętając o najbliższym mi środowisku - ludzi nauki
i ruchu kaszubsko-pomorskiego, pragnę Państwa poinfor
mować, iż powstała przed laty - dzięki wspaniałej prof.
Elżbiecie Zawackiej, wypominającej nam i słusznie - zapo-
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minanie szczególnie o ofiarach i dokonaniach kobiet - Fun
dacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek w Toruniu, swoją 17-tą doroczną,
latosią konferencję 21 listopada 2007 roku w toruńskim
Dworze Artusa, postanowiła - w odpowiedzi na apel Mi
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotycząc:/
uporządkowania i wzbogacania dotychczasowych infor
macji o polskich ofiarach II wojny światowej poświęcić
tematowi: „Wokół strat ludności pomorskiej 1939-1945".
W zaproszeniu do udziału w tejże konferencji, podpisanym
w imieniu Komitetu Organizacyjnego przez prof. Jana Szilinga, członka Rady Naukowej Fundacji, napisano:
Przede wszystkim zainteresowani jesteśmy stratami
ludności cywilnej (działania wojenne, eksterminacja itd.),
stratami osobowymi konspiracji, jak i stratami osobowymi
regularnych jednostek wojskowych.
Można powiedzieć, iż jest to zapowiedź udziału w projek
cie, który i nas interesuje jako naukowe przygotowanie grun
tu pod budowę gromadzącego nas Pomnika Ofiar Zbrodni
Hitlerowskich na Pomorzu, który ma stanąć w Gdańsku.
Udział w naukowej części całego przedsięwzięcia deklaruje
również najmłodsze pomorskie stowarzyszenie ludzi nauki
- Instytut Kaszubski w Gdańsku. W naszych planach prze
widujemy również oddanie hołdu tym, którzy przed nami
dokumentowali hitlerowskie zbrodnie,
utrwalali pamięć
o ich ofiarach, tak w pracach naukowych, jak ten w postaci
tablic i pomników, w osobistych wspomnieniach i dziełach
literackich. Sądzę, że dorobimy się własnego przewodnika
historyczno-literackiego po pomorskich miejscach straceń
i pamięci...
Stąd na koniec jeszcze jeden cytat z „Mszy Żałobnej"
Franciszka Fenikowskiego; jej ostatni fragment - stacja
XIV - niczym ostatnia stacja bliskiej nam Drogi Krzyżo
wej naszych Matek, Ojców, Dziadków i Pradziadków po
koleń, które przeszły przez hekatombę II wojny światowej,
brzmi:
Snuje się dym ofiarny
wielkiej hekatomby,
czarne wznoszą się anioły
do ust złote trąby,
obywatele ziemi
- gwiazdy niespokojnej
pamiętajcie:
- Już nigdy,
nigdy więcej wojny!
Z pokolenia niech glos nasz
idzie w pokolenie:
O pamięć, nie o zemstę
proszą nasze cienie!
Los nasz dla was przestrogą
ma być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną,
głazy wołać będą!
Chodzi o te już istniejące głazy - tu w Gdańsku, na Ka
szubach i Kociewiu, w Ziemi Chełmińskiej i Malborskiej, na
Krajnie i na Żuławach, w piaszczystych Borach - na całym
Pomorzu Nadwiślańskim - i o ten nowy - w stołecznym nie
tylko w okresie Gau Danzig-Westpreussen Gdańsku.
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Ocalić
od zapomnienia
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książce pt.:„ Historia Tczewa" pod redakcją
Wiesława Długokęckiego czytamy:
Po wybuchu pierwszej wojny światowej nastąpiły istotne
zmiany w życiu społeczno-połitycznym Tczewa. Władze nie
mieckie zmusiły organizacje połskie do zaprzestania działal
ności, a czołowych działaczy: M. Arczyńskiego, T. Nowackie
go, I. Netkowskiego i Jędernalika aresztowano w pierwszych
dniach wojny i więziono 2 tygodnie w Gdańsku.
Pragnę przybliżyć sylwetkę jednego z tych uwięzionych,
chyba najmniej znanego, gdyż autor powyższej notatki nie
znał nawet jego imienia.
Józef Jędernalik urodził się w 1876 roku w Bobowie, po
wiat Starogard Gdański. Zamieszkał w Tczewie przed pierw
szą wojną światową. Tu założył rodzinę. Pod koniec XIX
wieku ukończył naukę jako piekarz-ciastkarz w Fabryce
Pierników w Toruniu, której właścicielem był Żyd Tomas.
Dla J. Jędernalika więzienie w Gdańsku to tylko nie
wielki epizod, gdyż do końca wojny odbył „karę" w więzie
niu w Magdeburgu. Po powrocie do Tczewa brał aktywny
udział w życiu społeczno-politycznym naszego miasta.
Za całokształt swojej działalności dnia 4 lutego 1920
roku na uroczystości w Hali Miejskiej został udekorowa
ny przez gen. Józefa Hallera „Srebrnym Krzyżem Zasługi"
(nr 2476) oraz ręcznie namalowanym „Orłem w koronie"
autorstwa Lecha Lińskiego. Był jednym z pięciu odzna
czonych obywateli. Także w tym roku otworzył pierwszą
polską piekarnię w Tczewie przy ul. Chopina pod szyldem
„Fabryka Pierników Józefa Jędernalika Pomorze". Wielo
krotnie swoje wyroby prezentował na Targach Krajowych
w Poznaniu. Zmarł w 1941 roku.
W czasie kiedy przebywał w więzieniu urodziła się cór
ka, która otrzymała imiona Irena Konstancja.
Powyższe informacje otrzymałem od syna Ireny, a mo
jego byłego ucznia Brunona, który bardzo starannie prze
chowuje pamiątki rodzinne.

Orzeł w koronie
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23 lutego br. w Tczewie odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Na 200 urodziny Kociewia. Sesja
napoleońska" zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie.
Poniżej przytaczamy referat jednego z prelegentów.

JAKUB BORKOWICZ

Kociewie w oczach żołnierzy
gen. J. H. Dąbrowskiego
Mieszkańcy

rzytoczone powyżej słowa pochodzą z odezwy
gen. Dąbrowskiego do Hollendrów i wszystkich
rodu niemieckiego mieszkańców na ziemi pol
skiej, ogłoszonej w Nowem nad Wisłą 1 lutego 1807 roku.
Moim zdaniem, są one idealnym wprowadzeniem do te
matu niniejszego referatu. Głównymi, poruszanymi w nim
zagadnieniami będą nie działania wojenne prowadzone na
terenie Kociewia w 1807 roku, ale właśnie jego mieszkań
cy, a w szczególności to jak oni i ich mała ojczyzna byli
postrzegani przez żołnierzy polskich wkraczających na te
tereny. Najważniejszym źródłem informacji są tu dla mnie
pamiętniki, meldunki, rozkazy i raporty żołnierzy i oficerów
polskich, przemierzających Kociewie zimą 1807 roku.
Oddziały polskie pod dowództwem gen. J. H. Dąbrow
skiego pojawiły się na Kociewiu już w styczniu 1807 roku,
wchodziły one w skład X Korpusu marszałka Josepha Lefebvre, których najważniejszym celem było zdobycie Gdań
ska. Konieczne w tym celu było zabezpieczenie bezpośred
niego zaplecza tej największej na Pomorzu twierdzy, jakim
było Kociewie.
Na początku XIX wieku Kociewie było zamieszkiwane
przez Niemców, Polaków i Żydów. Jak słusznie zauważył
Dezydery Chłapowski -jeden z oficerów z dywizji gen. Dą
browskiego, Niemcy i Żydzi w większości zamieszkiwali
miasta, natomiast Polacy żyli głównie na wsi2.
Nie tylko jednak miejsce zamieszkania różniło po
szczególne nacje - bardzo zróżnicowany był również sto
sunek do wkraczających wojsk. Przez Polaków były one
witane entuzjastycznie i żołnierze zawsze mogli liczyć na
wszelką pomoc ze strony rodaków widzących w nich wy
zwolicieli. Jak wspomina w swoim pamiętniku Dezydery
Chłapowski, chłopi z okolic Gniewu, gdzie stacjonował
on ze swoim oddziałem zanosili żywność napoje aż na
3
zbyt hojnie . Pomoc ta nie ograniczała się zresztą tylko do
aprowizacji wojska - chłopi często pomagali żołnierzom,
szpiegując wojska pruskie i zbierając informacje o sile
i rozmieszczeniu wrogich oddziałów. Przykładem może
być wspomniany w raportach obywatel gospodarz Michał
z Osia, który dostarczył informację o huzarach stacjo
nujących w Nowem nad Wisłą4. Jak więc widać, niepo
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ziemi polskiej jakiegokolwiek jesteście roduf
jakimkolwiek językiem
mówicie...,1

trzebne były apele gen. Dąbrowskiego ze wspomnianej
przeze mnie odezwy do Polaków, by pomagali oni woj
skom napoleońskim i dostarczali informacje o oddziałach
pruskich. Polscy chłopi robili to bez przymusu z niczyjej
strony. Sami zresztą żołnierze niemal na każdym kroku
podkreślali, że przyjechali tu wyzwolić te ziemie spod
pruskiego jarzma.
Zupełnie inną postawę wobec wkraczających wojsk pol
skich prezentowali Niemcy. Jeden z oficerów z dywizji gen.
Dąbrowskiego wspomina, że Niemcy tu osiedli tworzyli się
lękając mścicieli, ale znalazłszy nas braćmi zapominają, że
się Niemcami urodzili5. Sam generał Dąbrowski robił zresz
tą wszystko co w jego mocy, by przekonać Niemców, że
Polacy nie są ich wrogami, a walczą tylko z armią pruską.
Karał on surowo żołnierzy za wszelkie rabunki i gwałty po
pełniane na ludności cywilnej, a we wspomnianej odezwie
gwarantował nietykalność osobistą, majątkową i poszano
wanie religii dla wszystkich mieszkańców, o ile będą oni
płacić podatki, kontrybucje, daniny i inne świadczenia na
rzecz armii napoleońskiej. Jednocześnie grożono surowymi
karami za wspieranie armii pruskiej i walkę z bronią w ręku
z żołnierzami polskimi6.
Nie wszyscy Niemcy wypełniali obowiązki powie
rzone im przez gen J. H. Dąbrowskiego, m.in. mieszkań
ców Świecia nad Wisłą, którzy zawsze dostarczali furaż
i mundury nazywa prawdziwymi, gorliwymi Polkami1.
O wiele gorszą opinię zyskali sobie magistrat i miesz
kańcy Nowego nad Wisłą, przez Dąbrowskiego określe
ni jako patrioci pruscy, których niemal siłą trzeba było
zmusić, by przygotowali furaż dla oddziałów polskich.
Zdenerwowany Dąbrowski polecił, by utrzymywali oni
polskich żołnierzy z pieniędzy, które zarobili przez 30 lat
na polskiej ziemi*. Urzędnicy z Nowego nie byli z resztą
jedynymi, którzy nie wypełniali powierzonych im przez
polskiego dowódcę obowiązków, w swoich litach i mel
dunkach często narzeka on na landmistrza Wolenszlegiera ze Świecia, który zawsze ociągał się z dostarczeniem
furażu dla wojska.
Największe kłopoty sprawiali jednak mieszkańcy
Tczewa i okolic, można wręcz tu mówić o stanie wzajem-
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nej nienawiści Niemców z grodu Sambora wobec pol
skich żołnierzy. Ten stosunek jednych do drugich, moim
zdaniem, doskonale prezentuje zachowanie Niemców
podczas wkroczenia do miasta żołnierzy dowodzonych
przez pułkownika Michała Dąbrowskiego w dniu 15 lute
go 1807 roku. Zastał on wszystkie domy pozamykane lub
opuszczone, część z bogatszych mieszczan opuściło miasto.
W końcu po tym jak polski dowódca dał uroczyste słowo
honoru, że nie będą miały miejsca żadne rabunki czy gwałty,
większość domów otworzono. Na drzwiach ciągle zamknię
tych wściekły pułkownik polecił namalować słowo szelma9.
Nie należy się dziwić, że Niemcy z Tczewa tak obawiali się
polskiej zemsty. Zawinili oni nie tylko nie wypełnianiem
powierzonych im obowiązków, ale często z bronią w ręku
walczyli z żołnierzami Dąbrowskiego. Byli oni m.in. spraw
cami największej polskiej klęski w tej kampanii, to właśnie
oni sprowadzili oddziały pruskie, które w nocy 26/27 stycz
nia 1807 roku dokonały masakry niczego niespodziewających się żołnierzy płka D. Dziewianowskiego. Wspomina on zresztą, że część
z mieszkańców brała czynny udział
w walce, dobijając rannych żołnierzy 10 .
Walczyli oni również u boku regular
nych wojsk pruskich w czasie szturmu
Tczewa 23 lutego 1807 roku. Starali się
również utrudnić przygotowania do sztur
mu, m.in. jak wspomina J. Weysenhoff
wnocprzedrozpoczęciemwalkpodpalono
stodołę, gdzie stacjonował sztab jednego
z pułków 11 . Pomagali też oddziałom
pruskim szukającym schronienia po
przegranej walce, jak wspomina A. Biał
kowski - jeden z żołnierzy biorących
udział w szturmie Tczewa, w ukrywa
niu Prusaków pomagał nawet ksiądz
z miejscowego kościoła 12 . Należy jed
nak przyznać, że polscy żołnierze też nie
pozostali im dłużni, po szturmie miasta
gen. Dąbrowski zezwolił żołnierzom na
dwugodzinny rabunek miasta, w czasie
którego zabitych zostało 35 osób. Biał
kowski pisze, że była to kara za masa
krę wojsk płka Dziewianowskiego.

poleońskich informują pamiętniki pozostawione przez
żołnierzy biorących udział w kampanii roku 1807, są one
również źródłem wiedzy na temat tego, jak mieszkali, co
jedli i pili nasi przodkowie.
Jak już wcześniej wspomniałem, Polacy mieszkali
głównie na wsiach, ich gospodarstwa składały się z domu
mieszkalnego i budynków gospodarczych (stodoły, staj
nie). Poszczególne chaty różniły się wielkością. Mogły to
być małe domki albo duże prawie posiadające nawet drugie
piętro, o takich właśnie wspomina Dezydery Chłapowski
opisując wieś Zblewo 16 . Niejednakowa była również za
możność poszczególnych wsi. Niektóre jak Szprudowo czy
Wielbrandowo były w stanie bez najmniejszych problemów
wyżywić 2 kompanie wojska, inne jak chociażby Zelgoszcz
były zbyt biedne, by mogły stacjonować w niej polskie od
działy 18 . Należy bowiem pamiętać, że to sami mieszkańcy
Kociewia musieli utrzymywać wojska zarówno napoleoń
skie, jak i pruskie.

Kolejną grupą narodowościową wy
mienianą przez pamiętnikarzy są Żydzi,
ich stosunek do wkraczających wojsk
napoleońskich był całkowicie obojętny
- po prostu wykonywali oni rozkazy
dowódców, zapewniając kwatery dla
polskich oddziałów, m.in. w Gniewie
Polacy mieszkali u żydowskiego szyn14
karza . Często żydowscy kupcy byli
wykorzystywani przez polskich ofice
rów jako szpiedzy, jeden z meldunków
wymienia Józefa Mache ze Świecia,
który niestety został zdemaskowa
ny przez Prusaków i wywieziony do
Gdańska15.
Nie tylko jednak o ludności kociewskiej i jej stosunku do wojsk na
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Opanowanie Tczewa 23 lutego 1807 roku, opr. Jan Pachoński
Źródło: Jan Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818
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Niewiele można natomiast powiedzieć o warunkach
mieszkalnych mieszczan, jedyną informacją są tu pamięt
niki A. Białkowskiego, gdzie zawarty jest opis domu boga
tego tczewskiego kupca korzennego, który został złupiony
23 lutego podczas złotej godziny. Była to bogata kamienica
składająca się z wielu pomieszczeń. Na parterze znajdo
wał się sam sklep i skład z towarami sprzedawanymi przez
właściciela, m.in. cukier, pieprz, rodzynki i słodycze. Część
mieszkalna składała się z 3-4 bogato umeblowanych pokoi
- żołnierze znaleźli tam m.in. lustra, liczne portrety, a nawet
fortepian. Natomiast w piwnicy kamienicy znajdował się
19
skład trunków .
Zachował się tak naprawdę jedyny opis mieszkania
w mieście zawarty w pamiętnikach żołnierzy polskich,
a należał on do członka elity tczewskiej. Ciągle bowiem
bogaci kupcy nadawali ton życiu miejskiemu i nie bez
powodu 10 z nich było członkami delegacji, która miała
przyjść do generała Dąbrowskiego przed 15 lutym 1807
20
roku . Trzeba również zaznaczyć, że Tczew należał do
najbogatszych miast Kociewia. Kiedy stacjonowały tam
polskie wojska, mieszczanie byli zobowiązani przygoto
wać furaż dla 6000 żołnierzy, a dla porównania Starogard
tylko dla 2000.
Dzięki pamiętnikom można natomiast o wiele więcej
dowiedzieć się na temat tego, co pito i jedzono na Kociewiu
na początku XIX wieku.
Podstawą diety mieszkańców zarówno miast jak i wsi
był chleb, pieczono go zarówno w piekarniach w mieście,
jak i na wsiach w domach chłopskich21. Był on również
podstawowym elementem diety żołnierzy polskich - roz
kazy mieszkańcom zawsze nakazywały wypieczenie odpo
wiedniej ilości chleba dla wojska. Obok chleba ważnymi
produktami wymienianym przez pamiętnikarzy są również
masło, mleko, drób22. Coraz większą karierę na stołach
mieszkańców Kociewia zaczęły w tym czasie robić ziem-
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niaki, przechowywane przez chłopów w specjalnie do tego
przygotowanych dołach, mających zabezpieczyć je przez
23
zepsuciem . Jedzono również mięso, obok wspomnianego
przeze mnie już drobiu, w meldunkach i raportach dowód
ców polskich często wymieniane jest mięso wołowe, któ
re dla wojska przygotowywać miały magistraty poszcze
24
gólnych miast . Z tego właśnie powodu bardzo ważnym
i drogim produktem była sól, albowiem jedynie solone
mięso nadawało się do przechowywania.
Spośród napojów przede wszystkim należy wymienić
tu wódkę, która zaczęła wypierać piwo, wszak to ten napój
w Rzeczpospolitej Szlacheckiej był najważniejszym trun
kiem na całym Pomorzu. Jak wspomina płk Dziewanowski,
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wódki tu nie brakuje , a liczne gorzelnie znajdowały się
w okolicach Tczewa i innych miast.
Oczywiście nie tylko samą wódkę pito na począt
ku XIX wieku na Kociewiu, bardzo popularnym wśród
mieszczan i chłopów napojem była kawa, często niezna
na wśród żołnierzy z centralnej Polski. Jak wspomina
A. Białkowski, kiedy podczas pobytu w Szprudowie go
spodarz podał im kawę, wielu z żołnierzy prosiło o kluski
do tak cienkiej polewki26. Bardzo popularne szczególnie
wśród bogatszych mieszkańców były przyprawy korzen
ne, rodzynki i słodycze.
Moim zdaniem, pamiętniki, meldunki i rozkazy dostar
czają współczesnemu czytelnikowi wielu informacji nie tyl
ko na temat prowadzonych działań wojennych, ale ukazu
ją one również, jak wyglądało Kociewie i jego mieszkańcy
na początku XIX wieku. Nie jest to obraz pełen - w końcu
żołnierze ci nie przyjechali na Kociewie w celach turystycz
nych, alei tak zawarte tu informacje pozwalają uzmysłowić
sobie jak ciężkie było życie mieszkańców naszego regionu
w 1807 roku, których zazwyczaj pomija się w większości
opracowań, wszak bohaterstwo dnia codziennego nie jest
tak ciekawe jak wojenne.
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TADEUSZ MAGDZIARZ

15-lecie działalności TRSOW

N

adwiślański Klub Krajoznawczy PTTK - „Trsow"
z Tczewa pod koniec lutego br. obchodził 15 uro
dziny. Uroczystość z tej okazji odbyła się dnia 10
marca 2007 roku, a rozpoczęła się w miejscowości Waćmierek, gdzie z Tczewa uczestnicy dotarli autobusem PKS.
Tu wszystkich powitał prezes klubu - Tadeusz Magdziarz
i zaprosił na krótką pieszą wędrówkę. Prowadziła ona przez
cmentarzyk rodowy rodziny von Kries, właścicieli Waćmierka do roku 1945 i bardzo dobrze zachowane grodziska
nizinne z VIII/IX wieku.
Po przejściu około 8 km wszyscy dotarli do leśniczówki
Bukowiec. W ogrzanym pomieszczeniu rozpoczęto główną
uroczystość. Tu prezes przedstawił zebranym krótką historię
klubu i jego działalność ze szczególnym uwzględnieniem
ostatniego pięciolecia 2002-2007.
W kolejnym punkcie programu prezes wręczył nagrody
osobom, które najczęściej brały udział w wędrówkach pie
szych w ostatnich pięciu latach. Byli to w kolejności zaję
tych miejsc: Andrzej Hegele, Eugenia Hegele, Zdzisław Łu
kowski, Tadeusz Magdziarz, Wiesław Dąbrowski, Elżbieta
Besman, Joanna Dobrzyńska, Aleksander Giełdon, Andrzej
Bieske i Wiesław Ankowski.
Kolejne nagrody za działalność na rzecz rozwoju klubu
otrzymali: Andrzej Hegele, Aleksander Giełdon, Andrzej
Fryderyk, Andrzej Bieske i Tadeusz Magdziarz. Drobne
upominki otrzymali również: Dariusz Słomiński, Zdzisław
Tocha i Dariusz Głąb.
Wręczono także nagrodę Złotego Kompasu za wędrów
ki w ostatnim 5-leciu, którą otrzymał Andrzej Hegele.
Głos zabrali przybyli goście: Alicja Gajewska - dyrek
tor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły
w Tczewie, Włodzimierz Mroczkowski - przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie oraz Elżbieta Świerk i Hanna
Wielesiuk z Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku.
Wszyscy oni życzyli klubowi i jego członkom dalszych
udanych lat działalności dla dobra Tczewa, Kociewia i Po
morza.
Koleżanki z Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku
wręczyły odznaczenia nadane przez Zarząd Główny PTTK
w Warszawie:
• Srebrna Honorowa Odznaka PTTK - dla Nadwiślań
skiego Klubu Krajoznawczego „Trsow",
• Srebrna Honorowa Odznaka PTTK - dla Andrzeja He
gele,
• Złota Honorowa Odznaka PTTK - dla Tadeusza Magdziarza,
a także dyplom dla klubu od Zarządu Regionalnego PTTK
w Gdańsku.
Nadwiślański Klub Krajoznawczy PTTK - „Trsow" po
wołano 29 lutego 1992 roku. Jego nazwa zaczerpnięta zo
stała z przywileju księcia świeckiego Grzymisława z roku
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1198, gdzie wymieniona jest nazwa Tczewa jako Trsow.
Pierwszym prezesem wybrano wówczas Romana Klima
- dyrektora Muzeum Wisły w Tczewie.
Klub jest organizatorem sobotnich wędrówek pieszych
dla wszystkich chętnych. Odbywają się one pod wieloma
hasłami tematycznymi: Przyroda i zabytki Kociewia; Brze
giem Wisły; Poznajemy gminę; Romantyczna Wysoczyzną
Elbląska; Śladami Mennonitów; Poznajemy twórców ludo
wych; Cykl wędrówek Błogosławieni Pomorza.
Z inicjatywy klubu został uratowany od zniszczenia
Cmentarz żołnierzy austriackich w dzielnicy Suchostrzygi, pochodzący z 1866 roku. W 1993 roku zorganizowano
I Zjazd Mennonitów, w którym udział brało 129 autentycz
nych mennonitów. Odbywają się również rejsy p t : Szlaka
mi Kanałów, Rzek i Jezior oraz coroczne Spotkania Nowo
roczne w Młynkach koło Swarożyna.
W ciągu 15 lat działalności NKK TRSOW zorganizował
501 wędrówek pieszych, podczas których uczestnicy prze
szli około 6.900 km. Zorganizowano także szereg innych
imprez, sesji krajoznawczych i wypraw samochodowych.
Po części oficjalnej był turystyczny poczęstunek - kieł
baski pieczone przy ognisku, różne wspaniałe wypieki i sło
dycze. Wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność
klubu i jego członków. Podczas rozmów padały różnego
rodzaju propozycje dla klubu, m.in. aby:
- organizację spotkań noworocznych pozostawić w sta
łym ustalonym od 10 lat miejscu, czyli w Młynkach,
- zwiększyć ilość wycieczek na Wysoczyznę Elbląską,
- zorganizować wyprawę lub wyprawy w okolice Słup
ska, Bytowa i Łeby,
- zorganizować wędrówki do miejsc lubianych przez
nieżyjącego pierwszego prezesa klubu Romana Klima,
- nadal kontynuować wędrówki szlakiem cystersów
i mennonitów.
W godzinach popołudniowych zakończono to wspaniałe
spotkanie i umówiono się na kolejne wędrówki piesze, na
które zapraszamy wszystkich chętnych.

