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Nauczycielka, Olga Stachowicz,
wraz z uczniami kl. VI c ze Szkođy Podstawowej nr 10 w Tczewie,
napisali sđowa piosenki o Tczewie do melodii „Jak dđugo w sercach naszych”,
któræ prezentujemy poniľej.

Jak däugo w herbie Tczewa
Widnieje gryfa znak.
Jak dawno z Lubiszewa
Nad Wisäö przybyä pan.
Ref.

Niech Ĕyje Tczew wspaniaäy
Sambora stary gród.
Nad brzegiem Wisäy stoi
Kociewia strzeĔe wrót!
Osiemset lat juĔ temu
Lwi – orzeä wzbiä siö w dal
I maäñ Maägorzatö
Z potwora wyrwaä äap.

Ref.

Niech Ĕyje...
Nad Wisäñ mosty stojñ
Znane na caäy Ĉwiat
Na Starym MieĈcie fara
Historii mierzy czas.

Ref.

Niech Ĕyje...
DziĈ Stare Miasto nasze
Zachwyca piöknem swym
Pomorskiej ziemi skarbem
Tczew jest juĔ nie od dziĈ.

Ref.

Niech Ĕyje...
JuĔ zawsze Wisäa wody
Na Baätyk bödzie säaè
A Ĕar z serc naszych mäodych
RozbäyĈnie w Ĉwietle fal.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Wielkanoc

Od redaktora
Z przyjemnoĈciñ informujö Czytelników,
Ĕe do grona finansujñcych wydawanie „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” doäñczyä samorzñd miasta Skarszewy. Decyzja
ta zapadäa podczas spotkania zorganizowanego przez czäonka Rady Programowej
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, posäa
Jana Kulasa w dniu 25 listopada br. w jego
Biurze Poselskim.
W spotkaniu uczestniczyli równieĔ Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie oraz czäonkowie
ww. Rady Programowej. Natomiast goĈèmi byli m.in. senator Andrzej Grzyb, burmistrz Skarszew Dariusz Skalski, prezydent Tczewa Zenon Odya, przedstawiciele
miast Starogardu Gdaþskiego i Pelplina.
Tematem posiedzenia byäy sprawy
dotyczñce wäaĈnie naszego kwartalnika, a mianowicie: zaangaĔowanie innych samorzñdów miast do wspóäfinansowania jego wydawania, co miaäoby
korzystnie wpäynñè na zawartoĈè pisma
i jego wyglñd.
Jak do tej pory, jedynie Burmistrz Miasta Skarszewy podjñä wspóäpracö w czöĈci
finansujñc KMR, jak równieĔ znalazä chötnych piszñcych, którzy zapeäniaè bödñ nasze äamy.
Korzystajñc z okazji Ĕyczö wszystkim
czytelnikom oraz piszñcym wesoäych Ĉwiñt
Zmartwychwstania Paþskiego.

O

Z rezurekcji na Ğniadanie

we uroczyste naboĪeĔstwo, rozpowszechnione gáównie w katolickich krajach sáowiaĔskich, wywodzi siĊ
ze Ğredniowiecznych misterium pasyjnych. W Polsce
rezurekcje, co z áaciĔskiego znaczy dosáownie zmartwychwstanie (resurrectio), wprowadzili boĪogobowcy-miechowici, czciciele mĊki Chrystusa i Jego zmartwychwstania,
sprowadzeni z Jerozolimy do Miechowa koáo 1163 roku.
Pierwszy opis naboĪeĔstwa rezurekcyjnego pochodzi z XIII
wieku i znajduje siĊ w ksiĊdze katedry páockiej i w tzw. Rytuale Piotrkowskim.
PozostaáoĞcią widowiska misteryjnego są trzy niewiasty
idące do grobu, a byli to przewaĪnie przebrani klerycy lub
ministranci, które jakby wprowadzaáy wiernych do koĞcioáa. NaboĪeĔstwo rezurekcyjne zaczynaáo siĊ o godz. 22.00,
a koĔczyáo o póánocy, jak obecnie liturgia Wigilii Paschalnej
w Wielką SobotĊ. Dopiero potem ogáoszenie zmartwychwstania przy grobie, procesja i pierwsza msza ĞwiĊta przeniesione zostaáy na wczesny poranek Wielkiej Niedzieli.
Ta okolicznoĞü nie mogáa pozostaü obojĊtna na obyczaj ludowy. W niedzielĊ o najwczeĞniejszym Ğwicie, miĊdzy godziną 3 a 5, na przedwioĞniu to przecieĪ jeszcze noc,
mĊska máodzieĪ urządzaáa po wsiach gáoĞne przemarsze
z bĊbnem, by zbudziü mieszkaĔców na rezurekcje. Zwyczaj ten
byá doĞü powszechny na caáym Pomorzu, a na ziemi kociewskiej bĊbniono najgáoĞniej w Dąbrówce Starogardzkiej, Skórczu, Zblewie i Czarnej Wodzie, co potwierdziáy badania BoĪeny
Stelmachowskiej. HaáaĞliwe bicie w bĊben miaáo przypomnieü
grzmot i trzĊsienie ziemi, bowiem wierzono, Īe zjawiska te towarzyszyáy chwili otwarcia grobu i zmartwychwstania.
Dawniej msza rezurekcyjna odbywaáa siĊ dokáadnie godzinĊ po wschodzie sáoĔca. Przy sprzyjającej pogodzie tĊ
poprzedzającą godzinĊ lud wykorzystywaá na obserwacjĊ
samego wschodu. Ludzie spieszyli na wzniesienie, by najlepiej dostrzec wynurzającą siĊ sáoneczną tarczĊ. Podobno
wówczas pojawiaá siĊ nad nią baranek z chorągiewką.
Na rezurekcjĊ wszĊdzie spieszono táumnie, a po mszy
pozdrawiano sáowami:
Chrystus zmartwychwstaá,
a odpowiadano
Prawdziwie zmartwychwstaá,
co pozostaáo do dziĞ w KoĞciele prawosáawnym.
Po powrocie z koĞcioáa w domu nastĊpuje krzątanina
wokóá Ğwiątecznego Ğniadania, które w ten wyjątkowy dzieĔ
jest nieco spóĨnione i najczĊĞciej zastĊpuje wielkanocny
obiad. Na Pomorzu w pierwszy dzieĔ Ğwiąt obiadu raczej nie
przygotowywano. Siadano do Ğniadania, które ciągnĊáo siĊ
do popoáudnia. Obecnie takĪe sprzyja temu domowa atmosfera, bowiem pierwsze ĞwiĊto – Wielka Niedziela spĊdzana
jest w gronie rodzinnym.
Fragment z ksiąĪki Romana Landowskiego pt. Dawnych obyczajów rok caáy, Wydawnictwo Diecezji PelpliĔskiej „Bernardinum”, Pelplin 2000.
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KAZIMIERZ DENEK

Dobra szkoáa i jej nauczyciel
CzĊĞü druga

O edukacji jutra zadecyduje nauczyciel

O

funkcjonowaniu szkoáy, uzyskiwanych przez uczniów wynikach ksztaácenia i wychowania dzieci
i máodzieĪy, przebiegu i efektach reform oĞwiatowych decyduje nauczyciel20, jego predyspozycje i cechy
osobowoĞci oraz kwalifikacje ogólne i profesjonalne. Szkoáa
jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel. Te sáowa wypowiedziane przez F. A. E. Diesterwega przed ponad 170 laty nic
nie straciáy na aktualnoĞci.
JesteĞmy Ğwiadkami mnoĪenia wiedzy o nauczycielskiej
profesji, czynnoĞciach i umiejĊtnoĞciach związanych z peánieniem przez niego pedagogicznych ról. Czy nauczyciel
ma byü przekaĨnikiem i popularyzatorem wiedzy, trenerem
umiejĊtnoĞci, przewodnikiem, mĊdrcem, mistrzem, przyjacielem? W jakim stopniu powinien umieü sprostaü kaĪdej
z tych ról? Wszystkie z nich są jego domeną.
Powraca pytanie: jakie wartoĞci i cechy gwarantują nauczycielowi skutecznoĞü i efektywnoĞü w jego aktywnoĞci
dydaktyczno-wychowawczej wĞród dzieci, máodzieĪy i dorosáych?
Z analiz wielu modeli ksztaácenia nauczyciela (najbardziej znanymi są koncepcje: psychologiczna, techniczno-cybernetyczna, humanistyczna) wynika, iĪ trudno jest wyprowadziü wzorzec nauczyciela XXI wieku. Z kaĪdego z nich
moĪna czerpaü elementy przydatne do ksztaátowania optymalnego wzorca. Najbardziej páodnym dla niego jest humanistyczna koncepcja zawodu. Ewoluuje ona w kierunku
wielofunkcyjnego, wielowymiarowego, miĊdzykulturowego i wielomoduáowego (zblokowanego) modelu ksztaácenia
kompetencji nauczyciela.
Budowanie spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy i w ramach niego reformowanie systemu edukacji narodowej wymaga bardzo dobrze przygotowanego nauczyciela, zarówno w zakresie nauczanego przedmiotu, jak i umiejĊtnoĞci
ksztaácenia. Ma on mieü szeroką wiedzĊ ogólną.
Jak przygotowaü go z punktu widzenia tu i teraz, a takĪe
oczekiwaĔ przyszáoĞci? Aby nauczyciel mógá wáaĞciwie wykonywaü funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuĔcze,
konieczne jest postrzeganie go przez uczniów jako autorytetu21. Wskazane jest, Īeby w swej aktywnoĞci wzorowaá siĊ
na fenomenie nauczyciela charyzmatycznego22. Rozumie on:
potrzeby, dąĪenia, prawa dzieci i máodzieĪy. Posiada umiejĊtnoĞü ich zaspokajania oraz wspóádziaáania ze spoáecznoĞcią nauczycieli, rodziców i Ğrodowiskiem lokalnym. Przyciąga on uczniów: cechami przywódczymi, siáą psychiczną,
kompetencjami, przewidywalnoĞcią, wiarygodnoĞcią, umie
odsáoniü tajemnice rzeczywistoĞci, wciągnąü w radoĞü poznania, stawiaü uczniom i sobie wysokie wymagania. Posiada umiejĊtnoĞü prowadzenia fascynującej lekcji oraz za-

KMR

ciekawienia, zainteresowania i zamiáowania przedmiotem
nauczania.
Edukacja jutra nakáada na nauczyciela obowiązek nowego rozumienia procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Opiera siĊ ono na takich jego cechach jak: ciągáoĞü (ustawicznoĞü ksztaácenia), wielowymiarowoĞü (wielostronnoĞü, obejmowanie róĪnych aspektów rzeczywistoĞci),
interaktywnoĞü, czyli ukierunkowanie na indywidualny
i integralny rozwój ucznia, spoáeczeĔstwa23. UwzglĊdnia teĪ
nowe wymiary edukacji. Chodzi o przygotowanie máodego
pokolenia do: pluralizmu; demokracji (przedstawicielskiej
i uczestniczącej); otwartoĞci, tolerancji i szacunku dla innego
Ğrodowiska naturalnego i kulturowego; równoĞci, negocjacji
i wspóáistnienia; wspóádziaáania i wspóápracy, odpowiedzialnoĞci; samodzielnoĞci myĞlenia i dziaáania, dialogu24. Ma on
teĪ byü nauczycielem „kraju ojczystego”. Mianem tym okreĞlam nauczyciela sprawującego rzetelnie i z oddaniem funkcje: opiekuna Szkolnego Koáa Krajoznawczo-Turystycznego, Szkolnego Klubu (Koáa) Krajoznawczo-Turystycznego
PTTK, klubu turystycznego ZHP, szkolnego koáa lub zespoáu máodzieĪowego PTSM, kierownika schroniska PTSM lub
PTTK, pedagoga podejmującego obowiązki organizatora
biwaku, rajdu, zlotu, záazu krajoznawczo-turystycznego,
wycieczki szkolnej, zielonej szkoáy, kolonii, obozu (staáego, wĊdrownego), zimowiska25. Odgrywają oni istotną rolĊ
realizatorów procesu dydaktyczno-wychowawczego nowoczesnej szkoáy. JednoczeĞnie są animatorami krajoznawstwa
i turystyki w Ğrodowisku dzieci i máodzieĪy szkolnej26.
Wraz z nowym rozumieniem edukacji zmianie ulegają
jej cele. Dla nauczyciela edukacji jutra nadrzĊdnymi wobec
celów są wartoĞci. W edukacji paĔstw Unii Europejskiej
są nimi: prawa czáowieka (godnoĞü osoby); ochrona praw
i swobód obywatela; praworządnoĞü demokratyczna; równoĞü szans jednostek, zbudowanie „kultury pokoju”, odrzucanie przemocy; poszanowanie innych ludzi, respektowanie
praw mniejszoĞci narodowych i etnicznych; solidarnoĞü
miĊdzyludzka; zrównowaĪony rozwój; ochrona ekosystemu; odpowiedzialnoĞü jednostkowa.
Brak jednolitego, metodologicznego podejĞcia do okreĞlania wartoĞci stanowi przeszkodĊ w porównywaniu i bilansowaniu badaĔ pod wzglĊdem uzyskanych rezultatów.
DąĪy siĊ Īeby aksjologia w Īyciu codziennym mieszkaĔców krajów czáonkowskich Unii Europejskiej ujawniaáa siĊ
w zwrotach: równoĞü ludzi; wolnoĞü; toĪsamoĞü narodowa;
poszanowanie rozumu i prawa; nienaruszalne, niezbywalne
prawa; dobro wszystkich; otwartoĞü na kulturĊ; demokracja;
przejrzystoĞü Īycia publicznego; sprawiedliwoĞü; solidarnoĞü; odpowiedzialnoĞü.
Charakteryzuje go intelektualna i moralna gotowoĞü gáoszenia prawdy. Nie moĪe on nie umieü wychowywaü dzieci
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O EDUKACJI JUTRA
i máodzieĪ w duchu pokoju, wolnoĞci, tolerancji, odpowiedzialnoĞci ekologicznej, norm prawnych, potrzeb humanistycznych,
zgodnoĞci z ogólnoeuropejskimi, spoáecznymi standardami,
normami i cnotami: „kardynalnymi” (roztropnoĞü, umiarkowanie, mĊstwo, sprawiedliwoĞü), „teleologicznymi” (wiara,
nadzieja i miáoĞü), „dnia codziennego” (uprzejmoĞü, punktualnoĞü, ĪyczliwoĞü, skromnoĞü, cierpliwoĞü, wdziĊcznoĞü, poczucie humoru). Ponadto do cnót tych naleĪą: samodyscyplina,
odpowiedzialnoĞü, wytrwaáoĞü, odwaga, lojalnoĞü, przyjaĨĔ,
uczciwoĞü, praca, wspóáczucie, tolerancja, patriotyzm27.
NoĞnikiem wartoĞci nauczyciela jest poprawne posáugiwanie siĊ przez niego jĊzykiem ojczystym28. Ludzie, którzy
mówią byle jak, na ogóá równie nieporządnie myĞlą. Prymitywny, ubogi jĊzyk uniemoĪliwia debatĊ publiczną oraz
formuáowanie i odbiór informacji. MoĪe takĪe dotykaü relacji wysoko osobistych, w których braki jĊzykowe utrudniają
przekazywanie fundamentalnych niejednokrotnie treĞci29.
Gdy patrzymy na Wawel, katedry w GnieĨnie, Páocku, Poznaniu, Warszawie zastanawiamy siĊ, ilu wydarzeĔ
Ğwiadkami byáy te wspaniaáe obiekty. Uzmysáawiamy sobie,
Īe wieki sukcesów, klĊsk, wesela i smutku przemijaáy nad
tymi zabytkami, a one wciąĪ trwają i wymowniej od ksiąĪek
opowiadają o naszej OjczyĨnie. Obiekty te jako relikty dziedzictwa narodowego darzymy czcią i otaczamy opieką, Podobnie traktujemy inkunabuáy, rĊkopisy, psaáterze, kroniki,
dzieáa pisarzy, poetów i uczonych przekazywane nam przez
przodków. JesteĞmy spadkobiercami tego dziedzictwa. PowinnoĞcią naszą jest przekazywanie jego w nie uszczuplonej
postaci nastĊpcom.
Gdzie obok kamiennych i pisanych reliktów naszego
dziedzictwa narodowego moĪemy znaleĨü jeszcze wczeĞniejsze, najdawniejsze jego zabytki? Co jest naszym dziedzictwem z najbardziej zamierzcháej przeszáoĞci Ğwiadczy
o tym, Īe jesteĞmy Polakami? Jest nim mowa, nasz polski
jĊzyk ojczysty.
Nie byáo jeszcze Kruszwicy, Gniezna, Poznania, nie zamierzano budowaü Krakowa a juĪ nie tylko Piast z Rzepichą,
ale teĪ nieznani z imion ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie mówili zbliĪonym, co my jĊzykiem. Nie ma takiego
obiektu sakralnego, zamku i zapisu, który moĪe poszczyciü
siĊ taką historią jak jĊzyk. Warto to sobie uzmysáowiü. MoĪe
wówczas z wiĊkszym szacunkiem bĊdziemy siĊ odnosiü do
jĊzyka jako praĨródáa naszego dziedzictwa narodowego,
którego naduĪywamy, oddychając nim jak powietrzem, nie
zdając sobie sprawy z jego bezcennej wartoĞci30.
Dawniej jĊzyk okreĞlano jako Ğrodek udanego porozumiewania siĊ. WspóáczeĞnie mówi siĊ o nim jako narzĊdziu
skutecznej komunikacji. Od anglicyzmów i dziwnych polsko-angielskich twórców jĊzykowych roi siĊ w telewizji
i prasie. Ostatnie lata to rozkwit Internetu, telefonii komórkowej. Wraz z tym zrodziáa siĊ elektroniczna mowa, która
odbiega od poprawnej polszczyzny.
Kalectwo jĊzykowe nie ominĊáo takĪe szkóá. MáodzieĪ
zbyt czĊsto w swoje wypowiedzi wplata obce sáowa, bo tak
podobno jest „trendy”. JĊzyk ojczysty jest istotnym wyznacznikiem toĪsamoĞci narodowej. Dlatego trzeba wzmacniaü wĞród dzieci, máodzieĪy i dorosáych poczucie dziedzictwa kulturowego, w tym jĊzykowego.
Zmiany w edukacji wymagają trafnego okreĞlenia zadaĔ dla systemu ksztaácenia nauczyciela. Na czoáo wysuwa
siĊ przygotowanie nauczyciela o wysokich kompetencjach
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zawodowych, umiejĊtnoĞciach gromadzenia i przetwarzania nowych informacji, podejmowania decyzji oraz skutecznego dziaáania. Nie moĪe mu byü obce: rozwiniĊta
zdolnoĞü komunikowania siĊ; nawiązywanie kontaktów
i wpáywanie na otoczenie, poprzez mistrzowskie opanowanie sztuki dialogu31.
SpoáeczeĔstwo wiedzy stawia przed kaĪdym z jego
czáonków, a szczególnie wobec nauczyciela, wymóg posiadania wysoko rozwiniĊtej umiejĊtnoĞci komunikowania siĊ,
kooperacji spoáecznej, jak równieĪ umiejĊtnoĞci rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji32. Wymaga ono odchodzenia od tradycyjnego modelu edukacji reprodukującej
wiedzĊ ku komunikacyjnemu procesowi ksztaácenia, opartemu o metody aktywizujące, które sprzyjają efektywnemu
nauczaniu i uczeniu siĊ.
Strategią edukacyjną, a równoczeĞnie wiodącą metodą
komunikacji interpersonalnej jest dialog. Ta forma porozumiewania nauczyciela z uczniem wymaga peánego otwarcia
siĊ uczestników procesu ksztaácenia, uwraĪliwienia na osobĊ
i sprawy tej drugiej strony, odrzucenia postawy egoistycznej,
a tym samym przyjĊcia empatycznej.
W literaturze przedmiotu rozróĪnia siĊ m.in. dialog
poznawczy, który umoĪliwia wymianĊ informacji, sáuĪy
poznaniu faktów, teorii, argumentów, praw. W dotarciu do
treĞci wewnĊtrznego Īycia czáowieka oraz zlikwidowaniu
anonimowoĞci, miĊdzy edukującym a edukowanym, pomaga dialog egzystencjalny. Istnieje takĪe dialog wewnĊtrzny
charakteryzujący percepcjĊ ucznia wobec tekstu wygáaszanego przez nauczyciela czy rozwaĪania nad treĞciami podrĊcznika, co znacznie rozwija myĞlenie abstrakcyjne.
Starannie przygotowany przez nauczyciela i metodycznie przeprowadzony dialog w postaci dyskusji, pogadanki,
czy teĪ innych form, posiada wiele walorów dydaktycznych.
Uczy gáĊbszego rozumienia problemów, samodzielnego zajmowania stanowiska, operowania argumentami, liczenia siĊ
ze zdaniem innych, lepszego ich rozumienia. Sprzyja równieĪ klarowaniu siĊ wáasnych przekonaĔ i ksztaátowaniu poglądu na Ğwiat. W osiągniĊciu wymienionych umiejĊtnoĞci
pomaga wzbudzanie i rozwijanie aktywnoĞci uczniów.
W dialogu nastĊpuje rozumienie, nie tylko innych, ale
równieĪ siebie. Bywają sytuacje, kiedy dopiero w chwili
mówienia uĞwiadamiamy sobie coĞ, nad czym nigdy siĊ nie
zastanawialiĞmy. Prawdziwy dialog polega na otwarciu siĊ
obydwu stron na nowe doĞwiadczenie. MoĪliwe jest ono
dziĊki pytaniom o coĞ co jest niejasne, peáne wątpliwoĞci,
problematyczne. Wedáug Platona, warunkiem stawiania pytaĔ jest wprowadzenie zamĊtu wĞród uczestników rozmowy.
Pojawienie siĊ pytania oznacza pomysá. Dlatego autentycznej rozmowie trzeba nadaü strukturĊ pytaĔ i odpowiedzi.
W rzeczywistym dialogu nie chodzi o to, by ktoĞ wygraá czy
przegraá, lecz aby „rzecz” o której mowa, byáa jasna i zrozumiaáa. Pytania i polecenia formuáowane na zajĊciach przez
nauczyciela akademickiego, są waĪnym instrumentem pobudzania i rozwijania aktywnoĞci uczniów. W praktyce szkolnej przewaĪają pytania i polecenia, które skáaniają jedynie
do odtwarzania informacji, np.: „opisz...”, „opowiedz...”,
„w którym roku...”, „jak siĊ nazywa...”, „jak dziaáa...”,
„z czego jest zbudowany...”33. Takie pytania i polecenia są
maáo inspirujące, peánią funkcjĊ kontrolną i oceniającą,
a zakres ich stosowania jest wąski. WyĪszą aktywnoĞü umysáową studentów mogą wywoáaü pytania i polecenia sáuĪą-
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ce do przetwarzania i wytwarzania informacji, np. „dlaczego...”, „w jaki sposób moĪna wykonaü...”, „co naleĪy
zmieniü...”, oceĔ...”, „jakie są gáówne przyczyny...”, „jakie
mogą byü skutki...”, „zaprojektuj...”, „porównaj...”, „uzasadnij...”. Tak sformuáowane pytania stanowią waĪny Ğrodek
do sterowania pracą intelektualną máodzieĪy i nie są tylko
sposobem kontrolowania wiedzy. Ponadto powinny one stanowiü warsztat metodyczny twórczego nauczyciela”34.
DogáĊbna znajomoĞü strat edukacyjnych, okreĞlanych
w naszej literaturze niepowodzeniami szkolnymi, ich istoty,
koincydencji, rodzajów, uwarunkowaĔ, roli w najbliĪszym
otoczeniu ucznia i Īyciu spoáeczno-ekonomicznym, umiejĊtnoĞü zapobiegania im i skutecznej z nimi walki kwalifikuje
siĊ do cech konstytutywnych nauczyciela edukacji jutra.
Niepowodzenia szkolne są ubytkiem owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wpisują siĊ w jej ryzyko. Trzeba
podejmowaü wszelkie skuteczne zabiegi ich minimalizacji.
Oznacza to dbaáoĞü i troskĊ o to Īeby rozmiary strat szkolnych nie przekraczaáy granicy tolerancji báĊdu efektywnej
dziaáalnoĞci edukacyjnej nauczyciela. Stąd trafne jest konsekwentne i z determinacją dopominanie siĊ przez A. KarpiĔską, Īeby rozstrzyganie niepowodzeĔ szkolnych (...) odbywaáo siĊ na innej drodze zabiegów pedagogicznych, aniĪeli
drugorocznoĞü35. Jak to robiü Īeby nie odbywaáo siĊ to kosztem obniĪania jakoĞci pracy szkoáy?
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Prezentujemy fragment przedruku z KOCIEWIA
– Dodatku regionalnego „GoĔca Pomorskiego” poĞwiĊconego sprawom ziemi kociewskiej z grudnia 1938 r.
Zachowano oryginalną pisowniĊ.