Jedno ze spotkań noworocznych
Fot. autora
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ROMAN LANDOWSKI

Ruszyła Tczewska Fabryka Sztuk
p.-v nia 22 lutego bieżącego roku uroczyście otwarJ Jto Centrum Wystawienniczo-Regionalne Doli^ n y Dolnej Wisły w Tczewie, zrealizowane jako
przedsięwzięcie pod nazwą Tczewska Fabryka Sztuk. Jest
to program powstały w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Realizacja całego projektu pochłonęła 8.878,2 tys. zł,
z czego 75% stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. 10% wyłożył Minister Gospodar
ki i Pracy, a 1.331,7 tys. zł to środki własne gminy.
Etapem wprowadzającym do pełnej realizacji całego
programu był projekt. „Dziedzictwo dla współczesności
- Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie
Bałtyk", przeprowadzony w latach 2004-2005. Jego celem
było zacieśnienie współpracy między tczewskim samorzą
dem miejskim i instytucjami kultury, regionalnymi orga
nizacjami pozarządowymi dla wspólnego wypracowania
idei i zadań przyszłej inicjatywy. Na kilkunastu spotkaniach-warsztatach w sali konferencyjnej hotelu „Carina"
spora grupa animatorów kultury i twórców regionalnych
proponowała różne warianty wykorzystania mającego
powstać Centrum, by wybrać ten najlepszy, społecznie
najkorzystniejszy i najbardziej optymalny. Efektem tych
gorących dyskusji jest projekt dla działań kulturalnych
pn. „Tczewska Fabryka Sztuk", stanowiący merytoryczną
bazę do realizacji następnych etapów.
Tym kolejnym etapem był projekt „Wzmacnianie toż
samości kulturowej w Tczewie i Kłajpedzie", które to li
tewskie miasto jest partnerem całego zamierzenia.
I znowu odbyły się spotkania warsztatowe, ale tym
razem dla przedstawicieli obu partnerskich miast. Jed
nak głównymi wydarzeniami tego projektu były trzy
masowe imprezy zorganizowane w tych miastach. Im
prezy plenerowe w Tczewie odbyły się w ramach ob
chodzonych Dni Ziemi Tczewskiej - nad Wisłą (2005)
i na terenie w sąsiedztwie „kanonki" (2006). W zaim
prowizowanej osadzie kociewskiej mieszkańcy mogli
się zapoznać z elementami tradycji dawnej społeczno
ści kociewskiej. W osadzie była Chata Literacka, Kuź
nia, Karczma z tradycyjnym jadłem, Izba rycerska oraz
pracownie twórców ludowych: hafciarska, rzeźbiarska,
garncarska, pracowała też mennica. Wszystko przepro
wadzono przy współudziale programu Sąsiedztwa Li
twy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Ro
syjskiej „Interreg IIIA".
W Tczewie odbyła się konferencja „Tożsamość kultu
rowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji". Jej
uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:
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• Kapitał społeczno-kulturowy pogranicza - refleksje
socjologiczne (dr Jan Wojtas, Uniwersytet Wrocławski);
• Wpływ kultury na rozwój gospodarczy miasta (Goda
Giedrajtyte, Kłajpeda;
• Cechy tożsamości regionalnej Kociewia (Roman
Landowski - red. nacz. „KMR" Tczew);
• Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kociewia (Ka
zimierz Ickiewicz - Rada Miejska Tczew);
• W stronę tożsamości pomorskiej (Andrzej Grzyb
- Pomorski Sejmik Wojewódzki, Gdańsk)
• Tożsamość regionu kociewskiego 2000. Próba podsu
mowania (prof. Andrzej Tyszka - Uniwersytet Wrocławski).
Plon konferencji został potem zawarty w odrębnej
publikacji (pod red. K. Ickiewicza, wydanej przez pelplińskie „Bernardinum" na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Tczewie.
W ramach programu trwa realizacja projektu rewitali
zacji Tczewa, polegającym na przeprowadzaniu przemian
społecznych i ekonomicznych przyczyniających się do
poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska
naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzen
nego i restauracji tego, co wartościowe w tradycji histo
rycznej. Celem nadrzędnym jest ożywienie społeczne oraz
zwiększenie lokalnego potencjału turystycznego.
Elementem tego projektu jest projekt partnerski „Infra
struktura drogi wodnej Berlin - Kaliningrad - Kłajpeda".
W Tczewie wybudowany zostanie port rzeczny nad Wisłą.
Drugim elementem jest „Wykorzystanie śródlądowych
dróg wodnych dla rozwoju regionalnego" (Akronim: InWater). Na trasie tej drogi znajdzie się Tczew, w którym
realizowany będzie projekt odnowy historycznych murów
obronnych. Na trasie drogi wodnej Tczew będzie przy
stankiem historycznym.
Rewitalizacją objęte zostaną następujące obiekty
i obszary:
1. Układ urbanistyczny Starego Miasta. Pochodzący
z końca XIII wieku zespół średniowiecznej architektury
miejskiej przedstawia dużą wartość historyczną i urbani
styczną.
2. Zespół pokrzyżackich wmurowanych obwarowań
miejskich, o którym mowa była wyżej, wzniesiony po
1309 roku.
3. Dwa zabytkowe kościoły
a) dawna świątynia klasztoru dominikanów z XIII
wieku, wzniesiona z fundacji księcia Mściwoja - obecnie
pw. św. Stanisława Kostki, zwany kościołem szkolnym
b) średniowieczna fara z XIII/XIV wieku, ufundo
wana przez założyciela miasta, Sambora II.
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Dyrektor Centrum, Alicja Gajewska,
wita zgromadzonych gości, m.in. wicemarszałka
województwa pomorskiego, Mirosława Struka
i prezydenta Tczewa, Zenona Odya

Przecięcie wstęgi przez prezydenta Tczewa

Poświęcenia budynku dokonał
ks. prałat Piotr Wysga

W sali konferencyjnej Centrum zaproszeni goście
gratulowali dyrektor Alicji Gajewskiej
oraz życzyli sukcesów w działalności

Jedna z prac, jaką można było oglądać na wystawie
„Oblicza rzeźby" podczas otwarcia Centrum

4. Obiekt dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych Kelcha. W tym zabytku budownictwa przemysłowego mieści
się obecnie Centrum Wystawienniczo-Regionalne i Mu
zeum Wisły.
5. Dawna Hala Miejska (1910 r.) obecnie Tczewskie
Centrum Kultury. Budynek jest typowym przykładem
obiektu dla celów kulturalnych, teatralnych i imprezowych. Wzniesiony w stylu eklektyczno-postklasycystycznym. W I połowie XX wieku był to najbardziej funkcjo
nalny obiekt na Pomorzu.
6. Bulwar nadwiślański będzie ciągiem spacerowym
wzdłuż rzeki od mostów do Czyżykowa, mieszczący
zespoły specjalnie zaprojektowanej zieleni, kawiarenki
i sztuczny basen sportów wodnych.
7. Historyczne mosty wiślane w XIX wieku stano
wiły atrakcję turystyczną dla całej Europy, szczególnie
pierwszy most kolejowy (kratownicowy) z siedmioma
parami wieżyczek. Dzisiaj stanowią obiekty mocno nad
szarpnięte przez czas, przedstawiane jako skansen bu
downictwa mostowego.
8. Park Miejski liczący sobie obecnie 107 lat, nie
gdyś będący jednym z najładniejszych terenów zielo
nych na Pomorzu. Wszystkie te obiekty po rewitalizacji
otaczającej przestrzeni złożą się na ciąg spacerowy za
bytkowego Tczewa.
Po powrocie do Centrum należy przedstawić jego cele
i zadania:
- prowadzenie działalności kulturalnej i wystawienni
czej, w tym propagowanie historii miasta i regionu;
- wzmacnianie identyfikacji mieszkańców Tczewa z mia
stem, jego historią oraz tradycją w oparciu o działania
wystawiennicze i edukacyjne;
- wspieranie rozwoju kultury lokalnej w Tczewie po
przez popularyzację aktywności artystycznej wśród
mieszkańców;
- rozwój tożsamości regionalnej oraz budowanie współ
pracy między regionami w ramach Euroregionu Bał
tyk;
- wspieranie rozwoju turystyki lokalnej;
- zwiększenie dostępu do sztuk multimedialnych oraz
innowacyjnych technik informatyczno-komunikacyjnych.
W Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej
Wisły w Tczewie swoje pomysły oraz projekty realizować
będą mogły stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
zajmujące się krzewieniem kultury. Realizacja poszcze
gólnych projektów powinna w dużej części opierać się na
środkach pozabudżetowych (fundusze strukturalne, fun
dusze europejskie z programów wspólnotowych, granty
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mar
szałka Województwa Pomorskiego).
Centrum będzie miejscem spotkań, konferencji, semi
nariów, wystaw związanych z kulturą i historią Tczewa
oraz regionu kociewskiego.
Współpracować będzie w tym zakresie z placówkami
oświatowymi, miejskimi instytucjami kultury, organiza
cjami pozarządowymi, mediami lokalnymi.
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Krótko o wsi
Sumin - miejscowość ulicówka, malowniczo położona na
skraju Jeziora Sumińskiego o powierzchni 98,91 ha. Wieś jest
bardzo starą osadą pomorską, o czym świadczy odkryty w la
tach 60. grób skrzynkowy z ostatnich wieków przed naszą erą.
Dzisiaj miejscowość liczy 584 mieszkańców i jest pod
tym względem szóste co do wielkości w gminie Starogard Gd.
Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa.
Najstarsza dawna nazwa z 1270 roku Somino. Charaktery
stycznym elementem rzeźby terenu są rynny lodowcowe i wy
pełnione w o d ą jeziora. Najwyższe wzniesienie na terenie gmi
ny Starogard Gd. wynosi 127,6 m n.p.m. znajduje się na terenie
Sumina, tj. w lesie na północ od leśniczówki Wygoda.
Układ urbanistyczny w większości pochodzi z okresu 1908
roku, kiedy to pruska komisja kolonizacyjna dokonała podzia
łu i zasiedlenia majątku ziemskiego Niemcami. Po odzyskaniu
niepodległości po I wojnie światowej generał Haller nadał część
gospodarstw rolnych swoim żołnierzom, których potomkowie
miedzy innymi gospodarują na nich do dzisiaj.
Historia wsi:
1270 r. - pierwsza wzmianka pisana. Dawne nazwy: Somino
- 1270, Zomyn - 1373, Szumino - 1570, Sumino - 1648, Summin
- 1864, Sumin - 1920. Nazwa utworzona od staropolskiej nazwy oso
bowej Som identycznej z dzisiejszą nazwą ryby sum.
1280 r. - książę Mszczuj II nadaje Sumin Jakubowi Luthardowi
Gosthalka.
1438 r. - wieś Sumin wzmiankowana jest jako dobra rycerskie.
1648 r. - właścicielem wsi jest A. Rembowski herbu Jelita, a potem
K. Dubska herbu Przegonią.
1780 r. - właścicielem wsi jest podstoli Józef Grąbczewski, fundator
ambony rokokowej oraz ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem w nawie
bocznej starogardzkiej fary. W nawie głównej fary znajduje się krypta
familii Grąbczewskich, którzy byli panami Sumina i Rokocina.
1807 r. - przemarsz wojsk Napoleona.
1813 r. - zimą przemarsz - powrót głodnych, obszarpanych i cho
rych resztek wielkiej armii Napoleona spod Moskwy.
1846 r. - udział 17 mieszkańców Sumina w nieudanym powstaniu
organizowanym przez ks. Łobockiego i Floriana Cejnowę.
1868 r. - właścicielami majątku jest rodzina Plehn.
1873 r. - we wsi powstaje obwodowy urząd stanu cywilnego.
1880 r. - zostaje skonfiskowana przez władze pruskie duża ilość pol
skich książek rozprowadzanych przez Towarzystwo Czytelni Ludowych.
1908 r. - pruska komisja parcelacyjna rozparcelowała majątek i wy
budowała budynki wiejskich zagród.
1920 r. - gospodarstwa rolne w większości przechodzą w ręce Po
laków, miedzy innymi żołnierzy Błękitnej Armii gen. Hallera.
1921 r. - we dworze powstaje polska szkoła.
1924 r. - powstaje Towarzystwo Filia Sumin (filia parafii starogardz
kiej), stawiające sobie za cel budowę kościoła i utworzenie parafii Sumin.
1926 r. - rozpoczęcie budowy kościoła w stylu neobarokowym we
dług projektu inż. Antoniego Okonka ze Starogardu.
1939 r. - wkroczenie Niemców, wywożą i mordują ks. proboszcza
Krzyżanowskiego.
1945 r. - zimąw szkole koczują uciekinierzy z Prus Wschodnich
i wojska niemieckie, niszcząc zabytkowy wystrój budynku, wyposaże
nie i część zadrzewienia w parku. Zabudowa wsi nie ulega zniszczeniu.
1979 r. - budowa szosy asfaltowej z Sucumina do Sumina.
1986 r. - wybudowanie wodociągu wiejskiego.
1987 r. - wybudowanie sklepu GS i świetlicy wiejskiej z nową
remizą OSP.
1992 r. - budowa siłami Społecznego Komitetu sieci telefonicznej we wsi.
1994 r. - budowa siłami mieszkańców plaży i kąpieliska.
1995 r. -budowa szosy, kanalizacji deszczowej, chodników w cen
trum wsi.
1996 r. - wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkoły,
budowa przez mieszkańców pomostu nad jeziorem.
1998 r. - budowa odcinka szosy i chodników na drodze do kościo
ła. Powstaje karczma „Pod Wygodą", rozbudowano sieć telekomunika
cyjną. Wykonano asfaltowy dywanik.
1999 r. - mieszkańcy wykonali kapitalny remont drogi gruntowej
do jeziora i szkoły. Zajęcie I miejsca w gminnym konkursie „Wieś czy
sta i gospodarna".
2000 r. - budowa przez mieszkańców chodnika przy drodze powia
towej w centrum wsi oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych.
I miejsce w gminnym konkursie Wieś Czysta i Gospodarna.
Źródło: www.sumin.stg.pl
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Wieczór Regionalny w Suminie
środę 7 lutego br. w Zespole Szkół Publicznych
w Suminie odbyła się niezwykła uroczystość,
do której od dłuższego czasu przygotowywała
się społeczność szkoły. W ramach Dnia Otwartego Zespołu
Szkół Publicznych w Suminie zorganizowano Wieczór Re
gionalny. Pomysł tej imprezy zrodził się na początku roku
szkolnego, ale jej ostateczny kształt uformował się w trakcie
końcowego etapu remontu szkoły w Suminie. Stwierdziłam,
że tak naprawdę mamy się czym pochwalić (szkoła i miesz
kańcy wsi), więc postanowiłam stworzyć takie forum, na
którym moglibyśmy to uczynić. Współpracy przy organi
zacji Wieczoru podjęły się panie Krystyna Kowalska i Mał
gorzata Ziemba, które zadbały o wspaniałą oprawę całego
przedsięwzięcia.
Zaproszeni goście nie odmówili udziału w spotkaniu,
stąd frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Przybył (mimo
niedawnej choroby) Andrzej Grzyb, przywożąc najnowsze
swoje prace, w tym mającą się dopiero ukazać „Niechby
i w niebie były szczupaki". Zapowiedział książkę, której
współautorkami mają być panie z Koła Gospodyń Wiejskich
ze swoimi wspaniałymi i wypróbowanymi przepisami na
potrawy kociewskie. Wśród recytowanych przez uczniów
wierszy rozpoznał swoje utwory (prawie w 100% bezbłęd
nie). Przybyli państwo Irena i Marek Zagórscy z Rokocina,
prezentując publiczności swoje prace (głównie obrazy pani
Ireny, bo swoje rzeźby pan Marek sprzedaje na bieżąco),
które pięknie udekorowały salę gimnastyczną, tworząc cie
kawą kompozycję łącznie ze scenografią pomysłu Małgo
si Ziemby. Gościliśmy Edwarda Rychlickiego, rzeźbiarza
(współautora m.in. ołtarza dla Papieża Jana Pawła II na czas
Jego pielgrzymki do ojczyzny), który przeprowadził w swo
im czasie szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży z naszej
szkoły. Obecni byli nauczyciele regionaliści ze Starogardu
Gdańskiego przybyli z panią Mirosławą Molier i Grzego
rzem Ollerem z Ogniska Pracy Pozaszkolnej ze Starogardu.
Pani Mirka przy wtórze akordeonu uczyła wszystkich śpie
wu kociewskiej piosenki „Wlazła koza". Wieczór uświetnił
występ „Rokockich Kociewiaków" pod kierunkiem Mireli
Kowalskiej - nauczycielki regionalistki z PSP w Rokocinie. Rozruszali wszystkich swoim żywiołowym występem.
Podobały się też gadki kociewskie w wykonaniu uczniów
naszej szkoły.
Oto jak wyglądał program imprezy, która rozpoczęła się
o godzinie 16.00:
1. Powitanie gości przez dyrektor Barbarę Rozwadowską.
2. Informacja na temat celu spotkania.
3. Prezentacja multimedialna na temat remontu wnę
trza budynku ZSP w Suminie - dyrektor Barbara Rozwa
dowska (K. Tomczyk - pomoc przy opracowaniu materia
łu i prezentacji).
4. Prezentacja sołtysa wsi Mariana Firgona i Grupy Od
nowy Wsi.
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5. Program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kie
runkiem L. Wronkowskiej-Zenker- cz. 1.
6. Prezentacja fragmentów twórczości Andrzeja Grzyba.
7. Prezentacja dorobku artystycznego Ireny i Marka Za
górskich.
8. Program artystyczny - cz. 2.
9. Występ zespołu „Rokockie Kociewiaki" pod kierun
kiem Mireli Kowalskiej.
10. Wspólna nauka piosenki kociewskiej pod kierunkiem
Mirki Molier.
11. Prezentacja dokonań pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Otwarcie Kociewskiej Izby Regionalnej (przy udzia
le radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Andrzeja
Grzyba i zaproszonych gości).
Poczęstunek, oglądanie szkoły.
Imprezy towarzyszące: salon piękności, kawiarenka
internetowa, zajęcia sportowe, warsztaty regionalne, ka
wiarenki - opieka: A. Grzela-Opalińska, K. Dadun-Piątkowska.
Trzeba stwierdzić, że aby do tej imprezy doszło, trzeba
było zarazić pomysłem szereg osób. Wiesia Kobierzyńska
przekonała panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Suminie
do wspaniałego popisu swych umiejętności kulinarnych,
artystycznych i rękodzielniczych. W strojach regionalnych
serwowały smakołyki kociewskiej kuchni, aż wszystkim
żal było, że nie mogą więcej zmieścić i posmakować
wszystkich wspaniałości... Marian Firgon - sołtys Sumina
w formie multimedialnej zaprezentował przybyłym goś
ciom pracę włożoną w realizację Programu Odnowy Wsi
na przestrzeni kilku lat, dziękując również nauczycielom
ze szkoły w Suminie za wkład włożony w promocję wsi
oraz szerzenie kultury naszego regionu. Mirela Kowalska,
nauczycielka PSP w Rokocinie, od kilku lat zajmująca
się regionalizmem, mimo trudnej sytuacji osobistej nie
odmówiła przyjęcia zaproszenia do wzięcia udziału wraz
z zespołem „Rokockie Kociewiaki" w tworzeniu atmosfe
ry wieczoru.
Było bardzo miło, a czas jakby na chwilę przestał pędzić
z zawrotną szybkością. Goście wysoko ocenili organizację
imprezy, na której można było spotkać sympatycznych lu
dzi, porozmawiać o różnych sprawach. Panowie Stormowski i Rychlicki obiecali wesprzeć naszą Izbę Regionalną
posiadanymi zabytkowymi przedmiotami... A. Grzyb, choć
obiecywał wpaść tylko na minutkę, na szczęście pobył
wśród nas dłuższą chwilę. Młodzież spędziła wesoło czas,
korzystając z atrakcji oferowanych w Gabinecie Piękności,
przy stołach do tenisa, w kawiarenkach oraz biorąc udział
w loterii bez przegranych losów.
Dziękujemy wszystkim za wkład włożony w tworzenie
atmosfery Wieczoru Regionalnego. Było warto podjąć trud
organizacji dla tak miłych Gości!

Żywiołowy występ zespołu „Rokockie Kociewiaki"
rozbawił publiczność

Dyrektor, Barbara Rozwadowska,
serdecznie wita na Wieczorze Regionalnym
w ZSP w Suminie

Mirosława Molier uczy zgromadzoną publiczność śpiewu
kociewskiej piosenki, akompaniuje Grzegorz Oller,
dyrektor OPP w Starogardzie Gd.

Marek Zagórski na tle obrazów swojej żony, Ireny
(za głową) - obraz wykorzystany jako ilustracja
do książki Małgorzaty Hillar

Wyroby rękodzielnicze pań z Koła Gospodyń
Wiejskich (haft, prace szydełkowe,
strój lalki - Kociewianki)

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich już rozkładają smakołyki...

Sołtys Sumina, Marian Firgon, prezentuje dokonania
Grupy Odnowy Wsi (pokaz multimedialny)

Stoły uginają się pod bogactwem potraw,
są oblegane przez wszystkich gości

Andrzej Grzyb obiecuje paniom z KGW, że umieści ich przepisy kulinarne w swojej planowanej książce....

MAREK ŚLIWA

Fara w Nowem i jej polichromie
Fara
czesna parafia w Nowem miała zapewne charak
ter grodowy, miejscem kultu zaś była drewniana
świątynia. Pewne dane źródłowe zdają się wska
zywać, że do jej przebudowy na ceglaną farę przystąpiono
jeszcze pod koniec XIII wieku, a więc u schyłku polskiego
Pomorza.
Najazd krzyżacki i następujące po nim zniszczenie No
wego jako miasta przypuszczalnie przedlokacyjnego prace
te oczywiście wstrzymały. Wznowiono je dopiero po krzy
żackiej lokacji Nowego, która to nastąpiła 2 stycznia 1350
roku. Analizę historyczną w tej kwestii wspiera analiza sty
listyczna - prezbiterium farne, od którego ową przebudowę
rozpoczęto, datowane jest na rok 1366.
Farę naszą wzniesiono w typowym dla tego okresu stylu
pomorskiego gotyku halowego. Ulokowana jest ona w pół
nocno-zachodnim narożniku starego miasta, tuż przy murach
obronnych. Nie jest znana data konsekracji tego kościoła,
nie wiemy także, jak długo trwały prace przy jego budowie.
Swoistą zagadką jest też usytuowanie farnej wieży - kościo
ły diecezji chełmińskiej z reguły mają wieżę/wieże ustawione
na osi wzdłużnej, nasz ma ją w swym południowo-zachodnim
narożniku. U jej podnóża zaś znajdowało się niegdyś wejście
do kościoła. Ustawienie takie charakterystyczne jest dla koś
ciołów pomezańskich, a z dawną stolicą tej historycznej już
diecezji - Kwidzynem - Nowe sąsiaduje przez Wisłę.
Być może usytuowanie wieży jest skutkiem przerw w bu
dowie kościoła, wywołanych niepokojami wojennymi. Fara
nasza została też pierwotnie wyposażona w konieczne dla jej
pełnego przesklepienia szkarpy, lecz przesklepiono jedynie
prezbiterium, kruchtę i zakrystię. W nawach natomiast na
potężnych ośmiobocznych filarach osadzono jedynie prosty,
drewniany strop. Nawy boczne, być może od wieku XVII,
wyposażone były w empory, mieszczące chór muzyczny
i organy (pierwsza wzmianka 1643 roku). O ówczesnym
wyposażeniu kościoła niemal nic nie wiadomo. Z zewnątrz
natomiast nowską farę przyozdabiały 3 piękne szczyty.
Fara bez uszczerbku przetrwała czasy krzyżackie, wraz
z kończącą je Wojną 13-letnią, w której Nowe odegrało zna
czącą rolę. Dopiero Reformacja zmieniła jej dotychczasowe
losy - na krótko jej gospodarzami stali się luteranie (około
1550-1581). W 1580 roku konstytucja Sejmu warszawskiego
oddaje ją, jak wiele innych kościołów, na powrót katolikom.
Kościół przeszedł oczywiście co najmniej kilka rozmai
tych remontów, upiększeń czy modernizacji. Nie wszystkie
z nich dały spodziewany, pozytywny, efekt. Poprawki sty
listyczne przy wzmiankowanych już szczytach, dokonane
w 1862 roku, niestety na trwale popsuły szczyt prezbiterialny. Wcześniej, bo w 1710 roku, strop nawowy przyozdobio
no 3.600 gwiazdami - można przypuszczać, że tyle właśnie
dusz liczyła ówczesna nowską parafia.
U schyłku baroku fara wyposażona została w ołtarze
o rozbudowanych, rokokowych, retabulach. Ołtarz główny
- św. Mateusza - o niemal 10-metrowej wysokości, prze
słania całe zamknięcie prezbiterium. Oryginał tego ołtarza
spłonął w 1812 roku od przypadkowego zaprószenia ognia
- obecny jest jednak swoistą „kopią z kopii", o czym nieco
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dalej. W chórze kapłańskim znajdują się dodatkowo ołtarze:
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Rocha. Przy ścianie
tęczowej zaś usytuowane są ołtarze: św. Barbary i Matki
Boskiej Niepokalanego Poczęcia, zwany też Różańcowym,
od opiekującego się nim Bractwa.
Ołtarz św. Mikołaja ustawiony jest przy jednym z filarów
nawowych. Przy innym filarze zaś umieszczony jest, pocho
dzący z dawnego kościoła klasztornego, ołtarz Matki Boskiej
Bolesnej. Do fary trafi on po kasacie nowskiego konwentu
bernardyńskiego. Łatwo jest go odróżnić, posiada on bowiem
zupełnie inne cechy stylowe, niż pozostałe ołtarze.
Także rokokowa jest natomiast farna ambona. Ufun
dowali ją wspólnie w 1715 roku matka Rezmerowa i Jan
Skrobiwiórek (protoplasta nowskich stolarzy?), a w „stanie
surowym" kosztowała 72 złote. Kolejne 100 wyłożył na jej
pozłocenie nowski starosta, Jakub Zboiński.
W wieży mieszczą się dzwony - bodajże pierwsza
wzmianka z 1704 roku. Z końcem XIX stulecia, wedle
„Pielgrzyma", „wydzwoniły się na gore" i w 1894 roku fara
otrzymała nowy ich komplet. Władze niemieckie zarekwiro
wały go na cele wojenne w 1917 roku. Podobny los spotkał
w 1943 kolejne ich ukompletowanie, z 1926 roku. Obecne
odlano w Kętach w latach 1954-1955; są to: św. Mateusz,
MB Królowa Polski i Święta Trójca.
W roku 1906 ówczesny proboszcz nowskiej parafii,
ks. dr Jan Muszyński, wspomagany przez swego wikariusza
ks. Franciszka Dekowskiego, rozpoczął starania o zgodę na
budowę nowej katolickiej świątyni lub rozbudowę fary. Pa
rafia liczyła wówczas 8.154 wiernych. Władze pruskie nie
zgodziły się na budowę nowego kościoła, zaś prace przy
powiększeniu fary, z ramienia Regencji Kwidzyńskiej, nad
zorować miał mistrz budowlany F. K. Becker. Rozpoczęto
je wiosną 1911 roku.
Przyjęto następującą koncepcję rozbudowy: wydłużenie
korpusu nawowego o 3 przęsła, ze szczególnym uwzględ
nieniem nawy głównej oraz poszerzenie starej nawy północ
nej o odpowiednią dobudówkę. Dodano też czwarty, fron
talny, szczyt. Na wbudowanej do wnętrza kościoła wieży
umieszczono zegar o 3 tarczach. Postanowiono przesklepić,
na uproszczony wzór prezbitarialny, z dawien dawna do
tego przygotowany korpus nawowy, w obu jego częściach.
Wyposażenie fary, na czas prac budowlanych, złożono
w pobliskich magazynach, „spichrzach Mechlina". Niestety,
wybuchł w nich pożar, który na zawsze pozbawił nowską
farę zdobiącego ją niegdyś obrazu Hermana Hana „Wal
ka archanioła Michała ze smokiem". Spłonął także ołtarz
główny, którego kolejny egzemplarz kościół nasz otrzymał
dopiero w 1926 roku.
Aby założyć sklepienie trzeba było najpierw usunąć
strop i część tynków. Przy ich zbijaniu okazało się, że coś
pod nimi jest. W ten sposób odkryto polichromie („wiele
barw"), zdobiące nowską farę w średniowieczu, kiedy to
ołtarz był jedynie stołem, na którym podczas liturgii odby
wa się Przemienienie. Zdecydowano się na zdjęcie tynków
z całej „starej" fary i odsłonięto to, co nowscy innowiercy
przypu-szczalnie w swym ikonoklastycznym zapale za
malowali podczas swego krótkiego gospodarowania.

KMR

Polichromie

o zdjęciu tynków na ścianach prezbiterium, naw bocz
nych oraz wieży w jej części wewnętrznej, a także na
filarach nawy głównej odkryto pozostałości ponad 40
malowideł ściennych. Były one w różnym stanie zachowania
i ukompletowania; część była o wiele bardziej zniszczona niż
inne. Regułą okazało się zacieranie przez luteran twarzy osób
przedstawionych na tychże malowidłach przed ich zatynkowaniem. Niektóre z polichromii zresztą, jak się to później
okazało, „znikły" ze ścian fary jeszcze w średniowieczu.
Analizujący nowskie malowidła specjaliści wyróżnili,
na podstawie stylu i technologii, 6 chronologicznych faz ich
powstawania. Były one związane z etapami budowy samej
świątyni. Wcześniejsze z polichromii malowano „al fresco"
- na mokrym tynku, późniejsze już w mniej nerwowej tech
nice „al secco" - czyli na tynku suchym.
Najwcześniej pokryto malowidłami proste zamknięcie prez
biterium (ściana typu „Cluny II"). Stało się to już około 1360
roku. Określenie „pokryto" należy w tym przypadku potrakto
wać bardzo dosłownie - polichromie bowiem tworzyły kilka,
przedzielanych reliefami, poziomów, wszerz całej ściany.
Zgodnie z ustaleniami niemieckich konserwatorów od
słonięto szereg postaci apostołów, w tym świętego Piotra,
identyfikowanego dzięki dzierżonym przez niego kluczom;
temat ten był zresztą najpopularniejszym motywem goty
ckich malowideł ściennych wschodniego Pomorza. Drugim
pod względem częstości występowania była Koronacja Ma
rii - jej przedstawienie także znalazło się pośród polichro
mii ściany wschodniej. Malowidła te wyróżniały się swą
kolorystyką i plastycznością modelunku.
Treściom eucharystycznym poświęcone było malowidło
ukazujące popiersie Chrystusa broczącego krwią, w nawiązaniu
do Mszy jako powtórzenia ofiary Syna Bożego. Ów Vir Dolorum, czyli Mąż Boleści, także przedstawiony został w prezbite
rium nowskiej fary. Znalazł się tam również inny częsty mo
tyw, jakim było wyobrażenie Trójcy Świętej - w farze było
ich trzy, każde inne. W zamknięciu prezbiterium namalo
wano najwcześniejszy Jej wizerunek - Tron Łaski w wersji
pierwotnej, czyli z trzema brodatymi mężami w koronach,
zasiadającymi na jednej ławie. Pośród polichromii ściany
wschodniej znalazły się także: Chrystus Zmartwychwstały,
Pokłon trzech króli, Dwie Marie, Aniołowie z chustą świętej
Weroniki, kilku świętych, w tym rozpoznani dzięki swym
atrybutom Tomasz z Akwinu i Wawrzyniec.
Żadne z wymienionych wyżej malowideł nie jest obecnie
widoczne, po ich odsłonięciu bowiem ponownie je zamalo
wano - podstawą tej decyzji był zapewne ich stan zachowa
nia (niektóre z nich mogły być uszkodzone, choćby z powodu
okna, które to bądź wykuwano, bądź zamurowywano). Spore
znaczenie miał też fakt istnienia wielkiego ołtarza głównego,
którego barokowa forma i tak zasłaniałaby polichromie.
Druga i trzecia faza wykonania nowskich malowideł ścien
nych przypadły na przełom XIV i XV stulecia oraz na drugą
ćwierć wieku XV. Objęły one nawę południową (i być może
nawę północną, lecz ta, gdy polichromię odkrywano, w dużym
stopniu już nie istniała w swej średniowiecznej formie).
Odsłonięto i zachowano dla potomności scenę Biczo
wania Chrystusa oraz klasyczny Tron Łaski - wyobrażenie
Trójcy Świętej jako brodatego, koronowanego męża, czyli
Boga-Ojca, zasiadającego na tronie i trzymającego w dło
niach krucyfiks z Ukrzyżowanym, na którego poziomej belce
usiadła Gołębica - symbol Ducha Świętego. Polichromia ta
zachowała się w złym stanie. Biczowanie zaś to scena z po
dwórca rzymskiej fortecy - Jezus, ubrany w perizonium, czy
li „klasyczną" przepaskę na biodra, przykuty jest do słupa.
Niegdyś w tymże południowo-zachodniej narożniku korpu
su farnego widoczny też był kolejny Mąż Boleści (zatynkowany). Malowidła te miały charakter wotywny i jako takie
naśladowały obrazy tablicowe - miały wyglądać tak, jakby
zawieszono je na ścianie. Można w tym ponoć odnaleźć
związki ze sztuką północno-niemiecką owego czasu.
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W swoim czasie widoczne w południowej arkadzie były
też postacie apostołów pierwszego powołania: Andrzeja
z charakterystycznym krzyżem i Jakuba Starszego z jego
atrybutem - muszlą - w dłoni. Po tych wizerunkach pozo
stały ich odwzorowania, dzięki którym możemy poznać, jak
one w rzeczywistości niegdyś wyglądały. W niemieckim
periodyku konserwatorskim ukazano jeszcze jedną z nie
zachowanych w stanie odsłoniętym polichromii; widoczny
jest jej niekompletny stan. Ze względów chronologicznych
do malowidła tego wrócimy później.
Czwarta faza przypadła na trzecią ćwierć XV wieku i ob
jęła filary oraz wieżę. Namalowano na nich głównie postacie
świętych. Z obecnie niewidocznych na południowych filarach,
czyli po stronie ewangelii, byli to: święty Sebastian i cztery inne
nierozpoznane wizerunki oraz wyobrażenie krucyfiksu. Nieco
przesłonięty przez ambonę jest wizerunek świętego Floriana.
Był to rzymski oficer, stacjonujący na przełomie III i IV wieku
n.e. na obszarze Austrii. Zginął za wiarę, utopiony w rzece Enns,
jest patronem ludzi, związanych z wodą, m.in. strażaków.
Znacznie lepiej widoczne są postacie trzech kolejnych
świętych. Dwoje z nich łatwo zidentyfikować, banderole
bowiem informują widzów, kto to jest. Święta Helena jest
patronką archeologii - jako matka cesarza Konstantyna
Wielkiego i gorliwa chrześcijanka uczestniczyła ona w od
nalezieniu Prawdziwego Krzyża. Postać ta posiada także
wyraźne tło społeczne. Zgodnie z przyjętym w Bizancjum
obyczajem małżonką cesarza mogła być każda kobieta odpo
wiadająca jego gustom. Helena pochodziła z niższych warstw
i nigdy o tym nie zapomniała - zawsze pomagała biednym.
Święty Walenty to domniemany biskup Terni we wło
skiej Umbrii, który tamże poniósł śmierć męczeńską. Jest
on patronem paralityków, oraz, zgodnie z coraz w Polsce
popularniejszym „American Way of Life" - zakochanych.
Trzecia z polichromii owego filaru jest odmiennie inter
pretowana przez niemieckich i polskich specjalistów. Wedle
opinii tych pierwszych przedstawia ona świętego Antoniego
Wielkiego (251-356) podczas kuszenia. Był on przez więk
szość swego długiego życia eremitą, lecz uznaje się go tak
że za protoplastę monastyzmu, czyli życia wspólnotowego.
Zbiegł na pustynię, aby ukryć się przed swymi pokusami
- przedstawia się go zwykle w otoczeniu grajków, diabłów
czy demonów. Wedle bardziej współczesnej opinii polichro
mia ta przedstawia Chrystusa w scenie tzw. Naigrywania,
czyli kuszenia Go przez szatana w trakcie 40-dniowego po
stu, stąd otoczenie. Ta seria malowideł ściennych ujęta zo
stała w typowe dla gotyku łuki, w tym ośli grzbiet. Niektóre
z postaci świętych nie występują na polichromiach innych
pomorskich świątyń: Florian i Walenty.
Na północnej ścianie wieży (we wnętrzu fary jest to ścia
na południowa) w tejże fazie namalowany został bardzo po
pularny w epoce gotyku święty Krzysztof. Jego wizerunek
był ogromny, mierzył około 4 metrów wysokości. Niemiec
cy konserwatorzy, po rozpoznaniu postaci, zatynkowali ją
ponownie. Polichromia ta, w stanie mocno niekompletnym,
odsłonięta została kolejny raz podczas ostatniej renowacji
nowskiej fary. Chrystoforos to antyczny strongman, ciągle
szukający wyzwania i okazji do zaprezentowania swej siły.
Podczas jednej ze swych wędrówek napotkał dziecko, które
poprosiło go o pomoc w pokonaniu rzeki. Z każdym kro
kiem jednak ciężar się zwiększał, aż do upadku pośrodku
nurtu. Domniemane dziecko okazało się Chrystusem - stąd
imię świętego „Niosący Chrystusa". W średniowieczu był
patronem dobrej śmierci; uważano, że spojrzenie na jego
wizerunek chroni danego dnia od wszelkiego zła. Sprawuje
też opiekę nad podróżnikami, w tym kierowcami.
Na przeciwległym filarze, po stronie lekcji, widoczne są
trzy kolejne polichromie, ujęte w klasyczne łuki. Pierwsza
z nich to trzecie już (z zachowanych drugie) w farze now
skiej wyobrażenie Trójcy Świętej. Tym razem Bóg-Ojciec
przedstawiony jest na stojąco, w bogatym ornacie. Trzyma
On Krucyfiks, na którego belce zasiada Gołębica.
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Widok na Nowe

Różnice
w sklepieniach

Widok na prezbiterium

św. Elżbieta

Biczowanie
M ^ g HłSH^^K

Tron Łaski

Pośrodku tego swoistego tryptyku znajduje się postać
świętej Klary z Asyżu (1194-1253), towarzyszki świętego
Franciszka i założycielki żeńskiej odmiany minorytów - Za
konu Panien Ubogich czyli klarysek. Uchodziła ona za wiel
ką mistyczkę - w ręku trzyma jako swój atrybut monstran
cje w kształcie nieistniejącej za jej życia asyżskiej katedry.
Z racji takiego widzenia uznano ją patronką telewizji.
Kolejna przedstawicielka swoistego rytu franciszkań
skiego pośród nowskich polichromii jest święta Elżbieta
z Turyngii, zwana także Węgierską (1207-1231). Była ona
córką króla Andrzeja II. W wieku lat czternastu wydano ją
za innego krzyżowca, Ludwika IV, landgrafa Turyngii. Na
Wartburgu urodziła mu troje dzieci. Po śmierci męża pod
czas krucjaty „odeszła z życia w tym świecie" i została tercjarką, zapracowując się na śmierć. Na naszym wizerunku
towarzyszy jej małe dziecko.
W piątej fazie przyozdabiania nowskiej fary wykonano
malowidła ściany wschodniej, czyli tęczowej, korpusu na
wowego. Stało się to w drugiej połowie XV wieku Były to
postacie aniołów, adorujących Sakrament. Zostały one jed
nak usunięte wraz z rozmaitymi motywami zdobniczymi.
Ostatnia, szósta faza, datowana ogólnie na wiek XV,
objęła znowu prezbiterium, jego boczne ściany. Na ścianie
północnej widniały postacie Aniołów z monstrancją Wszyst
kich Świętych, oraz niezmiernie rzadkiego świętego Kiliana.
Obok nich znajdowało się tzw. Ukrzyżowanie z Volto Santo,
co do którego istnieją uzasadnione przesłanki o jego zakryciu
jeszcze przed Reformacją, jako wizerunku niekanonicznego.
W nowskiej farze niegdyś miały być aż trzy takie ukrzy
żowania, z których jedno jest dziś widoczne. Umieszczona
na południowej ścianie chóru kapłańskiego kompozycja mie
rzy 2,65 m wysokości. Interpretuje się ją dwojako; dawniej
określano ją właśnie jako Volto Santo, obecnie widzi się w
nim świętą Wilgefortis. Polichromia ta mogła być już wcześ
niej przemalowywana, celem ukrycia jej cech charaktery
stycznych, a nie najlepszy stan zachowania, jak i widoczne
atrybuty także nie ułatwiają prawidłowego jej określenia.
Przedstawia ona wiszącą na krzyżu, dość atletyczną, po
stać z twarzą en face, lecz bez brody, a nawet wyraźnych
cech płciowych. Na głowie ma koronę i ubrana jest w tunikę
z długimi rękawami (tunica manicata) w kolorze cesarskiej
(niegdyś) purpury, na której dwakroć powtarza się motyw
złotych koron. Pod krzyżem znajdują się, nie całkiem już
widoczne: kielich, skrzypce i złota ciżemka.
Nawiązuje to do włoskich dzieł sztuki i legend, z któ
rymi donator czy twórca owej polichromii mógł zetknąć
się podczas pielgrzymki, a samo malowidło może stanowić
wotum za jej szczęśliwe zakończenie. Podobna polichromia
znajduje się także w pobliskiej katedrze w Kwidzynie, co
potwierdzało by nasze z nim związki.
Pierwsza z legend to swoisty apokryf, wedle którego
święty Nikodem, świadek męki Chrystusa, wyrzeźbić miał
potem, wysoki na 4,3 m krucyfiks, który około 782 roku wy
łowić miał z morza bp Jan z Lucci, który potem umieścił był
go w swej katedrze. Chrystus takowy - Volto Santo, czyli
o Świętym Obliczu, winien jednak mieć brodę.
Brody nie ma Chrystus Triumfujący z Sirolo; ten wysoki
na 2,5 m krucyfiks wykonano w XI czy XII wieku. Odpo
wiadałoby to dokładnie wymiarom „naszego" Chrystusa, ten
włoski ubrany jest jednak jedynie w perizonium, lecz mógł
być w święta okrywany tuniką i takim został zapamiętany.
Wilgefortis zaś to postać z pierwszych wieków chrześ
cijaństwa - wyznająca Chrystusa córka pogańskiego jeszcze
władcy Luzytanii (Portugalii). Chciał on wydać ją, w poli
tycznym mariażu, za króla Sycylii. Piękna dziewczyna jednak
nie zgodziła się na to małżeństwo i wymodliła oszpecenie
twarzy poprzez zarost. Rozgniewany ojciec kazał ją ukrzy
żować. Nowskiej postaci, przynajmniej obecnie, brak jednak
wspomnianego zarostu, ponoć jednak nie w każdej wersji owej
legendy tenże występował. Męczennica owa, z polska zwana
Frasobliwą, opiekuje się gnębionymi przez swych mężów żo
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nami. Kielich oznaczałby w przypadku Chrystusa Eucharystię,
w odniesieniu do Wilgefortis zaś niedoszły ślub.
Skrzypce i drogie obuwie to ilustracja kolejnej z wło
skich opowieści, towarzyszących wzmiankowanym posta
ciom. Czy to pod krucyfiksami, czy to pod krzyżem umiera
jącej królewny (lub jego wizerunkiem) pojawia się zwykle
ubogi grajek, którego gra towarzyszy ostatnim chwilom
świętej. W nagrodę za muzykę na jego skrzypce spada za
wsze jedna z obuwających figurę czy męczennicę ciżemek.
Jej spieniężeniu towarzyszy jednak aresztowanie grajka, po
dejrzewanego o rabunek lub nawet świętokradztwo. Ubła
gawszy wizję lokalną muzyk ponownie staje pod krzyżem
- drugi spadający but uwalnia go od podejrzeń.
Podsumowując: podczas zakładania sklepień w now
skiej farze odnaleziono około czterdziestu rozmaitych po
lichromii, pojedynczych lub tworzących całe ciągi kompo
zycyjne. Większość z nich z różnych powodów ponownie
skryto pod tynkiem, nieliczne na trwale usunięto. Pozosta
wiono dziesięć, licząc od prezbiterium i zgodnie z obowią
zującym farnym nazewnictwem: święta Wilgefortis, Biczo
wanie Chrystusa, Tron Łaski, święty Florian, święta Helena,
święty Walenty, Naigrywanie, Trójca Święta, święta Klara,
święta Elżbieta. Jedenastym malowidłem, widocznym w fa
rze jest, niedawno ponownie „odkryty", święty Krzysztof.