EUG. TKACZYK

Kilka wiadomoĞci
o szkole czyĪykowskiej
z poáowy XIX wieku
(...).
W roku 1844 do szkoáy czyĪykowskiej miaáo uczĊszczaü
okoáo 170 dzieci. MówiĊ miaáo uczĊszczaü, w rzeczy samej
uczĊszczaáo ok. 100 dzieci, bo dla wiĊcej nie byáo miejsca
w izbie szkolnej. Od dáuĪszego czasu ks. prob. Mattenmeyer
zabiegaá o drugiego nauczyciela wyznania katolickiego. Na
początku 1845 roku Rejencja znalazáa kandydata, a stwierdziwszy, Īe wáada dostatecznie jĊzykiem polskim, mianowaáa go prowizorycznym nauczycielem na CzyĪykowie.
Dnia 28 lutego t. r. ks. prob. M. wprowadziá Malinowskiego w urząd w obecnoĞci ewang. inspektora szkolnego oraz
czáonków zarządu szkolnego. Prob. M. przemówiá na temat
obowiązków nauczyciela, wspomniaá o trudnoĞciach, na jakie spotkaü moĪe w wykonywaniu swego zawodu na CzyĪykowie. NastĊpnie odebraá od nauczyciela wyznanie wiary
oraz odczytaá mu dawny reskrypt rejencji, z treĞci którego
dowiedziaá siĊ máody nauczyciel, Īe urzĊdnik oddający siĊ
pijaĔstwu zostanie zwolniony bez odprawy emerytalnej, jeĪeli dwóch wiarygodnych Ğwiadków zezna, Īe widzieli go
kilkakrotnie w stanie nietrzeĨwym na ulicy lub w lokalu
publicznym.
Po tych piĊknych widokach na przyszáoĞü oddano nowemu nauczycielowi izbĊ szkolną w wydzierĪawionym budynku, urządzenia szkolne, skáadające siĊ z 6 stoáów z áawkami,
jednej áaweczki ustawionej oddzielnie – dla nygusów – oraz
jednej tablicy. Dalej pomoce naukowe jak: 7 elementarzy
z luĨnymi kartkami, pochodzącymi z róĪnych elementarzy
oraz elementarz Ğcienny.
Klasa Malinowskiego liczyáa 47 cháopców cháopców
i 39 dziewczynek, razem 86 dzieci. Nauka odbywaáa siĊ przed
i po poáudniu, od godz. 8 do 11 i od 13 do 16. KaĪda klasa miaáa po 30 lekcyj tygodniowo. Nauka religii (6 godz. tygodniowo) odbywaáa siĊ oddzielnie dla dzieci katolickich i ewangelickich. Codziennie pierwsza lekcja byáa przeznaczona na naukĊ
religii. Dzieci katolickich byáo 120, ewangelickich 60.
UposaĪenie byáo inne dla nauczyciela katolika a inne dla
ewangelika. Nauczyciel ewangelicki dostawaá rocznie w gotówce 72 talary, miaá 7 mórg pola, ogród warzywny i sad,
oprócz tego dostarczaáa mu gmina rocznie 20 korcy pszenicy,
4 jĊczmienia, 4 grochu i 12 korców Īyta. Ogólny dochód szacowaá ks. Mettenmeyer na 182 talarów rocznie. Nauczyciel
katolicki pobieraá tylko 80 talarów rocznie. Wobec tego znajdowaá siĊ czĊsto w trudnych warunkach materialnych. Nieraz
byá zmuszony prosiü regencjĊ o subwencjĊ, gdyĪ z pobieranej pensji nie byá w stanie zakupiü sobie nieraz butów.
(...)
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ZENON GURBADA

Z ksiĊgi adresowej
Nowe – 1929 rok

Im siĊgamy odleglejszych czasów, tym trudniej trafiü na wiarygodne dokumenty. Zawieruchy wojenne
i róĪne zdarzenia losowe wiele z nich wyeliminowaáy bezpowrotnie z obiegu. Dlatego dla regionalistów zainteresowanych lokalną historią odnalezione i upublicznione dokumenty Ĩródáowe są prawdziwym skarbem.
WaĪną sprawą jest ich rozpowszechnienie i dostĊpnoĞü, co zawdziĊczamy dzisiaj publikacjom internetowym.
MiáoĞnikom wszystkich miejscowoĞci leĪących w granicach odrodzonej po drugiej wojnie Ğwiatowej Rzeczypospolitej polecam „KsiĊgĊ adresową Polski wraz z Wolnym Miastem GdaĔsk dla handlu, przemysáu,
rzemiosáa i rolnictwa na 1929 rok” – przygotowaną przez Wydawnictwo Towarzystwa Reklamy MiĊdzynarodowej – Spóáka z odpowiedzialnoĞcią udziaáami w Warszawie.

W

áaĞnie zapisy tej ksiĊgi pragnĊ przybliĪyü czytelnikowi, dla przypomnienia historii oraz ludzi
z tamtych lat, którzy ją tworzyli mieszkając
i pracując w Nowem. NajczĊĞciej, w zapisach KsiĊgi, ich
nazwiska są wymieniane z inicjaáem imienia, a nazwy ulic
i numeracja posesji wedáug ówczesnych oznaczeĔ. Z reguáy
nazwy ulic pokrywają siĊ z obecnymi. Jedynie ul. Kolejowa
rozpoczynaáa siĊ od pl. Ğw. Rocha, a ul. GdaĔskie PrzedmieĞcie przemianowano w 1938 roku na ul. Gen. Komierowskiego. Ulica Sądowa obecnie nazywa siĊ Bydgoską,
a ul. Wojska Polskiego doĞü powszechnie jest nazywana
Klasztorną, czyli – jak dawniej.
Nowe w 1929 roku wraz z przedmieĞciami: Miejski Bochlin, Miejski Tryl i Przyny byáo miastem liczącym 5154
mieszkaĔców. Dziaáaá tu Sąd Powiatowy, dla którego nadrzĊdnym byá Sąd OkrĊgowy w Grudziądzu. WaĪną rolĊ dla
áącznoĞci z obszarem caáego paĔstwa peániáa oddana do
uĪytku w 1902 roku prywatna linia kolejowa z Nowego do
Twardej Góry. Dla przewozu towarów drogą wodną otwarta
byáa przystaĔ Īeglugi parowej na WiĞle. Funkcjonowaá Komisariat StraĪy Celnej. Magistrat mieĞciá siĊ w naroĪnym
budynku przy ul GdaĔskiej i Krótkiej. Czynne byáy dwa
koĞcioáy katolickie, koĞcióá ewangelicki, synagoga, szpital
miejski o 25 áóĪkach, gazownia, wodociąg, rzeĨnia miejska
oraz, zainstalowana w latach 1928-1929, sieü niskiego napiĊcia, zasilana prądem z elektrowni krajowej w Gródku.
Miasto organizowaáo szeĞü jarmarków rocznie. Szczyciáo
siĊ teĪ posiadaniem parku miejskiego. Dziaáaáo tu wiele instytucji, stowarzyszeĔ i organizacji spoáecznych oraz związki zawodowe i Ochotnicza StraĪ Ogniowa.
Urząd burmistrza sprawowaá Wáadysáaw JabáoĔski,
a przewodniczącym Rady Miejskiej byá Mieczysáaw ĝliwiĔski. Dyrektorem Szpitala Miejskiego, przy ul. GdaĔskie
PrzedmieĞcie, byá dr med. Maksymilian Neumann, a dyrektorem RzeĨni Miejskiej – dr wet. Ernest Arndt.
Miasto posiadaáo Zakáad Wodociągowy i GazowniĊ
Miejską, którymi kierowaá monter àukowski. Gazownia
i wieĪa ciĞnieĔ znajdowaáy siĊ przy ul. ZduĔskiej, a stacja
uzdatniania wody i przepompownia – przy ul. Kwiatek.
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Nowe byáo siedzibą dwóch banków: Banku Ludowego
przy ul. GdaĔskiej i Oddziaáu Banku Powiatowego oraz Komunalnej Kasy OszczĊdnoĞci przy ul. Sądowej 26. Dzieci
uczyáy siĊ w Publicznej Szkole Powszechnej, której kierownikiem byá Franciszek Tytulski. W gmachu tym mieĞciáa siĊ
równieĪ PaĔstwowa Szkoáa Zawodowa Doksztaácająca.
Mieszkali tu i pracowali adwokaci i notariusze: Czesáaw Gauza oraz Jeziurski – obaj swoje kancelarie prowadzili przy ul. Sądowej. Nie zabrakáo teĪ komornika, którym
byá Franciszek Chojnicki. Biuro pisania podaĔ i táumaczeĔ
prowadziá A. RomaĔski – ul. Dáuga 4. Miejscowa drukarnia
prowadzona przez Wá. Wesoáowskiego przy ul. GdaĔskiej
23 wydawaáa równieĪ raz w tygodniu „GazetĊ Nowską”.
O zdrowie mieszkaĔców, oprócz dr. M. Neumanna dbaá
równieĪ dr M. Boetcher. ZĊby leczyli: Max Rogatzki i Kocik
– obaj mieszkający przy Rynku. Porody nowych mieszkaĔców odbieraáy akuszerki: M. Bleja i M. WiĞniewska. Leki
sprzedawaáa apteka „Pod Oráem” przy Rynku 12, której
wáaĞcicielem byá Antoni Klemens.
W 1929 roku w mieĞcie funkcjonowaáy zakáady przemysáowe oraz rzemieĞlnicze i handlowe, prowadzące róĪnorodną dziaáalnoĞü gospodarczą oraz majątek ziemski Stanisáawa
Wojnowskiego (KoĔczyce 410).
W branĪy drzewnej naleĪy wymieniü trzy tartaki: Ot.
Demler – ul. Zielona 8, H. WokĘck – ul. Gd. Przedm. 3
i F. JĊdrzejowski. Obrotem materiaáami drzewnymi zajmowaáa siĊ Spóáka Komandytowa M. Fitzermann – ul. Sądowa 8. Przerobem drewna i produkcją mebli zajmowaáy
siĊ zakáady: Fr. Gburek – Podgórna 4, Paweá GrĦneberg
– Rynek 11, Gust. Hunsdorf – Sądowa 26a, Jerzy Hunsdorf
– Klasztorna 8, Franciszek Luda – Kolejowa 22, Bracia
Sonnenwald – ZduĔska 7, Franc. Strippentow – Sądowa 10
i Henryk WokĘck – Gd. Przedm. 3. DziaáalnoĞcią rzemieĞlniczą w stolarstwie zajmowaáy siĊ warsztaty: P. Czarkowski – Sądowa 20a, A. Dąbrowski – Nowa 7, A. Fankidejski,
W. SoliĔski, J. Haberland, E. Hunsdorf – Dáuga 3, O. Kling,
P. àukowski, F. Otlewski, F. Pater, J. Sieg – Kolejowa 4,
F. Stasiewski, T. Strippentow, J. Trocker – Sądowa 16,
G. Tehsmer, A Wróblewski, B. Wróblewski i A. ĩurawski
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– Przykop 3. Bednarstwem trudnili siĊ Dąbrowski – WiĞlana, Fischer – Dáuga i Knarr – Nowy ĝwiat. Koáodziejstwo
prowadziá E. Laskowski – Kolejowa 23. Produkcją mebli
wiklinowych zajmowaáy siĊ firmy: Aug. Frankowski – Kolejowa 2/3 i Bracia Fitzermann – Sądowa 8, a usáugi koszykarskie Ğwiadczyá K. Hensel – Grudziądzka 1.
W branĪy metalowej wytwarzaniem maszyn rolniczych zajmowaáo siĊ przedsiĊbiorstwo Gustawa Voss
– Kolejowa 20. Warsztaty mechaniczne prowadzili: Józef
Olszewski – Rynek 10, Czesáaw Paluchowski – Rynek 7,
Jan Paluchowski – KoĞciuszki 3 i P. Szczblewski, usáugi
Ğlusarskie Ğwiadczyá J. Otlewski, tokarskie: Romej – Zielona 1 i H. Schulz – Targowisko, blacharskie: G. Klain
– Rynek 23 i J. Sylwestrowicz, a kowalskie: W. Kohls
– Sądowa, H. Prengel – Kolejowa 12, F. Schwarz – Kolejowa 10 i M. Wygodzki – Kolejowa 6. Wyroby Īelazne
moĪna byáo kupiü w sklepach: A. Kleinwachter – Klasztorna 4 i J. SiudziĔski – Rynek 22. Stare Īelastwo skupowaá K. KrzemiĔski – Dáuga 25.
MieszkaĔcy Nowego i okolic mogli korzystaü z usáug
wielu innych zawodów. Budownictwem zajmowaáa siĊ firma
Wikrik – Zajączkowski, cegáĊ produkowaá W. Hubschmann,
wyroby cementowe Fr. Thieleman – Gd. Przedm. 26/27,
a kafle M. Klein. W branĪy skórzanej siodlarstwem zajmowaá siĊ E. Schlosser, a obrotem skórą: N. Neuhaus, B. Szybrowski – Klasztorna 6, O. Wedel – GdaĔska 14 i J. Wetzer.
Zegarmistrzostwem zajmowali siĊ: Fr. JasiĔski – GdaĔska
11, H. Netzelmann – GdaĔska 16 i A. Nowakowski – Rynek 18. Usáugi malarskie Ğwiadczyli: L. Rządcowski – Grudziądzka, F. Sylwestrowicz – Dáuga i E. Worth.
W branĪy rolno-spoĪywczej funkcjonowaáy hurtownie:
Oddziaá Wielkopolskiego Skáadu Kawy „Weska” – GdaĔska
9 i Spóádzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” – Dworcowa 15. Obrót zboĪem prowadzili: Lampiarski – Sądowa 22
i M. SiudziĔski – Sądowa 2, ziemiopáodami: Fr. Grunbrowski – Nowa, M. SiudziĔska i L. Szenk – GdaĔska 13,
bydáem: F. Bajer – Dáuga 9, P. Grajewski – ZduĔska 10
i B. SmoczyĔski – Rynek 19 i koĔmi – J. Gibowski. MleczarniĊ prowadzili Wá. Michalski – Prill – Zielona 1, máyny: Iz. Skalski – KoĞciuszki 5 i F. Fryk, a wiatrak I. Prill.
Wódki i likiery wytwarzali: J. Borkowski – KoĞciuszki,
A. Rogowski, Mieczysáaw ĝliwiĔski – Grudziądzka 10
i Wá. Wilczowski – Rynek 4, ocet: Fr. GórczyĔski – Klasztorna 5 i R. Mierna – KoĞciuszki, a wody mineralne oferowaá
F. GaszyĔski. Piwo rozprowadzaáa J. SmoczyĔska – GdaĔska 25. Artykuáy spoĪywcze i kolonialne prowadziáy sklepy:
Fr. Bochantyn – KoĞciuszki 6, J. Borkowski, Herman – KoĞciuszki 3, M. KoĞciĔska – Garbuzy 7, F. Troll – GdaĔska,
P. Maina – GdaĔska, T. Pilarski – GdaĔska, B. Rogowska
– Klasztorna 2, F. Rogowski – GdaĔska, F. Ruszycki – Grudziądzka i M. ĝliwiĔski – Grudziądzka. Piekarnie wraz ze
sklepami prowadzili: P. Chyáa – Rynek 28, Dysarz – Klasztorna, W. Nikodem – Grudziądzka 18, Pawlikowski – GdaĔska 8, I. Skalski, Sz. Szczukowski, S. Wiecki – Ğw. Rocha
2 i G. Nobel – Klasztorna 14. MiĊso i wĊdliny wytwarzali
i sprzedawali: E. Behr. – Sądowa 12, A. Dambek – GdaĔska
10, J. Gibowski – GdaĔska 12, P. Klahs – Grudziądzka 7,
F. Kuncelmann – Dáuga 1, F. SmoczyĔski – Rynek 14, Siostry ĝmigierskie – GdaĔska 8 i F. Stasiewski – GdaĔska 22.
Ryboáówstwem trudniá siĊ F. Zdanowicz. Ogrodnictwo prowadzili O. Radtke – E. Wollenweber, a owoce sprzedawali:
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B. Brucki – Rynek 34, A Fankidejski – WiĞlana 5, A. Radtke
– Gd. Przedm. 31 i A. Zimny.
WaĪną rolĊ speániaáo hotelarstwo i gastronomia. GoĞciny uĪyczaáy hotele: „Biaáy Orzeá” Otto Meyer – Rynek
2, „Concordia” – KoĞciuszki 1 i „Dom Polski” – Kolejowa 28. Restauracje prowadzili: H. Baumann – Ğw. Rocha 3,
Bodzentyn – KoĞciuszki, F. Kohls – Rynek 32, Fr. Krogoll
– GdaĔska 19, Aleks Maciejewski – Ğw. Rocha, E. Mechlin
– GdaĔska 5, J. Pawlikowski, Fr. Rogowski – GdaĔska 21,
P. Szczukowski – GdaĔska 2 i S. Wiecki. Ponadto S. Wiecki
prowadziá kawiarniĊ „Pomorzanka” – Ğw. Rocha 2, a Stachula w Rynku. Wyszynk trunków prowadzili: F. CieĞliĔski,
B. Lordowski, P. Mechlin, O. Mayert i B. Stasiewski.
W pozostaáych branĪach obsáugą spoáeczeĔstwa zajmowaáo siĊ wielu rzemieĞlników i kupców. Usáugi fryzjerskie prowadzili: Z. Majewski, B. Niedziaákowski i J. Talarowski. Kapelusze damskie wykonywaáy: M. RóĪaĔska
– Sądowa, J. Szturma – Rynek i K. Wachowska. Usáugi
krawieckie wykonywaáy warsztaty: B. Cejrowski, Fr. Karasiewicz – Kolejowa 6, J. Kotowski – Sądowa, J. Laskowski – Gd. Przedm. 8, O. Rota, B. Wojtyniak – Klasztorna
12, R. Zajdlic – Grudziądzka 2 i W. Zieman. Szewstwem
i naprawą obuwia zajmowali siĊ: L. Augustyn – Rynek
15, J. KrĦger – Grudziądzka 14, J. Murawski – Rynek 10,
P. Sylwestrowicz i P. Voss – Grudziądzka 13. Fotografowaniem zajmowali siĊ: R. Halicki – GdaĔska 16 i Wiecki
– Ğw. Rocha. Sklepy báawatnicze prowadzili: J. Goldschlag
– Ğw. Rocha 3, W. JaĪdĪewski – Rynek 25, A. Krause,
S. Mayer – Rynek 8, Czesáaw Paluchowski, S. SĊkowski
– Rynek 27 i M. Lichross. Galanteryjne: Hunsdorf – Rynek
i à. Mittwode – Rynek 6. Drogeryjny asortyment rozprowadzali: R. Halicki – GdaĔska, Antoni Klemens – Rynek
12 i „Pod Lwem” – GdaĔska 16. KsiĊgarnie i materiaáy
piĞmienne prowadzili: O. Bednarz – GdaĔska 3 i Wesoáowski – GdaĔska. Naczynia kuchenne sprzedawaá Rogórski
– Rynek. Tapety rozprowadzaá L. RzĊdkowski – Grudziądzka 9. Towary róĪne sprzedawaáy sklepy: M. Dąbrowski
– pl. Klasztorny 1, F. Fitzerman – Garbuzy 6, J. Kamrowski – Kolejowa 9, S. NarzyĔska – Rynek 11, B. Stoáajowski – Sądowa 28 i L. Szenk – GdaĔska 13. WĊgiel moĪna
byáo kupiü w skáadnicach: F. Krogoll – GdaĔska, Mechlin
– GdaĔska i O. Meissner.
W celu zabezpieczenia dostaw towarów funkcjonowaáy przedsiĊbiorstwa ekspedycyjno–przewozowe. Na trasie
Nowe – Twarda Góra kursowaáa kolej Towarzystwa Przewozowego, ekspedycją zajmowali siĊ Feliks DerĪewski
– Nowa 3, B. Stasiewski – Dworcowa i firma Lampiarski,
która dysponowaáa autobusem kursującym na trasie Nowe
– Grudziądz.
Prezentowany powyĪej wykaz firm dziaáających przed
rokiem 1929 spisaáem z internetu: http://www.jewishgen.
org/jvi–pl/bizdir. Zawiera przeszáo dwieĞcie podmiotów
gospodarczych dziaáających w Nowem. Stan ten wykazuje
znaczne nasycenie rynku wszelaką wytwórczoĞcią i usáugami. Dlatego moĪna stwierdziü, Īe juĪ wtedy Nowe byáo silnym centrum gospodarczym. Rozwijając wytwórczoĞü rzemiosá drzewnych, z upáywem lat, wybiáo siĊ w stolarstwie na
oĞrodek meblarski, który staá siĊ sáawny w kraju i poza jego
granicami. Do jego rozsáawienia przyczyniáy siĊ targi meblowe, zorganizowane dwukrotnie jeszcze przed wybuchem
drugiej wojny Ğwiatowej.
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Z HISTORII WSPÓãCZESNEJ

JAN KULAS

Trzej parlamentarzyĞci z Kociewia
MinĊáo juĪ trochĊ czasu od ostatnich wyborów parlamentarnych. Daje to lepszy dystans i moĪliwoĞü gáĊbszej refleksji. Faktem niezaprzeczalnym jest, Īe w wyniku elekcji z dnia 21 paĨdziernika
2007 roku, Kociewie po raz pierwszy od 1989 roku, ma aĪ trzech parlamentarzystów, dwóch posáów i senatora. NaleĪy wyraziü nadziejĊ, Īe aktywnoĞü Jana Kulasa i Sáawomira Neumanna oraz
Andrzeja Grzyba, dobrze posáuĪy rozwojowi Kociewia.

W

pierwszych czĊĞciowo wolnych (na 33 procent)
wyborach do Sejmu z 4 czerwca 1989 roku posáanką Kociewia, w ramach okrĊgu tczewskokoĞcierskiego, zostaáa gdaĔszczanka, lekarz Olga KrzyĪanowska. Mandat zapewniáa jej popularnoĞü Komitetu
Wyborczego „SolidarnoĞü”. W kolejnych wyborach, juĪ caákowicie wolnych, Kociewie reprezentowali Bogumiá Szreder, Jan Kulas i Krzysztof Trawicki. W póĨniejszych latach
„kociewski” mandat sprawowali miĊdzy innymi: Daniela
Chrapkiewicz, Andrzej Liss, GraĪyna Paturalska, Zdzisáaw
Stachowicz. Panowie J. Kulas, A. Liss, B. Szreder i K. Trawicki sprawowali mandat poselski dwukrotnie.
W minionym 18-leciu máodej demokracji nigdy nie udaáo siĊ przedstawicielowi z Kociewia zdobyü mandatu senatorskiego. Sytuacja ulegáa zmianie dopiero w ostatnich wyborach parlamentarnych. Generalnie do tego czasu mandaty
senatorskie w okrĊgu gdaĔskim przypadaáy zawsze przedstawicielom Trójmiasta.
Wybory parlamentarne z 21 paĨdziernika 2007 roku
istotnie zmieniáy mapĊ parlamentarną na Kociewiu. Bowiem
po raz pierwszy udaáo siĊ utrzymaü dwa mandaty poselskie
i dodatkowo pozyskaü mandat senatora. Ten polityczny sukces dla kandydatów kociewskich staá siĊ moĪliwy za sprawą
popularnoĞci i wysokiej zdolnoĞci elekcyjnej Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Gwoli sprawiedliwoĞci
trzeba dodaü, Īe kociewscy kandydaci za sprawą równieĪ
wáasnej przedsiĊbiorczoĞci zdoáali z tej szansy skorzystaü.
I tak w Starogardzie GdaĔskim bezapelacyjnie posáem zostaá
dotychczasowy starosta Sáawomir Neumann. Startując z wysokiej szóstej pozycji na liĞcie PO uzyskaá on 11 742 gáosy.
W Tczewie zdecydowanie zwyciĊĪyá piszący te sáowa, który
chociaĪ startowaá z odlegáego 14 miejsca na liĞcie PO, uzyskaá jednak 9 607 gáosów i objąá mandat poselski. Czarnym
koniem zawodów wyborczych do Senatu okazaá siĊ Andrzej
Grzeb, który sam nawet nie bardzo wierzyá w swój sukces.
Faktycznie jednak uzyskaá mandat senatorski w caákiem
dobrym stylu, tuĪ za Bogdanem Borusewiczem, uzyskując
179 414 gáosów. Trzeba dodaü, Īe Komitet Wyborczy PO
w gdaĔskim okrĊgu wyborczym obejmującym Kociewie,
zdobyá komplet trzech mandatów senatorskich. Tak wiĊc
i do Sejmu i do Senatu, na Pomorzu i na Kociewiu, najwiĊkszy sukces odnieĞli kandydaci z PO. JednakĪe duĪym
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walorem kociewskich kandydatów byáa ich wysoka pozycja
w strukturach samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego. Andrzej Grzyb peániá funkcjĊ wiceprzewodniczącego
Sejmiku, Jan Kulas przewodniczyá najwaĪniejszej komisji
w Sejmiku – Komisji BudĪetu i Finansów. Z kolei Sáawomir Neumann po raz drugi piastowaá funkcjĊ starosty starogardzkiego. Nie przypadkiem takĪe liderzy PO na Pomorzu
wyciągnĊli trafne wnioski z przegranej kampanii wyborczej
do parlamentu w 2005 roku. W elekcji 2007 roku w kaĪdym
praktycznie powiecie wystawiono uznanych i silnych liderów
lokalnego Īycia politycznego. To dodatkowo powiĊkszyáo
zwyciĊstwo Platformy Obywatelskiej w terenie, szczególnie
na tle stosunkowo sáabych list wyborczych z PiS.
Nie ma specjalnie czasu i miejsca, aby bliĪej scharakteryzowaü sylwetki parlamentarzystów z Kociewia. MoĪna
sporo informacji znaleĨü na stronach internetowych parlamentu (www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl). Na uĪytek
niniejszej publikacji ograniczĊ siĊ do podstawowego minimum informacyjnego. Nade wszystko naleĪy siĊ cieszyü
i radowaü, Īe Kociewie po raz pierwszy ma swoich przedstawicieli w obu izbach parlamentu. Naturalnie, trzeba ich
dopingowaü do aktywnej i skutecznej pracy, w myĞl docelowego przekonania, Īe warto byáo na nich gáosowaü!
Piszący te sáowa legitymuje siĊ sprawdzonym i skutecznym doĞwiadczeniem parlamentarnym dwóch kadencji
1991-1993 i 1997-2001. Szczególnie w tej drugiej kadencji daáy siĊ zauwaĪyü z aktywnoĞci dwa Biura Poselskie
– w Starogardzie GdaĔskim i w Tczewie. Po wyborach
21 paĨdziernika 2007 roku otwarto Biuro Poselskie, tam,
gdzie uzyskano przemoĪną iloĞü gáosów, czyli w Tczewie,
przy ul. Koááątaja 9. Nadto planuje uruchomienie dwóch filii
Biura Poselskiego. Podczas dotychczasowych szeĞciu posiedzeĔ Sejmu poseá Jan Kulas 12-krotnie zabraá gáos. Na co
dzieĔ pracuje on w dwóch duĪych i wpáywowych komisjach
sejmowych: Komisji Finansów Publicznych i w Komisji
Zdrowia. Poseá lubi takĪe spotykaü siĊ z wyborcami, róĪnymi Ğrodowiskami, w tym i z máodzieĪą szkolną. WiĊcej
o pracy i aktywnoĞci posáa moĪna znaleĨü na jego stronie
internetowej: www.jankulas.pl.
Sáawomir Neumann nie zraziá siĊ przegraną parlamentarną w 2005 roku. W dniu 21 paĨdziernika 2007 roku pewnie
objąá on mandat poselski. PracĊ bĊdzie mu uáatwiaü spore
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Poseá Jan Kulas

doĞwiadczenie samorządowe i bankowe. Nie bez znaczenia
jest fakt, iĪ zasiada on we wáadzach wojewódzkich PO. Biuro
Poselskie utworzyá w Starogardzie GdaĔskim przy ul. KoĞciuszki 27. Poseá Sáawomir Neumann pracuje takĪe w dwóch
duĪych i waĪnych komisjach sejmowych: Komisji Finansów
Publicznych oraz w Komisji Ochrony ĝrodowiska, Zasobów
Naturalnych i LeĞnictwa. Poseá zdąĪyá juĪ siĊ wykazaü kilkakrotną aktywnoĞcią. WiĊcej informacji o poĞle moĪna znaleĨü
na jego stronie internetowej: www.sneumann.pl.
Andrzej Grzyb nie kandydowaá wczeĞniej w wyborach
parlamentarnych. Jednak doĞü powszechnie byáy znane jego
ambicje parlamentarne. Dnia 21 paĨdziernika Andrzej Grzyb
pewnie objąá mandat senatorski. Bogate doĞwiadczenie samorządowe radnego gminy, czáonka zarządu, burmistrza Czarnej
Wody i pierwszego starosty starogardzkiego, niewątpliwie
uáatwi jemu realizacjĊ mandatu senatorskiego. Swoje Biura
Senatorskie otworzyá, jak dotychczas, w Starogardzie GdaĔskim przy ul Rynek 1 i w Tczewie przy ul. Krótka 19. Senator
Grzyb równieĪ pracuje w dwóch duĪych senackich komisjach
problemowych: Komisji Kultury i ĝrodków Przekazu oraz
w Komisji Rolnictwa i Ochrony ĝrodowiska. Zapewne znajdzie teĪ czas na realizacjĊ swoich aspiracji literackich. WiĊcej

informacji o senatorze moĪna znaleĨü na jego stronie internetowej: www.andrzejgrzyb.pl
Trzej parlamentarzyĞci z Kociewia mają kilka istotnych cech wspólnych. Na pierwszym miejscu postawiá
bym przebytą solidną drogĊ samorządową. Na drugim
podkreĞliá bym mocne i zdrowe osadzenie w Ğrodowisku
spoáecznym. Na trzecim miejscu zauwaĪyá bym duĪe ambicje i spore zasoby energii twórczej. Na czwartym miejscu doceniá bym zdolnoĞü do wspóádziaáania w ramach
prĊĪnej i silnej druĪyny parlamentarnej PO na Pomorzu.
Na piątym miejscu doradziá bym caáej trójce podporządkowanie ambicji osobistych celom wspólnym i realizacji idei
dobra powszechnego.
Z trójką parlamentarzystów z Kociewia mamy prawo
wiązaü duĪe nadzieje i oczekiwania. Nade wszystko poáączenia siá i pomysáów na wspólną promocjĊ Kociewia
w stolicy i w kraju. WaĪne jest takĪe podbudowanie pozycji Kociewia w regionie pomorskim, szczególnie przy pozyskiwaniu Ğrodków unijnych. Na samym Kociewiu trzeba
bĊdzie przymierzyü siĊ do przygotowania IV Kongresu Kociewskiego. Po drodze niejako naleĪy podejmowaü inicjatywy i dziaáania sáuĪące integracji Kociewia, szczególnie
w wymiarze kulturowym i edukacyjnym. Z rzeczy bardziej
wymiernych warto by powoáaü wspólne i silne (wpáywowe)
czasopismo ogólnokociewskie na wzór kaszubskiej „Pomeranii”. Docelowo moĪna by podjąü szeroką wspóápracĊ na
Encyklopedią Kociewia. Na obecnym etapie „dziejów” bardzo trudne i maáo realne wydaje siĊ byü powoáanie jednej
organizacji spoáeczno-kulturalnej Kociewia na wzór Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Trzej parlamentarzyĞci z Kociewia mają przed sobą duĪe
szanse i moĪliwoĞci rozwoju. Niezwykle istotne bĊdzie przy
tym wspóádziaáanie z samorządami kociewskimi oraz wáadzami wojewódzkimi. Byü moĪe wspólnymi siáami uda siĊ
osiągnąü wiĊcej, niĪ by wynikaáo z dotychczasowych bardzo
róĪnych doĞwiadczeĔ. Z nadzieją i pozytywnym myĞleniem
moĪna wiele dzisiaj zdziaáaü! A szlachectwo parlamentarne
przecieĪ bardzo zobowiązuje.

Jan Kulas
w áawach sejmowych
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Pelplinianie w Buffalo w USA

I

lu pelplinian wyemigrowaáo do USA, trudno dziĞ powiedzieü. TakĪe ich losy toczyáy siĊ bardzo róĪnie. Wielu
z nich czekaá tu smutny los. Omamieni áatwym zarobkiem i moĪliwoĞcią otrzymania ziemi zostali wywiezieni do
gáuchych lasów, aby tu z wielkim trudem i mozoáem karczowaü drzewa i zakáadaü wáasne gospodarstwa, cierpiąc przy
tym straszny gáód. Inni, wydawszy wszystkie pieniądze na
podróĪ znaleĨli miejsce w fabrykach i zakáadach produkcyjnych, a nie znając jĊzyka byli zatrudniani do najgorszych
prac i za najmniejsze pieniądze. Byli tacy, którzy trafiali do
Texasu tuĪ po wojnie konfederatów z unionistami, gdzie
jeszcze kilka lat waáĊsaáy siĊ grupy zbrojne napadające
mieszkaĔców wsi i miasteczek. Jak pisze jeden z osadników: Początki kolonizacji polskiej w Texas rzeczywiĞcie byáy
smutne i opáakania godne. Osiedleni bez domów, pod dĊbami, lub w jamach pod chróstem w towarzystwie rozmaitych
jadowitych páazów wystawieni na pastwĊ burz texasakich,
bez znajomoĞci krajowego jĊzyka, wĞród dzikich taxaskich
Amerykanów, musieli wiele i dáugo cierpieü, nim wreszcie
po upáywie dziesiątka lat przyszli do sposobu utrzymania
biednego Īycia i spokojnoĞci obywatelskiej. Dáugo jeszcze
potem, nawet i przy nas powtarzaáy siĊ krwawe sceny napadów i rozbojów ze strony Amerykanów. W podróĪy, w domu,
nawet i w koĞciele nie mieliĞmy od nich spokoju1. Z czasem
sytuacja tych i wielu innych siĊ unormowaáa.
Byáo jednak wielu takich, którzy nie mogli znieĞü trudów Īycia na kontynencie amerykaĔskim. Za z mozoáem
zdobyte pieniądze wracali do domów. Tak fakt ten opisywany jest w „Pielgrzymie”, opiniotwórczym wówczas czasopiĞmie polskim. Z Tucholi piszą: Z wychodĨców tutejszych do
Ameryki znów kilku wróciáo: nie znaleĨli tam tego Eldorado,
którego siĊ spodziewali. (...) MiĊdzy nimi znajdują siĊ dwaj
bracia Hybernowie rodem z Tucholi, jeden jest majstrem ciesielskim, drugi zaĞ czeladnikiem, obaj znani z poczciwoĞci
i pracowitoĞci. Przebywali w Chicago, spodziewając siĊ tam
wielkiego zarobku z przyczyny, iĪ miasto to prawie caákiem
byáo zgorzaáo. Omylili siĊ wszelakoĪ okropnie, tak jak prawie wszyscy z tutejszych stron przybysze. Nawaá ludzi tam
nie tylko z Ameryki lecz z caáej Europy zgromadzonych byá
tak wielki, iĪ tysiącami bez roboty wraz z familiami po drogach obozowali i zniewoleni byli ostatni kawaá odzieĪy z siebie sprzedawaü, aĪeby tylko jak najnĊdzniejszą strawą Īycie
swe chwilowo uratowaü2.
Przed tymi wyjazdami przestrzegali wielokrotnie przez
wiele lat redaktorzy na áamach „Pielgrzyma” wydawanego
w Pelplinie, stosując róĪne formy. Drukowali listy z Ameryki, opisywali powrót mieszkaĔców Pomorza do domu, pisząc apele, a takĪe przestrogi wierszem.
GdybyĞ u nas tak pracowaá,
àoĪyá trudów i starania,
W szczĊĞcie byĞ tu obfitowaá,
I dla dzieci wychowania
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MiaábyĞ sposób i groszyki –
I nie poszedá do Ameryki
Ale tu wiatr inny wieje,
Tu wiatr inny wieje,
Tu ci duszno, ciemno, biada,
Tam ci w gáowie zajaĞnieje
I na wszystko znajdzie rada:
MieĞü ulice, táuc kamyki,
Dalej, dalej do Ameryki.
J. Piotrowina3.
Pomimo tego tysiące Polaków wyjeĪdĪaáo „za chlebem”.
Powstawaáy liczne osady polskie w wielu duĪych miastach
USA, takich jak Chicago, Nowy Jork, Baltimore, Filadelfia, Detroit, Cleveland czy Buffalo4. Ogóáem w 1893 roku
w USA mieszkaáo 632.521 katolików, z tego jak ocenia
ks. Nir 20% stanowili Polacy ze wszystkich trzech zaborów
i liczba ta systematycznie rosáa5. W 1923 roku w Buffalo
mieszkaáo juĪ 110.000 osób6. Na pewno wielu z nich swą
ciĊĪką pracą, talentem, smykaáką do interesu i zaangaĪowaniem doszáo do wiĊkszego lub mniejszego majątku, przyczyniając siĊ tym samym do rozwoju tych miast.
Tak byáo miĊdzy innymi w Buffalo, w którym zamieszkaáo bardzo wielu Polaków. Pierwszych 10 osadników przybyáo do Bufallo w 1855 roku. W 1860 roku byáo
ich tu okoáo 100, w 1875 roku mieszkaáo juĪ ich 2500,
a w 1886 roku 190007. Jedni pracowali „na cudzym”, inni
wyksztaáceni, mając smykaákĊ do interesu i lepszy start
zaáoĪyli wáasne, początkowo niewielkie zakáady, które
z czasem siĊ rozwinĊáy. WĞród tych, którym siĊ powiodáo
i na pewno przyczynili siĊ do rozwoju Buffalo, które dziĞ
liczy okoáo 1.200 tysiĊcy mieszkaĔców, byli Franciszek
Boroszewski, Stanisáaw Murawski i Franciszek Schultz
urodzeni w Pelplinie. Przyjechali oni do Buffalo, pod koniec XIX wieku dając początek polskiej kolonii w tymi
mieĞcie, w którym dziĞ mieszka okoáo 120 tysiĊcy mieszkaĔców polskiego pochodzenia.
Pierwszy z nich Franciszek Boroszewski urodziá siĊ
w Pelplinie w 1870 roku. W wieku 14 lat przybyá do USA
do krewnych w odwiedziny i juĪ tu pozostaá. Wyuczyá
siĊ rzeĨnictwa pracując w tym zawodzie w Buffalo. Tu
w 1895 roku oĪeniá siĊ z Martą z domu Schulz, z którą miaá
2 synów i 4 córki. W rok póĨniej zaáoĪyá wáasną firmĊ na
Brodway Market, której produkty rozchodziáy siĊ nie tylko w Buffalo, ale takĪe w okolicy8. Umiejąc siĊ obchodziü
z ludĨmi, potrafiá ob. Boroszewski zjednywaü sobie coraz
wiĊcej odbiorców, rozwijając równoczeĞnie interes z kaĪdym dniem coraz bardziej9. Produkcja odbywaáa siĊ dniem
i nocą, ze wzglĊdu na znacznie wzrastające zamówienia.
W 1904 roku Boroszewski wybudowaá sobie dom przy
ul. Mills nr 19, a nastĊpnie kupiá takĪe drugi dom przy
Fillmore Avenue 958-960. Na jego zapleczu dziaáaáy zakáady mechaniczne naprawy samochodów, które prowa-
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Franciszek Boroszewski

Marta Boroszewska

dziá Jan Schulz, brat Īony Boroszewskiego. Franciszek
Boroszewski byá bardzo powaĪanym mieszkaĔcem Buffalo. Byá czáonkiem Związku Narodowego Polskiego,
naleĪaá do Towarzystwa Kupców i Przemysáowców. Byá
teĪ czáonkiem towarzystw amerykaĔskich, takich jak
„Equitable”10. Wspomniany tu Związek Narodowy Polski
(Polish National Alliance) powstaá w 1880 roku jako organizacja ubezpieczeniowa i kulturalno-oĞwiatowa Polonii
w USA z gáówna siedzibą w Chicago11.
Drugim pelplinianinem, który przyczyniá siĊ do rozwoju
Buffalo byá Stanisáaw B. Murawski. Murawski urodziá siĊ
24 sierpnia 1878 roku w Pelplinie. Nie jest znana dokáadna
data jego przyjazdu do USA. Wiadomo, Īe wyemigrowaá
z rodzicami i zamieszkaá w Buffalo, gdzie uczĊszczaá do
szkoáy parafialnej Ğw. Stanisáawa B. M. NastĊpnie wyuczyá
siĊ zawodu drukarza i przez 16 lat (do chwili druku ksiąĪki) pracowaá w polskiej drukarni w Buffalo. Bardzo czynnie
uczestniczyá w Īyciu polonii amerykaĔskiej. Byá jednym
z zaáoĪycieli Kóáka Dramatycznego im. Adama Mickiewicza.
Byá czáonkiem Towarzystwa Lutnia, Stowarzyszenia gruntowego Polonia Land Ass., Towarzystwa Ğw. Bernarda nr 107
Unii Polskiej w Ameryce, Unii drukarskiej Typographical
Union nr 517. Pracowaá przy wydawaniu czasopism „Nowy
Wiek” i krótki czas „Album”. W dniu 8 paĨdziernika 1902
roku zawará związek maáĪeĔski z Marią Osaákowską, z którego dochowaá siĊ dwóch córek, lecz, niestety, starsza z nich
wczeĞnie zmaráa12.
Kolejnym urodzonym w Pelplinie mieszkaĔcem Buffalo byá Franciszek Zygmunt Schultz. Urodziá siĊ w 1879
roku. W 1881 roku wyemigrowaá z rodzicami do Buffalo.
Tu ukoĔczyá szkoáy i zdobyá zawód jubilera. Początkowo
pracowaá w róĪnych firmach jubilerskich, zdobywając niezbĊdne doĞwiadczenie w tym zawodzie. W 1901 roku, mając
tylko 22 lata, zaáoĪyá swój wáasny skáad jubilerski, w którym
prowadziá sprzedaĪ, nie tylko biĪuterii ale takĪe zegarków,
od najtaĔszych do najdroĪszych13.

Przypisy:

Stanisáaw B. Murawski

Zygmunt Schultz
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Ojczyzna, naród, patriotyzm
w nauczaniu Jana Pawáa II

W

iĊĨ czáowieka z Ojczyzną ksztaátuje siĊ od
najwczeĞniejszych lat naszego dzieciĔstwa.
Czáowiek juĪ od dziecka wiąĪe siĊ z Narodem,
z jego kulturą, dziejami i wydarzeniami, z historią, z tradycjami, z caáym dziedzictwem duchowym Ojczyzny.
Czy rzeczywiĞcie czujemy siĊ odpowiedzialni za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imiĊ Polska?
Jan Paweá II, przypomniaá nam, Īe to imiĊ nas wszystkich okreĞla, zobowiązuje, ale i kosztuje, stanowi wartoĞü.
Mówiá: „Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie
kosztowaáa”.
Prawdziwa miáoĞü Ojczyzny – to nie tylko piĊkne sáowa, uroczyste deklaracje, ale uczciwa i solidna praca dla
wspólnego dobra. Zdarza siĊ niekiedy, Īe ktoĞ przechwala
siĊ miáoĞcią Ojczyzny, chociaĪ ma na uwadze prywatne lub
partyjne interesy. WĞród przyczyn naszej narodowej tragedii
byáy nie tylko zdrady narodowe, ale czĊsto prywata: karierowiczostwo gubiáo wielu i prowadziáo do nieuczciwego wysáugiwania siĊ wrogom Ojczyzny. W obronie i za wolnoĞü
Ojczyzny ginĊli Polacy. Wielu z nich do koĔca Īycia nosiáo
blizny na swym ciele po ranach, które ponieĞli, broniąc Ojczyzny i jej honoru.
O tym, Īe Ojciec ĝwiĊty Jan Paweá II przejawiaá wielką
miáoĞü do Polski, pewno nie trzeba nikogo przekonywaü. JuĪ
po wyborze na PapieĪa zawsze gáĊboko przeĪywaá wszelkie
zawirowania historyczne rodzinnego kraju. Przyjrzyjmy siĊ
jednak bliĪej temu, co On sam mówiá na temat Polski i jakie
wymagania stawiaá w tej kwestii rodakom. Zacznijmy od
pytania: Czym jest Ojczyzna?
Sáowo „Ojczyzna” posiada dla nas wyjątkowe znaczenie,
którego nie posiadają inne narody Europy i Ğwiata. Jan Paweá II mocno podkreĞlaá, Īe swoje wychowanie zawdziĊcza
od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej
historii, polskim szkoáom, polskim uniwersytetom i temu
bogatemu dziedzictwu, które naleĪaáoby uczyniü przedmiotem szlachetnej dumy. Mówiá bowiem, Īe „w tej mojej ziemi
ojczystej stale tkwiĊ gáĊboko wroĞniĊty korzeniami mojego
Īycia, mojego serca, mojego powoáania”.
Z Ojczyzną wiąĪe siĊ patriotyzm. Pod tym pojĊciem
rozumiemy ustosunkowanie siĊ do tego, czym jest Ojczyzna. Warto by jednak poszukaü bliĪej czym ona jest. Z pewnoĞcią bardzo trafnie i bogato wypowiedziaá siĊ na temat
Ojczyzny przy okazji spotkania ze Ğrodowiskiem akademickim Uniwersytetu JagielloĔskiego: „Ojczyzna to jest
dziedzictwo, które nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr
materialnych na okreĞlonym terytorium, ale nade wszystko
jest jedynym w swoim rodzaju skarbcem wartoĞci i treĞci
duchowych, czyli tego wszystkiego, co skáada siĊ na kulturĊ narodu.”
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Zresztą wielokrotnie Ojciec ĝwiĊty wyraĪaá siĊ na temat pojĊcia ojczyzny, bezpoĞrednio lub poĞrednio. Trzeba
jednak pamiĊtaü równieĪ wypowiedzi i gesty, które PapieĪ
uczyniá w stosunku do innych narodów.
Jak wielką czcią Jan Paweá II obdarzyá PolskĊ widzimy
przede wszystkim w gestach i sáowach powitania podczas
pielgrzymek do Ojczyzny. Szczególnie zaĞ warto zwróciü
uwagĊ na pobyt w kraju Ojca ĝwiĊtego w czerwcu 1979
roku. Mówiá wtedy: „Ucaáowaáem ziemiĊ polską, z której
wyrosáem. ZiemiĊ, z której wezwaá mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej OpatrznoĞci – na StolicĊ Piotrową
w Rzymie. ZiemiĊ, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym (…). W Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której
stale tkwiĊ gáĊboko wroĞniĊty korzeniami mojego Īycia,
mojego serca, mojego powoáania (…).”
Szczególnie zaĞ wzruszające są sáowa wypowiedziane
podczas drugiej pielgrzymki: „Przybywam do Ojczyzny.
Pierwszym sáowem, wypowiedzianym w milczeniu i na
klĊczkach, byá pocaáunek tej ziemi: ojczystej ziemi. (…) Pocaáunek záoĪony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens
szczególny. Jest to jakby pocaáunek záoĪony na rĊkach matki
– albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską.”
Jak widaü, Polska dla PapieĪa ma znaczenie bardzo
szczególne. Porównanie do Matki, jest wyniesieniem w
systemie wartoĞci bardzo wysoko. RównieĪ w sáowach wypowiadanych przed odlotem do Rzymu, PapieĪ wspomniaá
wielokrotnie, iĪ zabiera ze sobą pamiĊü widoku ojczystej
ziemi. Szczególnie tak bardzo umiáowanych gór.
Ojczyzna to równieĪ szczególne miejsca i szczególni ludzie. Tymi miejscami z pewnoĞcią byáy dla Jana Pawáa II
Wadowice i Kraków. Miejsca narodzin, pierwszych lat máodoĞci, a potem posáugi kapáaĔskiej i biskupiej. Ze wzruszeniem wspominaá podczas pielgrzymek te miejsca. W nich
odnajdowaá wymiar ojczystej ziemi. Przez pryzmat „maáej
ojczyzny” miáowaá PolskĊ.
RównieĪ te ziemie, na których nigdy nie byá, a które są
ĞciĞle związane z historią Polski, PapieĪ nosiá w swoim sercu: „Nigdy w Īyciu nie byáem w Wilnie. Jestem tu po raz
pierwszy. RównoczeĞnie moĪna powiedzieü, Īe przez caáe
moje Īycie, (…) stale byáem w Wilnie. Byáem w Wilnie myĞlą i sercem, moĪna powiedzieü caáym moim jestestwem,
przynajmniej w jakimĞ jego szczególnym wymiarze. To mi
pozostaáo równieĪ w Rzymie, moĪe nawet bardziej”.
PowyĪsze sáowa dobitnie wskazują jak pojĊcie „ojczyzna” w rozumieniu Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II zostaáo
ubogacone i poszerzone. PapieĪ byá wymagający. Przede
wszystkim od siebie. Ale umiaá teĪ stawiaü innym wymagania. JeĞli mielibyĞmy wskazaü jakieĞ ramy wychowania
patriotycznego, moglibyĞmy siĊ posáuĪyü sáowami PapieĪa
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do Kaszubów w 1999 roku. Prosiá on wtedy o: pielĊgnowanie swojej toĪsamoĞci, pielĊgnowanie wiĊzów rodzinnych,
pogáĊbianie znajomoĞci swojego jĊzyka, przekazywanie tradycji máodemu pokoleniu.
Jan Paweá II uczy nas patriotyzmu mówiąc: „Patriotyzm
oznacza umiáowanie tego co ojczyste: umiáowanie historii,
tradycji, jĊzyka czy samego krajobrazu ojczystego, dzieá
i owocu geniuszy – naszych rodaków”. Z jaką miáoĞcią
odnosiá siĊ do Ojczyzny kiedy mówiá: „MyĞląc Ojczyzna,
pragnĊ by zamknąü ją w sobie jak skarb”. „Z nią nie moĪe
rozstaü siĊ moje serce”. „Gdy wspominam piĊkno Tatr, to áza
siĊ w oku krĊci”.
Znamienne są sáowa kilkakrotnie powtarzane przez Jana
Pawáa II, szczególnie do máodych o stawianiu sobie wymagaĔ. Nie tylko wtedy, gdy inni od nas tego wymagają, lecz
szczególnie wtedy, gdy wymagaĔ nikt nie stawia. Bo od naszej aktywnej postawy zaleĪeü bĊdzie Polska. „Nasze byü
i nasze mieü”. PapieĪ áączy dwa tematy: moralnoĞü i patriotyzm. Wskazując na bohaterską postawĊ majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte odwoáuje siĊ do sumieĔ máodych
ludzi. Tak jak polscy Īoánierze trwali do koĔca na stanowiskach, tak my winniĞmy trwaü przy wartoĞciach, od których
„nie moĪna zdezerterowaü”. Sáowa te do dziĞ odbijają siĊ
gáoĞnym echem. Oby nie staáy siĊ tylko pustym frazesem,
lecz wzbudzaáy niepokój, który bĊdzie prowadziá do nawrócenia i zmiany postawy. RównieĪ w relacji do Ojczyzny.
Jan Paweá II nie baá siĊ, równieĪ mocnych sáów kierowanych do tych, którzy krzywdzą sáabszych, krzywdząc
tym samym PolskĊ. W sposób szczególny moĪemy tu nawiązaü do sytuacji stanu wojennego, którego wprowadzenie
PapieĪ bardzo boleĞnie przeĪyá. Ten gwaát zadany Polsce
skomentowaá podczas spotkania z ówczesnymi wáadzami w
Belwederze 17 czerwca 1983 roku. Czyniá to z miáoĞcią, ale
i stanowczoĞcią. Zresztą pod koniec przemówienia wyraĨnie
podkreĞliá, iĪ w Rzymie bĊdzie Ğledziá wydarzenia w Polsce
i bĊdzie na nie bardzo wyczulony.
Znane byáy PapieĪowi zagroĪenia wypáywające z „zacháyĞniĊcia siĊ” wolnoĞcią i wáadzą. „PrzejĞcie (…) stawia
przed kaĪdym nowe zadania. Przeciw ich podjĊciu dziaáają
dawne nawyki, a czĊĞciowo teĪ dawne struktury, których nie
sposób wymieniü z dnia na dzieĔ”. Jan Paweá II bardzo wyraĨnie mówi do Polaków, iĪ Nowa Polska to proces dáugotrwaáy i bardzo pracocháonny.
Wyjątkowe są sáowa Jana Pawáa II podczas przemówieĔ
poĪegnalnych. W kaĪdym z nich motyw patriotyzmu przewija siĊ bardzo mocno. MoĪemy sobie tylko próbowaü wyobraziü co czuá odlatując z ojczyzny, choü zawsze mówiá, iĪ
jest ona nieustannie w jego sercu i modlitwie. Sáowa znane,
ale tak bardzo gáĊbokie, iĪ pozostają jako wezwanie i wyzwanie dla przyjmującego te sáowa:
„I dlatego – zanim stąd odejdĊ, proszĊ was, abyĞcie to
cale duchowe dziedzictwo, któremu na imiĊ „Polska”, raz
jeszcze przyjĊli z wiarą, nadzieja i miáoĞcią – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie ĞwiĊtym”.
Jan Paweá II peániąc uniwersalną posáugĊ wobec caáego KoĞcioáa – wszystkich ludów i narodów podkreĞlaá, Īe
jest synem polskiego Narodu i czerpie siáy jego duchowego
dziedzictwa. Z odwagą i wielką miáoĞcią mówiá: „O ziemio polska! Ziemia trudna i doĞwiadczona! Ziemia piĊkna!
Ziemio moja! oraz „Ziemio szczególnie odpowiedzialnego
Ğwiadectwa, ziemio trudnego wyzwania!”.
I te ostatnie, poĪegnalne: „A na koniec cóĪ powiedzieü?
ĩal odjeĪdĪaü”. MoĪemy Ğmiaáo powiedzieü, iĪ to nie byá
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frazes, lecz prawdziwa tĊsknota za ojczyzną, której wiĊcej
nie zobaczyá.
Zdrowy patriotyzm – prawdziwa miáoĞü Ojczyzny nie
ma nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem, czy szowinizmem. Niektórzy szydercy, przeĞmiewcy i cynicy oĞmieszają zdrowy patriotyzm, autentyczną miáoĞü wáasnej Ojczyzny
i celowo ją przedstawiają w karykaturalnej formie i wychwalają postawĊ kosmopolityczną.
Prawdziwa miáoĞü Ojczyzny zobowiązuje nas do zachowania wszĊdzie honoru i godnoĞci Polaka. Uczy nas tego
Jan Paweá II kiedy mówi: „Byü Polakiem, to nieáatwe, ale
warto”. BądĨmy wiĊc Polakami takimi, o których mówi nasz
wielki rodak Jan Paweá II, zawsze i wszĊdzie, równieĪ dziĞ
w jednoczącej siĊ Europie.
MyĞlĊ, Īe obecnie – w dobie otwartych granic i wielkiej
migracji ludzi – Jan Paweá II jest dla nas najlepszym przykáadem, jak trzeba pracowaü dla kraju, by sáowo „Polak”
budziáo ĪyczliwoĞü i szacunek na Ğwiecie, a w kraju dawaáo poczucie tego co wartoĞciowe, co jakoĞciowo najlepsze,
oĪywione myĞlą i sercem.
Ojciec ĝwiĊty swoją postawą mówiá nam jeszcze jedno,
Īe o PolskĊ trzeba dbaü. Dbajmy wiĊc o naszą OjczyznĊ mając na uwadze sáowa Jana Pawáa II, który powiedziaá: „Stając siĊ czáonkiem Wspólnoty Europejskiej Polska nie moĪe
straciü niczego ze swoich dóbr materialnych i duchowych,
których za cenĊ krwi broniáy pokolenia naszych przodków”.
Ta obrona dóbr materialnych i duchowych i ich pomnoĪenie,
bo po to weszliĞmy do struktur Unii Europejskiej, jest wielkim historycznym zadaniem stojącym dziĞ przed Polakami.
JeĪeli patriotyzm polski ma w tej obronie i pomnaĪaniu naszych dóbr odegraü rolĊ, to trzeba go umacniaü.
WartoĞü patriotyzmu trzeba budowaü w sobie, w swoim
sercu, tak jak czyniá to Jan Paweá II. Budujmy wiĊc ĞwiadomoĞü polskoĞci w jednoczącej siĊ Europie mając na uwadze
sáowa innego wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynaáa WyszyĔskiego: „Dla nas po Bogu, najwiĊksza miáoĞü to Polska”.
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JUBILEUSZ PLENEROWCÓW
W dniach 18-28 czerwca 2007 roku w Starbieninie odbyá siĊ jubileuszowy 25 plener twórców Kociewia i Kaszub.