***
o przesklepieniu całości nowego korpusu nawowego w je
go przedłużeniu zabudowano chór muzyczny z organami.
W 1930 roku, 19 marca, farę uznano za zabytek. Od przebudo
wy kościół poddano licznym modernizacjom i remontom; naj
ważniejsze zmiany w jej wnętrzu nastąpiły w 1974 roku. Prez
biterium przebudowano wówczas na styl posoborowy, dodając
mu ołtarz liturgiczny. Na przełomie tysiącleci w większości
okien zainstalowano witraże. Wnętrze kościoła kilkakroć ma
lowano, zmieniając przy tym ornamentykę ścian i sklepień.
Polichromie, co najmniej dwukrotnie, poddano proce
sowi konserwacji. Jedną z nich przeprowadzono w latach
1952-1954 i w jej wyniku większość z dziesięciu malowideł
uzyskała nowe, jaskrawe kolory. W 1997 roku, 18 listopada,
nowskie polichromie wpisano do Rejestru Zabytków.
Kolejną ich konserwacją kierował dr Dariusz Markowski
z Zakładu Konserwacji toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika. Odbyła się ona w latach 1998-1999. Objęła nie
tylko oczyszczenie malowideł z brudów i innych naleciało
ści lecz także podklejenie tynku i uzupełnienie części braków
i uszkodzeń poprzez domalunki i zakropkowania. Zmieniono
też kolorystykę polichromii, nadając im bardziej stonowane
i naturalne barwy, charakterystyczne dla lekkości gotyku.
Przeszukano też ściany i filary, a właściwie te ich partie,
które nie są obecnie zasłonięte przez ołtarze i inne stałe wy
posażenie. Efektem tych poszukiwań jest odsłonięcie wize
runku świętego Krzysztofa. Podjęto także próbę nowej inter
pretacji niektórych polichromii, niekiedy jakby wracając do
ich niemieckiej identyfikacji - święty Antoni Wielki, niekie
dy zaś całkowicie ją zmieniają- casus świętej Wilgefortis.
Fara, świątynia o ponad 700-letniej historii, niewątpli
wie stanowi cenny zabytek nie tylko w skali Nowego, lecz
i całego Kociewia. Warto więc poświęcić chwilę czasu, aby
obejrzeć ją samą, jak i jej malowidła ścienne.
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Przedstawiamy Czytelnikom kolejną trzecią część wspomnień
rodziny Struczyńskich
EWA KOWALCZYKOWA

Rodzina z Pomorza
(ciąg dalszy)

S |-Cx o odzyskaniu niepodległości, zanim Gdynia przeL^yjęła funkcje ważnego ośrodka gospodarczego, taką
c_J)
rolę częściowo pełnił Tczew. I właśnie w Tczewie
17 czerwca 1920 roku powołano do życia polską szkołę
morską z dwoma wydziałami - nawigacyjnym i mecha
nicznym. Szkoła funkcjonowała przez 10 lat i wniosła
sporo ożywienia w życie prowincjonalnego miasta, po
tem została przeniesiona do Gdyni. Za absolwenta szkoły
morskiej wydziału mechanicznego Jana Banuchę, wyszła
za mąż Andzia, w grudniu 1929 roku. Przybył on z wo
jewództwa lubelskiego i zamieszkał w Tczewie w inter
nacie. Posiadał stypendium od hrabiego Zamoyskiego,
u którego jego ojciec był pracownikiem. Dużym wyda
rzeniem był wyjazd Andzi i Jana w podróż poślubną do...
Londynu! Mieli czworo dzieci: Janinę, Lecha, Jerzego,
Andrzeja. Marta wyszła za Romana Romanowskiego, po
dobno „najpiękniejszego mężczyznę w Tczewie", urzęd
nika powiatowego, w listopadzie 1929 roku. Zmarła mło
do w połowie lat 30-tych, na zapalenie płuc. Zostawiła
dwóch synów: Witolda i Olgierda.
Kiedy rodzina przeżywała swoje „złote lata" Jan
i Marta przenieśli się na początku lat 30-tych do nowe
go mieszkania z centralnym ogrzewaniem i telefonem
z ul. Krótkiej 5 na ul. Kościuszki 16. Franciszek też prze
niósł się z rodziną do nowego mieszkania urządzonego
nad magazynami w starych murach pojoannickich na
ul. Krótką 4. Zatrudnił kucharkę, pokojówkę i pannę do
dzieci - Stasię Młynarkiewicz, która odpowiedziała na
ogłoszenie w gazecie.
Stasia przyjechała z Berlina w 1932 roku z bardzo dobry
mi referencjami. Tam uzyskała wykształcenie pielęgniarki
psychiatrycznej. Być może uczyła się też zasad pedagogiki
z podstawowego podręcznika niemieckiego zatytułowane
go „Jak Gertruda uczy swoje dzieci" (1801 r.), opartego na
traktacie Jeana-Henriego Pestalozziego. Teoretycznie, dzie
ci pruskie należało uczyć ufności we własne siły i wypełnia
nia dyktowanych przez sumienie obowiązków w atmosfe
rze mającej raczej rozbudzać i rozwijać wrodzone zdolności
jednostki. Wszyscy kochali Stasię i po latach z rozrzewnie
niem ją wspominali. Dzieci były zadbane, dobrze ubrane
i miały zapewnioną codzienną opiekę - chodziły na spacery
i wspólnie z nią urządzały przeróżne zabawy, wyjeżdżały
na wakacje nad jezioro do Szarloty pod Kościerzynę. Sta
sia zajmowała się przy różnych okazjach również dziećmi
sióstr Franciszka. Gabriela, w swoim młodzieńczym pa
miętniku pisanym na przełomie lat 1942-1943 po francu
sku, by niepowołane osoby nie mogły zrozumieć treści (taki
zwyczaj pensjonarski), tu przytoczony po przetłumaczeniu,
tak ją wspominała.
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Nasza dawna bona Stasia
i bona Perette de Renę Bazin
Stasia była jak bona Perette - chuda, sucha jak gwóźdź,
średniego wzrostu, ale w przeciwieństwie do Perette, Sta
sia była łagodna i zawsze pogodna. Przypominam ją sobie
w niebieskiej sukni, prostą, z gładko uczesanymi włosami,
z nosem dotykającym brody, co sprawiało, że podobna była
do sowy lub do czarownicy z bajek.
Przybyła do nas, gdy mój brat Wicek miał dwa miesiące,
a ja zaczynałam szkołę podstawową, czyli miałam siedem
lat. Od przybycia do ostatniego momentu wydawała się być
tego samego wieku. Kochała nas całym sercem i myślała
o nas. Ale ulubieńcem jej był Wicek. Kochała go małpią
miłością, co dla nas było śmieszne, zaś dla innych miłość
ta była wzruszająca. Żartowaliśmy nieraz z Wicka, aby go
rozzłościć, a wtedy Stasia wpadała w gniew i zaciekle bro
niła swojego „ księcia ". Nazywała go tysiącami imion. Był
kwiatkiem chińskim, kanarkiem pomiędzy wróblami (to zna
czy między nami) i wieloma innymi imionami, które wzbu
dzały u nas śmiech.
Gdy było gorąco Stasia zabierała nas na spacer. Brało
się wózek i kładło weń dwoje najmłodszych dzieci. Potem
Stasia kupowała torbę ciastek i dzban kawy. Maszerowała
do parku pchając wózek w otoczeniu nas trojga oraz trzech
lub czterech kolegów. W mieście, gdy widzieli ten orszak
złożony z ośmiorga - dziewięciorga dzieci, mówiono: „ To
Struczyńscy idą na spacer... "
W zimowe dni, gdy nie można było długo zostawać na
dworze, bawiliśmy się w domu - oczywiście ze Stasia. Często,
gdy rodzice wracali z pracy, zastawali fantastyczne sceny.
Stasię na czterech łapach jako krowę, konia lub świnkę, którą
prowadzono na targ, a my w dziwacznych strojach za nią.
Opiekunka, zgodnie ze swoją rolą, wydawała różne dźwięki
- ryki, postękiwania, a my towarzyszyliśmy jej okrzykami.
Inna odeszłaby od nas natychmiast, ale ona była z nami
dziesięć lat. Stasia to druga „ dobra Perette ". Brzydka - dla
nas jedynie kokietka, kochała nas jak własne dzieci.
Przywołana w powyższym wspomnieniu postać bony
Perette de Renę Bazin jest postacią literacką, do której Ga
briela porównywała Stasię. Jak widać, Stasia była jej cha
rakterologicznym przeciwieństwem. I rzeczywiście, Stasia
uwielbiała małego Wicka - na jednym ze zdjęć, gdzie Stasia
siedzi w bryczce z woźnicą i Wickiem, widnieje na odwro
cie pismo Stasi - „mój ukochany Wiculek".

Wspomnienie
Każdego roku wyruszaliśmy na wakacje do Szarloty
w „polskiej Szwajcarii". Tam mieliśmy mały, biały domek
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z dwoma pokojami i kuchnią. Szarlota jest miejscem uro
czym. Znajduje się na brzegu prześlicznego jeziora otoczo
nego pięknym lasem.
Moi rodzice przyjeżdżali do nas na niedzielę, resztę
czasu byliśmy sami ze Stasia. Można sobie wyobrazić, co
się działo! Szczęściem, poza nami nikt nie mieszkał w tym
domu. Wstawaliśmy o świcie i po śniadaniu szliśmy w szero
ki świat, żeby wrócić dopiero na posiłek. Jakie to były wspa
niałe czasy! Dzień przemijał na wodzie w łódkach lub na
brzegu jeziora w zbudowanym szałasie. Zbieraliśmy grzyby
i jagody w lesie. To wszystko były zajęcia, które Stasi nie
odpowiadały; jednak jej troski nas nie interesowały... Stasia
nie kąpała się, jak my. Kąpiel była dla niej wielkim wydarze
niem, dlatego robiła to na koniec dnia. Kiedy decydowała
się, z dużym wahaniem i refleksją, my już głęboko spaliśmy.
Noc, gwiazdy, uśpiona natura, wszystko wydawało się ro
mantyczne, więc chodziła spać bardzo późno. Następnego
dnia z tyłu domu suszyły się przedpotopowa koszula ipantalony do kolan. Jedyny dowód wyczynu Stasi!
Trzeba przyznać, że byliśmy wówczas jeszcze bardzo
głupi, niedocenialiśmy uroków takich wakacji, i z czasem
Szarlota bardzo nas nudziła, dlatego wracaliśmy do Tcze
wa z wielką radością. Rozpoczynały się zajęcia w szkole
i pozaszkolne. Jeszcze teraz (1942 r), Stasia, pisząc z Tcze
wa, przypominała nasze zabawy. Opowiadała jak Mieczek
i Maryś bawili się na huśtawkach w kształcie dużego konia.
Maryś trzymał go za nozdrza, a inni robili mu ...lewatywę.
W długich listach Stasia umieszcza zawsze coś wesołego
z naszej przeszłości. A ja do tej pory nigdy nie snułam wspo
mnień.
Wspomnienia własnej przeszłości są przywilejem
starości, a więc to jest znak, że ona zbliża się do mnie wiel
kimi krokami...
W dorosłych już latach Gabriela często wspominała
z łezką w oku urocze okolice Kościerzyny oblane łąka
mi malowanymi „makami, chabrami i goździkami pach
nącymi" - jak w starej piosence, złote łany zbóż, łagod
ne pagórki i dolinki z nie za dużymi jeziorami Polskiej
Szwajcarii, piękne wakacje i związaną z nimi beztroskę
dziecięcych lat. Beztroskę, którą zapewnił Franciszek
swoją wolą dobrej, systematycznej pracy, zawsze dającej
owoce. Grzegorz, młodszy brat Gabrieli, również tęsknił
do tamtych stron i w kwiecie wieku, posiadając już rodzi
nę, zaczął odwiedzać w latach 70-tych gospodarzy, którzy
udzielali gościny Struczyńskim w latach przedwojennych.
Był nim leśnik, którego potem wnukowie w latach 80-tych
związali się z ruchem solidarnościowym. Jeden z wnuków
był w latach 90-tych wójtem Szarloty. Grzegorz z syna
mi - Grzesiem jr., Sławkiem i Andrzejem jeździli tam na
grzybobrania.
Salomeą była odciążona od opieki nad licznym potom
stwem; dzięki Stasi Młynarkiewiczównie mogła zagospo
darować swój czas inaczej niż poświęcać się domowym
obowiązkom. Franciszek kupił sklep drogeryjny w pobliżu
ul. Krótkiej, który Salomeą prowadziła. Udzielała się też
trochę społecznie. Wbrew swoim predyspozycjom (niechęć
do ćwiczeń i tusza) była członkinią Towarzystwa Gimna
stycznego „Sokół", ale pełniła rolę jedynie reprezentacyj
ną. Na zdjęciu z lat 30-tych pozuje z paniami z kierow
nictwa w pięknym „sokolim" stroju - mundurku: prostej
spódnicy, marynarce z klapkami, kapelusiku z wyglądu
„myśliwskim" z małym rondkiem i sporym piórkiem. Sa
lomeą miała miękkie, jasno kasztanowe włosy, które ni
gdy nie posiwiały. Spinała je z tyłu i zaczesywała na lewą
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stronę czoła, by ukryć dość duże znamię. Miała białą cerę
i delikatne, małe dłonie, którymi posługiwała się zadziwia
jąco zgrabnie i zarazem z dużą siłą przy niełatwym pisaniu
stalówką w obsadce - posiadała mocny, niezwykle regular
ny charakter pisma, wykształcony w germańskiej szkole,
określany jako pismo „gotyckie". Zaskakiwało ono, gdy
porównywało się jego wygląd z osobą spod pióra której
wypływało. Salomeą była łagodna, a pismo sprawiało wra
żenie, że pochodzi od kobiety co najmniej władczej. Jeśli
to prawda, że charakter pisma odzwierciedla osobowość
człowieka, to z pewnością można powiedzieć, że Salomeą
posiadała duszę czystą, uładzoną i bez konfliktów we
wnętrznych. Zresztą, można to było również wyczytać z jej
twarzy - zawsze gładkiej, z lekkim uśmiechem i zatroska
niem codziennymi sprawami, przejmującej się losem in
nych; obce jej były wszelkie podstępy i kłótnie - nie mieś
ciło się to w jej kategoriach wartości. Tak była wychowana
przez swoją mamę Antoninę. Oczywiście, dużą rolę ode
grał tu też Franciszek, który stworzył takie warunki żonie,
by nie musiała walczyć w życiu o przetrwanie. Salomeą
w niewidzialny sposób przekazywała swoje i Franciszka
zasady własnym dzieciom.
Rodzina od strony Salomei była uzdolniona muzycznie.
Salomeą umiała grać na mandolinie, a jej najstarszy brat
Kazimierz Piskorski był organistą przez większość swoje
go życia przy kościele p.w. Podniesienia Krzyża Świętego
w Tczewie. Gabriela, która miała między innymi wyższe
wykształcenie muzyczne, twierdziła, że Kazimierz był bar
dzo dobrym wirtuozem mimo, że gra na organach według
niej jest trudniejsza niż na fortepianie. Po wojnie uczył też
w muzycznej szkole podstawowej. Mieszkał w pobliżu koś
cioła, w domku z czerwonej cegły, w mieszkaniu pachnącym
czystością i czerwoną pastą do podłóg, która znakomicie
kontrastowała z bielą wykrochmalonych serwetek i firanek.
Żona Agnieszka, z d. Konkel, miała kaszubskie korzenie,
posiadała też przysłowiowe uwielbienie do porządków. Po
jej śmierci Kazimierz trochę zagubił się w rzeczywistości...
Jego dzieci: Roman, Sebastian, Nina, Andrzej - wszyscy
skończyli szkoły muzyczne. Drugi brat Salomei, Zygfryd
Piskorski, świetnie grał na skrzypcach. Miały zapewnić mu
utrzymanie, a stały się pośrednią przyczyną jego śmierci,
o czym później.
Sądząc z opowieści i zdjęć, życie towarzyskie było dość
bogate. Przewijało się wielu ludzi. Stałymi gośćmi Fran
ciszka i Salomei byli przyjaciele Maksymilian Potocki z żo
ną który był właścicielem sklepów drogeryjnych, ksiądz
Tadrowski - kuzyn Salomei, o którym Gabriela mówiła, że
miał zdolności przepowiadania przyszłości z ręki. Widząc
jej dłoń posmutniał i nie chciał powiedzieć, co zobaczył na
dłoni nastolatki, może ujrzał jej przedwczesną śmierć? By
wały bardzo przystojne, wysokie siostry Bożejewiczówny
- kuzynki Salomei: Alicja, Lusia i Myszka, czyli Marysia,
które przez pewien czas prowadziły również filię firmy
w Grudziądzu, a po II wojnie zamieszkały w Warszawie.
Myszka, po wojnie związała się z ziemianinem hr. Girdwoyniem i mieszkała w Ołtarzewie, pod Warszawą. Miała syna
Andrzeja, który został lekarzem. Alicja i Lusia były nieza
mężne. Alicja była cenioną księgową i mieszkała w kawa
lerce, której okna wychodziły na Rynek Mariensztacki. Co
pewien czas Gabriela odwiedzała swą sympatyczną ciocię,
również z córkami. Kontakt urwał się wraz ze śmiercią Ga
brieli. Gabriela często wspominała z uwielbieniem swoją
śliczną kuzynkę - przyjaciółkę, Mirkę Bożejewiczównę,
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która po wojnie wyszła za mąż za lekarza o nazwisku War
szawski i zamieszkała w Poznaniu. Miała dwóch synów.
Były też wyjazdy wypoczynkowe - do Ciechocinka,
do Zakopanego, a nawet do Włoch! I krótkie wycieczki na
przykład do Gdyni, by obejrzeć statek Batory. Ciechocinek
odwiedzano kilkakrotnie - była tam Salomeą, bez Francisz
ka, z mamą Antoniną, bratem Kazimierzem, kilkuletnimi
Gabrynią i Grzesiem. Byli tam też całą rodziną tuż przed
wojną. Wyjazdy do Zakopanego około 1931 roku oraz w lu
tym 1939 roku odbyto pod kątem zdrowia Franciszka, ze
względu na astmę, na którą cierpiał.
Na wyprawę do Włoch na cały miesiąc, w lipcu 1938
roku, Salomeą wybrała się z trzynastoletnią Gabrynią w to
warzystwie znajomych pań. Z opowiadań Gabrieli wiado
mo, że zwiedziły m.in. Wenecję, Rzym, Neapol i Capri.
Z pewnością oglądały malowniczą Zatokę Neapolitańską,
która jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez tury
stów miejsc południowych Włoszech. Przeżyły też krótkie
trzęsienie ziemi! Znajdowały się w rejonie Neapolu lub
w samym Neapolu w hotelu, gdy ziemia zaczęła drgać...
Salomeą przerażona nieznanym zjawiskiem szamocząc się
w pokoju, krzyczała: terra mota, terra mota, niczym jakieś
zaklęcie, co po włosku oznacza właśnie „trzęsienie ziemi",
nic to jednak nie pomogło, dalej trzęsło, a Gabrynią z bez
troskim uśmiechem, nieświadoma zagrożenia, obserwowała
swoją mamę, która była całkowicie bezradna wobec zupeł
nie nowego doświadczenia. Dla tego rejonu Europy trzęsie
nia ziemi nie są nowością. Są konsekwencją ścierania się
płyt kontynentalnych: afrykańskiej i euroazjatyckiej. Dzięki
trwającemu miliony lat procesowi powstały Alpy i nadal się
tworzą, a wielkie płyty z rejonu Morza Śródziemnego pęka
ją na mniejsze kawałki. W wyniku ścierania się płyta tyreńska nasuwa się na adriatycką. Przez to okolice Neapolu są
niezwykle aktywne sejsmicznie i wulkanicznie. Istnieje nie
bezpieczeństwo, że silne drgania mogą obudzić drzemiącą
górę - Wezuwiusza. Przez ostatnie dwa tysiące lat wybuchał
70 razy. W XX wieku - w 1906 i w 1944 roku kiedy erupcja
wulkanu trwała dwanaście dni. I właśnie w takim miejscu
znalazły się Salomeą i Gabrynią. Jak się okazało po latach,
nie było to jedyne doświadczenie ruchów tektonicznych, bo
w 1964 roku Gabrynią będąc z własną już rodziną w Afryce,
w Akrze - stolicy Ghany, przy mężu architekcie, który był
tam zatrudniony na kontrakcie, przeżyła krótkie, nietypo
we dla tego rejonu świata, niegroźne: dwunastosekundowe
trzęsienie - 5,5 st. w skali Richtera.
Było dobrze i szczęśliwie, do momentu, kiedy nadeszła
II wojna światowa... Gabriela opowiadała, że poprzedzało ją
długie, słoneczne i gorące lato, i że Franciszek przewidując
wojnę tuż przed wybuchem zakupił m.in. cały pociąg wę
gla kamiennego. Miało to być zaopatrzenie do składu wę
glowego, który prowadził na ul. Kościuszki. Niestety, cały
zapas został przejęty przez Niemców i przez nich sprzeda
wany zimą mieszkańcom Tczewa. Syn dobrego znajomego
Franciszka - przedwojennego naczelnika stacji kolejowej
w Tczewie, pan Alojzy Szablewski (dziś 81 lat, emerytowa
ny inżynier Stoczni Gdańskiej, działacz solidarnościowy)
opowiadał, że: „Pan Franciszek, znakomity handlowiec, tuż
przed II wojną światową sprzedawał towary wojsku pol
skiemu po cenach hurtowych (bez zysku). A dziewczyny
u Struczyńskich to były...". Przy okazji stwierdził, że: „Struczyńscy to dobra, polska rodzina."
Dokończenie w następnym numerze
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Grzegorz Ciechowski
- wybitny artysta
rodem z Tczewa
1 p>\ nia 29 sierpnia 2007 roku przypada 5(L
J ] rocznica urodzin wybitnego poety, muzyJ ka, kompozytora, producenta i lidera kul
towego zespołu rockowego „Republika", Grzego
rza Ciechowskiego. Ten wybitny artysta urodził
się i wychował w Tczewie. W „Grodzie Sambora"
zdał maturę oraz zdobywał pierwsze szlify poety
ckie i muzyczne. W związku z uroczystym jubi
leuszem urodzin uznanego i powszechnie szano
wanego artysty, przygotowuje się kilka cennych
i pożytecznych inicjatyw. Niestety, rzadko Grze
gorz Ciechowski kojarzony jest z rodzinnym mia
stem Tczew. Trzeba próbować to zmienić!
czew coraz częściej jest kojarzony z znaczącymi wy
darzeniami kulturalnymi oraz z dobrym, aktywnym
środowiskiem muzycznym. Z „Grodu Sambora"
pochodzą również tak uznani artyści muzyczni jak Ryszard
Karczykowski, czy Stefan Cejrowski. Współcześnie w róż
nych kapelach muzycznych występują z dobrym skutkiem
Adam Wendt, Roman Puchowski i inni. Najprawdopodob
niej, najbardziej znanym, uznanym i popularnym artystą
- muzykiem, wywodzącym się z Tczewa, był właśnie Grze
gorz Ciechowski!
Grzegorz Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 roku
w Tczewie przy ul. Nowy Rynek 1, w pobliżu dworca PKP.
Dziś można by rzec, że wychował się w rodzinie wielodziet
nej, w towarzystwie starszej siostry Aleksandry i młodszej
Małgorzaty. Przyszły lider kultowego zespołu „Republika"
wiele zawdzięcza swojej matce, Helenie, która całkowicie
poświęciła się wychowaniu trójki ukochanych dzieci. Jak
chętnie wspomina, Grześ „szybko się uczył". Ojciec, Zbi
gniew, zapewniał dostatnie utrzymanie rodzinie jako prezes
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Tczewie. W domu
rodzinnym nie brakowało książek, po które chętnie sięgano,
ale również było pianino. W wieku młodzieńczym specjal
nie dla Grzegorza zakupiono profesjonalny i nie tani jak na
tamte czasy instrument muzyczny, flet.
W Tczewie Grzegorz Ciechowski odbył jakby cztery po
ziomu edukacji publicznej: przedszkole, szkoła muzyczna,
szkoła powszechna i liceum. W okresie najmłodszym bli
sko 4 lata spędził w przedszkolu u sióstr zakonnych przy
ul. Kaszubskiej, w parafii św. Józefa. Świetnie rozwijał się
i odnajdywał w grupie. Z czasem ujawniły się jego ten
dencje przewodzenia najbliższemu środowisku. W okresie
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przedszkolnym pobierał pierwsze lekcje muzyczne u miej
scowego organisty. Następnie Grzegorz Ciechowski uczęsz
czał do Szkoły Podstawowej (1964-1972) nr 3 w również
w Tczewie, przy ul. Południowej. Jego ówcześni wycho
wawcy klasowi Henryka Lewandowska i Brunon Krajnik
wspominają go jako sympatycznego i zdolnego ucznia,
nie sprawiającego kłopotów wychowawczych. Na pewno
należał do harcerstwa i często brał udział w wycieczkach
krajoznawczych, głównie po Kociewiu. Rówieśnicy zapa
miętali go jako kolegę, ucznia z inicjatywą, który „lubił się
wyróżniać". Równoległa edukacja G. Ciechowskiego w
Państwowej Szkole Muzycznej, nauka gry na fortepianie,
zakończyła się już po dwóch latach. Z tym większym jednak
zaangażowaniem eksperymentował z domowym pianinem.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Cu
rie w Tczewie przy ul. 30 Stycznia, G. Ciechowski przez
cztery lata (1972-1976) z dobrym skutkiem pobierał naukę
w klasie o profilu ogólnym. Tutaj trafił na rozbudzone środo
wisko literacko-muzyczne. Po pewnym czasie został nawet
gospodarzem klasy „c". Wiele też tutaj zawdzięczał swojej
polonistce i jednocześnie wychowawczyni, Annie Andrze
jewskiej. Pisał najlepsze wypracowania z języka polskiego,
w toczonych dyskusjach „zawsze miał coś do powiedze
nia". Bardzo interesował się poezją, pisał wiersze, ale nade
wszystko fascynował się muzyką rockową. Umiał korzystać
z niełatwego wtedy dostępu do najciekawszych płyt za
chodnich. Wieczorami razem ze starszą siostrą Aleksandrą
godzinami przysłuchiwał się muzyce nadawanej w radiu
Luxemburg. Nie zaniedbywał jednak kierunkowej edukacji,
o czym może świadczyć fakt pobierania od drugiej klasy
szkoły średniej prywatnych lekcji muzyki. G. Ciechowski
bez problemu zdał maturę i dostał się na wymarzone stu
dia polonistyczne. Z uwagi na swoją sympatię, mieszkają
cą wtedy już w Toruniu, podjął naukę w Uniwersytecie im.
Mikołaja Kopernika. Jesienią 1976 roku G. Ciechowski, jak
się okazało praktycznie na zawsze, wyjechał z rodzinnego
miasta Tczewa. Oczywiście odwiedzał je później przy róż
nych okazjach.
W Tczewie Ciechowski zdobywał pierwsze szlify poety
ckie i muzyczne. Wspomniana A. Andrzejewska dobrze pa
mięta klasowe, licealne „wieczorki przy świecach", gdzie nie
tylko słuchano popularnych płyt zachodnich np. Pink Floyd,
Slade, ale i dyskutowano, i grano. Na jednym z tych wie
czorków Grzegorz wyjął z futerału flet i dał „swój pierwszy
koncert na forum klasy". W latach licealnych Ciechowski
zaprzyjaźnił się ze starszym o siedemlat Jackiem Klińskim,
malarzem i muzykiem, niewątpliwie dużą, chociaż kontro
wersyjną indywidualnością. To właśnie „on pierwszy zwró
cił uwagę na teksty, które pisałem", wspominał po latach
(1997) G. Ciechowski. W tychże latach licealnych doszło do
ważnego spotkania z Romanem Landowskim, szanowanym
i uznanym pisarzem oraz wieloletnim członkiem Związku
Literatów Polskich, pracującym i mieszkającym przez wiele
lat w Tczewie. Ciechowski przyszedł wprost, aby poprosić
„mistrza" o ocenę swoich wierszy. R. Landowski dobrze
przypomina sobie to spotkanie i to, że kilka wierszy „po
dobało się". Właśnie poezja i siła tekstów miała z czasem
mieć decydujące znaczenie dla kariery artystycznej G. Cie
chowskiego!
Tczewskie bardziej zorganizowane doświadczenia mu
zyczne G. Ciechowskiego wiążą się z dwoma w zasadzie
zespołami rockowymi, a mianowicie: „Juventus" i „Nocny
pociąg". To właśnie Adam Przybyłowski wprowadził go
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w świat kościelne
go „bigbeetowego"
zespołu „Juventus",
dzisiaj bardziej zna
nego jako chór mło
dzieżowy. Próby od
bywały się wówczas
na chórze kościoła
św. Stanisława Kost
ki przy obecnym
placu św. Grzego
rza. G. Ciechowski
grał wtedy jedynie
na flecie, ale zapa
miętano go „jako
zdolnego i bardzo
ambitnego". Życzli
wym opiekunem tej
kościelnej „kapeli"
był młody ksiądz Piotr Wysga. W tym samym schyłko
wym okresie licealnym G. Ciechowski za pośrednictwem
J. Klińskiego ((lidera) wstąpił do „świeckiego" zespołu
„Nocny pociąg". Kapela ta miała charakter bardziej balladowo-country. Obok J. Klińskiego (flet, perkusja) grali
jeszcze m.in. Krzysztof Okupski (skrzypce), Eugeniusz
Pazdan (gitara) i Adam Przybyłowski (fortepian, gitara
basowa). W Osiedlowym Domu Kultury w Tczewie przy
„Śródmieście II" regularnie doskonalono wspólny war
sztat muzyczny. G. Ciechowski nie tylko grał na flecie, ale
również pisał teksty. Jego koledzy oceniali, że „robił duże
postępy". Nikt jednak wtedy nie traktował Grzegorza jako
wokalisty, tym bardziej, iż miał pewną wadę wymowy. Do
końca lat 70. dojeżdżał na próby i występy „Nocnego po
ciągu" z Torunia do Tczewa. Zespołowi udało się nawet
dokonać kilku nagrań radiowych w Gdańsku. Z czasem
adaptacja G. Ciechowskiego w „Res Publice" zakończyła
wspólne tczewskie muzykowanie. Z kolei w „Republice"
(1980-1986) był nie tylko liderem, wokalistą, lecz także
autorem większości tekstów oraz multiinstrumentalistą,
a z czasem stał się człowiekiem-orkiestrą.
Wielka kariera artystyczna G. Ciechowskiego wiąże się
oczywiście głównie z kultowym zespołem rockowym „Re
publika" (1980-1986). Warto wymienić ich największe,
niezwykle wtedy popularne przeboje: „Kombinat", „Sexy
doli", „Telefony", „Biała flaga", „Śmierć w bikini", „Znak
równości", „Arktyka", „Nieustanne tango", „Obcy astro
nom", „Poranna wiadomość", „Psy Pawłowa", „Ciało",
„Klatka" i „Moja krew". To konkretne przykłady przebo
jów z tzw. „nr 1" na radiowej Liście Przebojów Trójki. So
lowe sukcesy muzyczne odnotował też G. Ciechowski jako
„Obywatel G.C." W 1987 roku dużą popularność zyskał
przebój „Paryż-Moskwa 17.15". Szczyt sławy osiągnął
„Obywatel G.C." w 1988 roku, m. in. dzięki takim megahitom jak: „Tak .. .tak .. .to ja" i „Nie pytaj o Polskę". Wkrót
ce na festiwalu w Sopocie wystąpił już jako jego gwiazda.
Po koncercie gratulacje „mistrzowi" złożył m.in. Czesław
Niemen. Odrodzenie „Republiki" w 1990 roku wzbogaciło
ogólny dorobek artystyczny. Wiosną 2001 roku (!) Zespół
doczekał i świętował swoje XX-lecie działalności, po re
aktywacji w 1990 roku. Dopracował się też bogatej i nie
zwykle urozmaiconej strony internetowej (www.republika.
art.pl). Prekursorski charakter miała muzyczna twórczość
ludowa G. Ciechowskiego jako „Grzegorz z Ciechowa".
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W 1996 roku ukazała się jego monograficzna płyta pt. „ojDADAna". Jako producent muzyczny G. Ciechowski wypro
mował kilku znanych i cenionych muzyków-wokalisto w, jak:
Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Krzysztof Antkowiak
i Katarzyna Groniec. G. Ciechowski dał się też poznać jako
profesjonalny producent muzyki filmowej np. do filmów
„Stan strachu", czy też „Wiedźmin". Wiadomo, że miał dal
sze liczne i bogate plany artystyczne. Niestety, nagła śmierć
Ciechowskiego, w dniu 22 grudnia 2001 roku (matka Helena
przyjechała do syna na święta), w wieku zaledwie 44 lat (!),
stała się niepowetowaną i bolesną stratą dla polskiej muzyki,
jak też kultury. W dość burzliwym życiu rodzinnym pozosta
wił po sobie czworo ukochanych dzieci. O miłości tej nie
jednokrotnie zaświadczała m.in. najbliższa tczewska rodzina,
szczególnie jego matka.
Wspominałem już o poetyckim zacięciu G. Ciechow
skiego. Jego poezja najpełniej realizowała się w muzyce.
Jak sam po latach wyznał, właśnie w Tczewie, „doszedłem
do wniosku, że publikacją taką bardziej skuteczną i dobitną
będzie śpiewanie tych wierszy jako piosenek". Gwoli staran
ności faktograficznej należy dodać, iż są znane dwa typowe
tomiki jego poezji. Jeszcze na studiach w Toruniu, w grudniu
1980 roku, Studencki Klub Pracy Twórczej („Galeria poety
cka") wydał tomik pod jednoznacznym tytułem „Grzegorz
Ciechowski". Obszerniejszy i bardziej znany tomik poezji
wyszedł nakładem autora w 1996 roku pod wymownym ty
tułem „Wokół niej". Ciechowski niejednokrotnie podkreślał,
że „słowo było zawsze dla mnie najważniejsze", było też tym
„coś, co naprawdę stanowi o wartości płyty muzycznej".
Jak się wydaje, w miarę możliwości, G. Ciechowski
utrzymywał dobre i bliskie stosunki z rodzinnym Tczewem.
Świadczyć o tym mogą następujące, poniższe przykładowe
fakty i sytuacje.
Matka Helena i siostra Aleksandra Krzemińska zawsze
ceniły sobie odwiedziny „Grzesia" domu rodzinnego, nie
tylko przy okazji największych świąt. Jednak w latach 80.
nie odnotowano żadnych publicznych spotkań G. Ciechow
skiego w Tczewie, niezwykle wtedy popularnego artysty
w Polsce. Wtedy też w programie TVP 1 „Kawa czy herbata"
miał powiedzieć: „ja się urodziłem w małym miasteczku pod
Gdańskiem". Niektórzy do dzisiaj przywołują tę niefortunną
wypowiedź. Szczęśliwie, z upływem czasu, ewolucyjnie, zwy
ciężyła idea „małej ojczyzny", powrotu do korzeni.. Więcej
środowiskowych spotkań w Tczewie miało miejsce w latach
90. minionego wieku. W 1992 roku G. Ciechowski dość nie
spodziewanie pojawił się na balu studniówkowym w Domu
Kultury Kolejarza (DKK). Przywitał się z gronem pedago
gicznym, a następnie zagrał na pianinie i zaśpiewał trzy swoje
wielkie przeboje. Zgodził się też, ku uciesze i zdumieniu lice
alistów, pozować do kilku wspólnych zdjęć. Rok później był
gościem honorowym na jubileuszu 35-lecia macierzystego
LO w Tczewie. Spotkał się też z zaproszoną młodzieżą.
Dnia 22 grudnia 1993 roku miał miejsce jedyny koncert
„Republiki" w Tczewie. Pod względem artystycznym był
on bardzo udany, ale nie dopisała publiczność, być może
z powodu bliskich Świąt Bożego Narodzenia. Faktem jest,
że sala widowiskowa DKK była jedynie w połowie wy
pełniona. G. Ciechowski miał prawo mieć żal do rodzimej
społeczności. W 1996 roku chętnie udzielił jednak wywiadu
redaktorowi Józefowi Ziółkowskiemu do jego cennej książ
ki pt. „Drogi do sukcesu". Wywiad pt. „Jeden z klasy anam H w " należy uznać pod wieloma względami za sukces.
Ciechowski prezentuje się w nim w naturalny sposób jako