T

rudno uwierzyü, ale dwadzieĞcia piĊü lat minĊáo od
pierwszego pleneru w WieĪycy. PamiĊtam mój pierwszy udziaá w plenerze w 1986 roku. Byáem ĞwieĪo po
rocznym kontrakcie w Czechosáowacji. Krystyna SzaáaĞna
zapytaáa mnie, czy chcĊ jechaü na plener do WieĪycy. Wszystko wtedy byáo mi obce – i WieĪyca i Kaszubski Uniwersytet
Ludowy. OczywiĞcie, zgodziáem siĊ bez wahania. Pomimo,
Īe nie dostaáem urlopu, dosáownie na póá dnia wyrwaáem siĊ
z zakáadu. Na podwórku KUL-u juĪ pracowali rzeĨbiarze. Jak
zobaczyáem ich dáuta wielkie jak áopaty, oniemiaáem. Káody
drewna – a ja z dáutkiem jak áyĪeczka. Wybraáem sobie klocek
lipy i zabraáem siĊ do pracy. RzeĨbiáem starowinkĊ siedzącą
na pniaczku. Drewno byáo tak mokre, Īe ciekáa z niego woda
podczas obróbki. Jeszcze przed obiadem moja praca byáa gotowa. Zaniosáem ją do biura, powiedziaáem, Īe pomalujĊ ją
nastĊpnym razem, bo jest za mokra. RzeĨba, którą wtedy wykonaáem jest na jubileuszowej wystawie.
Dobrze pamiĊtam piątą rocznicĊ KUL-u i zarazem piąty
plener. WĞród goĞci i uczestników krĊciá siĊ pan z wielką kamerą video na ramieniu i uwieczniaá to miáe zdarzenie. Czy
jest to nagranie w archiwaliach? Moje nagrania są, aczkolwiek
technicznie sáabe, ale moĪna na nich zobaczyü jak wtedy pra-

osoby i w wiĊkszoĞci są to trafne decyzje. Plenery są bacznie
obserwowane przez etnografów i przez nich konsultowane.
Tutaj wprowadzamy pewne tematy z przeszáoĞci naszej wsi,
by po latach ktoĞ mógá popatrzyü na elementy wystroju dawnej izby czy kuchni. W ubiegáorocznym plenerze rzeĨbiarze
wykonali piĊkne zabawki, jakich w sklepach nie uĞwiadczysz.
Z tego naleĪy siĊ cieszyü i pielĊgnowaü wypracowane wartoĞci.
Na naszym plenerze nie ma podziaáu wĞród uczestników
na regiony. Kaszubi, Kociewiacy, Borowiacy stanowią jedną rodzinĊ, która haftuje, maluje, rzeĨbi i wyplata. Ali Zwara wstaje o Ğwicie, by uchwyciü kolory otoczenia muskane
wschodzącym sáoĔcem. Ala Serkowska czĊsto odkáada pĊdzelki i przygrywa nam na akordeonie. Henio Lepak i Józek
Semmerling przeĞcigają siĊ w dowcipkowaniu, czym wzbudzają ogólną wesoáoĞü. Nieoceniona Janka GliszczyĔska
z PrzĊsina tworzy cudowne ptaki o bajecznych kolorach.
Jej rzeĨby to wypracowane dzieáa sztuki, godne salonów
wystawienniczych. Niezwykle cennymi eksponatami poplenerowymi są malowane obrazy na páótnie naszych malarzy,
którzy uwiecznili na nich obraz dawnej wsi, chat krytych
strzechą, kapliczek, polnych dróg, czy pejzaĪe pól w czasie
Īniw, wykopków i sianokosów. DziĞ wszystko jest juĪ inne.

EDMUND ZIELIýSKI

WieĪycko-starbieniĔskie plenery
cowaliĞmy i popatrzyü na tych, których juĪ nie ma wĞród nas.
U mnie haftuje jeszcze ZoĞka Formela, rzeĨbi Adam Zwolakiewicz w sáomkowym kapeluszu i Wáadek Lica kozikiem wyczarowuje swoje páaskorzeĨby. I ciągle zakochani w sobie Maria i
Jan Wespowie – ona haftowaáa, Janek pisaá wiersze i teĪ próbowaá rzeĨbiü. Ciągle Īyje na moim ekranie Henio Hewelt, który
rzeĨbĊ áączyá z dowcipem.
A pamiĊtacie paĔstwo Wojtka LesiĔskiego z Tczewa?
PiĊknie malowaá na szkle i Ğmiaáo dyskutowaá z dr Aleksandrem Báachowskim o tej dyscyplinie sztuki ludowej. TeĪ
juĪ odszedá. Wisi na Ğcianie mego domu rysunek Zbyszka
Chilareckiego, zatytuáowany „Ptasznik z WieĪycy – twórca w akcji”. To mnie na nim uwieczniá, kiedy siedziaáem
w pobliĪu kojca Diany (owczarek podhalaĔski paĔstwa
Byczkowskich). W koĔcu korytarza, gdzie ten kąt okupowali Leon Bieszke i Ali Zwara, byá równieĪ Zbyszek. Pewnego
razu mówi do Alego: aleĞ ten obraz zniebieĞciá i figlarnie siĊ
uĞmiechnąá. Pewnie dalej maluje w bezkresie wiecznoĞci.
ByliĞmy bardzo związani z WieĪycą i kiedy pierwszy raz
spotkaliĞmy siĊ na plenerze w Starbieninie w 1996 roku, niemal wszyscy orzekli, Īe chcą do WieĪycy. Tam zostawiliĞmy
swoje wspomnienia z pierwszych plenerów, miáe spotkania,
grzybobrania i las dokoáa. Z czasem jednak Starbienino
zwyciĊĪyáo wieĪyckie sentymenty i staáo siĊ równie miáym
miejscem, do którego chĊtnie wracamy. Z przyjemnoĞcią
uczestniczyáa w plenerach Regina Matuszewska z Czarnegolasu. Od kilku lat staáym uczestnikiem jest Jerzy KamiĔski z BaráoĪna. Bardzo wypracowane rzeĨby Andrzeja Kukuli z Pelplina budzą uznanie obserwatorów. Po wielu latach
przerwy w swej twórczoĞci zacząá rzeĨbiü i tworzyü zabawki
na plenerze Leszek Bączkowski rodem ze Zblewa.
Kilka lat temu, na warsztatach, ktoĞ powiedziaá mi tak: Wy
jesteĞcie tak szczelni, Īe trudno dostaü siĊ na Wasz plener. Odebraáem to jako komplement w stronĊ organizatorów plenerów.
Bo rzeczywiĞcie, na plener przyjeĪdĪają ludzie z najwyĪszymi
kwalifikacjami, ogromną pracowitoĞcią i odpowiedzialni za
swoje uczestnictwo. Bardzo rozwaĪnie wprowadzamy nowe
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Zamiast strzech – lĞniące dachówki, zamiast kop siana i skoszonego zboĪa – jakieĞ walce psujące krajobraz. Ale póki co,
w naszej pamiĊci zachowaáo siĊ wiele obrazów tamtej wsi,
przedmiotów codziennego uĪytku, zabawek. I dziĊki temu
wprawne dáonie hafciarek, rzeĨbiarzy, malarzy i plecionkarzy przywracają do Īycia zapomniany Ğwiat.
Plonem plenerów jest ogromny zbiór prac pozostawionych
przez uczestników tej imprezy. A zebraáo siĊ tego okoáo 1200
eksponatów. Jest to chyba najwiĊksza kolekcja wyrobów rĊkodzieáa na Pomorzu. Jest skatalogowana, zarejestrowana i sáuĪy
wszystkim pragnącym zgáĊbiü tajniki twórczoĞci ludowej, tak
wspóáczesnych jak i zmaráych uczestników plenerów.
Na uroczyste sympozjum, poĞwiĊcone kulturze ludowej
z okazji jubileuszowego pleneru, zjechaáo wiele goĞci. Dr Anna
KwaĞniewska podsumowaáa 25 plenerów w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Dr Aleksander Báachowski wygáosiá referat zatytuáowany „ĩywe funkcje dziedzictwa”. Mgr Wanda
Szkulmowska miaáa ustosunkowaü siĊ do potrzeby wspóápracy
w regionie. Choroba w rodzinie nie pozwoliáa jej uczestniczyü
w tej uroczystoĞci. W zastĊpstwie wystąpiá dr hab. Cezary Olbracht-PrądzyĔski z Uniwersytetu GdaĔskiego. W moim wystąpieniu mówiáem o osobistym udziale w plenerach jak i tych,
którzy dawno juĪ odeszli. Sympozjum zakoĔczyáo wrĊczenie
honorowych tytuáów „Plenerowego Stolema” dla dáugoletnich
uczestników. Kilka osób otrzymaáo Dyplom od Zarządu Gáównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Marek Byczkowski
– prezes fundacji KUL-u otrzymaá medal 50-lecia ZK-P. Nasz
Oddziaá STL otrzymaá równieĪ tytuá „Plenerowego Stolema”.
Wszyscy uczestnicy XXV pleneru otrzymali Dyplomy Uznania
od naszego Oddziaáu STL.
XXV plener twórców ludowych Kaszub i Kociewia naleĪy juĪ do przeszáoĞci. JuĪ kilkakrotnie wisiaá na wáosku,
juĪ miaáo go nie byü. DziĊki nadludzkim zabiegom naszych
gospodarzy plener ma swą ciągáoĞü. To chyba fenomen
w skali kraju i trzeba robiü wszystko, by trwaá jak najdáuĪej.
A ĪyczĊ tego z caáego serca. Obchodzimy srebrny jubileusz,
a czemu nie moĪe byü záoty?
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KATARZYNA DUNAJSKA

Pamiątki przeszáoĞci ziemi skarszewskiej
Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych

Fascynujemy siĊ architekturą wáoską, czy francuską. Podziwiamy zamki gdzieĞ w Polsce. A na pytanie: – czy
byáeĞ/-aĞ w skarszewskim muzeum?, odpowiadamy czĊsto: – nie. Dlatego, kto nie chce usáyszeü powiedzenia
– cudze chwalicie, swego nie znacie – niech czym prĊdzej wybierze siĊ do muzeum w Skarszewach.
O planach utworzenia placówki muzealnej mówiáo siĊ w Skarszewach juĪ w latach 70. ubiegáego wieku.
W koĔcu udaáo siĊ zrealizowaü marzenie wielu osób. Uroczyste otwarcie nastąpiáo 9 paĨdziernika 2006 roku.

Historia SCEH

O

powstaniu Skarszewskiego Centrum Ekspozycji
Historycznych mówiáo siĊ od wielu lat. Na rozmowach siĊ jednak koĔczyáo. Zawsze brakowaáo
zdecydowania i zmysáu organizacyjnego. Nigdy nie byáo teĪ
zbiorów tej klasy, jakie posiada wybitny kolekcjoner Maciej Mostowy1. Dopiero na początku stycznia Dariusz Skalski, burmistrz Skarszew, oficjalnie oznajmiá zgromadzonym
w swoim gabinecie urzĊdnikom, wykonawcom budowlanym,
kolekcjonerom i badaczom dziejów grodu nad Wietcisą: – Od
dnia dzisiejszego przystĊpujemy do tworzenia Muzeum Skarszew. Krótko, rzeczowo i bez zbĊdnego patosu2. I w ten oto
sposób powstaáo na ziemi skarszewskiej muzeum. Zaopatrzono je w zbiory kolekcjonera Macieja Mostowego, zabytki
Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku oraz materiaáy ikonograficzne Edwarda Zimmermanna, pracownika naukowego, historyka, publicystĊ i miáoĞnika Skarszew, który m.in.

napisaá cykl felietonów o eksponatach w lokalnych gazetach.
Ponadto, emerytowana nauczycielka ze Skarszew, pani Maria Burczyk, siostra najsáynniejszego na Pomorzu tabacznika
w sutannie – Ğp. ks. kanonika Bazylego Oleckiego, udostĊpniáa Muzeum Skarszew jego najcenniejsze tabakiery.
EkspozycjĊ historyczną przygotowywali: Maciej Mostowy i Edward Zimmermann oraz studenci historii Uniwersytetu GdaĔskiego, Monika Rade i JĊdrzej Jednacz. Natomiast
konsultacje historyczne znajdują siĊ pod opieką: prof. Andrzeja Grothy, prof. Klemensa Bruskiego i dra Marka Foty.

Miejsce

S

iedziba, w jakiej mieĞci siĊ muzeum, jest równieĪ
historyczna. Bowiem Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej zajmuje trzecie piĊtro budynku
z przeáomu XIX/XX wieku, na ul. Szkolnej 9, gdzie dawniej
znajdowaáa siĊ Szkoáa Podstawowa nr 3. Sala, w której są

Sala wystawiennicza SCEH – w gáĊbi strzelnica skarszewskiego bractwa kurkowego
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SKARSZEWSKIE MUZEUM
eksponaty, to powierzchnia o 130 m2. W pozostaáych pomieszczeniach rezydują: Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna, której dyrektor
– Jolanta Kaczmarek, kieruje takĪe muzeum. ZaĞ pomocnikiem muzealnym jest Katarzyna Skóra. Warto dodaü, iĪ
nieopodal tego budynku znajdują siĊ Ğredniowieczne mury
obronne, które zachĊcają do obejrzenia ich z bliska niejednego turystĊ.

Zbiory

E

ksponatów w muzeum caáy czas przybywa, dziĊki
czemu warto odwiedzaü je czĊĞciej, niĪ tylko raz.
Tym bardziej, Īe wstĊp do Skarszewskiego Centrum
Ekspozycji Historycznej jest bezpáatny. Do najciekawszych
kolekcjonerskich pereáek zaliczymy:
– grób skrzynkowy kultury wschodnio-pomorskiej,
sprzed okoáo 2500 lat,
– fragmenty obrobionych dĊbowych pali, które zostaáy
wykopane przy Ğredniowiecznych murach miejskich
w Skarszewach i prawdopodobnie stanowią pozostaáoĞü umocnieĔ drogowych z okresu panowania Zakonu Joannitów,
– chorągiewka wiatrowa z ewangelickiego domu parafialnego w Skarszewach,
– tarcza strzelecka Bractwa Kurkowego z 1883 roku,

– tabakiery ks. kanonika Bazylego OlĊckiego (m.in.
aluminiowa tabakierka w ksztaácie roĪka, wykonana
przez wiĊĨnia obozu Stutthof – Jana Tredera, zw. Rogowym – nr obozowy – 3698),
– monety polskie z okresu miĊdzywojennego i II wojny
Ğwiatowej,
– pierĞcienie od cygar, z portretem marszaáka Hindenburga i oráem Cesarstwa Niemieckiego, które zostaáy
znalezione miĊdzy kartkami ksiąĪki z pieczĊcią wáasnoĞciową redaktora i wydawcy gazety skarszewskiej
„Schonecker Anzeiger” – Paula Kaschubowskiego,
– medaliki Ğw. Benedykta z XVII/XVIII wieku, zwane
„Postrachem demonów”, Īoánierskie talizmany z wizerunkiem Ğw. Jerzego,
– skrzynka Cechu Piekarskiego z XIX wieku,
– „kubek wąsacza” z emblematem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá” itd.
Oprócz tego, cztery eksponaty zostaáy wpisane do Polskiej KsiĊgi Guinnessa. Oto one: rysunek skarszewskiego
zboru, zbudowany przez gdaĔszczan w ciągu 24 godzin,
z 1878 roku; paczka tytoniu z 1854 roku, wyprodukowana
w Landsberg (Gorzów Wlkp.), odnaleziona przez studentów
Uniwersytetu GdaĔskiego – MonikĊ RadĊ i JĊdrzeja Jednacza na strychu starego domu przy ul. Chojnickiej w Skarszewach; archaiczna butelka po piwie z browaru w Monachium
z oryginalną etykietą, pochodzi z 1870 roku, znaleziono ją
pod strychową podáogą kamienicy ostatniego skarszewskiego burmistrza z czasów Królestwa Prus – Hugo Reiske.
Dzisiejszy budynek na Placu Hallera w Skarszewach
oraz Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznej jest jedyną placówką muzealną w woj. pomorskim, w której znajdują siĊ oryginalne egzemplarze „Gáosu Serca Polskiego”
– gazety Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryfa Pomorskiego”, wydawanej w czasie drugiej wojny Ğwiatowej.

Edukacja

J

Skarbonka koĞcielna

ednym z celów muzeum skarszewskiego jest edukacja. Od chwili powstania odbywają siĊ lekcje historyczne. Ponadto, jak informuje Katarzyna Skóra,
pomocnik muzealny: – NajczĊĞciej odwiedza nas máodzieĪ
szkolna, która woli bardziej sáuchaü, niĪ czytaü. MogĊ siĊ
pochwaliü, Īe w pierwszym roku mojej pracy muzeum odwiedziáo kilkaset osób i liczba ta ciągle wzrasta, co bardzo nas
cieszy. Zresztą caáy czas zachĊcamy do zwiedzania SCEH,
choüby dlatego, Īe warto znaü naszą lokalną historiĊ.
Warto zapamiĊtaü te ostatnie cytowane sáowa i kiedy
znajdziemy siĊ w muzealnej gablocie poĞwiĊciü te kilka minut wiĊcej na zapoznanie siĊ z historią naszych rodzimych
pradziadków.
Przypisy:
1

2

Grób skrzynkowy
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E. Zimmermann, Postrachy demonów, „Dziennik Baátycki“ z dn.
11.01.2006 r.
E. Zimmermann, Burmistrz dotrzymuje sáowa. BĊdzie Muzeum
Skarszew, „Skarszewy”, z dn. 28.02.2006 r.

Zapraszamy
SKARSZEWY, ul. Szkolna 9, tel. 058 588 24 28
czynne: poniedziaáek 8.00-15.00, wtorek 10.00-18.00,
Ğroda 8.00-15.00, czwartek 10.00-18.00,
piątek 8.30-15.00
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MAãE OBIEKTY KULTU

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

To co, Īe niektóre ziarna padają
na skaáĊ albo na suchy piasuszek...

Z

awsze tak myĞlaáam i myĞlĊ nadal. Kto powiedziaá, Īe regionalistom ma byü lekko, bo dziaáają
spoáecznie. Wielu w globalnej wiosce bogaci siĊ,
pilnując swego interesu, a oni chronią chruĞciane páoty,
babcine koáowrotki, gromadzą stare fotografie. I co? Bez
nagrody? Nagrody są widoczne dopiero po latach. WczeĞniej jest radoĞü dziaáania, przeczucie trwania tradycji áączącej pokolenia.
By ziarno wydaáo nowy plon, musi obumrzeü. Od lat
wyrabiam w sobie zgodĊ na to i pewnie dlatego tak wiele efektów edukacji regionalnej prawdziwie mnie cieszy,
a poraĪki nie są w stanie zniechĊciü. JeĪeli robi siĊ coĞ
waĪnego, to zawsze ma siĊ wrogów – pocieszam swoje
dzieci, które pracĊ zawodową áączą z dziaáalnoĞcią na
rzecz regionu.
Poáudnie Kociewia do lat 80. byáo krainą nijaką, z zatartą toĪsamoĞcią. Trzeba byáo wiatru z póánocy, by dotaráy
tu istotne wieĞci. Drugi Kongres Kociewski (z przeáomu
wieków) staá siĊ wielkim ĞwiĊtem idei regionalnych, które
w gminie ĝwiecie (nad Wisáą) zaczĊáy siĊ ciekawie rozwijaü. Po piĊciu latach, w 2005 roku moĪna byáo podziwiaü
spory dorobek. W ramach III Kongresu Kociewskiego
w powiecie Ğwieckim zostaáa zorganizowana konferencja przedstawicieli róĪnych szczebli z caáego regionu. JuĪ
wczeĞniej zaczĊto od podstaw – od przedszkoli. Caáoroczne warsztaty dla nauczycieli przedszkoli w ĝwieciu, wymiana doĞwiadczeĔ z nauczycielami placówek w powiecie
starogardzkim i tczewskim – to inicjatywy niezwykle cenne i owocne.
Z okazji wspomnianego kongresu pokazano teĪ w ĝwieciu dokonania wielu szkóá (sprawozdania, wystawy, widowiska) i instytucji wspomagających jak Ognisko Pracy Pozaszkolnej ze Starogardu GdaĔskiego.
W czasie bilansu warto pokazaü najdorodniejsze owoce,
wskazaü najlepsze przykáady, zachĊcaü do dalszej regionalnej uczby, szukaü sprzymierzeĔców w samorządach terytorialnych, w grupach animatorów kultury.
Na poáudniu Kociewia w edukacji regionalnej zdecydowanie wyróĪnia siĊ Szkoáa Podstawowa im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku, co widaü juĪ w wystroju caáej
szkoáy, urządzeniu izby regionalnej i organizowanych co
roku (dla caáego powiatu) konkursach wiedzy o regionie.
Nauczyciele z tej szkoáy przygotowali programy dla nauczania zintegrowanego, szkoáy podstawowej i gimnazjum
pt. „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Programy zostaáy zatwierdzone do uĪytku w ministerstwie. DziaáalnoĞü szkoáy w Przysiersku widaü, gdy jej ab-
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solwenci trafiają do szkóá ponadgimnazjalnych w ĝwieciu
(m.in. do prezentowanego w tym numerze KLO).
W inny sposób promuje region zespóá ĝwieckie Gzuby
ze Szkoáy Podstawowej nr 7 w ĝwieciu. TaĔczą, Ğpiewają,
mówią po kociewsku...
KiedyĞ tak barwny byá zespóá Bukowiacy (z Bukowca
Pomorskiego). W lokalnej prasie czĊsto znajdujemy notatki
o oĪywionej dziaáalnoĞci zespoáu Rycháawiaki (koáo Nowego), który uĞwietnia uroczystoĞci w terenie.
Edukacja regionalna ciekawie przebiega w Gródku,
Grucznie, Warlubiu... Odrodzenie Kociewia w powiecie
Ğwieckim widaü w nazwach ulic (Kociewska, ks. dr. B. Sychty), corocznych imprezach (np. Jarmark Kociewski). W Bibliotece Miejskiej i Bibliotece Pedagogicznej poszerzają
siĊ póáki z regionaliami. Od kilku lat przedmioty kultury
materialnej prezentowane są w Izbie Regionalnej, która
prowadzi dziaáalnoĞü dydaktyczną. Upowszechnieniem
dziedzictwa kulturowego z regionu zajmuje siĊ teĪ Towarzystwo Przyjacióá Dolnej Wisáy organizujące róĪnorodne
imprezy.
Niektóre przedsiĊwziĊcia warto by szerzej opisaü teĪ
w Kociewskim Magazynie Regionalnym, by spopularyzowaü dokonania czáonków WiĊĨby Kociewskiej.
A wszystko tu na poáudniu regionu zaczĊáo siĊ od emisariuszy, obecnoĞci ludzi niepospolitych. W tej wypowiedzi
muszĊ przywoáaü pamiĊü dwóch waĪnych redaktorów – Gazety ĝwieckiej i wáaĞnie Magazynu. Poznanie ich byáo dla
mnie nagrodą.
GazetĊ ĝwiecką z dodatkiem regionalnym „Mestwin”
stworzyá i redagowaá Ğp. Mirosáaw Lorch, któremu bardzo
zaleĪaáo, by wszyscy w ĝwieciu wiedzieli, Īe ich miasto leĪy na Kociewiu..., a Katolickie Liceum nosiáo imiĊ
ks. B. Sychty.
Natomiast Ğp. Roman Landowski popularyzowaá gród
nad Wisáą, wymieniając miejsce swego urodzenia. Do rodzinnego miasta wracaá jak do miejsc pamiĊtanych (po
wydaniu ksiąĪki Powrót... odbyáy siĊ pamiĊtne spotkania w ĝwieciu). Udaáo siĊ zorganizowaü spotkanie z nim
w bibliotece, szkoáach. Jedno z nich odbyáo siĊ wáaĞnie
w Katolickim Liceum, gdzie teraz obiecująco realizowane
są idee regionalizmu. Szkoáa nosi imiĊ, które do edukacji
regionalnej zobowiązuje. Ksiądz dr B. Sychta byá w ĝwieciu przed wojną wikarym, tu napisaá zaginioną, niestety,
sztukĊ Duchy w Klasztorze. Obecnie wáaĞnie tu czĊsto
przywoáuje siĊ jego imiĊ i kolejne pokolenie przygotowuje
siĊ do Īniwa. WczeĞniej, ciągle od nowa, trzeba siaü... Tyle
chwalby z poáudnia. Przeczytajcie o KLO.
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JOANNA BINIECKA

Bogaty plon
Zima, to czas radowania siĊ plonami caáorocznej pracy. Dáugie wieczory sprzyjają wspomnieniom.
Jaki byá, zmierzający juĪ do koĔca, 2007 rok? Na Pomorzu poĞwiĊcono go ks. dr Bernardowi Sychcie.
Dlatego instytucje oĞwiatowe i kulturalne noszące jego imiĊ, organizowaáy rozmaite imprezy. RównieĪ
Szkoáy Katolickie w ĝwieciu zaplanowaáy i przeprowadziáy wiele dziaáaĔ regionalnych:

I. Z okazji 100-lecia urodzin patrona, uczniowie oraz nauczyciele z Katolika przygotowali w marcu wystawĊ
Dorobek Īycia ks. dra B. Sychty. Na
zwiedzających czekaáy: sáowniki, prace naukowe, dramaty autorstwa czáowieka mówiącego, Īe: „zbiera sáowa
jak zaostaáe káosy”. Obok nich znajdowaáo siĊ pokáosie jego dziaáalnoĞci:
prace magisterskie, doktorskie, czasopisma. PoniewaĪ sáynny leksykograf
ukazywaá gwary na tle kultury materialnej, nie mogáo zabraknąü haftów:
kociewskich, kaszubskich, a takĪe borowiackich.
II. W paĨdziernikową sobotĊ gimnazjaliĞci i licealiĞci udali siĊ na wycieczkĊ ĝladami ks. Bernarda Sychty
do Pelplina. W stolicy diecezji zwiedzili Ğredniowieczną katedrĊ, spacerowali uliczką Kanoniczą, pomodlili
siĊ przy mogile patrona za spokój Jego
duszy. Z góry Jana Pawáa II podziwiali
panoramĊ niewielkiej miejscowoĞci,

w której powstaáy wielkie dzieáa waĪne dla caáego Pomorza.
III. Kaszubi na Kociewiu – to
tytuá konkursu przeprowadzonego
w paĨdzierniku. Uczestniczyáo w nim
13 dwuosobowych druĪyn ze szkóá:
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu Ğwieckiego.
Dzieci i máodzieĪ wykazali siĊ wiadomoĞciami na temat ks. Bernarda Sychty,
a takĪe Floriana Ceynowy. Oczekiwanie
na werdykt jury umilaá wystĊp zespoáu
ĝwieckie Gzuby. Zebranych ugoszczono
kuchem (droĪdĪówką) i pómelkami(pączkami). Komisja konkursowa pochwaliáa uczestników za posiadaną wiedzĊ,
a takĪe zachĊcaáa do naĞladowania dziaáalnoĞci wybitnych Kaszubów. WaĪnym jest, Īe w skáad komisji weszli
miĊdzy innymi: Roman GliszczyĔski
(prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddziaá w Bydgoszczy),
a takĪe Maria Pająkowska-Kensik (kociewska regionalistka).

IV. W listopadzie odbyáa siĊ Sesja
popularnonaukowa w 100-lecia urodzin patrona – Pro memoria, w której
licznie uczestniczyáa spoáecznoĞü Katolika, a takĪe: pedagodzy i bibliotekarze ze ĝwiecia, dziaáacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziaá
w Bydgoszczy. Podczas niej nauczyciele akademiccy wygáosili referaty
na temat tego wybitnego: Kapelana,
Naukowca, Kaszuby. Na początku zabraá gáos prof. historii na Uniwersytecie GdaĔskim – Józef Borzyszkowski.
Mówiá na temat obecnoĞci Kociewia
w Īyciu i twórczoĞci ks. Bernarda Sychty. NastĊpnie znana regionalistka prof.
Maria Pająkowska-Kensik, wystąpiáa
z prelekcją Kociewie dziĞ a kontynuatorzy dzieáa KsiĊdza Bernarda Sychty.
Z kolei garĞcią wspomnieĔ o swoim
dawnym wykáadowcy, w Seminarium
PelpliĔskim, podzieliá siĊ ze sáuchaczami ks. Roman ZieliĔski – proboszcz
parafii p.w. Niepokalanego PoczĊcia

Wystawa „Patron Szkoáy, prezentująca
róĪnorodny dorobek naukowy
i artystyczny ks. dra. Bernarda Sychty
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NMP w ĝwieciu. ĝmiech wzbudziáa
przytoczona przez Niego anegdota
w dialekcie kaszubskim. CaáoĞü prowadziá ks. dyrektor Bogusáaw St. Patoleta, który nie omieszkaá dodaü kilku historii o patronie, zasáyszanych
od starszych kapáanów oraz byáych
parafian.
Zebrani zobaczyli takĪe fragment
Wesela kociewskiego (dramat patrona),
w wykonaniu gimnazjalistów. Mogli
takĪe obejrzeü okolicznoĞciową wystawkĊ dzieá patrona. Wiele osób po
nabyciu wydawnictw Instytutu Kaszubskiego w GdaĔsku, ustawiáo siĊ
w kolejce po autografy. Przybyáych
ugoszczono swojskim kuchem.
V. Ukoronowaniem caáorocznej
pracy byáy obchody 10-lecia Katolickiego Liceum Ogólnoksztaácącego
w ĝwieciu oraz Inauguracja Gimnazjum Katolickiego.
W sobotni, sáoneczny poranek
absolwenci KLO i zaproszone osoby
odwiedzili wyremontowany budynek
szkolny, który za sprawą adwentowych aranĪacji wyglądaá wyjątkowo
piĊknie. Przybycie honorowego goĞcia ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi
rozpoczĊáo oficjalne obchody odpustu
w parafii p.w. Niepokalanego PoczĊcia NMP w ĝwieciu oraz ĝwiĊto Szkóá
Katolickich. Na początku zgromadzeni wysáuchali program sáowno-muzyczny Chrystus Skaáa. Skáadaáy siĊ
na niego wiersze polskich poetów: od
Jana Kochanowskiego, aĪ po ks. Jana
Twardowskiego. W trakcie recytacji
i Ğpiewu máodzieĪ budowaáa DOM
z cegieá-liter. Mottem inscenizacji byáy
sáowa: Budujcie dom na skale, a skaáą jest Chrystus z Homilii Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II podczas mszy Ğw.
w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku.
NastĊpnie ks. dyrektor Bogusáaw
St. Patoleta, omówiá symbolikĊ
sztandaru Szkóá Katolickich, na którym widnieją wyĪej zacytowane sáowa. Po prezentacji Jego Ekscelencja
poĞwiĊciá sztandar i rozpoczĊáa siĊ
uroczysta msza Ğw. W homilii Pasterz diecezji pelpliĔskiej podkreĞliá
waĪną rolĊ szkolnictwa katolickiego
w Īyciu duchowym Polaków. UroczystoĞü uĞwietniá Ğpiewem chór
Parati Semper.
Po czĊĞci oficjalnej osoby odpowiedzialne za oĞwiatĊ, a takĪe wáodarze
ĝwiecia bardzo pozytywnie wypowiadali siĊ na temat roli naszej placówki
w Īyciu miasta. Niektórzy mówili, Īe
kolejny jubileusz powinniĞmy obchodziü juĪ za 5 lat. Kto wie?
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Zawodnicy biorący udziaá w konkursie „Kaszubi na Kociewiu”
poĞwiĊconego ks. B. Sychcie i Florianowi Ceynowie

Ks. Roman ZieliĔski, proboszcz miejscowej parafii wspomina swoje
przeĪycia związane z osobą Patrona podczas sesji popularnonaukowej
„Pro Memoria”

Ks. bp Jan Bernard Szlaga dokonuje poĞwiĊcenia sztandaru
Szkóá Katolickich im. ks. dra Bernarda Sychty w ĝwieciu
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KAMILA GILLMEISTER

BaĞniowy Ğwiat
Malarstwo Bogdana LesiĔskiego

BOGDAN LESIēSKI urodziá siĊ 6 maja 1935 roku
w Tczewie, zmará 30 marca 2005 roku równieĪ w Tczewie. Z zawodu byá technikiem-mechanikiem, ale pracowaá jako plastyk w Metrix S.A. w Tczewie.

L

esiĔskiemu bliska byáa sztuka – wychowaá siĊ
w rodzinie o tradycjach artystycznych – ojciec
muzykowaá oraz byá dyrygentem chóru Lutnia.
Z kolei matka artysty haftowaáa i to ona rozbudziáa
u Bogdana wyobraĨniĊ plastyczną. LesiĔski byá samoukiem. Caáe Īycie poĞwiĊciá na pokonywaniu trudnoĞci
warsztatowych oraz doskonaleniu Ğrodków wypowiedzi
artystycznej. Nie chodziá na Īadne kóáka plastyczne, nie
korzystaá z rad instruktorów, ani malarzy profesjonalnych. Swoją wiedzĊ uzupeániaá czytając pisma o sztuce
jak Sztuka czy Projekt. Od 1971 roku braá udziaá w licznych przeglądach twórczoĞci amatorskiej. W latach siedemdziesiątych Bogdan LesiĔski staá siĊ znany w kraju
i zagranicą. Swoje obrazy pokazywaá na wystawach sztuki nieprofesjonalnej, gáównie dziĊki Aleksandrowi Jackowskiemu z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Bogdan LesiĔski byá twórcą bardzo páodnym, szacuje
siĊ, Īe wykonaá okoáo 5 000 prac. TakĪe techniki, którymi
posáugiwaá siĊ artysta byáy bardzo róĪnorodne: olej, tempera, akwarela, tusz, rysunki wykonane piórkiem, oáówkiem, kredkami.
Mecenasem twórczoĞci LesiĔskiego byá Mieczysáaw
KurciĔski z Zarządu OkrĊgowego Związku Zawodowego Metalowców. To gáównie dziĊki niemu prace artysty
trafiaáy na liczne wystawy, konkursy. Prace LesiĔskiego
znajdują siĊ w kolekcjach prywatnych i muzeów, m.in.
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w GdaĔsku, Muzeum Narodowego w Krakowie
oraz PaĔstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie1.
Prof. Aleksander Jackowski, najwybitniejszy znawca
sztuki nieprofesjonalnej i ludowej w Polsce zakwalifikowaá prace Bogdana LesiĔskiego do sztuki naiwnej, sztuki
wspóáczesnych malarzy prymitywistów. I w tym miejscu
bardzo czĊsto moĪna usáyszeü gáosy sprzeciwu. Warto siĊ
zastanowiü dlaczego? PrzecieĪ sztuka naiwna, czy teĪ prymitywizm, wbrew nazwie niosą za sobą potĊĪny áadunek
pozytywnych emocji i skojarzeĔ.
Początków sztuki naiwnej (prymitywizmu) powinnyĞmy szukaü w II poáowie XIX wieku we Francji. Ojcem
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wspóáczesnych prymitywistów jest Rousseau (Celnik)
1884-1910, a w Polsce najwybitniejszymi przedstawicielami byli: Nikifor, Teofil Ociepka, Dorota Lampart.
Sztuka naiwna charakteryzuje siĊ deformacją przestrzeni i perspektywy lub jej brakiem, skrajnie subiektywnym punktem widzenia, prostymi technikami oraz czĊsto
olbrzymim przywiązaniem do szczegóáu. ArtyĞci odwoáują
siĊ do Ğwiata magicznego i symbolicznego, choü nie obce
są tematy wziĊte z Īycia codziennego. TwórczoĞü tzw. naiwna jest nieuczona, spontaniczna, szczera i osobista. Dostrzega siĊ w niej indywidualne cechy twórcy, szczególną
wyobraĨniĊ, obsesje, niepokoje. Autor podkreĞla wszystko
to, co wyróĪnia go od otoczenia, od takiej czy innej konwencji. Jednak poza bardzo nielicznymi wyjątkami czáowiek nie Īyje w zupeánej izolacji. Sztuka naiwna nie rozgrywa siĊ w hermetycznym Ğwiecie, zarówno wyobraĨnia,
jaki sposoby jej wyraĪania, są formowane w okreĞlonym
krĊgu kulturowym i przez to sztuka nakáada siĊ na ustalone
oraz czĊsto juĪ nieuĞwiadamiane przez samych ludzi okreĞlone schematy, formy2.
TwórczoĞü naiwna wiąĪe siĊ z twórczoĞcią ludową. Bardzo duĪo jest prac, które krytycy sztuki, etnolodzy stawiają na pograniczu obu twórczoĞci, jednak za
w peáni nawiną sztukĊ uwaĪa siĊ taką, w której cechy
jednostkowe, naleĪne tylko do danego autora, rozwinĊáy siĊ liczniej niĪ cechy wspólne dla Ğrodowiska, czy
przyjĊtej konwencji3. Co ciekawe, malarze naiwni nigdy
nie stworzyli Īadnego kierunku na gruncie sztuki wspóáczesnej. ArtyĞci „naiwni” tworzą spontanicznie, przez
co ich prace zachwycają szczeroĞcią i niesamowitym
bogactwem fantazji. Kreacje „naiwnych” pozostają poza
wszelkimi sporami estetycznymi. Malarz naiwny uwaĪa
siĊ za czáowieka odkrywającego malarstwo na nowo, tak
jakby byá pierwszym na Ğwiecie twórcą. Jest to jedyna
sztuka, która istnieje poza ewolucją historyczną, która
nie interesuje siĊ sukcesami i upadkami naszej cywilizacji. Sztuka, która wkracza w krainĊ przedziwnej oryginalnoĞci. W niej artyĞci porządkują uniwersum, dają mu
wáasną, nową strukturĊ i áad4.
LesiĔski jako jeden z niewielu artystów nieprofesjonalnych wybiá siĊ ponad przeciĊtnoĞü. Stworzyá swój
wáasny, rozpoznawalny styl, wniósá do swojej wypowiedzi osobisty i szczery pierwiastek. TwórczoĞü LesiĔskiego
jest nietkniĊta przez tradycjĊ i szkoáy. Sam artysta mówiá,
Īe lubi czyste nieskomplikowane malarstwo. Jednak jego
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Tempera, deska

Wszystkie fot. Kamila Gillmeister

Tempera, deska

Technika mieszana (akwarela, tusz, papier)

Maria, 1970 rok, olej, páótno

Olej, páótno
Konkurs taĔca, 1984 rok, olej, páótno
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SYLWETKA MALARZA
malarstwo takie nie jest. Jego obrazy są bardzo trudne do
zinterpretowania, ich tematyka rozciąga siĊ od bajkowych
postaci i zwierząt, poprzez pastelowe pejzaĪe aĪ po tematy
ze sfery sacrum. Malarstwo jest odpowiedzią na nurtujące twórcĊ pytania, komentarzem na otaczający go Ğwiat.
Wszystkie obrazy áączą siĊ z jakimĞ wydarzeniem, przeĪyciem, które odcisnĊáy jakieĞ piĊtno na Īyciu artysty. Sztuka
jest dla niego wyzwoleniem wáasnej wyobraĨni od ksztaátu
sztuki zdefiniowanej wolą zbiorowoĞci. LesiĔski wyraĪa
swoją wáasną wizjĊ przy pomocy barw, które niekiedy
są pstrokate, jak na ludowych tkaninach, tworzy swoje
królestwo, swój Ğwiat. W obrazach LesiĔskiego kolory są
Īywe i bardzo intensywne. Jego obrazy są baĞniowe. Ta
baĞniowoĞü wynikaáa z nostalgii za dzieciĔstwem, pomagaáa oderwaü siĊ od szarej codziennoĞci i monotonii Īycia.
Malarstwo LesiĔskiego bardzo silnie oddziaáuje na zmysáy
czáowieka.
Na koniec jeszcze powrócĊ do samego pojĊcia sztuki naiwnej. Sam artysta na temat zaszufladkowania go do
malarzy naiwnych mówiá: Malarz naiwny? Wcale nie jestem naiwny, chociaĪ tak mnie nazwali. Mówili, Īe tczewski Nikifor, albo tczewski Ociepka – a ja przecieĪ jestem
sobą, nikogo nie naĞladujĊ. Nawet nieĪyjący juĪ redaktor
Tadeusz Rafaáowski, który zachwyciá siĊ tym co malujĊ,
nazwaá mnie malarzem niedzielnym. A ja nie niedzielny, ja
codzienny, bo malujĊ kaĪdego dnia, bywa, Īe trzy obrazy
na raz5.
Profesor Jackowski, autor znakomitej ksiąĪki, Sztuka
zwana naiwną, káadzie nacisk na sáowo naiwna, które podkreĞla dystans, nie tyle do sztuki czy artysty, ale do samej
nazwy. Profesor Jackowski mówiá: Bardzo podoba mi siĊ
nazwa oto ja. Ona nikogo nie dotyka. Wydaje mi siĊ, Īe
w tej nazwie jest wszystko, jest czáowiek: ja i moja osobowoĞü. To co jest istotne, Īe kaĪdy z nich jest oto ja. KaĪdy
jest osobny i kaĪdy ma coĞ swojego wáasnego do przekazania, do powiedzenia. Stają przed nami „nadzy”, mówiąc
oto ja. PrzecieĪ to jest niezwykáe6.
MyĞlĊ, Īe sáowa prof. Jackowskiego najlepiej charakteryzują malarstwo Bogdana LesiĔskiego. Jego obrazy
zdają siĊ mówiü Oto ja, Bogdan LesiĔski, oto ja – artysta,
oto moje obrazy, oto moja twórczoĞü, pasja, fantazje, mój
Ğwiat.

Przypisy:
1
Zbigniew Gabryszak, 30-lecie pracy twórczej Bogdana LesiĔskiego, „Gáos WybrzeĪa”, 15 grudnia 1988; GraĪyna MiloĔ-Szewczyk, Tczewski Nikifor, „Ziemia GdaĔska”, 1987-1988, s. 42-48 oraz
na podstawie informacji uzyskanych od Heleny i Grzegorza LesiĔskich
w grudniu 2007 r. i styczniu 2008 r.
2
Aleksander Jackowski, Pogranicze sztuki naiwnej i ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXII, 1968, z 1-2, s. 35; Georges Schmitts,
O malarstwie naiwnych, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXII, 1968,
z 1-2, s. 31.
3
Aleksander Jackowski, op. cit., s. 40.
4
Oto Bihalji-Merin, ĝwiat naiwnych, „Polska Sztuka Ludowa”,
R. XXII, 1968, z 1-2, s. 8-10; Ksawery Piwocki, Kilka sáów o sztuce
wspóáczesnych prymitywistów, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXII, 1968,
z 1-2, s. 6; Georges Schmitts, op. cit, s. 30.
5
Krystyna Celichowska, MiĊdzy okiem a sercem, brw i bmw.
6
Poza czasem, poza kulturą, http://www.ump.pl/main.php?cid=sygnaly&&news=1507
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Jad czáowieczy
gorszy od jadu
Īmii i padalca
Ksiądz Szczepan Keller napisaá wydaną w 1864 roku
w Pelplinie ksiąĪeczkĊ zatytuáowaną Jad czáowieczy gorszy
od jadu Īmii i padalca czyli PrzeklĊctwa i záorzeczenia co
znaczą i co páacą. Zawiera ona kilka interesujących zwrotów, uĪywanych zapewne przez lud pomorski w poáowie
XIX wieku. PoniĪej prezentujemy owe zwroty.
Gospodarz, kiedy byá zdenerwowany uĪywaá zwrotu:
ĩeby ciĊ kopa djabáów wziĊáa!
Cháopek, który byá záy na swojego woáa mówiá: BodajĪe ciĊ
jaĞniste pioruny roztrzasáy.
Káócące siĊ sąsiadki krzyczaáy do siebie: ĩeby ciebie ta
ĞwiĊta ziemia nie przyjĊáa! – Īeby ci moja szkoda koĞcią
w gardle stanĊáa! – ĪebyĞ prĊdzej nie skonaáa, aĪ mi moją
krzywdĊ nawrócisz!
W káótni maáĪeĔskiej mąĪ odzywaá siĊ do Īony w te sáowa: Ty bestyo, Īeby ciĊ trzy sta kop miljonów fur beczek
djabáów porwaáo! Zjesz diabáa, jeĪeli mie siĊ jeszcze raz tylko w domu pokaĪesz! ĩeby siĊ juĪ lepiej ziemia rozstąpiáa
i mnie Īywkiem poĪaráa, kiedym siĊ takim szatanem opĊtaá!
Gdy maáe dziecko zbliĪaáo siĊ do kaáuĪy matka wykrzykiwaáa: O bestyo! co teĪ to znowu porobiáo! ĩebyĞta przeklĊte bĊbny juĪ raz pozdychaáy, toby czáowiek miaá spokojną gáowĊ!
W przypadku gdy komuĞ grad zniszczyá zboĪe, ten udawaá siĊ do sąsiada i mówiá zawistnie: Nie mam ja, niech
i on nie ma.
Z innych záorzeczeĔ, na jakie ks. Keller zwraca uwagĊ
pojawiają siĊ np.: ĩeby ciĊ robaki Īywkiem roztoczyáy, ĩeby
ciĊ powietrze opanowaáo, ĩebyĞ nie skonaá, ĩeby ci moja
krzywda w konaniu koĞcią w gardle stanĊáa, ĩebyĞ jasnoĞci
boskiej nie oglądaá.
Spora czĊĞü inwektyw odnosi siĊ do piekáa, czy jak zaznacza ks. Szczepan, do postaci diabáa. WĞród nich są takie
powiedzenia: ĩebym siĊ w ziemiĊ zapadá, ĩeby ciĊ ziemia
Īywkiem poĪaráa, ĩebyĞ z piekáa nie wyjrzaá, Ty szatanie, ty
bestyo, ty psia krew, ty Ğcierwie.
Kilka zwrotów odnosiáo siĊ do zdrowia czy nienajlepszej
kondycji fizycznej: ĩebyĞ karku naáamaá, ĩebyĞ zdechá jak
pies, ĩeby ciĊ paraliĪ pokrĊciá, ĩeby ciĊ kaduk* wziąá.
Po prezentacji wspomnianych sáów, ukazaá ks. Keller,
powody dla których są one w powszechnym uĪyciu. Na
szczĊĞcie dla tych, którzy powyĪszych sáów naduĪywali,
ksiąĪeczka zawiera takĪe wskazania, w jaki sposób unikaü
ich stosowania.
Dzisiaj sáownictwo takie nie jest w powszechnym uĪyciu, z czego zadowolony byáby ks. Szczepan, ale ... jego
miejsce zastąpiáy inne zwroty. Niech wiĊc ten krótki tekst
spowoduje, iĪ zapamiĊtamy te relikty minionych czasów.
*kaduk – padaczka
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JERZY BIAãAS

Rocznica powstania mostu
uĞwietniona wystawą

W

dniach od 12 do 20 paĨdziernika 2007 roku
w przestronnych pomieszczeniach Centrum
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy
w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 4 miaáa miejsce Specjalistyczna Krajowa Wystawa Filatelistyczna II stopnia pt. „150
lat mostu w Tczewie” z udziaáem wystawców z siedemnastu
OkrĊgów Polskiego Związku Filatelistów.
Na powierzchni 350 m² wystawiono 49 eksponatów
w klasie konkursowej, w tym 18 w klasie máodzieĪowej.
Ponadto wystawiono 12 eksponatów w klasie pozakonkursowej, w tym 5 w klasie sĊdziowskiej. CaáoĞü objĊáa 253
ekrany stojące i 6 gablot poziomych.
Wystawa powstaáa z inspiracji czáonków Koáa Polskiego
Związku Filatelistów nr 5 w Tczewie i byáa jedną z gáównych czĊĞci skáadowych obchodów 150. rocznicy oddania
do uĪytku mostu kolejowo-drogowego przez rzekĊ WisáĊ
w Tczewie.
Zorganizowana zostaáa dziĊki sfinansowaniu jej przez
Starostwo Powiatowe w Tczewie, GminĊ Miejską Tczew,
Polski Związek Filatelistów, daleko idącej pomocy Regionu
GdaĔskiego Poczty Polskiej, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Zajączkowie Tczewskim, Centrum
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy w Tczewie,
kadrze i Īoánierzom 16 Tczewskiego Batalionu Saperów.
Wystawa, poza zaprezentowaniem moĪliwoĞci organizacyjnych OkrĊgu Pomorskiego PZF i Koáa PZF nr 5
w Tczewie, miaáa na celu zwrócenie uwagi na stan obecny
tego piĊknego zabytku kultury technicznej w Ğwiecie i zainspirowanie wáadz wszystkich szczebli do podjĊcia stanowczych kroków dąĪących do jego odrestaurowania i przekazania nastĊpnym pokoleniom w takim stanie, aby mógá cieszyü
wszystkich swoim widokiem.
Honorowy Patronat nad wystawą objąá Marszaáek Senatu RP i Honorowy Obywatel Tczewa – Bogdan Borusewicz.
Natomiast Honorowy Protektorat objĊli: Wojewoda Pomorski – Piotr Karczewski, Prezydent Tczewa – Zenon Odya
i Starosta Powiatu Tczewskiego – Witold Sosnowski.
W uroczystym otwarciu wystawy udziaá wziĊáo okoáo
200 osób, w tym: Bogdan Borusewicz, prof. Ludwik Malendowicz – Prezes Zarządu Gáównego Polskiego Związku
Filatelistów, Witold Sonowski, Zenon Odya, przedstawiciele
Marszaáka Województwa Pomorskiego, Poczty Polskiej Regionu GdaĔsk i wiele znakomitych osób Īycia spoáecznego,
kulturalnego, gospodarczego i naukowego, a takĪe Teresa
Baskue – przedstawiciel Ambasady Stanów Zjednoczonych
Ameryki w Polsce.
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Podczas uroczystoĞci organizatorzy wrĊczyli odznaczenia
Polskiego Związku Filatelistów: trzy Brązowe Odznaki Honorowe, trzy Srebrne Odznaki Honorowe, dziewiĊü Záotych Odznak Honorowych i cztery Odznaki „Za Zasáugi dla Polskiej
Filatelistyki” dla czáonków Koáa PZF Nr 5 w Tczewie i Klubu „Ziemia GdaĔska”, który dziaáa przy OkrĊgu Pomorskim
PZF. WrĊczono takĪe dziesiĊü Záotych Odznak Honorowych
dla przedstawicieli starostwa i miasta oraz instytucji z terenu
miasta i województwa, w tym Poczty Polskiej i wojska oraz
cztery Odznaki Brązowe „Za Zasáugi dla Polskiej Filatelistyki” dla: Witolda Sosnowskiego, Zenona Odya, Wáodzimierza
Mroczkowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta i Ludwika Kiedrowskiego – Kierownika Biura Promocji Miasta.
Prof. Ludwik Malendowicz odznaczyá Bogdana Borusewicza
najwyĪszym odznaczeniem w Polskim Związku Filatelistów
Záotą Odznaką „Za Zasáugi dla Polskiej Filatelistyki”.
Po krótkich wystąpieniach marszaáka Borusewicza, prezedenta Zenona Odya i prof. Ludwika Malendowicza Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Zajączkowie Tczewskim – Jerzy Mosor (jeden ze
wspóáorganizatorów wystawy) wrĊczyá specjalnie podziĊkowania oraz medale ZZM osobom, które wniosáy najwiĊkszy
wkáad w jej organizacjĊ. WĞród wyróĪnionych znaleĨli siĊ:
Jerzy Biaáas – Prezes Zarządu OkrĊgu Pomorskiego PZF,
Zenon Odya, Witold Sosnowski, Wáodzimierz Mroczkowski, Jan Kulas – wówczas radny Sejmiku Województwa
Pomorskiego, Krystian ĩurawski – Prezes Ogólnopolskiego Klubu ZainteresowaĔ „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama
Malinowskiego. Symbolicznego przeciĊcia wstĊgi i otwarcia wystawy dokonali wspólnie Bogdan Borusewicz, Zenon
Odya, Ludwik Malendowicz, Witold Sosnowski, Jan Kulas.
Po zwiedzeniu wystawy, uczestnicy przeszli pod zabytkowy most w celu odsáoniĊcia kamienia pamiątkowego,
ufundowanego przez mieszkaĔców Powiatu i Miasta, poĞwiĊconego 150-leciu oddania mostu do uĪytku. NastĊpnie
organizatorzy wystawy zaprosili wszystkich goĞci do restauracji „Milenium” na tradycyjny juĪ w Tczewie poczĊstunek z „dzika” upolowanego przez myĞliwego, a zarazem
filatelistĊ Ignacego Stawickiego. Podczas poczĊstunku rozmawiano nie tylko o filatelistyce, ale równieĪ o sposobach
i róĪnych moĪliwoĞciach pozyskania funduszy na renowacjĊ
zabytkowego mostu tczewskiego.
W dniu otwarcia wystawy w godzinach przedpoáudniowych spotkali siĊ filateliĞci, czáonkowie klubów „MaryniĞci” i „Ziemia GdaĔska” na swym kolejnym cyklicznym
spotkaniu wymiennym.
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Sąd Konkursowy Wystawy
na tle makiety mostu jubilata.
Stoją od lewej: Janusz Frąckowiak,
Andrzej KáosiĔski, Regina Zalewska,
Waldemar WiĊcáaw, Jerzy Musiaá,
Marek Zbierski, Jan Prokulewicz, Janusz Dunst,
Andrzej Nowak, Bernard Jesionowski,
Edward HadaĞ i Jerzy Neubauer