34

skromny, ale wyrazisty, profesjonalny artysta. Znamienne,
że okazywał duże zainteresowanie poczynaniami młodego
samorządu miasta Tczewa. Nie tylko dom rodzinny, lecz
i lata szkolne wspominał z niezwykłą sympatią. Jesienią
1996 roku G. Ciechowski wziął udział w spotkaniu absol
wentów swojej klasy („Spotkajmy się po latach") na terenie
Szkoły Podstawowej nr 3. Dokonał kurtuazyjnego i pięk
nego wpisu do kroniki szkolnej: „Jestem z Trójki! I nie ma
lepszej". W opinii koleżeństwa tej klasy „był jednym z nas".
Latem 1997 roku, w 21-rocznicę zdania matury, Grzegorz
przybył na zjazd swojej klasy licealnej. Ujmował zebranych
koleżeńskim i sympatycznym sposobem zachowania. Nie
miał w sobie nic z tzw. gwiazdorstwa, ani megalomanii. Na
całkiem oddzielną uwagę zasługuje udział Ciechowskiego
w „Zjeździe Znamienitych Tczewian", w dniu 30 stycznia
1997 roku, podczas święta „Dnia Tczewa". Wśród dzie
sięciu żyjących wybitnych indywidualności pochodzących
z Tczewa, znalazł właściwe dla siebie miejsce. Podczas
całej uroczystości był pogodny, radosny i uśmiechnięty.
Ciechowski chętnie i z dużym polotem odpowiadał na py
tania konferansjerów uroczystości. Ze swadą podkreślał, że
„absolutnie jestem Grzegorzem z Tczewa". Wyraził też chęć
bliższego poznania folkloru kociewskiego, który niewątpli
wie zasługuje na szerszą promocję. Zakończył swoje reflek
sje głośnym przekonaniem, iż Tczew, to „miasto zawsze po
zostanie naszą małą ojczyzną"! Chociaż mimo zaproszenia,
nie zagrał i nie zaśpiewał („nie będę narażał na szwank mo
jego Zespołu"), zyskał sobie chyba dużo uznania i sympatii
wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Tczewa. Towa
rzyskie i ożywione rozmowy przy świątecznym bankiecie
zakończyły spotkanie „Znamienitych Tczewian".
Nie wiadomo dokładnie kiedy po raz ostatni G. Cie
chowski odwiedził Tczew? Ważniejsze jednak jest to, iż
pozyskał trwałą sympatię i szacunek tczewian, a jak wiado
mo, „nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie". Świad
czy o tym kilka faktów i przejawów. W pierwszą roczni
cę jego śmierci, na ścianie domu (!) w którym się urodził
odsłonięto tablicę o następującej treści: „W TYM DOMU
29 SIERPNIA 1957 ROKU ZACZĘŁO BIĆ SERCE « R E P U B L I K I » , POETY, KOMPOZYTORA, GRZEGORZA
CIECHOWSKIEGO, 1957-2001, TCZEWIANIE". Chyba
jednak najlepszym pomysłem uczczenia osoby G. Ciechow
skiego i promowania jego bogatego dorobku są organizowa
ne od ponad pięciu lat w Tczewie przez Józefa Golickiego
- Jego festiwale. W tym roku odbędzie się już VI Festiwal
Grzegorza Ciechowskiego IN MEMORIAM.
W tym roku przypada 50. rocznica urodzin G. Ciechow
skiego. W związku z tym doniosłym jubileuszem zainicjo
wałem dwa przedsięwzięcia. Po pierwsze napisanie „Zarysu
biografii Grzegorza Ciechowskiego". Po drugie przygo
towanie „wspólnej wystawy" pt. „Grzegorz Ciechowski
- wybitny artysta rodem z Tczewa". Uprzejmie więc proszę
o przekazywanie pocztą lub drogą elektroniczną, na adres
redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego", relacji,
wspomnień, zdjęć, pamiątek itp. Prawie każdy z nas kto znał
i polubił dorobek artystyczny G. Ciechowskiego, może wes
przeć obie te inicjatywy. Myślę, że naprawdę warto, zapra
szam. Na stronie internetowej miasta Tczewa (www.tczew.
pi) jest do pobrania okolicznościowa ankieta, która zapewne
ułatwi przygotowanie własnej, autorskiej wypowiedzi. Co
też ważne, zaplanowano ich publikację. Możemy zatem ra
zem zrobić coś dobrego i trwałego.
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ZENON GURBADA

Pomorskie Fabryki Mebli w Nowem
1945-1992

(dokończenie)

Nowieńskie Fabryki Mebli
ata 1965 i 1966 charakteryzują się dalszym wzrostem
produkcji uzyskiwanej podniesieniem wydajności pracy
po wdrożeniu postępu technicznego i nowej technologii. Do
najważniejszych przedsięwzięć organizacyjnych tego okresu
należy zaliczyć zorganizowanie ciągów obróbczych: elemen
tów drewnianych i szlifierskiego, zastosowanie lakieru polies
trowego i plastlaku, a także uzupełnienie parku maszynowe
go szeregiem wysoko wydajnych obrabiarek. Jednocześnie
dokonano zmiany dotychczasowego asortymentu produkcyj
nego wprowadzając komplet kombinowany „Irena" w wersji
eksportowej do ZSRR i na rynek krajowy. W Zakładzie nr 2
produkowane były regały „Trolle", „Centur" i „Hango" oraz
stoliki „Cirkiel", „Wira" i „Ramzes" z przeznaczeniem do
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii iNRF. Rok 1967 za
mknięto uzyskaniem 193,8 min zł produkcji, z której 80,7
min zł wysłano do ZSRR i na Węgry, a 12.589 tys. zł do kra
jów kapitalistycznych. Przy zatrudnieniu 1040 pracowników
uzyskano wydajność pracy 213.477 zł na jednego robotnika
grupy przemysłowej, a średnia płaca roczna wynosiła 25.479
zł. Uzyskane wyniki przyczyniły się do zajęcia I miejsca we
współzawodnictwie międzyzakładowym. Uroczystość wrę
czenia sztandaru przechodniego z udziałem Jerzego Knothe
- wiceministra leśnictwa i przemysłu drzewnego odbyła się
27 kwietnia 1968 roku.
W latach 1962-1967 uzyskana akumulacja w przed
siębiorstwie wynosiła łącznie 109 min zł. Sprawiło to, że
nakłady inwestycyjne zwróciły się dwukrotnie. Uzyskano
szybsze niż przewidywano tempo osiągnięcia zdolności
produkcyjnych, ustalonych dla nowego zakładu na pozio
mie 154 min zł. Występował niedobór mocy produkcyj
nej lakierni, tapicerni i wydziałów pomocniczych. Dalszy
wzrost produkcji okazał się możliwy, jednak po dalszej roz
budowie, którą bezzwłocznie zaczęto przygotowywać.
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Nowieński Ośrodek Przemysłu Meblarskiego
ok 1969 przyniósł dalsze zmiany asortymentu produk
cyjnego. Wprowadzono komplet „Tamara" i segmen
ty „Varsovia", a produkcję krzeseł przekazano Spółdzielni
Pracy Branży Drzewnej w Nowem. W strukturze organiza
cyjnej dotychczas funkcjonujący Nowieński Ośrodek Meb
larski, utworzony 10 grudnia 1965 roku na podstawie poro
zumienia branżowego pomiędzy Nowieńskimi Fabrykami
Mebli, jako przedsiębiorstwem wiodącym a Grudziądzki
mi Zakładami Meblarskim Przemysłu Terenowego, Spół
dzielnią Pracy Branży Drzewnej w Nowem i Spółdzielnią
Inwalidów „Czerwony Sztandar" w Nowem, został prze
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kształcony w Nowieński Ośrodek Przemysłu Meblarskiego
Organizację Gospodarczą Państwową i Spółdzielczą zrze
szającą Meblarską Spółdzielnię Pracy w Brodnicy i Spół
dzielnię Pracy Branży Drzewnej w Nowem.
Z dniem 1 września 1969 roku dyrektor mgr inż. Zbi
gniew Paluch został naczelnym dyrektorem Fabryki Mebli
Giętych w Radomsku, a dyrektorem NOPM mgr Zygmunt
Kumiński. Ruszyła rozbudowa, która zakończyła się w grud
niu 1972 roku. Bez wstrzymywania procesu produkcyjnego
pobudowano hale przeznaczone dla tapicerni i montażu
mebli skrzyniowych oraz oddano do użytku powiększony
magazyn wyrobów gotowych. Ponadto wybudowano maga
zyn tarcicy i materiałów płytowych, rozbudowano kotłownię
i doprowadzono rurociąg parowy do Zakładu nr 2, powstał
magazyn materiałów łatwopalnych i zaplecze dla warsztatu
mechanicznego oraz bazy transportowej. Produkcję tapicerską przeniesiono z ul. Zduńskiej do zakładu głównego, co
usprawniło kooperację międzywydziałową oraz wyzwoliło
znaczny przyrost zdolności produkcyjnych.
Czynnikiem pozwalającym na czerpanie kadry dla meb
larstwa była Zasadnicza Szkoła Drzewna w Nowem. W roku
szkolnym 1972/73 rozszerzyła zakres nauczania organizując
filię technikum w Bydgoszczy, prowadzącą zajęcia wieczo
rowe w klasie drzewnej. Słuchaczami zostali w większości
młodzi pracownicy fabryki.

Nowieńskie Fabryki Mebli
schemacie organizacyjnym NOPM dokonano zmian,
gdyż z dniem 1 stycznia 1972 roku swe wystąpienie
zgłosiła MSP w Brodnicy. Niedługo potem NOPM został
rozwiązany. Nowieńskie Fabryki Mebli wróciły do swojej
pierwotnej nazwy i struktury organizacyjnej. W zakładzie
głównym utworzono cztery wydziały, a Zakład nr 2 prze
kształcono w wydział piąty.
Koniec roku przyniósł niezadowolenie załogi. Po
zmniejszonej wypłacie 10 grudnia wybuchł strajk protesta
cyjny. Ta konfliktowa sytuacja doprowadziła do interwen
cji przedstawiciela Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego
i władz politycznych w dniu 12 grudnia i spowodowała od
wołanie dyrektora mgr. Zygmunta Kumińskiego oraz wpro
wadzenie nowego - inż. Tadeusza Pisarskiego.
Lata 1973 i 1974 charakteryzowały się dalszym wzro
stem produkcji, wynikającym z wprowadzenia operatywne
go planowania produkcji, co zaowocowało poprawą wskaź
nika rytmiczności. O ile w 1973 roku uzyskano produkcję
według cen zbytu w kwocie 329.404 tys. zł, to w następnym
roku wyniosła ona 449.017 tys. zł. Wyprodukowany asor
tyment obejmował 4.175 kpi. kombinowanych „Tamara",
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WARSZTATY PACHNĄCE DREWNEM

Wycieczka pracowników Nowskiej Fabryki Mebli do Gierłoży
5.274 kpi. typ 1300-118, wykonanych z zastosowaniem folii
dekoracyjnych, 16.128 tapicerowanych zestawów wypoczyn
kowych „Andrzej" i 17.525 kanap oraz pulę 3,1 min zł de
wizowych mebli „Uppland", „Bohus", „Cecil", „Varsovia",
„Juta", „Rio", i „Brevik"- oznaczonych znakami jakości „Q"
i „1", z przeznaczeniem do krajów kapitalistycznych.
W zakresie postępu technicznego zrealizowano szereg po
ważnych zamierzeń: zainstalowano prasę przelotową z podaj
nikami i walcami klejarskimi oraz linię automatów do produk
cji formatek sprężynowych „bonell" stosowanych w produkcji
tapicerskiej. O rozmiarach mechanizacji procesu produkcyj
nego najlepiej świadczy roczne zużycie energii elektrycznej
wynoszące 505.910 kWh. Roczną produkcję wykonano przy
zatrudnieniu 1.227 osób (bez uczniów), którym wypłacono
41.812 tys. zł funduszu płac, co ustaliło średnią płacę mie
sięczną na jednego zatrudnionego w wysokości 2.840 zł.
Poważnym czynnikiem stabilizującym załogę i bezpo
średnio wpływającym na poprawę zarobków było stosowa
nie nowych zasad ekonomiczno-finansowych wynikających
z systemu przynależności (drugi rok) do Wielkich Organiza-

Pierwszy Zarząd OSP
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ej i Gospodarczych. Następnym
czynnikiem poprawiającym sytu
ację zatrudnionych pracowników,
przy obowiązującym cały czas
systemie płacy akordowej, było
wprowadzenie systemu wypłat
bezpodatkowych oraz dodatku
za wysługę lat, którego pierwsza
wypłata obejmująca okres dru
giego półrocza nastąpiła w lutym
1975 roku, a krótko po niej wy
płacano nagrody z funduszu za
kładowego.
Z dniem 1 września 1975 roku
dyrektorem fabryki został dr inż.
Wacław Jędruszek. Prowadzono
dalszą rozbudowę: oddano do
użytku halę suszarń i przyrzynalnię tarcicy, zainstalowano linie
obróbcze „Miatton" i „Gabiani"
oraz rozbudowano pomieszcze
nia magazynowe i socjalne.

Pomorskie Fabryki Mebli
następstwie dalszych przekształceń z dniem 28 lute
go 1976 roku, na mocy rozporządzenia nr 29 Mini
stra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powstały Pomorskie
Fabryki Mebli, tzn. fabryce w Nowem podporządkowano
Chojnickie i Grudziądzkie Zakłady Meblarskie Przemysłu
Terenowego. W nowej strukturze organizacyjnej przedsię
biorstwa te funkcjonowały jako Zespoły Zakładów. PFM
w 1978 roku awansowały do grona miliarderów z racji uzy
skiwanej wartości produkcji. Łącznie zatrudniały 2.094 pra
cowników. Wysoka była produkcja eksportowa oraz bogaty
asortyment mebli na rynek krajowy. Były to segmenty „Varsovia", wykończone na mat i przeznaczone do wyposażenia
pokoi kombinowanych oraz sypialń, zestawy meblościanek
„Ludmiła" w połysku, półko-tapczany, tapicerowane zesta
wy wypoczynkowe, kanapy narożne, wersalki, stoły podno
szone i wiele różnych wzorów mebli pojedynczych.
Początek lat osiemdziesiątych przyniósł przemiany zwią
zane z zalegalizowaniem związ
kowej opozycji solidarnościo
wej. Akces do nowego związku
wyraziła zdecydowania więk
szość załogi i 29 grudnia 1980
roku podczas zebrania delegatów
z 9 kół przewodniczącym Komi
sji Zakładowej NSZZ Solidar
ność wybrany został Mieczysław
Chmielecki.
Następnego roku 13 grudnia
nastąpiło wprowadzenie stanu
wojennego. Wszelka działal
ność organizacji społeczno-zawodowych została zawieszona,
a od 1 stycznia 1982 roku rząd
zarządził przeszło 100 % pod
wyżkę cen mebli. Zarządzeniem
nr 9 Ministra Leśnictwa i Prze
mysłu Drzewnego z 6 kwietnia
1982 roku Zespół Zakładów

W
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w Chojnicach usamodzielnił się
i przybrał nazwę Chojnickie Fa
bryki Mebli, a rozporządzeniem
nr 15 z 30 kwietnia 1983 roku
MLiPD powołano Grudziądzkie
Fabryki Mebli.
Z czasem sytuacja się nor
malizuje oraz zniesione zostają
uciążliwości stanu wojennego.
Władze zezwalają na działal
ność związków zawodowych,
lecz w strukturze byłej CRZZ.
Z inicjatywy pracowników dzia
łu transportu 35 uczestników
spotkania w dniu 4 lutego 1983
roku zorganizowało Niezależny
Związek Zawodowy Pracowni
ków Pomorskich Fabryk Mebli,
powierzając przewodnictwo Eu
geniuszowi Reszka. Rejestracja
następuje 25 marca i w dniu tym
związek liczy 101 członków.
Niebawem wznawiła działalność świetlica zakładowa, skupio
ne w niej kółka zainteresowań oraz klub seniora.
Po tych zmianach organizacyjnych Pomorskie Fabryki
Mebli zarządzają produkcją meblarską w dwóch zakładach
w Nowem. Do produkcji zostaje wprowadzona meblościanka
„Wiktoria" wykończona na mat, opracowana na wybranych
segmentach „Varsovi" oraz zestaw młodzieżowy „Żak" w okleinie bukowej z frontami wykańczanymi różnokolorowymi
lakierami chemoutwardzalnymi, charakteryzujący się zacho
waniem widocznej struktury usłojenia, opracowany na wzorze
segmentów „Rio", a także tapicerowane zestawy wypoczynko
we „Bronek" i „Eryk" oraz wiele wzorów mebli sosnowych
i dębowych, przeznaczonych na eksport zachodni. WIV kwar
tale 1983 roku do produkcji wprowadzono zestaw segmentowy
„Urban" w okleinie dębowej, wykończony na mat. Sypialnia
„Juta" i zestaw młodzieżowy „Żak" zostają na Międzynarodo
wych Targach Poznańskich odznaczone medalami.
Asortyment tapicerski rozszerzają nowe zestawy wypo
czynkowe „Magda" i sofy (3-2-1) „Grunewald". Nawiązana
została współpraca z niemiecką firmą Klose, a jej następstwem
jest uruchomienie produkcji stołów rozsuwanych, głównie dę
bowych: kwadratowych, prostokątnych i sześciokątnych, na
nogach prostych, toczonych i trzonach zakończonych stopami,
w tapicerni wdrożono asortyment ław narożnych, a w Zakła
dzie nr 2 uruchomiono produkcję bufetów i komód dębowych,
naturalnych i rustikalnych, wykończonych na mat.
Mimo kłopotów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwo
wykonywało zadania planowe oraz realizowało przedsię
wzięcia remontowo-inwestycyjne. W latach 1983 i 1984 za
instalowano formatyzerkę „Anton" i usprawniono instalację
odwiórowania na płytowni, przeprowadzono niezbędne re
monty na wydziałach produkcyjnych i pomocniczych oraz
poprawiono warunki socjalne.
Średnia płaca przypadająca na jednego pracownika,
w grudniu 1984 roku wynosiła 14.594 zł i była o 2.154 zł wyż
sza niż poprzedniego roku. Ten znaczny wzrost jest charakte
rystyczny dla całej gospodarki objętej znaczną inflacją.
W czerwcu 1985 roku załoga świętowała 40-lecie działal
ności przedsiębiorstwa. Pozytywnie wypadło podsumowanie
ostatnich lat. Wielu pracowników angażowało się w realizację
czynów społecznych przy porządkowaniu dróg i zieleńców
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Pracownice szwalni -1975
oraz terenów przyfabrycznych. Wykonano również poważ
niejsze zadania, jak ogródek jordanowski przy przedszkolu
zakładowym oraz wybudowano amfiteatr. Zrealizowana zo
stała inicjatywa dyrektora Jędruszka - budowy osiedla do
mków jednorodzinnych przez pracowników, przy znacznej
pomocy przedsiębiorstwa w uzyskaniu zaopatrzenia mate
riałowego i finansowej. Na 40-lecie fabryki 40 pracowników
zamieszkało w swoich domkach na Osiedlu Myśliwskim.
Poszukiwania nowych kontrahentów zagranicznych do
tarły również do USA, lecz bez większych efektów. Z za
mówionych 10 tys. kpi. wysłano niewielkie ilości kącików
komputerowych, a większość przeznaczono na zaopatrzenie
rynku wewnętrznego. Nawiązana współpraca z firmą Klose
w Niemczech przyczyniła się do rozszerzenia asortymentu
produkcyjnego i spowodowała rezygnację z dostaw dla in
nych odbiorców zagranicznych, realizowanych za pośredni
ctwem Centrali Handlu Zagranicznego „Paged". Z czasem
dostawy dla firmy Klose realizowano na podstawie dwu
stronnych umów, bez udziału pośrednika.
Rok 1990 charakteryzował się wielkością sprzedaży
w kwocie 65.399.739 tys. zł, w tym na rynek krajowy sprze
dano za 44.206.016 tyś. zł, zaś na eksport 21.193.723 tys. zł.
Wypracowany zysk wyniósł 9.400 min zł, a udział fabryki
w produkcji mebli w skali krajowej wynosił 1,7 %.
Proces transformacji gospodarki narodowej, który się
dokonywał, nie był korzystny dla przemysłu meblarskie
go. Dlatego podjęto decyzję o prywatyzacji przedsiębior
stwa. Rada pracownicza w składzie 20 członków podjęła
Uchwałę nr 61/IV/91 dnia 22 lutego 1991 roku wyrażają
cą na to zgodę. Wszyscy głosowali za przekształceniem
w spółkę na zasadzie ustawy o prywatyzacji. Wspólny
wniosek dyrektora Jędruszka oraz rady pracowniczej po
zytywnie zaopiniowało zebranie delegatów, podejmując
uchwałę nr 14/91 dnia 25 lutego 1991 roku. Na 103 człon
ków, obecnych było 59 i wszyscy głosowali za przekształ
ceniem przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu
Państwa. Wniosek ten pozytywnie zaopiniował pismem
nr RG IV - 6450 - 6/91 z 26 lutego Antoni Tokarczuk
- wojewoda bydgoski. Następnie - wraz z wymaganymi
załącznikami - 10 kwietnia 1991 roku wniosek ten prze
słano do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych.
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Został on przez Ministra Przekształceń Własnościowych
rozpatrzony pozytywnie i dnia 7 czerwca 1991 roku wy
stawiony został w Kancelarii Notarialnej nr 18 w Warsza
wie przy ul. Długiej 29, Akt Przekształcenia Przedsiębior
stwa Państwowego Pomorskie Fabryki Mebli w Nowem,
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (akt komer
cjalizacji). W akcie komercjalizacji zawarty został przede
wszystkim statut spółki - umowa spółki. Kapitał zakłado
wy spółki wynosił 32.000.000.000 złotych i dzielił się na
64.000 udziałów po 500.000 każdy. W skład pierwszego
Zarządu powołani zostali: Wacław Jędruszek na prezesa,
Marian Woźniak i Tadeusz Krysiak na członków. W skład
Rady Nadzorczej powołani zostali: Tadeusz Markociński, Aleksander Bury, Helena Moszczyńska i Jerzy Dylik
oraz wybrani przez załogę: Ludwik Jakubiak i Bronisław
Wódkowski. Akt komercjalizacji potwierdził opracowany
regulamin podziału akcji między pracowników na zasa
dach preferencyjnych. Określił władze spółki: Zarząd,
Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników oraz ustalił
szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków spoczywa
jących na poszczególnych organach władz spółki. Zawie
rał również regulacje odnoszące się do gospodarki spółki
i zobowiązanie uchwalenia regulaminu organizacyjnego.

Pomorskie Fabryki Mebli w Nowem
Spółka z o. o.
arząd spółki po ustaleniu statutu wystąpił z wnioskiem
o wpisanie spółki do rejestru handlowego. Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy w dniu 1 lipca 1991 roku spółkę zarejestrował
i wpisał do rejestru handlowego pod numerem RHB 2003. We
dług opracowań uprawnionych firm szacunkowych, majątek
fabryki w dniu 30 października 1991 roku składał się z 53.401
min zł wartości składników majątku trwałego i 22.738 min zł
wartości składników majątku obrotowego. Powyższe kwoty
pomniejszały kredyty i zobowiązania, które wynosiły 23.908
min. zł. Łączna wartość spółki, po uwzględnieniu zobowiązań,
została wyceniona na 52.231 min. zł.
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych prowadziło
już od początku roku 1991 rozmowy z firmą Klose z Niemiec,
które sfinalizowano 23 marca 1992 roku zawarciem umowy
sprzedaży 51.200 udziałów fabryki za 3,8 min DM. Ponadto
nabywca zobowiązał się do zrealizowania w okresie pięciu lat
programu inwestycyjnego na kwotę 7 min. DM. Ministerstwo
zaoferowało 12.000 udziałów uprawnionym pracownikom
spółki, po preferencyjnej cenie 294.350 zł za jeden udział.
W dniu 2 kwietnia 1992 roku w Nowem nowy właściciel
spółki - Karl Hans Klose wraz z kierownictwem z Herzlake oraz przedstawicielami tamtejszych władz administra
cyjnych spotkał się z kierownictwem fabryki przy udziale
miejscowych władz samorządowych oraz wojewódzkich.
W związku ze sprzedażą udziałów spółka Skarbu Pań
stwa przestała istnieć. Dlatego Zgromadzenie Wspólników,
zwołane w dniu 15 maja 1992 roku podjęło jednogłośnie
uchwałę o zmianie umowy spółki. Od tego dnia nazwa firmy
brzmi: Klose Pomorska Fabryka Mebli Spółka z ograniczo
ną odpowiedzialnością w Nowem. W tym dniu dokonano
wyborów nowego Zarządu. Prezesem został ponownie Wac
ław Jędruszek, a Marian Woźniak i Wojciech Gieburowski
- członkami Zarządu. Złożony wniosek o naniesienie tych
zmian w rejestrze handlowym, postanowieniem z dnia
3 czerwca 1992 roku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zo
stał zalegalizowany.
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Z Księgi myśli polskiej

Przeszłość a historia
Przeszłość - jest to dziś,
tylko cokolwiek dalej.
Cyprian Kamil Norwid

Aby ukryć historii błędy,
okryj je płaszczem legendy.
Jan Sztaudynger

Przeszłość jest treścią naszej tożsamości,
także i dzisiaj.
Jan Paweł II

Brak wyobraźni historycznej
zaćmi nawet najlepszy naród.
Zbigniw Waydyk

Przeszłość, nawet szczęśliwa,
zawsze mniej warta jest od teraźniejszości.
Zofia Nałkowska

Bywa, że wiatr historii
wynosi wysoko tych najlżejszych.
Aleksander Kumor

Przeszłość podobna jest do zwierciadła,
w którym każdy rad się przegląda.
Ignacy P. Legutowicz

Bywają w historii czasy,
kiedy ślepcy i głuchoniemi
cieszą się ze swego kalectwa.
Józef Jotem

W przeszłości można poszukiwać
drogowskazów pod warunkiem,
że jej nie poodwracają politycy i historycy.
Czesław Banach

Dzisiejsza prawda historyczna
dziwi się wczorajszej.
Urszula Zybura

KMR

PRADZIEJE KOCISWIA
ANDRZEJ WĘDZIK

10. Cesarskie złoto
Krępy, jasnowłosy mężczyzna stanął na łagodnym

ny został jednym z nich.

Wraz z dwudziestoma

wyniesieniu górującym nad rozległą polaną. Z bujnej,

wojownikami

zielonej trawy wyłaniały się skupiska grubych, szczer-

przeszli przez państwo Hunów,

niałych bel- resztki drewnianych chat. W kilku miej

Italii.

scach, wśród gęstych krzewów można było dojrzeć
omszałe fragmenty szerokich

desek,

stanowiących

wyruszył

na południe.

Kilka lat był najemnikiem, potem palił i rabo
wał wraz z towarzyszami

niegdyś zagrodę dla bydła. Tak, to była jego rodzinna

świata.

wieś. Poznał to miejsce, mimo dwudziestu długich

wystarczająco dużo złota,

lat, które upłynęły, odkąd z grupą skandynawskich
wojowników wyruszył na południe.

Wówczas był

młody, ciekawy świata, pragnął boga
ctwa i przygód. Imponowali mu

miasta dawnych panów

łatach postanowił wracać.
zostało

a wielu jego przyjaciół
na polach

długiej,

niebezpiecznej
na

wspania

łym, wartym majątek
\

wierzchowcu -

rzymskich prowincji, by łupić bez

ałe

wrócił do zupełnie

bronne miasta.

innego

wojownik

bądź

w kraju Swebów. Mimo wielu prze

bogaty,

niedaleko osady. Potem szli jesz

Młody

Italii,

wędrówce wrócił. Wrócił

na południe, szlakiem biegnącym

patrzył

Miał już

ciwieństw i beznadziejnych sytua
Po

jakiś czas widział, jak podążali

w kierunku bogatych

Po

cji zawsze sprzyjali mu bogowie.

wojownicy z północy, których co

cze dalej,

Szczęśliwie

kierując się w stronę

świata...

z podziwem

na

wysokich

mężczyzn

o twarzach

pooranych

bliznami.

Ubrani w grube skórzane kafta
ny,

z

nałożonymi

kolczugami,

w hełmach chroniących głowę, pre
zentowali się
wzbudzając
Młodzieniec

nadzwyczaj okazale,
powszechny
z

szacunek.

zazdrością patrzył

na dopełniający ubiór krótki bar
wny płaszcz spięty na prawym ra
mieniu

misternie wykonaną fibu

lą. Z uwagą przyglądał się broni,
podziwiając długie, ciężkie, proste
miecze i okrągłe tarcze z ogrom
nym żełaznym

umbem.

Chciał

być taki jak oni! Wyniosły i bo
gaty. Pragnął złota, które mieli,
broni i wierzchowca,

o którym

marzył od dawna. Pewnej wios
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Wojownik skandynawski (IV-V wiek n.e.)
według O. Manteliusa
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S~7 J—J S~7XIX wieku na Pomorzu nastąpił wzrost zainte\ V A V/ resowania pradziejami. Spowodowało to z kolei,
\j\J
iż wiele ciekawych zabytków kultury material
nej odkrytych przypadkowo bądź intencjonalnie, trafiło do
instytucji naukowych lub w ręce prywatnych kolekcjonerów.
Wśród wielu kategorii znalezisk, szczególnie pożądane i roz
budzające wyobraźnię, były skarby monet. Tak się szczęśliwie
złożyło, że w 1878 roku podczas tak prozaicznej czynności
jak kopanie ziemniaków, w pobliżu miejscowości Radostowo
(pow. Tczew) znaleziono 22 złote, rzymskie monety (ryc. 1,
2, 3). Oprócz monet, w skład skarbu wchodziły jeszcze: frag
ment złotej sztabki z grubym końcem oraz kawałek srebrnej
zapinki z półkolistą główką. Niestety, lakoniczne doniesienie:
„monety znaleziono na polu podczas kopania ziemniaków"
nie pozwala na określenie ścisłej lokalizacji skarbu i w pew
nym stopniu utrudnia odczytanie kontekstu znaleziska. Cieka
wa uwaga dotyczyła jedynie zalegania monet w ziemi, które
prawdopodobnie ułożone były pierwotnie w sakiewce.
Skarb, tuż po odkryciu, uległ niestety rozproszeniu.
Mianowicie: część znaleziska przechowywano w berliń
skim Kónigliches Mtinzkabinett, część (jaka liczba?) była
w posiadaniu rodziny Gerschow z Reska. Moneta Leona I,
sztabka oraz fragment fibuli do 1944 roku znajdowały się
w gdańskim Museums fur Vorgeschichte. Natomiast kolejne
dwie monety Leona I pozyskało Gimnazjum Gdańskie po
siadające wówczas pokaźny zbiór numizmatów.
Biorąc pod uwagę skład skarbu należy zaznaczyć, iż
wszystkie złote monety nazywane solidami, zostały wybite
w V w. n. e., a ich ilość w kontekście źródła emisji wyglą
dała następująco:
• 5 solidów Teodozjusza II (437) mennica Konstantynopol
• 3 solidy Teodozjusza II (439) mennica Konstantynopol
• 1 solid Teodozjusza II (408-410) mennica wschodnia
• 1 solid Walentyniana III (424-455) mennica zachodnia
• 1 solid Leona I (457-474) mennica Tessalonica
• 7 solidów Leona I (457-474) mennica?
• 1 solid Antemiusza (467-472) mennica zachodnia
• 1 solid Leona II i Zenona (474) mennica zachodnia
• 1 solid Juliusza Neposa (474-475) mennica Arles
• 1 solid Bazylikosa (475-476) mennica wschodnia.
Warto w tym miejscu przybliżyć dzieje solida i jego po
przednika aureusa. Solidus - w dosłownym tłumaczeniu: ma
sywny, ciężki, był złotą monetą rzymską i bizantyjską. Bity
od 310 r. n. e., kiedy to do obiegu pieniężnego wprowadził go
Konstantyn Wielki, był „następcą" aureusa i ważył początko
wo 4,55 g czystego, na miarę ówczesnych możliwości tech
nicznych, złota. Aureus był również złotą monetą rzymską
(nummus aureus - złoty pieniądz), wprowadzony na stałe
do obiegu przez Oktawiana Augusta (29 p. n. e. - 14 n. e.).
Pierwotna waga: 7,79 została zmniejszona przez Nerona do
7,27 g. Kolejne kryzysy w cesarstwie wydatnie odbijały się
na wadze aureusa, która z czasem spadła nawet do 4 g. De