Jerzy Biaáas – Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Wystawy wita goĞci
Prezes Zarządu Gáównego PZF
wrĊcza Marszaákowi Senatu RP,
Bogdanowi Borusewiczowi,
Záotą OdznakĊ za Zasáugi
dla Polskiej Filatelistyki
Jerzy Mosor – Przewodniczący
ZZM Zajączkowo Tczewskie
wrĊcza Zenonowi Odya
pamiątkowy medal ZZM
wraz z podziĊkowaniem

Uroczyste przeciĊcie wstĊgi.
Od lewej: Jolanta ĝliwiĔska
– skarbnik KOW, Zenon Odya
– Prezydent Tczewa,
Ludwik Malendowicz – Prezes
ZG PZF, Witold Sosnowski
– Starosta Tczewski, Bogdan
Borusewicz – Marszaáek Senatu RP,
Jan Kulas – aktualnie poseá,
Jerzy Biaáas

Jerzy Biaáas prezentuje Bogdanowi Borusewiczowi
KronikĊ Koáa nr 5 w Tczewie

Podczas degustacji dzika. Od lewej: Ignacy Stawicki,
Juliusz Newlin-àukowicz, Mirosáaw Chaberek
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu,
Jerzy Biaáas, Witold Sosnowski i Mariusz Wiórek

Czáonek Zarządu Gáównego PZF,
Ryszard Prange, podczas wygáaszania prelekcji nt. budowy eksponatu tematycznego

Jerzy Biaáas wrĊcza wydawnictwa okolicznoĞciowe wystawy
Krystianowi ĩurawskiemu, prezesowi OKZ Kolejnictwa

Prezes Jerzy Biaáas wrĊcza
Wojciechowi Chmielakowi
puchar ufundowany przez Henryka Poáeü

Fot. Kamila Gillmeister,
Jolanta Ħliwiēska, Ryszard Smulkowski

Andrzej SáodziĔski z pucharem Starosty Tczewskiego
za najlepszy eksponat związany z tematyką mostową

WYSTAWA FILATELISTYCZNA
Z okazji wystawy Komitet Organizacyjny wydaá: 200
sztuk medali wybitych w Mennicy Polskiej S.A. autorstwa
Hanny Jelonek, Kierownika Pracowni Medalierstwa Akademii Sztuk PiĊknych w Warszawie, 2000 sztuk kopert
okolicznoĞciowych, kartkĊ beznominaáową na 51 spotkanie Ogólnopolskiego Klubu ZainteresowaĔ „Kolejnictwo”,
Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej wydaáa kartkĊ pocztową Cp, okolicznoĞciową nalepkĊ polecenia „R”, a Region
GdaĔski Poczty Polskiej wydaá kartkĊ beznominaáową
z historycznym mostem. Stosowany byá datownik okolicznoĞciowy i dwa stempelki dodatkowe poĞwiĊcone imprezom towarzyszącym wystawie. Komitet Organizacyjny Wystawy wydaá równieĪ: Katalog Wystawy w iloĞci 400 sztuk
i Palmares Wystawy w iloĞci 100 sztuk pod redakcją Jerzego
Biaáasa i Adama Murawskiego.
W katalogu zawarto miĊdzy innymi wystąpienia Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wystawy, Marszaáka Senatu RP, Honorowego Patrona Wystawy – Bogdana
Borusewicza, Wicemarszaáka Sejmu RP – Bronisáawa Komorowskiego, Wojewody Pomorskiego – Piotra Karczewskiego, Marszaáka Województwa Pomorskiego – Jana Kozáowskiego, Starosty Tczewskiego – Witolda Sosnowskiego,
Prezydenta Miasta Tczewa – Zenona Odya, wykaz wystawców, skáad Sądu Konkursowego oraz dwa obszerne artykuáy
autorstwa: Adama Murawskiego i Bernarda Jesionowskiego,
dotyczące historii mostu i wpáywu powstania sieci kolejowej w XIX wieku w Prusach na spedycjĊ poczty i na rozwój
usáug pocztowych, a takĪe skáady Komitetu Honorowego
i Komitetu Organizacyjnego Wystawy.
Przez dziewiĊü dni trwania wystawy odwiedziáo ją okoáo
3 000 osób, wstĊp byá bezpáatny. Prezentowane na wystawie
eksponaty byáy na bardzo dobrym poziomie wystawienniczym, o czym Ğwiadczą wyróĪnienia przyznane przez Sąd
Konkursowy Wystawy. Stanowiáy takĪe materiaá porównawczy dla wielu wystawców oraz materiaá poglądowy dla
filatelistów, którzy rozpoczynają pracĊ nad budową nowych
eksponatów filatelistycznych. Wystawa byáa specjalistyczną, co oznacza, Īe gromadziáa wyáącznie zbiory tematyczne,
wĞród których byáo wiele nawiązujących do jak najszerzej
rozumianej techniki.
Najlepszym w tematyce mostowej wraz z Pucharem
Starosty Powiatu Tczewskiego – dyplom w randze medalu
duĪego záotego – otrzymaá eksponat „Mostowe impresje”
Andrzeja SáodziĔskiego z Opola. Mosty i wiadukty moĪna
byáo zobaczyü równieĪ na kartach wystawowych Kazimierza ZwoliĔskiego z Torunia – eksponat „Drogi Kolejowe”
– dyplom w randze medalu pozáacanego. Nagrodzono jeszcze trzy eksponaty typowo mostowe: Andrzeja GiĪyĔskiego z Leszna „Mosty – „Mój zawód moje hobby” – dyplom
w randze medalu srebrnego, Wáadysáawa Kaczmarczyka
z Tych – „Architektura mostów” – dyplom w randze medalu
posrebrzanego i Mariana Nawrota z Zabrza „Mosty Ğwiata
na znakach pocztowych” – dyplom w randze medalu posrebrzanego. Tytuá Grand Prix wystawy i Puchar Marszaáka Senatu RP Bogdana Borusewicza zdobyá Henryk Poáeü z Waábrzycha za eksponat „MiĊdzy Atenami a Rzymem” – dyplom
w randze medalu duĪego záotego. Specjalną nagrodĊ jury
oraz Puchar Prezydenta Tczewa otrzymaá Janusz Jaskólski
z Poznania za eksponat „WĊdkarstwo – moje hobby” – dyplom w randze medalu duĪego záotego. Jerzy Biaáas, Prezes
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Zarządu OkrĊgu Pomorskiego PZF ufundowaá Puchar dla
najlepszego w klasie máodzieĪowej – otrzymaáa go Dorota
Ogáaszewska za eksponat „ABC usáug pocztowych i co nieco filatelistyki” – dyplom w randze medalu pozáacanego.
Przez okres trwania wystawy funkcjonowaáo stoisko
Komitetu Organizacyjnego Wystawy, a dodatkowo w dniu
otwarcia i zamkniĊcia stoisko Poczty Polskiej, na których
moĪna byáo nabyü walory filatelistyczne związane z wystawą, a takĪe inne ciekawe publikacje, jak chociaĪby najnowszą ksiąĪkĊ Janusza Dunsta – „Katalog Prac Czesáawa
Sáani”, czy historiĊ Koáa PZF nr 5 w Tczewie.
W dniu zamkniĊcia Wystawy 20 paĨdziernika 2007 roku
na swoje coroczne spotkanie przybyli do Tczewa Opiekunowie Kóá MáodzieĪowych OkrĊgu Pomorskiego PZF.
ZaĞ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy rozpoczĊáo siĊ
kolejne, bo juĪ 51 spotkanie czáonków Ogólnopolskiego
Klubu ZainteresowaĔ „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego. Przybyáo na nie 29 klubowiczów,
pasjonatów filatelistyki kolejowo-tramwajowej. Prezes
Klubu, Krystian ĩurawski, otrzymaá z rąk Jerzego Biaáasa okolicznoĞciowy medal i teczkĊ zawierającą wszystkie
wydawnictwa i walory filatelistyczne przygotowane przez
Komitet Organizacyjny. Adam Murawski – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy wrĊczyá zaĞ
Krystianowi ĩurawskiemu nową kolejarską czapkĊ, na którą wróciá orzeá z koroną oraz okolicznoĞciowy medal ZZM
z podziĊkowaniem za wspóápracĊ. Krystian ĩurawski przedstawiá plany wydawnicze Poczty Polskiej dotyczące walorów filatelistycznych, związanych z tematyką szynową oraz
omówiá sprawy organizacyjne Klubu „Kolejnictwo”. Na
zakoĔczenie tego spotkania odbyáo siĊ szkolenie na temat
budowy eksponatu tematycznego. PrelekcjĊ na ten temat
wygáosiá czáonek Zarządu Gáównego PZF, przewodniczący Komisji Tematycznej i Klubów ZainteresowaĔ Ryszard
Prange z Poznania. W swym wykáadzie przedstawiá nowe
trendy i zaáoĪenia zbudowania dobrego eksponatu tematycznego w Ğwietle nowych regulaminów PZF.
Oficjalne zamkniĊcie wystawy rozpoczĊáo siĊ o godzinie 13.00. W zamkniĊciu udziaá wziĊli czáonkowie Komitetu
Honorowego Wystawy, licznie zgromadzeni goĞcie, w tym:
wystawcy, czáonkowie Ogólnopolskiego Klubu ZainteresowaĔ „Kolejnictwo” i Opiekunowie Kóá MáodzieĪowych
OkrĊgu Pomorskiego PZF. UroczystoĞü zamkniĊcia rozpocząá Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jerzy Biaáas serdecznie witając zgromadzonych goĞci i mieszkaĔców
Tczewa. NastĊpnie przystąpiono do odczytania protokóáu
Sądu Konkursowego Wystawy i wrĊczania nagród. Protokóá odczytaá Wiceprzewodniczący Sądu – Edward HadaĞ,
a nagrody wrĊczali: Jerzy Biaáas, Adam Murawski i Janusz
Dunst – Sekretarz Zarządu OkrĊgu Pomorskiego. Po odczytaniu protokoáu Sądu Konkursowego i wrĊczeniu obecnym
na sali wystawcom nagród, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wystawy podziĊkowaá wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji wystawy,
a w szczególnoĞci Urszuli Wierycho, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie i Kociewskiemu Kantoru
Edytorskiemu za wydanie Katalogu i Palmaresu Wystawy
oraz Alicji Gajewskiej, dyrektor Centrum WystawienniczoRegionalnego Dolnej Wisáy.
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13. Neolityczni wojownicy
czĊĞü pierwsza
W osadzie poäoĔonej nad jeziorem panowaäo wielkie poruszenie. Ludzie wybiegli z domostw starajñc siö dojrzeè
na horyzoncie sylwetki wödrowców prowadzñcych przez przesmyk miödzy bagnami woäy, które ciñgnöäy masywne
czterokoäowe wozy wypeänione towarami. Przybyli kupcy z poäudnia! Däugo oczekiwani, tylko raz w roku docierali
do ich siedzib, by wymieniè róĔne atrakcyjne przedmioty na dobrze wykarmione bydäo. Strudzeni däugñ wödrówkñ,
chötnie korzystali z goĈcinnoĈci tubylców, oferujñcych ĔywnoĈè i paszö dla zwierzñt.
Siedzñcy przed niskñ chatñ mäody möĔczyzna patrzyä z uwagñ na obcych, którzy po posiäku ochoczo rozkäadali towar
w pobliĔu wielkiego pnia döbu. Na grubych plecionych matach ukäadali: ostrza siekier, topory, däugie ostre krzemienne wióry, a takĔe weäniane päaszcze, które bödñc lĔejszymi od skórzanych, cieszyäy siö duĔym wziöciem. Ogromne wraĔenie na miejscowych zrobiä barwny ubiór kupców i ich wspaniaäe bojowe topory zatkniöte za pasem. MöĔczyzna zauwaĔyä, Ĕe dwóch spoĈród kilkunastu przybyszy posiadaäo niezwykäñ broþ. Topory o czerwono-brñzowych
gäowicach lĈniñce blaskiem tak wielkim, Ĕe z trudem moĔna byäo na nie patrzeè. Säyszaä kiedyĈ od starszych, iĔ ci
z dalekich krain na poäudniu, dostali w darze od boga bäyskawic niezwykäy kamieþ. Bäyszczñcy niczym kawaäek zachodzñcego säoþca, a przy tym twardy i zimny. Niektórzy twierdzili nawet, Ĕe ów boski kamieþ pod wpäywem zaklöè
rodzi siö z ognia. Mäody wojownik däugo nie mógä oderwaè wzroku od wspaniaäej broni. Gdybym miaä taki topór...
pomyĈlaä i podszedä bliĔej do jednego z kupców, nieĈmiaäo pytajñc o cenö i z pokorñ oczekujñc odpowiedzi. Otyäy
kupiec spojrzaä na niego pobäaĔliwie i rozeĈmiaä siö gäoĈno, przy czym omal nie zadäawiä siö suszonym okoniem, którego wäaĈnie koþczyä pospiesznie dojadaè. Po chwili, Ĉmiejñc siö prawie do äez, stwierdziä, Ĕe dwadzieĈcia sztuk bydäa.
Machnñä przy tym lekcewaĔñco rökñ jakby chciaä odgoniè natrötnñ muchö. Speszony wojownik odszedä nieco na bok.
Miaä tylko dwie krowy i jednego maäego cielaka. Dostaä co prawda od ojca jeszcze cztery kozy, ale dwadzieĈcia sztuk
bydäa to wielkie bogactwo i nawet naczelnik osady nie miaä tyle zwierzñt!
Nagle na duĔej jeleniej skórze dostrzegä kilka mistrzowsko wykonanych toporów bojowych o duĔych kamiennych
gäowicach. Marzyä o takich od dawna i szczöĈliwie nie naleĔaäy do tego, który przed chwilñ go tak oĈmieszyä. Chciaä
byè wielkim wojownikiem, chciaä by starsi siö z nim liczyli, wiöc musiaä mieè taki topór. WäaĈcicielem towaru byä
szczupäy, niewysoki möĔczyzna o posöpnej, trójkñtnej twarzy i badawczym spojrzeniu. Prawdziwy stary lis, pomyĈlaä
mäodzieniec, wskazujñc na topór o bogato zdobionym stylisku z cisowego drewna. Spytaä o cenö, prezentujñc przy tym
dorodnñ szarñ kozö, którñ zapobiegliwie przyprowadziä, ciñgnñc upartego zwierzaka za krótki sznurek uwiñzany do
jego szyi. Ku jego zdziwieniu kupiec na kozö nawet nie spojrzaä. Ostentacyjnie odwracajñc siö do niego tyäem, daä mu
wyraĒnie do zrozumienia, co myĈli o takiej wymianie. Obcy dodaä teĔ w swoim jözyku kilka przekleþstw podkreĈlajñc
jakoĈè i charakter zwierzöcia, spluwajñc przy tym, jakby na uroczyste potwierdzenie swojej opinii. Mäody wojownik
byä jednak uparty. Chciaä mieè taki topór i wróciä po chwili, prowadzñc drugñ, równie dorodnñ kozö. Spojrzaä na niewzruszonñ twarz kupca, usiäujñc odgadnñè jego myĈli. Na reakcjö musiaä jednak chwilö poczekaè. Przybysz z poäudnia
nadal staä niewzruszony z posöpnñ minñ. Sprawiaä wraĔenie czäowieka zupeänie obojötnego na to, co siö wokóä niego
dzieje. Spojrzaä jednak w koþcu na mäodzieþca, wyciñgajñc jednoczeĈnie rökö w stronö pobliskiego drewnianego
pala, gdzie staäa przywiñzana wyroĈniöta jaäówka. Mäodzieniec odwróciä wzrok w tym kierunku nie wierzñc wäasnym
oczom. Spojrzaä ponownie, usiäujñc upewniè siö, czy rzeczywiĈcie palec kupca wskazuje na jego krowö. Niestety,
tak! Byä zaäamany. Bardzo chciaä mieè topór, ale daè za niego obcemu krowö? Däugo nie wiedziaä co zrobiè, patrzñc
z Ĕalem na cenne zwierzö, to na piöknie wykonanñ broþ. Chciaä byè szanowanym wojownikiem, zdecydowanie bardziej niĔ hodowcñ bydäa. MoĔe przy przychylnoĈci matki wszystkich stworzeþ kupi kiedyĈ innñ krowö? Podszedä
szybko do säupa i odwiñzaä jaäówkö, wciskajñc sznur w wñskñ däoþ kupca. Wziñä topór nie patrzñc na zdezorientowane
zwierzö, które ĔaäoĈnie porykiwaäo, prowadzone w stronö stojñcych w czworoboku wozów. Wracajñc do chaty miaä äzy
w oczach, ale käadñc däoþ na chäodnym ostrzu broni byä pewien, Ĕe juĔ niedäugo bödzie wielkim wojownikiem...

K

olejny artykuá z cyklu Pradzieje Kociewia jest
w pewnym sensie rozwaĪaniem nad problematyką uzbrojenia przedstawicieli okreĞlonych kultur
neolitycznych w kontekĞcie znalezisk z obszaru Kociewia.
Czáowiek od początku swojego istnienia wywoáywaá z róĪnych powodów konflikty. ZazdroĞü, Īądza posiadania dóbr
materialnych, kwestia dostĊpu do terenów áowieckich, ziemi
uprawnej, pastwisk, inspirowaáy do tworzenia coraz bardziej
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skutecznych i wyspecjalizowanych form uzbrojenia. W dobie paleolitu i mezolitu prawdopodobnie nie funkcjonowaáo jeszcze pojĊcie typowej broni uĪywanej tylko do walki.
Wyjątek mogáy stanowiü jedynie drewniane lub rogowe
maczugi, jeĞli takowe byáy uĪywane. Powszechnie stosowane wówczas: oszczep, wáócznia, a przede wszystkim áuk,
w zaleĪnoĞci od sytuacji, mogáy byü narzĊdziem áowieckim
jak i skutecznym orĊĪem. OczywiĞcie juĪ wtedy Īyli ludzie,
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fot. 1
Siekiera z ostrzem z jadeitu
(Szwajcaria), póĨny neolit ok. 2000 p.n.e.

fot. 2
Siekiera paradna
(Papua, Nowa Gwinea)

fot. 3
Ostrze siekiery z diabazu
(Sobowidz)
skala 1:2
fot. 4
Ostrze siekiery
(ĝliwiny, pow. Tczew)
skala 1:2

fot. 6
Toporek roboczy
(Linowiec, pow. Starogard Gd.)
skala 1:2
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fot. 5
Gáowica topora bojowego
(Maáa SáoĔca, pow. Tczew)
skala 1:2

fot. 7
Gáowica topora roboczego
(Maáa SáoĔca, pow. Tczew
skala 1:2
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którzy byli biegli w áowieckim fachu, radząc sobie doskonale równieĪ w warunkach ówczesnych potyczek. Zdobywali sáawĊ, uznanie pobratymców, krąĪyáy o ich wyczynach
legendy. Obdarzeni
swego rodzaju charyzmą
stanowili o sile
grupy, ucząc innych
podstaw rodzącego siĊ wówczas wojennego rzemiosáa. Jednak dopiero w máodszej
epoce kamienia (45001800 p.n.e.), a wáaĞciwie
poczynając od Ğrodkowego
jej okresu odpowiadającemu chronologicznie eneolitowi (3200-1800 p.n.e.)
w materiale archeologicznym pochodzącym z obszaru Polski moĪna
zauwaĪyü elementy broni. Oprócz uĪywanego juĪ wczeĞniej áuku są to sztylety oraz elementy siekier i toporów, które
z racji wykonania i ksztaátu moĪna
ryc. 1
Typy cisaków mezolitycznych (Dania, Niemcy)

uznaü za formy bojowe.
Siekiera byáa narzĊdziem
uĪywanym od dawna, przy
czym ujmując jej pierwotne
formy, metryką siĊga co najmniej okresu mezolitu, kiedy to stosowano charakterystyczne ciosaki (ryc. 1). Gdy na arenie dziejów pojawili siĊ pierwsi rolnicy
– przedstawiciele kultur naddunajskich, posiadali udoskonalone ciosáa zaopatrzone
w gáadzone kamienne ostrza (ryc. 2).
Co ciekawe, uwaĪa siĊ, iĪ
w krĊgu kultur naddunajskich
nie wynaleziono typowej sieryc. 2
kiery, a posáugiwano siĊ Ciosáo wczesnoneolityczne
wspomnianym
ciosáem,
o charakterystycznie poziomo do styliska ustawionym ostrzu.
W realiach europejskiego niĪu genezĊ siekiery z ostrzem
ustawionym prostopadle do styliska (ryc. 3) áączy siĊ z powstaniem kultury pucharów lejkowatych. Zorientowano siĊ
wówczas, iĪ taka konstrukcja jest duĪo bardziej efektywna
przy karczunku, niĪ uĪywane przez przybyszy z poáudnia ciosáa. PrzeáoĪyáo siĊ
to oczywiĞcie na szybką karierĊ nowej
formy siekiery, która z czasem staáa siĊ
wrĊcz symbolem neolitycznej rewolucji.
W przypadku siekier nie jest prostą sprawą
okreĞliü, czy dana forma ostrza stanowiáa pierwotnie element narzĊdzia czy teĪ broni. Wydawaü by siĊ mogáo, Īe z zaáoĪenia siekiera jest
typowym narzĊdziem roboczym. Nie jest to jednak juĪ takie oczywiste, biorąc pod uwagĊ niektóre, naprawdĊ mistrzowsko wykonane ostrza
z obszaru Europy, wĞród których zdarzają siĊ nawet okazy sporządzone z kamieni uznawanych
wspóáczeĞnie za szlachetne np. nefrytu czy teĪ
jadeitu (fot. 1). Opisywane w tym miejscu formy
ryc. 3
Ostrze siekiery ze styliskiem
(neolit – Dania, Niemcy, Anglia)
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mogáy przecieĪ z racji rzadkoĞci wykorzystanego do produkcji
surowca funkcjonowaü jako broĔ lub stanowiü oznakĊ wáadzy. Warto teĪ w tym miejscu zwróciü uwagĊ, iĪ wspóáczeĞnie
wiele dowodów na uĪywanie szczególnie efektownych form
siekier (fot. 2) jako uzbrojenia, czĊsto paradnego, dostarcza
etnografia, co z kolei ma kapitalne znaczenie przy wszelkich
próbach rekonstrukcji elementów codziennego Īycia okreĞlonych spoáecznoĞci prahistorycznych. Poruszając kwestiĊ
znalezisk elementów neolitycznych siekier na obszarze Kociewia, naleĪy podkreĞliü, Īe te znane ze zbiorów muzealnych są
niestety niezbyt liczne i ograniczają siĊ do form kamiennych.
Bardzo interesujący egzemplarz pochodzi z Sobowidza (fot. 3).
DuĪe, niemal 13-centymetrowe ostrze z diabazu, jest starannie wykonane, przy czym na szczególną uwagĊ zasáuguje szeroka, dokáadnie
wypracowana i wachlarzowata linia
ostrza. MoĪna przypuszczaü, iĪ takie ostrze osadzone w odpowiednio
dáugim stylisku mogáo speániaü rolĊ
doskonaáego narzĊdzia jak i groĨnej broni. Niezwykle ciekawe jest
równieĪ ostrze znalezione w Skórczu (pow. Starogard Gd.) (ryc. 4).
PiĊkny, wykonany z amfibolitu
egzemplarz o dáugoĞci 14 centymetrów i wysokoĞci 6 centymetrów, o smukáej formie nadawaá
siĊ znakomicie na ostrze bojowej siekiery. Warto przy tym
zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ omawiane ostrze zostaáo wykonane
ze skaáy o dobrych wáaĞciwoĞciach, takich jak: duĪy ciĊĪar
wáaĞciwy, zwartoĞü, maáa
nasiąkliwoĞü, które to cechy
ryc. 4
byáy szczególnie przydatne
Ostrze
siekiery
w kontekĞcie produkcji orĊĪa.
(Skórcz, pow. Starogard Gd.
Omawiając formy duskala 1:2
Īych ostrzy siekier naleĪy
wspomnieü równieĪ o znalezisku ze ĝliwin pow. Tczew
(fot. 4) (opublikowanym
w KMR nr 4/2007), które
w razie potrzeby mogáo byü
z powodzeniem uĪyte jako
broĔ. Na obszarze Kociewia, oprócz przybliĪonych
powyĪej duĪych form,
znaleziono równieĪ ostrza
zdecydowanie mniejszych
rozmiarów. NaleĪą do nich:
8-centymetrowy egzemplarz z RoĪentala pow.
Tczew (ryc. 5) oraz podobny wymiarami znaleziony
w miejscowoĞci Pustki pow. Tczew (ryc. 6).
Omawiane zabytki charakteryzują siĊ stosunkowo smukáym ksztaátem,
ryc. 5
czworobocznym przekrojem
Ostrze siekiery
i lekko zaznaczonym póá- (RoĪental, pow. Tczew
okrągáym obuchem. Forma
skala 1:2