Ryc. 1 - Leon I
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waluację powstrzymał dopiero wspomniany już Konstantyn
Wielki, wprowadzając solida.
Wracając do kwestii skarbu z Radostowa, szczególnie
interesujący jest fakt wystąpienia „serii" monet emitowa
nych przez następujących po sobie w ciągu V wieku n.e.
władców. Znalezisko zawierało przy tym wyjątkowo uni
kalne emisje, do których należą solidy Juliusza Neposa i Ba
zylikosa, cesarzy, którzy sprawowali władzę niespełna rok.
Ścisłe datowanie odkrytych monet, pozwala stosunkowo
pewnie określić czas ich zdeponowania. Jest bardzo praw
dopodobne, że nastąpiło to między 476 a 480 rokiem n.e.
Wskazuje na to fakt, iż solid Bazylikosa jest najmłodszą
monetą w skarbie. Ponadto, brak w składzie znaleziska emi
sji młodszych, które powinny się tam znaleźć, gdyby mone
ty ukryto w późniejszym czasie.
W Europie, V wiek n. e. nie należał do spokojnych. Na za
chodzie dogorywało Cesarstwo Rzymskie, nękane łupieżczymi
najazdami plemion barbarzyńskich. W 410 roku n.e. Wizygoci
pod wodzą Alaryka zdobyli Rzym, co dla ówczesnych jego
obywateli było katastrofą w rodzaju „końca świata". Bogate
miasto, stolica ogromnego niegdyś imperium, była złupiona
i zdeptana przez „hordy barbarzyńców". Na domiar złego,
nieco wcześniej, w Europie pojawili się Hunowie (pierwsze
wzmianki o Hunach zawierają źródła rzymskie około roku 370
n. e.), którzy na nizinie węgierskiej utworzyli coś w rodzaju
własnego państwa. Pojawienie się najeźdźców ze wschodu
spowodowało kolejną falę migracji ludów na tereny cesarstwa.
Przy czym w przeciwieństwie do poprzednich okresów, kiedy
to dominowały wyprawy łupieżcze, tym razem była to właś
ciwie paniczna ucieczka całych plemion wraz z dobytkiem
(Gotów, Wandalów, Longobardów, Burgundów, Swebów).
Początkowo, Rzymianie, kierując się starą sprawdzoną zasa
dą „dziel i rządź" opłacali sowicie Hunów złotem, traktując
ich jak skuteczny oręż przeciwko Gotom i innym plemionom
barbarzyńskim. Sytuacja zmieniła się, gdy wśród przybyszów
władzę objęli: Atylla i Bieda. Żądając podwójnego haraczu
doprowadzili do konfliktu z cesarstwem. Z walki zwycięsko
wyszedł Rzym, którego żołnierze pod dowództwem Aecjusza,
przy walnym wsparciu dawnych wrogów - Gotów, pokonali
Hunów w bitwie na polach Katalaunijskich w 451 r. n.e.
Nie uchroniło to jednak przed upadkiem zachodniej czę
ści cesarstwa. W 476 roku n.e., wódz Gotów Odoaker zde
tronizował ostatniego cesarza Rzymu, kładąc tym samym
kres istnienia, potężnego niegdyś imperium.
W tym czasie na Pomorzu zapewne egzystują jeszcze
nieliczni przedstawiciele późnej fazy kultury wielbarskiej
(szczególnie w pobliżu dużych rzek - Wisła, Wierzyca)
przetrwały pewne społeczności złożone z tajemniczych Wenetów, a nawet zasymilowanych Gotów, którzy nie wywędrowali na południe.
Podkreślić należy przy tym faktyczne załamanie osadni
ctwa i gospodarki, co zresztą potwierdzają badania archeo-
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Z ŁOPATY ARCHEOLOGA
logiczne. Rozpatrując sytuację etniczną na Pomorzu panującą
w ciągu V stulecia n. e. warto zwrócić uwagę na ciekawe źródła,
które wspominają o powrotnej wędrówce plemion z południa
do Sakndynawii. Można w tym miejscu przytoczyć niezwykle
interesujące doniesienie Prokopa z Cezarei, który informuje
o wędrówce ludu Herulów z obszaru Bałkanów do dawnych
siedzib na wybrzeżu dzisiejszej Szwecji. W związku z częś
ciową reemigracją plemion, obszar Kociewia mógł stanowić
wówczas fragment dłuższego szlaku migracyjnego łączącego
tereny naddunajskie z wybrzeżem Bałtyku i Skandynawią.
Spadek liczby ludności, zanik wymiany handlowej Pomo
rza z obszarami naddunajskimi (Hunowie skutecznie odcięli
zajmowane obszary) powodowały ogólny regres ekonomicz
ny. Mimo tego na Pomorze (w tym na Kociewie) napływał po
kaźny strumień rzymskiego złota, co potwierdzone jest przez
kilkadziesiąt znalezisk: skarbów i pojedynczych monet.
Warto w tym miejscu dodać, że na Kociewiu solidy zna
leziono nie tylko w Radostowie. Pojedyncze późnorzymskie
monety odkryto w:
- Małym Garcu (pow. Tczew), solid Leona I, mennica
Konstantynopol
- Pelplinie (pow. Tczew), bliżej nieokreślony solid Teodozjusza,
- Smętówku (pow. Starogard Gdański), solid Anastazjusza (492-507), mennica Konstantynopol
- okolicy Tczewa (Bałdowo, Czarlin?), solid Libiusza
Sewera, mennica Rawenna.
Rozpatrując charakter napływu późnorzymskiego złota
na Kociewie w kontekście obszaru Pomorza, należy raczej
zwrócić uwagę na czynniki pozaekonomiczne. Znaleziska
solidów wydają się być świadectwem migracji jednostek lub
grup powracających z wypraw łupieżczych, bądź kończących
najemną służbę. Warto też zwrócić uwagę na Hunów, którzy
dysponowali olbrzymimi nadwyżkami złota. Pomimo ogól
nego braku zainteresowania handlem, mogli przecież korzy
stać ze swoich zasobów, by pozyskiwać na północy cennych
wówczas niewolników. Otwarta pozostaje też w kontekście
złota kwestia zawieranych przez Hunów sojuszy z ludami
zamieszkującymi na północ od obszarów naddunajskich.
Co ciekawe, w okresie wędrówek ludów zasadniczo
zmienił się rodzaj preferowanego kruszcu. Srebro i brąz nie
cieszyły się już takim uznaniem jak dawniej. Zdecydowa
nie, zaufanie wzbudzały emisje złote. Było to zrozumiałe,
gdyż w tak niespokojnych czasach, przy braku stabilizacji
ekonomicznej, tylko złote solidy o gwarantowanej wadze
i próbie stanowiły powszechnie uznany środek płatniczy.
Pozostaje jeszcze do omówienia kwestia ukrycia skarbu
z Radostowa. Otóż ówczesny posiadacz takiej ilości złota,
doskonale zdawał sobie sprawę z jego dużej siły nabywczej.
Noszenie monet przy sobie lub ukrywanie w chacie było
by mocno nierozsądne, zważywszy na niespokojne czasy
i dostępność ówczesnych domostw. Od dawna najlepszym
miejscem ukrywania cennych przedmiotów były określone,
charakterystyczne miejsca w terenie, znane tylko człowie
kowi ukrywającemu swój dorobek.
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Przedstawiamy wystąpienie okolicznościowe
wygłoszone podczas uroczystej sesji Rady Miej
skiej w Tczewie z okazji Dnia Miasta w dniu
30 stycznia 2007 roku.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Wizja zjednoczonej
Europy
w nauczaniu
Jana Pawia II
ubiegłym roku z okazji święta Tczewa przed
stawiałem temat „Wkład Polaków w dziedzi
ctwo Europy". Swoje wystąpienie zakończy
łem następująco: Patriotyzm jest uniwersalną wartością,
którego nie da się zdefiniować równaniem matematycznym
i którego można się nauczyć. Trzeba tę wartość stopniowo
w sobie budować. Budujmy więc świadomość polskości
w jednoczącej się Europie i dawajmy jej dowody, mając na
uwadze słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Dla nas
po Bogu, największa miłość to Polska".
Dziś chciałbym przedstawić rozważanie o wizji zjedno
czonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II. Nasuwa się pyta
nie, jak Jan Paweł II widział jedność Europy? Ojciec Święty
wiele mówił o jedności Europy; przestrzegał, by jedność eu
ropejska budowana była przede wszystkim na wartościach
duchowych, które ją kiedyś ukształtowały. Ma to być zatem
w pierwszej kolejności europejska wspólnota ducha, dopie
ro potem jedność europejska budowana na wartościach eko
nomicznych czy politycznych.
Dziś kiedy obserwujemy proces jednoczenia się krajów
Europy oraz globalizacji wielu dziedzin życia nie tylko w Eu
ropie, ale ogarniającej swym zasięgiem cały świat, właśnie
aspekt jedności nabiera ogromnego znaczenia. Papież nie
widział tutaj innej alternatywy: Europa może się odrodzić
i zjednoczyć jedynie z tych korzeni, z których jako Europa
wyrosła. Europa obejmuje nie tylko Północ i Południe, ałe
także Zachód i Wschód. Znamienna jest data wypowiedze
nia tych słów przez Jana Pawła II: 17 listopada 1980 w Fuldzie w Niemczech, kiedy Berlin wciąż jeszcze podzielony
był murem, a podział Europy na dwa wrogie ideologicznie
bloki wydawał się wówczas czymś niepodważalnym. Papież
nie pozostawia złudzeń co do sposobu budowania jedności
Europy -jej podstawą musi być poszanowanie zasad etycz
nych. Przemawiając we włoskim parlamencie 14 listopada
2002 roku wołał: Jeżeli chce się trwałej stabilizacji nowej
jedności Europy, należy zadbać o to, ażeby opierała się ona
na tych fundamentach etycznych, które kiedyś stanowiły jej
bazę, robiąc jednocześnie miejsce dla bogactwa i odmien
ności kultur i tradycji, które cechują poszczególne narody.
Chyba taki właśnie sens ukrywa się za papieskim apelem
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O JEDNOŚĆ EUROPY
o europeizację całego kontynentu, w kontekście niestrudzo- I
W proklamowanej 7 grudnia 2000 roku w Nicei Karcie
nego upominania się o promocję kultury życia, przejawia
Praw Podstawowych Unii Europejskiej odrzucono wyraźnie
jącej się w takich kwestiach, jak: obrona ludzkiego życia
odniesienie do spuścizny religijnej.
we wszystkich fazach jego istnienia (aborcja, eutanazja,
Z powodu braku odniesień do Boga, religii i prawa natu
kara śmierci, klonowanie, ochrona ludzkiego embrionu),
ralnego rozczarowanie i ubolewanie wyraził Ojciec Święty,
znaczenie małżeństwa i rodziny, promowanie solidarności
mówiąc m.in.: iż fakt ten jest sprzeczny z historią i obraża
i miłości społecznej, troska o ludzi starych, chorych i nie
ojców nowej Europy. Odnosząc się do Karty Praw Podsta
pełnosprawnych.
wowych, wypowiada też Jan Paweł II swoistą przestrogę:
Nie można zapominać, że negacja Boga i Jego przykazań
Od samego początku swej posługi, Jan Paweł II był go
w mijającym stuleciu doprowadziła do dyktatury bożków,
rącym orędownikiem budowania jedności Europy. W prze
wyrażającej się w uwielbieniu rasy, klasy, państwa, naro
mówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, 11
du czy partii zamiast żywego i prawdziwego Boga. Właśnie
października 1988 roku wyznał: pragnieniem moim (...) jest
w świetłe nieszczęść towarzyszących XX wiekowi można
to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje
zrozumieć, jak prawa Boga i prawa człowieka albo wzajem
rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geo
nie się utwierdzają, albo razem upadają.
grafia, a bardziej jeszcze historia. Według Papieża zjedno
czona Europa to jednak coś znacznie więcej niż poszerzona
Podobny niepokój budził także brak odniesienia do
Unia Europejska; znaczenie więcej niż sama tylko integracja
Boga czy wartości religijnych w projekcie niedawno two
ekonomiczna i polityczna. Trzeba strzec się wizji kontynen
rzonej Konstytucji Unii Europejskiej. Te fakty, czy general
tu, która brałaby pod uwagę wyłącznie aspekty ekonomiczne
nie osłabienie religijności w Europie Zachodniej, nie stano
i polityczne - mówił Jan Paweł II we włoskim parlamencie.
wiło jednak nigdy dla papieża argumentu za odwróceniem
Jaka więc jest papieska wizja tej nowej, wspólnej Europy?
się od Europy czy zanegowaniem procesu rozszerzania Unii
Europejskiej. Były wyzwaniem do wzmożenia wysiłków
ewangelizacyjnych i dopominaniem się o należne miejsce
1. Europa musi zachować swą chrześcijańską duszę,
dla Boga w budowaniu nowego europejskiego domu.
czyli duchowe dziedzictwo, które przyniosło chrześci
jaństwo. Myśląc o Europie, troszczę się przede wszystkim
Unia jest zatem wielkim wyzwaniem dla chrześcijań
o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dziedzi
stwa. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II już w 1997 roku
ctwo i pozwoliła mu owocować - wyznaje Jan Paweł II.
mówił do polskich biskupów: Kościół w Polsce może ofiaro
W Gnieźnie zaś bardzo wyraźnie powie, że nie będzie jed
wać jednoczącej się Europie swoje przywiązanie do wiary,
ności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten
swój natchniony religijnością obyczaj, duszpasterski wysi
najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez
łek biskupów i kapłanów, i zapewne wiele jeszcze innych
wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią...
wartości, dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm
Dlatego Ojciec Święty wielokrotnie i w różnych miejscach
pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale
wołał: Europo, na progu nowego tysiąclecia otwórz znów
także głębią życia duchowego.
swoje drzwi Chrystusowi. Podobnie rozumieli zjednocze
2. Cały porządek społeczny i prawny jednoczącej się
nie Europy tzw. ojcowie założyciele, do których zalicza się
Europy musi opierać się na pewnym fundamencie nie
kanclerza Niemiec Konrada Adenauera, francuskiego mi
podważalnych i niezmiennych zasad etycznych, wynika
nistra spraw zagranicznych Roberta Schumana i włoskiego
jących z prawa naturalnego, których żadna instytucja,
premiera Alcide de Gasperi, bez których nie byłoby praw
żadna demokratyczna większość podważyć nie może.
dopodobnie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a dziś
Porządek prawny zjednoczonej Europy musi uznawać
Unii Europejskiej. Ci wybitni politycy a zarazem wielcy
i chronić te wartości, które stanowią najcenniejsze dziedzi
Europejczycy i katolicy, zawsze wielokrotnie podkreślali,
ctwo humanizmu europejskiego. (...). Dotyczą one: godno
że Europa nie może być oderwana od swych chrześcijań
ści osoby; świętości życia ludzkiego; centralnej roli rodziny
skich korzeni. Adenauer już w czerwcu 1951 roku przed
opartej na małżeństwie; wagi wykształcenia; wolności my
stawiał ojcu Świętemu Piusowi XII swą wizję zjednoczo
śli, słowa oraz głoszenia własnych poglądów i wyznawania
nej Europy opartą na chrześcijańskiej koncepcji człowieka,
religii; ochrony prawnej jednostek i grup.
narodu i na wartościach, które miałyby decydować o tym,
Te fundamentalne dla Europy ludzkie wartości i pra
że Europa przyszłości nie będzie tylko wspólnotą poliwa mają swe źródła przede wszystkim w chrześcijaństwie,
tyczno-gospodarczą. Europa jest w swej genezie i w swej
przez Kościół zostały zaszczepione w Europie i trzeba ich
istocie chrześcijańska. To, co w niej antychrześcijańskie,
strzec tym bardziej, im bardziej rozpowszechniany jest rela
jest zaprzeczeniem prawdziwej europejskości. Wszelkie
tywizm etyczny, a zwłaszcza dramatyczne przejawy cywili
ideologie, które wywołały wiele zła na przestrzeni całego
zacji śmierci, takie jak aborcja, eutanazja, narkomania.
XX wieku, zrodziły się w Europie, która chciała zapomnieć
Wiemy, że dziś w wielu krajach europejskich prawa
o swoich chrześcijańskich korzeniach. Warto o tym pamię
ludzkie są zagrożone.
tać choćby dlatego, by nie dać sobie wmówić, że europej
A bez zagwarantowania tych praw cały system ochrony
skie i postępowe jest to, co wolne od wpływów religii czy
praw człowieka, którym słusznie chlubi się Europa i który
trwałych, niezmiennych zasad moralnych, zaś trwanie przy
również stanowi jej szczególny wkład w humanistyczny do
tych wartościach stanowi przejaw zaściankowości, niena
robek ludzkości, będzie pozbawiony fundamentu.
dążania za Europą. To bardzo znamienne, że często chcą
3. Pośród tych fundamentalnych praw szczególne
uczyć nas tego, co znaczy być Europejczykiem i co to jest
miejsce zajmuje prawo wolności religijnej, w tym tak
Europa ci, którzy jeszcze nie tak dawno bronili porządku,
że wolności Kościoła swobodnego pełnienia swej misji.
którego symbolem był berliński mur dzielący Europę na
W Parlamencie włoskim Jan Paweł II podkreślał, iż trzeba
dwa obce i wrogie światy.
uznać i chronić specyficzną tożsamość oraz rołę społeczną
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Kościołów i wyznań religijnych ...oraz uznać ich wymiar
instytucjonalny, (...) z poszanowaniem i bez uszczerbku dla
statusu, jakim cieszą się w ustawodawstwie poszczególnych
państw członków Unii. Trzeba przyznać, że postulat ten jest
obecnie respektowany w Unii Europejskiej. Do uchwalone
go w czerwcu 1997 roku traktatu o Unii Europejskiej (tzw.
Układ Amsterdamski) została dołączona przyjęta jednomyśl
nie przez przedstawicieli rządów państw członkowskich tzw.
klauzula kościelna, której zapis przesądza o tym, że relacje
państwo - Kościół są rozstrzygane nie przez Unię Europej
ską, lecz wyłącznie wewnątrz państw członkowskich.
4. Nowa Europa winna opierać się na zasadach po
mocniczości i solidarności. Obie te zasady zapisane są
w traktacie z Mastricht i faktycznie stanowią podstawę
funkcjonowania Unii Europejskiej. Do zasady solidarności
odwoływał się Papież także w odniesieniu do toczących się
negocjacji z państwami kandydującymi do Unii Europej
skiej. Mając na uwadze, że nie można pozostawić żadnego
kraju, nawet najsłabszego, poza obrębem wspólnot, które
obecnie powstają.
5. Europa jutra to nie tylko Europa otwartych gra
nic, ale przede wszystkim Europa otwartych ludzkich
serc. Trzeba pojednać człowieka z człowiekiem tak, aby Eu
ropejczyk akceptował innych mieszkańców tego kontynentu,
reprezentujących różne kultury i prądy myślowe, był gościn
ny wobec przybysza i uchodźcy, otwarty na duchowe boga
ctwa ludów innych części świata - mówił Jan Paweł II. Eu
ropa ma być wspólnym naszym domem: Polaków, Niemców,
Francuzów, Słowaków, Węgrów i wielu innych z zachowa
niem własnych odrębności tych narodów, ale jednocześnie
zespolonym silną więzią solidarności i poczucia wspólnoty.
Dziś gdy wspólna Europa staje się coraz bardziej fak
tem, trzeba przezwyciężać uprzedzenia wobec innych na
rodów; trzeba kruszyć ów niewidzialny mur, który dzieli
nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca
zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi
o innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religij
nych - podkreślał Papież.
6. Nowa Europa w wizji Jana Pawła II to nie jakieś
superpaństwo zastępujące wiele państw narodowych,
w którym tracą one swą suwerenność i odrębność, ale
to ojczyzna ojczyzn. Europa jest jak wielka rzeka, do któ
rej wpadają rozliczne wpływy i strumienie, a różnorodność
tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem.
Podobnie sformułowali to m.in. polscy i niemieccy bisku
pi we wspólnym liście z 1995 roku, w którym czytamy iż
oba Kościoły opowiadają się wyraźnie za koncepcją Europy
jako „ ojczyzny ojczyzn", w której zachowana będzie róż
norodność tradycji kulturowych poszczególnych narodów.
Zgodny z taką wizją jest także traktat z Maastricht, który
zobowiązuje Unię do poszanowania historii, kultury i trady
cji narodów, do respektowania tożsamości narodowych oraz
narodowych i regionalnych różnorodności.
Jan Paweł II nie tylko nie przeciwstawia tego, co euro
pejskie, temu, co narodowe wręcz przeciwnie, ukazuje, że
jednego nie wolno od drugiego oddzielać, bo nasza polskość
decyduje o naszej przynależności do Europy, ale też żeby
kultura europejska współtworzyła naszą polskość. W miej
sce fałszywych przeciwstawień polskości i europejskości,
wskazuje on potrzebę wielkiej harmonii, w której wierność
tradycji europejskiej łączy się z umiłowaniem własnego
narodu Troska zaś o zachowanie i rozwój tego ogromnego
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dziedzictwa duchowego, któremu na imię Polska, nie może
oznaczać zamykania się i izolacji wobec innych tradycji
i kultur, gdyż - j a k powiedział Papież - każda tradycja, jeśli
zamknie się w sobie, naraża się na niebezpieczeństwo zu
bożenia.
7. Papież był przekonany, że zjednoczona Europa
to także Europa, w której pewniej zrealizowane będzie
wspólne pragnienie trwałego pokoju. Zresztą już Paweł
VI mówił: Każdy zna dobrze tragiczne dzieje naszego stu
lecia. Jeśli istnieje jakiś sposób, by zapobiec ich powtórze
niu się, to sprowadza się on bez wątpienia do stworzenia
pokojowej, ograniczenie zjednoczonej Europy. Jan Paweł
II apelował, by Europejczycy umieli zdecydowanie podjąć
wysiłek twórczej współpracy, aby umacniali pokój między
sobą i wokół siebie.
8. Nikt dziś nie przypuszcza, że zjednoczona Europa
egoistycznie mogłaby się w sobie zamknąć. Przemawiając
jednym głosem i łącząc siły, będzie ona w stanie - bardziej
jeszcze niż w przeszłości - poświęcić swą energię i nowe
środki wielkiemu zadaniu rozwoju krajów Trzeciego Świa
ta. Potrzebna jest tylko dobra wola.
9. Europa Jana Pawia II to Europa, w której poli
tycznych i ekonomicznych strukturach Polska zajmuje
należne i bezpieczne miejsce. W polskim Parlamencie Pa
pież jednoznacznie stwierdził, że integracja Polski z Unią
Europejską jest od samego początku wspierana przez Sto
lice Apostolską. W przemówieniu do obecnej ambasador
przy Watykanie, H. Suchockiej powiedział, także i to - że
stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospoli
ta Polska nie może stracić niczego ze swych dóbr material
nych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia
naszych przodków. Przede wszystkim nie może stracić swej
tradycji, swej rodowej tożsamości. Ojciec Święty mówiąc
o miejscu Polski w zjednoczonej Europie podkreśla także że
nie możemy stawiać jedynie pytania co Polska będzie z tego
miała, ale także co Polska może wnieść do Europy jutra.
Pośród tego wkładu szczególnie cenne jest doświadczenie
dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo ducho
we i kulturowe.
Stworzenie takiej zjednoczonej Europy, jaka wyła
nia się z papieskiej wizji, na pewno nie jest łatwe. Wie
lu może nawet patrzy na nią jak na wzniosłą utopię, nie
dające się spełnić marzenia w konsekwencji sceptycznie
podchodząc do integracyjnych procesów. A jednak w taką
właśnie Europę wierzył Papież, taką Europę wskazuje
nam jako zadanie.
Chrześcijański optymizm kazał mu wierzyć w zwycię
stwo prawdy i dobra nad komunistycznym totalitaryzmem.
Ten sam proroczy zmysł dyktował mu wizję zjednoczonej
Europy. Tę wizję przedstawił już wtedy, gdy w Polsce pa
nował stan wojenny, mur berliński stał mocno i chyba naj
więksi marzyciele nie myśleli o tym, że za kilka lat zacznie
się tworzyć w Europie nowy porządek. Obecnie do takiej
Europy na pewno dużo bliżej.
Dziś, ta nasza nowa sytuacja w Europie, będąca wielką
szansą, która pojawia się raz na kilka stuleci, jak w wielkim
wyzwaniu wymaga społecznego solidaryzmu i lojalności wo
bec własnego narodu, ale i poszanowania innych narodów.
Jan Paweł II, syn polskiej ziemi, otworzył Polakom okno
z wolną Polską na świat, pokazał drogę do lepszego dobra
wspólnego - w Europie zjednoczonej, ale opartej na chrześ
cijaństwie i wspólnocie ducha. Taka to ma być Europa.

43

MAŁGORZATA KRUK

Kociewski akcent w Radio Fabryka

N

iejednokrotnie na łamach „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" była mowa o publikacjach,
sesjach popularnonaukowych i innych akcjach, pro
mujących nasz region. Dziś warto wspomnieć o inicjatywie
podjętej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
Kociewski w Tczewie. Jesienią 2005 roku słuchacze Radia
Fabryka mogli usłyszeć pierwszy odcinek dotyczący histo
rii Tczewa. W cotygodniowych audycjach młodzi historycy
przedstawiali dzieje grodu Sambora. O dużym zaintereso
waniu tą tematyką świadczyła ilość pobrań niektórych au
dycji ze strony www.zkp.tczew.pl. Audycje historyczne to
również spotkania ze świadkami wydarzeń mających zna
czący wpływ na dzieje Tczewa, np. z uczestnikami strajku
lipcowego z 1980 roku w Fabryce Przekładni Samocho
dowych POLMO: Konradem Gajewskim i Mieczysławem
Śliwką. Natomiast o kształtowaniu się samorządu lokalnego
po 1989 roku opowiadali: Jan Kulas, Ferdynand Motas, Ze
non Odya i Kazimierz Smoliński.
Po przerwie wakacyjnej rozpoczęto nowy cykl audy
cji, dotyczących tym razem całego regionu. Cotygodniowe
„Spotkania z Kociewiem" to program o charakterze społeczno-kulturalnym. Audycja składa się z trzech części:
klęki, czyli przeglądu najważniejszych wydarzeń kultural
nych minionego i nadchodzącego tygodnia. Część głów
ną programu stanowią przeważnie wywiady ze znawcami
tematu przewodniego. I tak o gwarze kociewskiej mówiła
prof. Maria Pajakowska - Kensik, o rzeźbie Michał Ostoja-Lniski, zaś o Internecie Staszek Geppert - założyciel
portalu Nasze Kaszuby. Gośćmi bywają ludzie o różnych
profesjach, pasjach i wieku. Albowiem o swoim zaintere
sowaniu grami RPG opowiadali kilkunastoletni członko
wie Klubu Fanów Fantastyki, a działalność Młodzieżowej
Rady Miasta Tczewa przedstawiły jej młode członkinie.

Jednakże program nie ogranicza się tematycznie tylko do
zasięgu naszego regionu. Autorzy starają się przybliżyć
również inne zakątki Polski czy też świata. Redaktor pro
wadzący Radia Fabryka, Barbara Jackiewicz, opowiadała
o kulturze Korei. W „Spotkaniach z Kociewiem" rozmawia
się również o placówkach kulturalnych, funkcjonujących
w regionie. Gościem jednej audycji była Alicja Gajewska
- dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dol
nej Wisły w Tczewie. Zaś o czytelnictwie i działalności
tczewskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku dyskutowa
ła z prowadzącymi jej kierownik - Hanna Pacholska. Nie
sposób wymienić wszystkich gości, którzy pojawili się
w „Spotkaniach z Kociewiem". Reasumując, jest to pro
gram, w którym porusza się tematy dotyczące architektu
ry i sztuki ludowej Kociewia, gwary kociewskiej, kuchni
i tradycji pomorskich, tożsamości regionalnej oraz instytu
cji kulturalnych z Kociewia.
Ostatni kwadrans audycji to kącik regionalisty, w któ
rym prowadzący mogą podzielić się swoimi zainteresowa
niami. Jakuba Borkowicza pasjonuje heraldyka, przemyca
on także różne ciekawostki historyczne, Michał Kargul
opowiada o etymologii nazw pobliskich miejscowości,
Krzysztof Korda przypomina stare przysłowia kociewskie,
zaś Małgorzata Kruk prezentuje nowości wydawnicze z na
szego regionu.
Radiosłuchacze mogą czynnie włączyć się do programu
i podzielić się swoimi refleksjami bądź zadać pytanie pro
wadzącym poprzez komunikator lub wysyłając e-maila.
„Spotkań z Kociewiem" można słuchać w Telewizji Kab
lowej Tetka lub poprzez Internet (www.radiotczew.pl) w każ
dy piątek pomiędzy godz. 20:00 a 21:00. Natomiast archiwal
ne audycje będą dostępne na stronie: www.zkp.tczew.pl

Od lewej: Jakub Borkowicz,
Krzysztof Korda, Waldemar
Gwizdała, Małgorzata Kruk,
Michał Kargul.
W reżyserce (w oddali)
Patryk Kropidłowski.
Fot. Damian Kullas
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Siedząc pod topolami
Autorzy nagrodzeni Juweniliow poetyckich
XII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego
im. Ks. Janusza St. Pasierba
Pelplin 2007

I miejsce przyznano Katarzynie Perkowskiej („In
spe") z X LO w Białymstoku za zestaw pięciu wierszy,
ze szczególnym uznaniem dwóch utworów: *** (Sia
dam pod topolami...) i „Wesołe są cmentarze zimą".
W pierwszym utworze autorka przedstawiła in
teresujący obraz poetyckiej reminiscencji z dzieciń
stwa. Siedząc pod topolami i lepiąc babki z piasku
wchłania zapach dziecięcych lat, przywołujący z pa
mięci wołanie matki, niewinne pierwsze zabawy i to
wszystko, co było początkiem szczęśliwości. To ro
dzaj liryki żalu przez uśmiech za latami dziecięcych
trosk i radości, opowiedzianej bezpośrednio językiem
prostym, jak odmalowanie pastelowych powrotów
świadomości.
Innym lirycznym obrazem są wesołe cmentarze
zimą, inne, bo oglądane dojrzałym okiem.
Dwie równorzędne II nagrody przypadły autor
kom o zbliżonej do siebie wrażliwości lirycznej.
Justyna Rożko, studentka WS Administracji
Publicznej w Białymstoku (godło: Roscou) zwróciła
uwagę dwoma utworami bez tytułu ***(Jestem Hagar, ***Zbuduję w tobie dom...). Jej wypędzona na
pustynię Hagar jest spokojna, ufna i cierpliwa, cze
kająca na anioła, z którym będzie się kołysać „razem
pod wiatr". Drugi wiersz jest dojrzałym przykładem
poezji miłosnej w klimacie starotestamentowej liry
ki osobistej.
Druga laureatka, Anna Wierzbicka (Niula) z I LO
w Malborku w wierszu pt. „A gdyby tak...?" propo
nuje inne spojrzenie na świat - poprzez śpiew ptaków
i lot motyla oraz krzew dzikiej róży. Proponuje praw

dziwie żyć zapachem świeżego chleba i widokiem
kwiatów na drewnianym okiennym parapecie, w wę
drówce przez bezchmurną noc. Zaiste, to jest sposób
na wyjście ze współczesnego zwariowanego świata.
Utwór jest apelem o normalność, spokój i uładzone
życie wśród otoczenia zgodnego z naturą, o powrót
do tego co przemija...
Również dwie osoby zasłużyły na III miejsce.
Bogusława Wiese (Opowiedziane przyrodą) z III
LO (ZSKatol.) w Tczewie do oceny zgłosiła cztery
wiersze, z którego to zestawu poetycko najbardziej
intrygujący jest „Litania". Jest to lirycznie natchnio
na modlitwa złożona z wezwań do kwiatów, którym
autorka przydzieliła należny patronat - szacunku,
szczęścia, tajemnicy, wolności, ciszy, miłości, namięt
ności, dumy czy radości i entuzjazmu - a wszystko,
rzeczywiście opowiedziane przyrodą, jak zwiastu
je godło młodej poetki. Litania powstała po to, by
wszystkie kwiaty, w kolejności zakwitając, miały
autorce wskazać właściwą drogę.
Natomiast Monika Borowik (Mero) z Białego
stoku - aktualnie studentka KUL - w wierszu „Przej
ście" zwierza się z wrażeń po spotkaniu z dawno
oczekiwanym ojcem. Ideowa analiza treści utworu
wskazuje na to, że raczej chodzi o Ojca mistycznego,
przynoszącego ciszę i Prawdę, „która w jednej chwili
przemieniła się w sad". Poetka ma zapewne na myśli
ten sad niebiańskiego ładu i pierwotnego stanu czło
wieka, pełen drzew życia ze złotymi jabłkami.
Na kolejnych stronach prezentujemy wiersze nagrodzone
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JUSTYNA ROZKO

KATARZYNA PERKOWSKA
•k "k -k

Jt

Jt

*

Hagar, niewolnico Saraj,
Skąd przyszłaś i dokąd idziesz?

siadam pod topolami
jedna ręką dotykam
wilgotnej ziemi
tylko tutaj pachnie ona
w tak szczególny sposób
zapachem dzieciństwa

Ks. Rodź. 16,7

jestem Hagar
pełna ciszy letniego południa

koncert liści szeleszczących pod stopami
okradziony krzak jagód
z niewinnym uśmiechem mlecznych zębów
ciepło nawoływań matki z ogrodu
walki na śmierć i życie drewnianymi mieczami
pierwsze zgubione pantofle
i przemoknięte czerwone kapturki
rozwiane skrawki papieru z różowych zeszytów
spóźnieni rycerze w ryczących samochodach
uśmiecham się
ugniatając z ziemi
lepkie babki
i jak kiedyś wystawiam piegi
na zaproszenie słońca

jestem Hagar
która stopami trzymanymi w górze dotykała nieba
jestem Hagar
która modliła się słowami brunatnymi od piasku
jestem Hagar
która pytała skąd wziął się w niej czas
jestem Hagar
która się bała aż przyszedł do niej anioł
powiedział Hagar nie płacz Hagar
kołyszmy się razem pod wiatr

Je Je Je

Wesołe są cmentarze zimą
Wesołe są cmentarze zimą
żywe płomyki świec
jak dusze
nie chcą wydostać się na iskrzący mróz
wolą pozostać
w cieniu kolorowych szkieł
spod warstwy śniegu
znów wystrzeli zieleń
i zastąpi sztuczne badyle
mocno przytwierdzone do płyt

Pieśń nad Pieśniami: 2 ,4

zbuduję w tobie dom
wypełnię cię oddechem oblekę skórą
ukształtuję twe ciało własnymi ustami
będę się budzić w tobie
i zasypiać pod baldachimem twoich włosów
będę przy tobie klęczeć
twoimi wargami szeptać wieczorne modlitwy
będę winną latoroślą na twoich ramionach
twoimi ustami próbować będę jej owoców

nawet ksiądz proboszcz
z okien plebani
podgląda świat

będę muszelką twojego ucha
pieszczotliwym dźwiękiem na twych wargach

i znowu przyjdzie wiosna myśli
popijając niesłodzoną herbatę

będę mieszkanką twojego ciała
pieczęcią na drzwiach twego domu
ń)\ itłM.
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Wprowadził mnie do winiarni,
której godłem jest dla mnie miłość.

rankiem zaś pójdziemy do winnic
może otwarły się już pierwsze pączki
które mój miły chowałam dla ciebie
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ANNA WIERZBICKA

MONIKA BOROWIK

A gdyby tak...

Przejście

A gdyby tak się zatrzymać?
Posłuchać śpiewu ptaków.
Popatrzeć jak nad ramieniem
Przelatuje motyl.

wieczorem przychodzi ojciec
oddech wyciąga z kieszeni marynarki
kładzie na moim czole
słowa lekko wysuwają się ze środka jak pestki
z dojrzałego miąższu
aby powtarzać początek
sprzed dwudziestu trzech lat kiedy wiśnie wypeł
niały się w swoich miękkich skórkach
zboże pęczniało i drżało w przeczuciu chleba a ciało
matki było jak ciepła jaskinia
jestem
z tej prawdy

A gdyby tak inaczej spojrzeć na świat?
Nie zza grubej szyby i szarych murów...
Tylko z okiennic wypełnionych
Zapachem świeżego chleba
I znad oplecionego złocieniami drewnianego parapetu.
A gdyby tak w Morzu Spokoju się zanurzyć
I sny księżycowe w myślach zachować?
Nad wodami ogromnymi i cichymi
Upajać się kolorem kwiatu dzikiej róży...
W noc bezchmurną powędrować
Marzeniami do gwiazd...
A gdyby tak zacząć prawdziwie żyć?

BOGUSŁAWA WIESE

LITANIA
święta różo patronko szacunku
święty chabrze oznako lata
święty maku symbolu szczęścia
święta paproci gwiazdo tajemnicy
święta stokrotko królowo ciszy
święta strelicjo ptaku wolności
święty tulipanie pogromco nudy
święta niezapominajko ostojo miłości
święta maciejko opiekunko letnich nocy
święty narcyzie miłości moja
święty przebiśniegu zwycięzco marazmu
święty fiołku nadziejo namiętności
święta dalio dumna pani
święty astrze ostatni żołnierzu
święta margaretko drobna księżniczko
święty żonkilu władco wiosny
święty hiacyncie dziecięca siło
święta konwalio dzwoneczku radości
święty bratku bracie entuzjazmu
święty wrzosie z wichrowych wzgórz
zakwitnijcie
i wskażcie mi drogę.
KMR

która w jednej chwili przemieniła się w sad
wodę wiatr zamknięte od stóp do wyciągniętych
gałęzi
w oczekiwaniu i ciszy
z prawdy
która drży pęcznieje
tłucze kamieniem o kamienną ścianę dzielącą „mnie
ode mnie samej
- i nie tylko ode mnie"
z prawdy z własną dłonią w ustach otwarta
zaciśnięta na przemian
udawanej tajemniczej cynicznej zbyt prostej
aby z niej być bliskiej by uciec
zostać
z Prawdy która z mroku
wypluta troskliwie złożona w ziemi wilgotnej
wyzwala
w jednej chwili
która pragnie nie boi się być tak bardzo jak ja
która pragnę boję się być tak bardzo jak ja
wywodzisz mnie z ziemi i obezwładniasz
- płonące ziarno - nasączasz olejem
Twoje są żywioły a w ich skupieniu moje ciało
Pękają stopy opadają dłonie na Głos który przycho
dzi i wyprowadza
wodę i powietrze zwęgla i zamyka frazę
„Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet w nocy upomina mnie serce".\

ROMAN LANDOWSKI

Przez Stalingrad do Londynu
Od wydawcy
onad sześćdziesiąt lat minęło od zakończenia
/drugiej wojny światowej, przeszły więc do prze
szłości zbiorowe i indywidualne dramaty tam
tych wydarzeń. O przebiegu i ofiarach wojny najmłodsze
pokolenie dowiaduje się tylko z encyklopedii i podręcz
ników historii, bo rodzicom pozostały tylko mgliste obra
zy. Uczestnicy wszystkich frontów tej wojny odeszli już
do przeszłości. Odmeldowanych na wieczną wartę wspo
mina się czasem na uroczystych rocznicowych apelach.
Tak zdecydowały ich metryki. Jednak pozostały po nich
wspomnienia. Te ustne też rychło przejdą w niebyt, po
zostaną te spisane i przekazane do społecznego obiegu.
Szczególną chęcią ocalenia od niepamięci kierował
się Czesław Knopp, żołnierz tej wojny, jeden z niewielu
żyjących jeszcze świadków frontowych zmagań. Jest to
świadek jakby nietypowy, spoza szablonu, jeden z tych
z odmiennym wojennym życiorysem człowieka z Pomo

rza. Podczas swoich bytności w Tczewie często odwie
dzał redakcję naszego wydawnictwa. Po opublikowaniu
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym" wspomnień
o przedwojennym Tczewie, zwierzył się z tego, że ma
zamiar spisać wspomnienia z czasów wojny. Ale nacho
dziły go wątpliwości: uczynić czy nie uczynić publiczny
użytek ze swoich krętych, owych nietypowych losów?
Warto czy nie warto wydać takie wspomnienia? Iryto
wała go nikła wiedza współczesnych na temat „pomor
skich dróg", często opacznie krzywdząco interpretowa
nych nawet przez historyków i polityków. Dlatego we
Wstępie autora znalazło się sporo rzetelnych wyjaśnień:
dlaczego Pomorzanie zostali wmanewrowani w polityczno-narodowościowy tygiel okupantów niemieckich, dla
Pomorzan przygotowany z wyjątkowo wyrafinowanymi
zamiarami.
Dlatego też Czesława Knoppa wojenna droga do wol
ności wiodła w niechcianym uniformie w czołgu przez
Stalingrad, by zakończyć ją już w polskim mundurze

CZESŁAW GLINKOWSKI

Tczewskie szlaki turystyczne
Od autora

M

inęło pięć lat od ukazania się „Tczewskich
szlaków turystycznych", a że w Tczewie za
wsze coś się dzieje trzeba było dokonać popra
wek i uzupełnień. Trasy wędrówek nie uległy zasadniczym
zmianom. Staromiejski szlak historyczny oparłem o „Prze
wodnik po Tczewie", Tadeusza Magdziarza oraz o folder
„Tczew - atrakcje turystyczne" i „Gminny program opieki
nad zabytkami dla Tczewa na lata 2006-2009". Kieruję ten
szlak do przyjezdnych turystów, ale nie tylko. Ponieważ
jego przejście umożliwia poznanie tej najdawniejszej, za
bytkowej historii, z „niepowtarzalnym duetem kościołów
i zabytkowym mostem przez Wisłę", jak pięknie wyraził
się o Tczewie prof. Stanisław Mrozek, trasę tę lubią także
mieszkańcy miasta.
Stosunkowo długie trasy pozostałych szlaków kieruję
do przyjezdnych tczewian i naszych stałych mieszkańców,
którzy na spacerze i w marszu chcą aktywnie wypoczywać
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i jednocześnie poznawać zmieniające się miasto. Dobra
komunikacja pozwala w każdym miejscu przerwać spacer,
wsiąść do autobusu na jednym z gęsto zlokalizowanych
przystanków.
(...). Mam nadzieję, że dobór szlaków będzie zachętą
do poznawania miasta, jak i przyczyni się do zapamiętania
postaci historycznych, których działania znalazły swoje od
bicie w dynamice dziejów, rozmachu przestrzennym i prze
mysłowym rozwoju miasta.
Uzupełnieniem szlaków są trasy i ścieżki rowerowe,
a także linie autobusowe. Chętni spacerowicze mogą sko
rzystać z propozycji śp. Romana Klima i wybrać się Do
liną Motławy na „Rokicką Pętlę". Wytrwałych turystów
pieszych i rowerowych zaprasza Piotr Kończewski na tury
styczne szlaki Powiatu Tczewskiego.
Wędrując będziecie Państwo spotykać Tczew średnio
wieczny, ale i współczesny zdominowany przez rozwój ko
lejnictwa i przemysłu.
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zachodnich formacji, docelowo w Londynie. Autor jest
w swoim opisywaniu bardzo dokładny, nawet przesad
nie szczegółowy, pozwalający na podejrzenia o zmyśle
nia. Spotkać można w tym tekście obszerne fragmenty
drobiazgowych opisów, denerwujące jednych, innych
wielce satysfakcjonujące. Taka właśnie jest literatura
wspomnieniowa - osobista, zezwalająca na użycie włas
nej formy wypowiedzi. U Knoppa wyłania się spisana
gawęda, opowiedziana swoimi słowami wprost do słu
chacza. W tego słuchacza musi się zamienić czytelnik.
Autor w osnowę prawdziwych zdarzeń historycznych,
wspartych często przytoczonymi dokumentami, infor
macjami prasowymi, wplata wątki osobistych przeżyć,
wrażeń, tęsknot i niezadowoleń. Tym charakteryzuje się
dobre pamiętnikarstwo, piśmienniczy dowód uzupełnia
jący wiedzę o czasach minionych. Dowód to tym bar
dziej cenny, gdy przemilczenia oficjalnych opisywaczy
dziejów spowodowały intelektualną pustkę. A przecież
próbowano obejść prawdę o losach perfidnie eksterminowanych Pomorzan, a brytyjska Polonia początkowo nie
chętnie ujawniała obojętność zachodnich sojuszników
wobec niedawnych polskich sprzymierzeńców.
Książka Czesława Knoppa próbuje rozwiać wszel
kie wątpliwości i doprecyzować historyczne półpraw
dy. Między innymi dlatego warto ją przeczytać. Wielu
czytelnikom pomoże pewne fakty właściwie w głowach
poukładać.
Z przeświadczeniem, że jest to dobra i potrzebna
książka, zachęcam do jej lektury.

Poznacie Państwo miasto, które odżyło po II wojnie
światowej, a jego szybki rozwój nastąpił wiatach 70-tych
i 80-tych; poznacie też szanse, jakie niesie XXI wiek. Zmia
ny te obrazuje wzrost ludności od 18 tys. w 1945 roku, do
ponad 30 tys. w 1970 r., 58,8 tys. w 1989 i 61,1 tys. w 1999 r.
Obecnie Tczew liczy 60.649 mieszkańców. Inne liczby obra
zujące rozwój to zatrudnienie: 14.221 pracujących w 1970
r., 18700 w 1980 r., czyli wzrost w dziesięcioleciu o 31,5
%. W latach 1970-1980 wybudowano 4 750 mieszkań, a po
1980 r.-2.400 mieszkań.
Powierzchnia Tczewa wynosi 22,3 km kw., co decydu
je o tym, że jest czwartym, co do wielkości miastem woje
wództwa pomorskiego po Gdańsku, Gdyni i Słupsku, leżą
cym w sąsiedztwie aglomeracji o międzynarodowej randze.
Tczew jest korzystnie położony, na zachód od miasta budo
wana jest autostrada północ-południe, co jest kolejną szansą
rozwoju.
Tczew to miasto o bogatej tradycji historycznej, silnych
związkach gospodarczych i kulturowych z regionem w za
kresie obsługi rolnictwa, szkolnictwa, administracji, itp.
Położone jest w obszarze o wybitnych walorach agroekologicznych, w sąsiedztwie miast i obiektów zabytkowych
o międzynarodowej randze jak Gdańsk, Malbork, Gniew
i Pelplin.

Czesław Knopp

PRZEZ STALINGRAD
DO LONDYNU
OPOWIADANIE Z CZASU WOJNY

Czesław Knopp, Przez Stalingrad do Londynu. Opowiadanie
z czasu wojny, Kociewski Kantor Edytorski Tczew 2007, nakład
500 egz., form. 24 x 16,5 cm, s. 336, ii.

Czesław Glinkowski, Tczewskie szlaki turystyczne, wyd. II roz
szerzone, Studio Twórczego Działania „Carpe Diem" Tczew 2006,
nakład 1000 egz., form. 13 x 20 cm, s. 98, ii.

W następnym numerze
między innymi:

• Rodzina Z Pomorza (ciąg dalszy) Ewy Kowalczykowej
• Kociewie W Internecie Małgorzaty Kruk
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Historia i funkcje krzyży i kapliczek w dekanacie tczewskim
Kamili Gillmeister

CZARNA WODA
GNIEW
NOWE
PELPLIN
SKARSZEWY
SKÓRCZ
STAROGARD GD.
ŚWIECIE
TCZEW
BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEŻEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMĘTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŚLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

• Z nazewnictwa Pomorza coś Jarosława Szuty
• Regina Matuszewska z Czarnegolasu ireny opali
• Zdobywcy Świata Andrzeja Wędzika
z cyklu Pradzieje Kociewia
• Wystawa W Galerii na Poddaszu

Małgorzaty i Jerzego M. Karnasiewiczów

• Wątek kaszubski W kOCiewskiej familii TollikÓW

Bogdana K. Bielińskiego

Fot. Stanisław Zaczyński