29

SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
ostrzy pozwala przypuszczaü, iĪ
pierwotnie stanowiáy wáasnoĞü
przedstawicieli kultury pucharów lejkowatych. Do inwentarza kultury pucharów lejkowatych naleĪy takĪe ciekawe
kamienne ostrze ze ĝliwin
pow. Tczew o dáugoĞci
10 cm znane jedynie ze
schematycznego rysunku
(ryc. 7). Interesujący jest
fakt, iĪ ten stosunkowo
popularny na póánocy
Europy typ ostrza notowany jest w materiale
archeologicznym pochodzącym ze stanowisk zlokalizowanych
blisko strefy arktycznej
na terenie Norwegii.
Warto teĪ wspomnieü,
Īe niewielkich rozryc. 6
miarów ostrza siekier
Ostrze siekiery
znaleziono w BaráoĪnie
(Pustki, pow. Tczew, skala 1:2
i SwaroĪynie.
Przy omawianiu elementów siekier nasuwa siĊ pytanie, czy faktycznie tylko wielkoĞü ostrza predysponuje je
do ewentualnego uĪycia podczas walki? Wydaje siĊ, Īe
równie waĪne jest wykonanie jak i jego oprawa. Stylisko
siekiery ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagĊ zasiĊg oraz
wytrzymaáoĞü na uszkodzenia
mechaniczne. Obecnie mamy
pewne pojĊcie jak oprawiano
wiĊksze (ryc. 8 a,b,c,d,e) jak
i mniejszych rozmiarów
ostrza, dziĊki szczĊĞliwie
zachowanym oryginalnym
styliskom z drewna cisowego i dĊbowego, które
odkryto na obszarze dzisiejszych Niemiec, Szwajcarii, Danii i Wielkiej
Brytanii. Przedstawione
rysunki dają pewne pojĊcie o moĪliwoĞci i wielu
skutecznych metodach
poáączenia ostrza ze
styliskiem. W przypadryc. 7
ku duĪych form ostrza
Ostrze siekiery
osadzano
generalnie
(ĝliwiny, pow. Tczew, skala 1:2
w 60-80 centymetrowych
styliskach rozszerzonych w górnej czĊĞci w wydrąĪonym otworze. Natomiast niewielkie ostrza áączono z drewnianym
styliskiem, czĊsto za poĞrednictwem elementu wykonanego z rogu lub drewna (ryc. 9 a,b), co w znacznym stopniu
podnosiáo efektywnoĞü caáej siekiery. Prawdopodobnie stosowano równieĪ szereg oplotów z rzemieni lub cienkich powrozów, by jeszcze bardziej zwiĊkszyü trwaáoĞü narzĊdzia.
Oprócz siekiery, symbolem neolitu z wielu wzglĊdów
jest takĪe topór. W tym miejscu naleĪy uĞciĞliü, iĪ generalnie, podczas badaĔ archeologicznych, bądĨ w wyniku
przypadkowych odkryü znajdowane są tylko kamienne gáo-
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ryc. 8
Styliska i sposoby osadzania ostrzy siekier
(neolit – Dania, Niemcy, Anglia)

wice, nazywane zwyczajowo toporami, poza wyjątkowymi
znaleziskami ze szwajcarskich osad poáoĪonych nad jeziorami, gdzie rzeczywiĞcie odnajdywane są caáe topory wraz
z drewnianymi styliskami. Typowe topory o kamiennych
gáowicach pojawiáy siĊ z chwilą, gdy czáowiek poznaá skuteczne metody wiercenia otworów w skaáach. WczeĞniej, juĪ
w mezolicie, stosowano rogowe motyki z wydrąĪonym otworem, zaopatrzone niejednokrotnie w ostre koĞciane wkáadki.
W dobie neolitu, na ziemiach Polski topory pojawiáy siĊ
wraz z przybyciem pierwszych kultur rolniczych związanych z krĊgiem naddunajskim. Co ciekawe nie byáy to formy
bojowe, które pojawiają siĊ dopiero w inwentarzach kultury pucharów lejkowatych i schyákowo-neolitycznej kultury ceramiki sznurowej. Niektórzy badacze sugerują wrĊcz,
Īe topory bojowe byáy popularne wĞród kultur, które
w codziennej egzystencji preferowaáy hodowlĊ,
prowadząc w związku z tym koczowniczy
tryb Īycia. Biorąc pod uwagĊ caáy europejski niĪ oraz ziemie dzisiejszej
Polski moĪna tĊ hipotezĊ rozwaĪyü, gdyĪ
rzeczywiĞcie
topory bojowe są czĊsto
znajdowane
w kontekĞcie
stanowisk
a

b
ryc. 9
Typy poáączeĔ ostrzy ze styliskiem
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ryc. 10
Wybór efektownych form kamiennych gáowic toporów
(Niemcy, Dania, Szwecja)

kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznurowej. Poruszając kwestiĊ genezy toporów bojowych naleĪy
zwróciü baczną uwagĊ na miedziane formy gáowic, które
choü nieliczne, wystĊpują w materiale archeologicznym
na obszarze Europy, w ramach chronologicznych máodszej
epoki kamienia. Jest bardzo prawdopodobne, iĪ okreĞlone
typy toporów charakterystyczne dla poáudnia naszego kontynentu, czy teĪ niektórych obszarów dzisiejszych Niemiec
i Szwecji, staáy siĊ wrĊcz wzorcami, które mniej lub bardziej
udanie kopiowano w kamieniu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku twórców wywodzących siĊ z krĊgu kultury
ceramiki sznurowej, którzy przy tworzeniu kamiennych toporów zadawali sobie duĪo trudu odzwierciedlając mozolnie w kamieniu nawet szwy odlewnicze widziane zapewne
na miedzianych oryginaáach. MoĪna przypuszczaü, Īe juĪ
od 3 tysiąclecia na obszarze niĪu europejskiego zapanowaáa swoista moda na tego typu broĔ. Byü moĪe ówczesnych
ludzi zafascynowaá pierwszy poznany metal. KaĪdy chciaá
go posiadaü, ale miedĨ byáa bardzo rzadka i droga, tym samym niedostĊpna i tajemnicza. Dlatego teĪ wykorzystując
kamieĔ próbowano uzyskaü wyrób jak najbardziej zbliĪony
do oryginaáu. Wydaje siĊ, Īe z czasem doprowadziáo to do
wyspecjalizowania siĊ w produkcji toporów ludzi uzdolnionych manualnie, dysponujących dodatkowo ogromną wie-
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dzą w kontekĞcie doboru skaá, którzy
potrafili stworzyü prawdziwe dzieáa
sztuki kamieniarskiej (ryc. 10).
OczywiĞcie oprócz piĊknych,
bojowych form masowo wyrabiano topory przeznaczone
do obróbki drewna czy teĪ
kamienne motyki. Generalnie formy robocze cechowaáy
siĊ prostotą wykonania oraz
gorszym wygáadzeniem powierzchni.
Podejmując problematykĊ znalezisk toporów bojowych na obszarze Kociewia
naleĪy zaznaczyü, iĪ obecnie
w zbiorach muzealnych znajdują siĊ jedynie dwa egzemplarze, które w realiach máodszej epoki kamienia mogáy
ryc. 11
stanowiü element omawianej Gáowica topora bojowego
broni. Pierwszy z nich zostaá (Wysoka, pow. Starogard Gd.)
znaleziony w okolicy miejscoskala 1:2
woĞci Wysoka pow. Starogard
GdaĔski. Wykonana z amfibolitu 13-centymetrowa gáowica
topora (ryc. 11) posiada charakterystyczny ksztaát odwróconej áodzi, co niezbicie wskazuje, Īe pierwotnie byáa wáasnoĞcią przedstawiciela kultury ceramiki sznurowej. Otwór
o Ğrednicy 2,3 cm jest przesuniĊty ku obuchowi, co zapewne
miaáo uáatwiü posáugiwanie siĊ orĊĪem. Warto w tym miejscu dodaü, iĪ jest to cecha wspólna dla wiĊkszoĞci gáowic
o charakterze bojowym. Drugi egzemplarz to ciekawy toporek
z okolic Maáej SáoĔcy pow. Tczew (fot. 5) o dáugoĞci 14 centymetrów przy szerokoĞci ostrza 5,5 cm. Starannie wykonany o ksztaácie odwróconej áodzi, co pozwala przypuszczaü,
Īe podobnie jak topór z miejscowoĞci Wysoka, ten równieĪ
moĪna datowaü na schyáek neolitu, gdy swój rozkwit przeĪywaáa kultura ceramiki sznurowej. Trzeci topór bojowy
pochodzący z obszaru Kociewia znany jest, niestety, tylko
ze schematycznego rysunku (ryc. 12). Znaleziony w okolicy
Goszyna pow. Tczew zaginąá w 1945 roku podczas dziaáaĔ
wojennych prowadzonych w GdaĔsku. DuĪa 20 cm kamienna gáowica, zaopatrzona w charakterystycznie wypracowane ostrze i zakoĔczona guziczkowatym obuchem w formie
odcinka kuli zapewne prezentowaáa siĊ bardzo efektownie
na drewnianym stylisku. Typ
topora charakterystyczny dla
grupy póánocnej kultury pucharów lejkowatych, nawiązuje formą, co jest niezwykle ciekawe, do miedzianych gáowic
z obszaru Szwecji.
Jak juĪ wczeĞniej wspomniano w dobie neolitu wytwarzano równieĪ szereg toporów roboczych, przy czym
w stosunku do form bojowych
byáo ich relatywnie znacznie
wiĊcej. Warto wiĊc w tym miejscu wspomnieü choüby o kilku
ryc. 12
z nich, celem porównania ich Topór bojowy z guziczkoform z egzemplarzami typowatym obuchem
wo bojowymi. Mianowicie
(Goszyn, pow. Tczew)
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ryc. 14
Toporek roboczy
(SzpĊgawsk,
pow. Starogard Gd.)
skala 1:2
ryc. 13
Toporek roboczy
(BaráoĪno, pow. Starogard Gd.)
skala 1:4

w okolicy Linowca pow. Starogard Gd. znaleziono toporek
o dáugoĞci 9 cm (fot. 6) o ksztaácie zbliĪonym do wydáuĪonej kropli. Podobny egzemplarz niespeána 12-centymetrowy
(ryc. 13) znaleziono w okolicy BaráoĪna. Inny, nieco bardziej
krĊpy, o dáugoĞci 10 cm i szerokoĞci 6 cm w Maáej SáoĔcy
pow. Tczew (fot. 7). Na koniec krótkiej wzmianki o formach
roboczych warto przybliĪyü interesujący egzemplarz pochodzący z okolic SzpĊgawska pow. Starogard Gd. (ryc. 14).
Znaleziono tam niestarannie wykonany 11-centymetrowy
toporek z gabro o specyficznym ksztaácie szerokiego klina,
co jest interesujące, biorąc pod uwagĊ fakt, iĪ tego typu formy toporów byáy popularne w krĊgu kultur naddunajskich.
Podejmując tematykĊ neolitycznych toporów warto
chociaĪ w pewnym stopniu przybliĪyü proces produkcji kamiennych gáowic. Jest niemal pewne, iĪ produkcją form bojowych, szczególnie egzemplarzy
o wymyĞlnych ksztaátach, zajmowali siĊ, jak juĪ wczeĞniej wspomniano, ludzie dysponujący ogromną wiedzą dotyczącą wáaĞciwoĞci i
doboru odpowiednich surowców.
Z przeglądu skaá wykorzystywanych do wyrobu toporów wynika
niezbicie, iĪ ówczeĞni wytwórcy
stosowali Ğcisáą selekcjĊ wĞród
zbieranych eratyków. WyraĨnie
preferowane z racji swoich wáaĞciwoĞci byáy bazalt, gabro, diabaz,
a w dalszej kolejnoĞci gnejs i amfibolit. W pierwszej fazie produkcji kamieĔ zbliĪony ksztaátem do
gáowicy, którą zamierzano zrobiü,
delikatnie obtáukiwano uzyskując „z grubsza” poĪądaną formĊ.
NastĊpnie wytwórca podejmowaá
ryc. 15
najtrudniejszą
próbĊ – przewierceToporek z nie dokoĔnia
póáproduktu
za pomocą specyczonym otworem
(Lipinki Szlacheckie ficznej wiertarki (fot. 8) záoĪonej
pow. Starogard Gd.) z czworokątnej ramy i pionowej
skala 1:2
osi zaopatrzonej w wiertáo z koĞci
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lub wydrąĪonej gaáązki
czarnego bzu. Na osi
nawiniĊta byáa pĊtla rzemiennej ciĊciwy áuku,
której poziome, szybkie
przesuwanie powodowaáo ruch wiertáa.
Niezwykle
istotny w procesie wierfot. 8
cenia byá fakt, iĪ pod
Model
wiertarki
neolitycznej
wiertáo wykonane z
materiaáów organicznych podsypywano mokry piasek.
Samo wiertáo byáo po prostu zbyt miĊkkie, by przewierciü
kamieĔ. Piasek natomiast, który w duĪej mierze skáada siĊ
z ostrych i niezwykle twardych ziarenek kwarcu, naciskany
przez wiertáo, okazuje siĊ do tego wyĞmienitym materiaáem.
ĝrednica otworu zaleĪaáa oczywiĞcie od wielkoĞci wiertáa,
które w miarĊ postĊpu pracy ulegaáo procesowi Ğcierania.
Po wywierceniu otworu, gáowicy topora nadawano ostateczny ksztaát przez szlifowanie powierzchni na páytach
z piaskowca, wykorzystując przy tym równieĪ piasek jako
doskonaáą substancjĊ Ğcierną. By uzmysáowiü sobie trud
i skalĊ czasu, jaki potencjalny wytwórca poĞwiĊcaá na wykonanie kamiennego topora, warto wiedzieü, iĪ samo wywiercenie otworu zajmowaáo w zaleĪnoĞci od stopnia twardoĞci
skaáy, od szeĞciu do dwustu godzin – w przypadku bardzo
twardych kwarcytów. Zdarzaáo siĊ oczywiĞcie, Īe czáowiek
z róĪnych powodów rezygnowaá z prób wykonania topora.
NiewykoĔczone gáowice toporów są stosunkowo rzadkimi
znaleziskami, ale tak siĊ szczĊĞliwie záoĪyáo, iĪ na Kociewiu
w okolicy miejscowoĞci Lipinki Szlacheckie pow. Starogard
Gd. znaleziono tego typu przedmiot z dobrze widocznym niedokoĔczonym otworem (ryc. 15). Gotowe kamienne gáowice
osadzano na drewnianych styliskach (ryc. 16), do których wyrobu, analogicznie jak w przypadku siekier, znakomicie nadawaá siĊ cis lub dąb. Wydaje siĊ, Īe dáugoĞü styliska, mając na
wzglĊdzie skuteczne operowanie toporem oscylowaáa miĊdzy
60 a 90 cm, przy czym istotna w tym
wypadku mogáa byü teĪ Ğrednica otworu. Osadzoną gáowicĊ wzmacniano
drewnianymi lub koĞcianymi niewielkimi klinami, co zapobiegaáo jej obracaniu na stylisku. Prawdopodobnie, by
jeszcze bardziej wzmocniü konstrukcjĊ, stosowano róĪnego typu oploty
z rzemieni lub sznurów wyrabianych
z wáókien roĞlinnych, przy czym w
przypadku toporów bojowych oploty mogáy peániü dodatkowo funkcjĊ
ozdób.
Na
zakoĔczenie
pierwszej czĊĞci rozwaĪaĔ o broni
w dobie neolitu warto siĊ zastanowiü
ryc. 16
,czy w kontekĞcie tak dynamicznego
Topór neolityczny
rozwoju siekier i toporów, ówczeĞni
wojownicy uĪywali równieĪ tarcz. Znaleziska tarcz na obszarze Europy datowane są najwczeĞniej na epokĊ brązu, ale
przecieĪ nie moĪna wykluczyü jej stosowania juĪ w máodszej epoce kamienia, w związku ze wspomnianym rozwojem
uzbrojenia zaczepnego, co moĪna by zinterpretowaü jako
zupeánie naturalną reakcjĊ na zmiany w technice walki. Nie
wykluczone, iĪ neolityczni wojownicy ochraniali siĊ przed
uderzeniami toporów tarczami ze skóry lub drewna.
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GRZEGORZ WALKOWSKI

Oráy, gryfy i smoki
czĊĞü pierwsza

W

heraldyce Ğredniowiecznej i wywodzącej siĊ
z niej heraldyce paĔstw czy wspóáczesnych herbów miast, takĪe w znakach powiatów, gmin oraz
województw i sejmików wojewódzkich oráy, smoki i gryfy
– obok innych znaków – jak mury z blankami czy bramy
miast i zamków, znajdują swoje miejsce i wystĊpują bardzo
czĊsto. Choüby nasz biaáy orzeá bielik, a takĪe czarny orzeá
naszego najwiĊkszego sąsiada na Zachodzie – paĔstwa niemieckiego.
Dwugáowe, wielkie oráy reprezentują dzisiaj RosjĊ, paĔstwa serbskie oraz najmáodsze i najnowsze paĔstwo Europy – Kosowo. Dawne czarne, dwugáowe oráy byáy herbami
wielkich potĊg Europy osiemnasto- i dziewiĊtnastowiecznej:
Prus, Austrii i carskiej Rosji, które pod koniec XVIII wieku
zadziobaáy i rozszarpaáy na strzĊpy biaáego oráa Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Czarne, dwugáowe oráy Prus, Austrii
i Rosji, swoją symboliką, historią i tradycją nawiązywaáy do
antycznej potĊgi najwiĊkszego imperium dawnej Europy,
staroĪytnego antycznego Rzymu. Szczególnie Prusy i Austria (bardziej wáaĞciwie Austro-WĊgry cesarzowej Teresy
i cesarza Franciszka Józefa) poprzez ĝwiĊte Cesarstwo Narodu Niemieckiego wywodziáy swoje korzenie z imperium
Cezarów – cesarzy rzymskich, romaĔskich ze stolicą Romą,
staroĪytnym Rzymem z legendy o dwóch braciach wykarmionych przez wilczycĊ.
Dzisiejsza Rosja Wáadimira Putina poprzez nawiązywanie do cesarskich korzeni carskiej Rosji Piotra I
Wielkiego, cesarzowych ElĪbiety i Katarzyny II Wielkiej
w swoim godle prezentuje dwugáowego, czarnego oráa ze
ĝwiĊtym Michaáem, zabijającym smoka w Ğrodku. Godáo to wywodzi siĊ od bizantyjskiego oráa cesarzy – bazileusów wielkiego Konstantynopola, stolicy cesarstwa
wschodniorzymskiego (grekowschodniego). Gdy jeden
z pierwszych carów z dynastii Romanowych oĪeniá siĊ
ze spadkobierczynią cesarzy wschodniego Bizancjum,
w spadku i w posagu, oprócz tytuáu cesarza, tradycji i wiary wschodniogreckiej (dzisiaj prawosáawnej), otrzymaá
wáaĞnie takie godáo.
Nasz orzeá bielik z legendy o trzech braciachzawĊdrowaá do krainy z dĊbami, na których gniazda zakáadaáy oráy,
reprezentowany jest m.in. w dwóch najwiĊkszych i najwaĪniejszych prowincjach Królestwa Polskiego, dzisiaj w województwach w Wielkopolsce i Maáopolsce. W Wielkopolsce
przez biaáego oráa bez korony na czerwonej tarczy. Wielkopolska to wielkie pola, Wielka Polska, po áacinie Major
Polonia (Wielka albo Stara Polska w Ğredniowieczu), dzisiaj
województwo wielkopolskie z Poznaniem jako stolicą. Biaáy orzeá w koronie reprezentuje MaáopolskĊ, Minor PoloniĊ,
czyli Máodą albo Maáą PolszczĊ w Ğredniowieczu ze stolicą
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– prastarym Krakowem, gdzie koronowano królów polskich
i gdzie ich chowano.
JeĪeli oráy, królewskie i ksiąĪĊce ptaki, reprezentujące w herbach paĔstwa ksiĊstwa, województwa moĪemy podziwiaü w naturze i w przyrodzie jako szybujące
w przestworzach drapieĪniki, to smoki i gryfy są postaciami i tworami legendarnymi i nierzeczywistymi,
nawiązującymi do prastarych wyobraĪeĔ: smok dla najstarszego imperium Ğwiata, staroĪytnych Chin, a gryf dla
antycznego paĔstwa, kolebki ludzkich cywilizacji znad
Tygrysu i Gangesu, Babilonii, Asyrii czy póĨniej Persji.
Ale takĪe dla koczowniczych mieszkaĔców staroĪytnej
i legendarnej Sarmacji, do której tak bardzo lubowaáa
siĊ nawiązywaü swoje korzenie i tradycje Szlachecka
Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Dzisiaj dorzuciü moĪna do tego garĞü informacji
najnowszych, z dziedziny wykopalisk i odkryü prehistorycznych, interpretowanych za pomocą najnowszych
technik informatyki komputerowej. Rzucają one nowe
Ğwiatáo, na to jak i skąd z wyobraĪeĔ staroĪytnych ludów
azjatyckich pojawiáy siĊ postacie i obrazy legendarnych
smoków i gryfów. Przy tej okazji zapoznamy czytelników „KMR” z prawdziwą historią záotego gryfa, herbu
miasta Tczewa, napisaną z okazji 750-lecia zaáoĪenia
grodu i miasta przez Sambora II, pomorskiego ksiĊcia
lubiszewsko-tczewskiego. Ale o tym potem, w kolejnych
odcinkach historii wzbogaconej rysunkami.

Herb Polski z przeáomu XIII/XIV wieku
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Jan Nierzwicki
historyk cheámiĔski

an Nierzwicki urodziá siĊ w rodzinie Piotra i Marianny
z d. Brzoskowskiej, dnia 12 maja 1874 roku we wsi WiĊckowy pod Skarszewami. Niewykluczone, iĪ szkoáĊ elementarną ukoĔczyá w rodzinnej miejscowoĞci, nastĊpnie uczĊszczaá do gimnazjum w Starogardzie GdaĔskim1. Podczas nauki
w tej szkole, w latach 1894-1895, naleĪaá do tajnej organizacji
o nazwie „Rzeczpospolita”. Dalszą edukacjĊ kontynuowaá w gimnazjum cheámiĔskim (od 1896 do 1901 r.),
dziaáając równieĪ w nielegalnym związku filomatów.
Z tym etapem Īycia Nierzwickiego związany jest udziaá
w gáoĞnym ówczeĞnie procesie filomatów w Toruniu, który
miaá miejsce w dniach 9-12 wrzeĞnia 1901 roku. Jemu oraz
59 innym osobom2 wáadze pruskie zarzuciáy przynaleĪnoĞü
do organizacji, której fakt istnienia i cele dziaáania utrzymywali w tajemnicy3 .
Nierzwicki znalazá siĊ w grupie 15 osób, które uznano
za niewinne, ale jednoczeĞnie prawie wszystkim sądzonym
zamkniĊto moĪliwoĞü ksztaácenia na uczelniach w Niemczech. Podczas Ğledztwa stosowano represje, m.in. wáadze
szkolne zarządziáy o wpisaniu wszystkim podejrzanym
o uczestnictwo w tajnej organizacji, odpowiedniej notki na
Ğwiadectwie. Nasz bohater wraz z kilkoma kolegami nie zostaá dopuszczony do matury4.
Proces ten nie zahamowaá dąĪenia Nierzwickiego do nauki, gdyĪ ukoĔczyá z pozytywnym wynikiem studia w Monachium w zawodzie dentysty. PracĊ zawodową związaá jednak
z ojczyzną i powróciá do Cheámna, gdzie osiadá na staáe.
Niewiele wiadomo co robiá w okresie do I wojny Ğwiatowej. W 1906 roku przyjĊto go do Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, którego czáonkiem byá przez 22 lata5. Stan cywilny zmieniá w 1909 roku Īeniąc siĊ z Wandą z d. Meller. Jak
podają jego biografowie (Jerzy Kaádowski, Stanisáaw PorĊba) od 1912 roku dziaáaá w Cheámnie w Polskim Komitecie
Wyborczym.
Czas zawieruchy wojennej w latach 1914-1918 spĊdziá
najpewniej w Cheámnie. Interesujące fakty obyczajowe
związane z początkiem wojny podaje Aleksander Majkowski, przebywający przez pewien czas w Cheámnie. ħródáem,
które o nich informuje jest „PamiĊtnik wojny europejskiej
roku 1914”.
Obaj poznali siĊ na studiach w Monachium, gdzie Majkowski przebywaá od 1901 do 1904 roku. W roku 1914
Majkowski otrzymaá nakaz mobilizacyjny jako lekarz do
Cheámna.
Majkowski czĊsto odwiedzaá tam Nierzwickiego w jego
mieszkaniu, razem dyskutowali z miejscowymi osobistoĞciami. Trzeba przyznaü, Īe relacja Majkowskiego przyno-

si wiele faktów z Īycia codziennego, np. dnia 6 wrzeĞnia
1914 roku obaj odwiedzili malarza Piotrowicza, który byá
miáym, wesoáym czáowiekiem, który ugoĞciá nas papierosami i stungarikum. Gdy wino wprowadziáo trochĊ nastroju,
wyciągnąá gitarĊ, na której z wielką wprawą graá niemieckie, polskie, rosyjskie i wáoskie piosenki. SiedzieliĞmy u niego okoáo 2 godzin i byliĞmy bardzo zadowoleni6. RównieĪ
w póĨniejszym czasie sytuacje takie nie naleĪaáy do rzadkoĞci, gdyĪ juĪ wkrótce (10 wrzeĞnia 1914 r.) spotkali siĊ w barze u niejakiego Rybickiego. Nierzwickiemu i Majkowskiemu towarzyszyá Walenty Fiaáek i grupa Īoánierzy; wszyscy
dotrzymywali towarzystwa przy butelkach wina. Majkowski
stwierdziá: MyĞlaáem, Īe przetrwamy Īoánierzy, ale staáo siĊ
odwrotnie. Wytrzymali dáuĪej niĪ my7 .
Po odzyskaniu niepodlegáoĞci Nierzwicki zaangaĪowaá
siĊ w dziaáania mające na celu stworzenie pierwszych wáadz
w mieĞcie; byá wspóázaáoĪycielem, w dniu 16 listopada 1918
roku Rady Robotniczo-ĩoánierskiej8.
W nowo tworzącym siĊ paĔstwie, gdzie jeszcze spore
znaczenie odgrywaáy grupy ludnoĞci niemieckiej, interesy
Polaków reprezentowaáy teĪ Polskie Rady Ludowe. Dnia
29 listopada 1918 roku na przewodniczącego Powiatowej
Rady Ludowej w Cheámnie wybrano Pawáa Ossowskiego
i na jego proĞbĊ dokooptowano 4 osoby, w tym Jana Nierzwickiego.
Od poáowy 1919 roku przygotowywano siĊ w Cheámnie
do wkroczenia wojsk polskich. Powiatowa Rada Ludowa
powoáaáa wiĊc trzy komitety: dekoracyjny, aprowizacyjny
i kwaterunkowy. Czáonkiem pierwszego z nich byá m.in.
Nierzwicki.
W poáowie 1919 roku powstaáo towarzystwo Ğpiewacze
„Harmonia”, którego prezesem zostaá Nierzwicki. Sekretarz
Towarzystwa ĝpiewu „Harmonia” nastĊpująco pisaá o tym
fakcie: Po ukonstytuowaniu biura wybiera Towarzystwo jednogáoĞnie: pana lekarza – dentystĊ Jana Nierzwickiego na
prezesa9.
NaleĪaá do Związku Filomatów Pomorskich (od
1921 r.) oraz do wáadz komitetu organizacyjnego ruchu
niepodlegáoĞciowego. RównieĪ w 1921 roku zostaá sekretarzem Powiatowej Rady Związku Obrony Kresów Zachodnich
w Cheámnie10. Czynnie dziaáaá w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokóá”11. JuĪ w 1906 roku policja pruska niepokoiáa siĊ
jego dziaáalnoĞcią, m.in. podczas organizacji zlotu IV okrĊgu nadwiĞlaĔskiego związku towarzystw Sokóá. Autor pracy
o 40-leciu sokolstwa w Cheámnie napisaá: Zlot ten […] byá
potĊĪną o nadzwyczajnem znaczeniu politycznem manifestacją uczuü narodowych tutejszego polskiego spoáeczeĔstwa,
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Drugi od prawej siedzi Jan Nierzwicki
fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi CheámiĔskiej

przysporzyá Sokoáowi sporo nowych czáonków, przewaĪnie
z miejscowej inteligencji12. Gdy z okazji 40-lecia istnienia tej
organizacji w Cheámnie zorganizowano uroczystoĞci, Nierzwicki znalazá siĊ w Komitecie Honorowym13.
Czasy powojenne rozpoczynają nowy dziaá w Īyciu naszego bohatera, który rozwinąá teraz swoją pasjĊ pisarską
i historyczną. Wspóápracowaá z czasopismami lokalnymi
(NadwiĞlaninem, Przeglądem CheámiĔskim, Dniem CheámiĔskim, Sáowem Pomorskim, Mestwinem – dodatkiem do
Sáowa Pomorskiego), ale teĪ byá autorem kilku szerszych
publikacji.

Miaá dostĊp do archiwum Cheámna, gdyĪ od 1929/1930
byá archiwariuszem miejskim14. W swoich tekstach wykorzystaá materiaáy, które zaginĊáy w czasie II wojny Ğwiatowej, dziĊki czemu są one jeszcze cenniejsze15.
Z publikacji tych interesujące są: „Krótki przewodnik
po Cheámnie”, Cheámno 1929 (drugie wydanie w 1930 r.);
„700 lat parafii cheámiĔskiej”, Grudziądz 1933; byá redaktorem „KsiĊgi pamiątkowej stulecia gimnazjum mĊskiego
w Cheámnie 1837-1937”, WąbrzeĨno 1937, gdzie znalazáy
siĊ trzy artykuáy jego pióra, m.in. „Wojciech àoĪyĔski”
i „Z dziejów gimnazjum cheámiĔskiego 1837-1927”.

Legitymacja
Jana Nierzwickiego
KrzyĪa NiepodlegáoĞci
z 1930 roku
fot. ze zbiorów
Muzeum Ziemi CheámiĔskiej
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W Mestwinie, gdzie zamieszczaá teksty historyczne,
Nierzwicki pisaá pod pseudonimem M. W.16. Znajdziemy tam
nastĊpujące jego teksty: pod pseudonimem M. W., „Franciszek Nierzwicki. (Rys dobrego Polaka i zasáuĪonego obywatela)”, 1932, nr 8; „O zbrodni fiszewskiej (1832)”, 1926,
nr 19; „PostĊpowanie wojskowych wáadz pruskich wobec
bezdomnych Polaków w r. 1831”, 1927, nr 5; „Przyczynek
do dziejów filomatów w Cheámnie (DziaáalnoĞü ks. Jana Tuáodzieckiego)”, 1932, nr 10; „Ze wspomnieĔ lat minionych.
(O filomatach pomorskich)”, 1926, nr 16; „Morowe powietrze w Cheámnie i Grudziądzu w latach 1708-1711”, 1931,
nr 5 ; „Groby Polaków na obczyĨnie (PowstaĔców 1830 r. na
cmentarzu w Monachium)”, 1927, nr 1.
Dnia 1 listopada 1939 roku zostaá aresztowany przez
Selbstschutz, a nastĊpnie 5 listopada rozstrzelany w miejscowoĞci Klamry koáo Cheámna z grupą kilku tysiĊcy Polaków.
Podsumowując chciaábym zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ
Nierzwicki w swoim pisarstwie skupiaá siĊ przede wszystkim na tekstach historycznych. Do dzisiaj osoby piszące
przewodniki po Cheámnie czy teĪ opisujące to miasto powoáują siĊ na jego prace. Widoczny jest wiĊc do dziĞ wkáad
naszego ziomka w rozwój kultury wybitnego oĞrodka kulturalnego, jakim byáo i jest Cheámno.
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Niektórzy piszą teĪ o nauce w Collegium Marianum w Pelplinie
(zob. biogram Nierzwickiego autorstwa Stefana RafiĔskiego [w:]
Sáownik Biograficzny Pomorza NadwiĞlaĔskiego. Suplement I,
red. Zbigniew Nowak, GdaĔsk 1998, s. 213.
ĝledztwo objĊáo w sumie 141 osób, ale sądzonych byáo 60
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JOANNA FRYđLEWICZ

Báogosáawiona
z Kociewia
czĊĞü pierwsza

24 maja 2008 roku we Lwowie J. E. Kard. Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
dokona Beatyfikacji siostry Marty Wieckiej rodem
z Kociewia, z Nowego Wieca (gmina Skarszewy).
Jej imiĊ przyjĊáa niedawno Publiczna Szkoáa
Podstawowa w Szczodrowie. W uroczystoĞciach
beatyfikacyjnych weĨmie udziaá równieĪ delegacja
uczniów tejĪe szkoáy.
Kim byáa siostra Marta Wiecka? Dlaczego ci,
którzy odwiedzają Jej grób w ĝniatynie na Ukrainie, nazywają Ją Matuszką?
Z pewnoĞcią warto zapoznaü siĊ z Jej sylwetką
i uzyskaü odpowiedzi na powyĪsze pytania.

12 stycznia. Rok 1874. Nowy Wiec. Na Ğwiat przychodzi maleĔka Martusia – córeczka Pauliny i Marcelego
Wieckich. SpoĞród trzynaĞciorga rodzeĔstwa jest trzecim
dzieckiem z kolei. SzeĞü dni póĨniej w koĞciele filialnym
w Szczodrowie przyjmuje chrzest. Ksiądz nadaje jej imiona:
Marta Anna. Jej rodzice chrzestni to Franciszek i Barbara
Kamrowscy – dziadkowie dziewczynki.
Od najmáodszych lat matka wskazuje Marcie podstawowe prawdy wiary. Uczy róĪnych modlitw, przekonuje
o potrzebie rozmowy z Panem Bogiem, wskazuje na praktykĊ dobroci i ĪyczliwoĞci wobec otoczenia. To od swojej
mamy dowiaduje siĊ Marta o Bogu – Stwórcy nieba i ziemi,
o tym, Īe jest wszechobecny, dostrzega dobro i záo popeániane przez ludzi, Īe za dobro wynagradza, a za záo, którym siĊ
brzydzi, karze piekáem.
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Jest rok 1876. Dwuletnia dziewczynka ciĊĪko choruje.
Lekarze tracą jakąkolwiek nadziejĊ na odzyskanie przez nią
zdrowia. Zabiegi lekarskie okazują siĊ bezskuteczne. Rodzice są zrozpaczeni. Matka jednak z wielką ufnoĞcią ucieka siĊ
do Niebieskiej Lekarki – Matki BoĪej z Piaseczna, ofiarowując Jej swoje dzieciĊ. W sposób prawie cudowny nastĊpuje
polepszenie i szybki powrót Marty do zdrowia. Odtąd dziecko juĪ nie choruje.
W siódmym roku Īycia wstĊpuje do szkoáy ludowej
w Nowym Wiecu. Nauka odbywa siĊ w jĊzyku niemieckim,
co początkowo sprawia jej trudnoĞü, zwáaszcza, Īe w domu
rozmawia siĊ po polsku, naboĪeĔstwa w koĞciele, a kazania
przede wszystkim, równieĪ gáoszone są po polsku. Wraz
z rozpoczĊciem nauki w szkole, matka uczy swoje dzieci
jĊzyka polskiego. PodrĊcznik to Pismo Ğw., Īywoty ĞwiĊtych, katechizm, polskie ksiąĪeczki do naboĪeĔstwa.
Marta ma 12 lat. Dwa razy w tygodniu uczĊszcza
na religiĊ do koĞcioáa parafialnego w Skarszewach. Nie
udaje siĊ tam ani samochodem, ani nawet rowerem. OdlegáoĞü dziesiĊciu kilometrów pokonuje na piechotĊ.
Wstaje w te dni przed 5.00 rano, by zdąĪyü na mszĊ Ğw.,
która odprawiana jest o godzinie 7.00, a po niej odbywa
siĊ nauka religii.
Nakáania takĪe swoje koleĪanki, by tak jak ona, wstawaáy
wczeĞniej i przygotowywaáy siĊ do przyjĊcia Sakramentów
ĞwiĊtych. W drodze do koĞcioáa rozmawia z nimi o Bogu,
o Matce NajĞwiĊtszej, o prawdach wiary… W katechizacji
równieĪ okazuje siĊ pilną i dobrą uczennicą. Zna na pamiĊü
caáy katechizm, a wszelkie trudnoĞci, wątpliwoĞci pomaga
jej rozwiązywaü katecheta – ks. Marian Dąbrowski – wikariusz parafii. Pomaga jej równieĪ w drodze zmierzającej do
caákowitego poĞwiĊcenia siĊ Bogu.
Okres przygotowywania siĊ do spowiedzi i pierwszej
Komunii Ğw. jest dla Marty czasem szczególnego zbliĪania
siĊ do Pana Boga. Z coraz wiĊkszym skupieniem uczestniczy we mszach Ğw. Jej serce paáa coraz wiĊkszą miáoĞcią
do Matki BoĪej. NaboĪeĔstwo do Matki Boskiej pogáĊbia
nie tylko w koĞciele, ale takĪe w domu rodzinnym, gdzie
w pokoju przeznaczonym na wspólną modlitwĊ, na oátarzu
domowym, znajduje siĊ figura Matki BoĪej, przed którą
caáa rodzina codziennie wieczorem zbiera siĊ na wspólny
pacierz i róĪaniec.
Pewnego dnia przychodzą do Marty koleĪanki i powiadamiają ją, Īe na strychu domowym jej dalszego krewnego
Dionizego Wieckiego znajduje siĊ figura Ğw. Jana Nepomucena. Marta szybko uzyskuje zgodĊ wuja, otrzymuje
od niego tĊ figurĊ, a rodzice odnawiają ją i umieszczają
na cokole w przydomowym ogrodzie. Odtąd Ğw. Jan Nepomucen staje siĊ szczególnym patronem i orĊdownikiem
w niebie dla Marty, która nie tylko sama w sobie Īywi naboĪeĔstwo do Ğw. Jana, ale szerzy je i zachĊca innych do
kultu. Gromadzi przed figurą bliskich, sąsiadów, koleĪanki i ludzi starszych. Wspólnie modlą siĊ, Ğpiewają pieĞni,
a najczĊĞciej ulubioną przez nich pieĞĔ „ĝwiĊty Janie z Bolesáawia”.
NaboĪeĔstwa te jeszcze bardziej wzmagają w Marcie
gorliwoĞü w przygotowaniach do I Komunii ĝw.
3 paĨdziernika 1889. KoĞcióá parafialny w Skarszewach. Marta po odbytej poprzedniego dnia spowiedzi, przystĊpuje po raz pierwszy do Komunii ĝw.
Wszystkie wolne chwile wykorzystuje na modlitwĊ.
Nie wystarczają jej juĪ codzienne pacierze, nie wystarcza
wspólny róĪaniec... Wiele wieczornych godzin po wypeá-
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nieniu swoich obowiązków domowych spĊdza przed figurą Ğw. Jana Nepomucena. Wszyscy wokóá sądzą, Īe jest
u koleĪanek, tymczasem ona bez wzglĊdu na pogodĊ, deszcz
czy zawieruchĊ, mróz czy zawieje ĞnieĪne, stoi przed figurą
i siĊ modli, a w modlitwie rozwaĪa cel i sens swego Īycia,
szuka sposobu, jak lepiej mogáaby sáuĪyü Panu Bogu. Swemu spowiednikowi zwierza siĊ z zamiaru wstąpienia do
zgromadzenia zakonnego, zasiĊga w tej sprawie równieĪ
opinii proboszcza.
PiĊtnastoletnia Marta postanawia odpowiedzieü Bogu na
Jego wezwanie do sáuĪby w zgromadzeniu zakonnym. W liĞcie skierowanym do ks. Dąbrowskiego prosi, by jako kapelan wstawiá siĊ za nią u Sióstr Miáosierdzia w Cheámnie, by
zechciaáy ją przyjąü do siebie. Niestety, jest za máoda, ale po
pewnym czasie sama postanawia skierowaü tam swą proĞbĊ.
Siostra Wizytatorka zaprasza ją na okres ĝwiąt BoĪego Narodzenia. Marta przyjmuje to zaproszenie z wielką radoĞcią,
nie martwi siĊ nawet tym, iĪ musi zrezygnowaü z pobytu
w domu w tak wielkie ĞwiĊto.
Pilnie przypatruje siĊ Īyciu zakonnemu. Czuje siĊ jak
w niebie! Jest przekonana, Īe jej miejsce jest wáaĞnie w tym
Zgromadzeniu, Īe tu najwierniej bĊdzie mogáa sáuĪyü Bogu.
Po raz kolejny jednak okazuje siĊ, Īe wciąĪ jeszcze jest
za máoda. Przepisy bowiem wymagają ukoĔczonego osiemnastego roku Īycia. Otrzymuje jedynie zapewnienie przyjĊcia do Zgromadzenia za dwa lata. Musi wiĊc wracaü do
domu. Jeszcze gorliwiej siĊ modli, wypeánia chrzeĞcijaĔskie
obowiązki.
Na kilka miesiĊcy przed wstąpieniem do Zgromadzenia
dowiaduje siĊ, Īe jej koleĪanka – Monika Gdaniec – takĪe pragnie zostaü Siostrą Miáosierdzia. Pisze wiĊc proĞbĊ
do Cheámna, ale odpowiedĨ jest odmowna ze wzglĊdu na
brak miejsc w postulacie. Wówczas, w trosce o dar powoáania zakonnego swej koleĪanki, pisze kolejną proĞbĊ
o przyjĊcie jej i Moniki, ale tym razem do Krakowskiej
Prowincji Sióstr Miáosierdzia, mimo Īe sama juĪ ma zapewnione miejsce w Cheámnie. Krakowska Prowincja
przyjmuje obie dziewczĊta.
23 kwietnia. Rok 1892. W koĞciele parafialnym w Skarszewach ksiądz odprawia mszĊ Ğw. w intencji Marty, a ona
po przyjĊciu Komunii Ğw. specjalnym aktem oddaje siĊ pod
opiekĊ Matki BoĪej.
Jest poniedziaáek, 25 kwietnia. W dáugiej, serdecznej
modlitwie Marta Īegna siĊ ze Ğw. Janem Nepomucenem,
w wielkim skupieniu stojąc przed jego figurą. ĩegnając siĊ
z rodziną w pobliĪu figury, mówi:
Za przyczyną Ğw. Jana Nepomucena Pan Bóg powoáaá
mnie do sáuĪenia Jemu. ĝw. Jan wyprosiá mi áaski, do których
dąĪyáam od lat, bĊdąc wesoáą i áagodną.
O godz. 16.00 wyrusza pociąg ze Starogardu do Krakowa. NastĊpnego dnia Marta i Monika pukają do furty klasztornej przy ulicy Warszawskiej 8 w Krakowie.
Od pierwszych dni swego pobytu w Zgromadzeniu
Marta czuje siĊ zobowiązana do wdziĊcznoĞci Panu Bogu
za áaskĊ powoáania zakonnego i postanawia usilnie pracowaü nad sobą, by byü prawdziwą córką Miáosierdzia, córką
ĝwiĊtego Wincentego a Paulo.
W dniach od 26 kwietnia do 11 sierpnia 1892 roku
odbywa w Krakowie okres zwany postulatem. Pod wpáywem siostry odpowiedzialnej za formacjĊ uczy siĊ dostrzegaü cierpiącego Chrystusa w ludziach biednych, chorych,
opuszczonych, kalekich. SáuĪy im tak, jakby sáuĪyáa samemu Chrystusowi. Nie lĊka siĊ powierzonej jej pracy, wszyst-
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kie obowiązki wykonuje z áatwoĞcią, nigdy nie okazując
zmĊczenia. UwaĪa bowiem, Īe jej Īyciowym zadaniem jest
sáuĪyü drugiemu czáowiekowi.
Kolejny okres Īycia Marty to Nowicjat, tzw. Seminarium. Od pierwszych dni zapoznaje siĊ z zasadami,
przestrogami i wskazaniami ĞwiĊtego Wincentego i stara
siĊ wprowadzaü je w Īycie. Praktyki zakonne, üwiczenia
duchowne i modlitewnik Zgromadzenia skutecznie przyczyniają siĊ do pogáĊbienia naboĪeĔstwa do NajĞwiĊtszego Sakramentu, do Serca Pana Jezusa, do MĊki PaĔskiej.
PoniewaĪ juĪ w seminarium styka siĊ z nĊdzą ludzką w
postaci rozmaitych chorób, dlatego teĪ pielĊgnuje w sobie
naboĪeĔstwo do Matki Boskiej Bolesnej. Ucieka siĊ do
niej w róĪnych sytuacjach Īyciowych i potrzebach chorych, którym usáuguje.
Jej autorytetem staje siĊ sylwetka Joanny Dalmagne – siostry Īyjącej w XVII wieku, a zmaráej w wieku
zaledwie 33 lat. Jej sposób Īycia, praktyka cnót chrzeĞcijaĔskich i zakonnych, wiernoĞü duchowi Ğw. Wincentego, dodatnio wpáywają na Īycie Marty. Siostra Joanna
staje siĊ dla niej wzorem do naĞladowania. Marta jest nią
wprost urzeczona!
Od czasu Seminarium u siostry Marty pojawia siĊ pragnienie, by umrzeü máodo. Odtąd niebo staje siĊ przedmiotem jej myĞli i pragnieĔ. O niebie rozmawia ze wspóásiostrami, z chorymi, Īyczy nieba rodzicom i rodzeĔstwu..
21 kwietnia. Rok 1893. Marta otrzymuje strój Siostry Miáosierdzia. Chce byü dobrą i poĪyteczną pielĊgniarką,
chce nabraü umiejĊtnoĞci nie tylko w pielĊgnowaniu chorych, ale takĪe w przybliĪaniu ich dusz do Boga poprzez
przygotowywanie do spowiedzi, przyjĊcie Komunii ĝw. i
sakramentu chorych. Tej formie apostolstwa jest wierna aĪ
do koĔca swojego Īycia.
W poáowie 1895 roku zostaje przeniesiona do pracy w
szpitalu w Podhajcach. Swoim poĞwiĊceniem siĊ dla dobra
wszystkich ludzi, bez wzglĊdu na nacjĊ i wyznanie, zjednuje sobie ogólną miáoĞü i szacunek wszystkich, którzy siĊ z
nią stykają. Do jakiego stopnia potrafi sobie zjednaü ludzkie
zaufanie Ğwiadczyü moĪe fakt, Īe pod wpáywem jej dobroci
pewien Izraelita zmienia swoją wiarĊ na katolicką.
Rok 1899. PrzeáoĪona domu w Podhajcach powiadamia
s. MartĊ, Īe z woli WyĪszych przeáoĪonych zostaje przeniesiona do Bochni, gdzie nadal bĊdzie pracowaü, pielĊgnując
chorych. W sposób godny podziwu poĞwiĊca siĊ w dzieĔ i
w nocy chorym, którzy pod jej wpáywem oczyszczają swoje
sumienia, przyjmują KomuniĊ Ğw., a przede wszystkim traktują swoje cierpienie jako zadoĞüuczynienie Panu Bogu za
popeánione grzechy.
Pewnego dnia podczas modlitwy siostra Marta dostrzega
krzyĪ, z którego wydobywają siĊ promienie. Sáyszy nastĊpujące sáowa:
ZnoĞ córko cierpliwie wszystkie oszczerstwa i posądzenia, pracuj dla swoich. Wkrótce zabiorĊ ciĊ do siebie….
JakiĞ czas póĨniej siostra Marta zostaje pomówiona.
Jeden z pacjentów donosi miejscowemu proboszczowi, iĪ
poczĊáa dziecko, a jego ojcem jest Jan Nosal, któremu okazywaáa w szpitalu wiele czuáoĞci.
Odtąd spotyka ją wiele nieprzyjemnoĞci, cierpi. Wielu z
jej otoczenia wierzy w te brednie, jedynie siostra przeáoĪona
nie daje temu wiary. Dopiero na áoĪu Ğmierci ów oszczerca
odwoáuje to, co powiedziaá.
Z woli wyĪszych przeáoĪonych siostra Marta przybywa do ĝniatynia. Pracuje w miejskim szpitalu. SpĊdza
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caáe dnie w salach szpitalnych, w zaduchu chorób i Ğrodków dezynfekcyjnych, w atmosferze gorączkowych majaczeĔ, pooperacyjnych jĊków, wĞród niecierpliwych ludzi,
dla których poza wáasną dolegliwoĞcią, wszystko inne
przestaje byü waĪne. Trwaü w czymĞ takim jest trudno, ale
nie siostrze Marcie, która mimo wszystko potrafi byü wesoáą, bez koĔca cierpliwą i ofiarną. Troszcząc siĊ o to, by
byü coraz wierniejszą córką Ğw. Wincentego, dba nie tylko
o ciaáa chorych, ale i o ich dusze. Wiele czasu poĞwiĊca na
uczenie chorych katechizmu, na czytanie religijnych ksiąĪek, a przede wszystkim na przygotowanie do odprawienia
spowiedzi z caáego Īycia. Ma wyjątkowy dar nawracania
grzeszników. Podobnie jak we Lwowie czy Podhajcach,
do szpitala w ĝniatynie zgáaszają siĊ chorzy róĪnych narodowoĞci i wyznaĔ.
Siostra Marta ma szczególną sáaboĞü do ĩydów. Okazuje im wiele wspóáczucia, rozmawia z nimi na tematy religijne, przedstawia argumenty, które skáaniają ĩydów do
porzucenia wáasnego wyznania i przejĞcia na wiarĊ katolicką poprzez chrzest. Ma opiniĊ, Īe tak potrafi apostoáowaü
wĞród ĩydów, Īe na jej oddziale Īaden z nich nie umiera, nie
przyjąwszy chrztu ĞwiĊtego.
Jest rok 1903. Wigilia. Podczas áamania siĊ opáatkiem z siostrą przeáoĪoną, Marta oĞwiadcza, Īe jest to jej
ostatnia Wigilia na tym Ğwiecie. Nikt nie traktuje jednak
tej wypowiedzi powaĪnie. Nic nie wskazuje na to, by w
najbliĪszym czasie siostra Marta miaáa umrzeü. Tymczasem w separatce szpitalnej wraca do zdrowia pewna
niewiasta po przebyciu tyfusu plamistego. Trzeba przygotowaü do dezynfekcji wszystko, z czym chora siĊ stykaáa. Zadanie to zostaje powierzone pracownikowi sáuĪby szpitalnej- mĊĪowi i ojcu rodziny. Marta postanawia
go wyrĊczyü. Zarazki tyfusu okazują siĊ groĨne dla jej
zdrowia. JuĪ nastĊpnego dnia czuje siĊ osáabiona, atakuje ją wysoka gorączka. Ostatkiem siá porządkuje swoje
rzeczy, wiele listów i notatek pali, przygotowuje sobie
strój do trumny…
Choroba szybko atakuje organizm siostry.
27 maja 1904 roku przybywa do ĝniatynia brat Marty
- ksiądz Jan Wiecki. Udziela jej Komunii Ğw. Siostra Marta bardzo cierpi. Spieczone, popĊkane od gorączki wargi
utrudniają jej mowĊ. Ból związany z przebiegiem tyfusu i
zapaleniem páuc utrudnia jej porozumiewanie siĊ, ale jest
przytomna.
30 maja. Pod szpitalem przywarci do muru stoją mieszkaĔcy ĝniatynia, ci którzy korzystali z posáugi siostry Marty,
ich rodziny. Stoją Polacy, Rusini, ĩydzi. Nie dochodzą do
nich Īadne pocieszające wiadomoĞci.
Wreszcie nadchodzi upragniona przez siostrĊ MartĊ
chwila. Czuje, jak coraz bardziej sáabnie, wie, Īe to ostatnie
chwile jej Īycia. Sáychaü modlitwy za konających. Siostra
Marta trzyma w rĊku gromnicĊ, powtarza z innymi sáowa
litanii…
Lekkim skinieniem Īegna wszystkich. Zaczyna siĊ konanie. Po krótkiej chwili odchodzi z tego Ğwiata…
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Rodzina Pawáa Tollika z Królów Lasu

P

ierwszym z rodu osiadáym w Królów Lesie byá Paweá
Tollik (1815-1887) wywodzący siĊ z Rajków. Gdy dorósá do samodzielnoĞci i poĞlubiá JuliannĊ z Krasków,
kupiá tam w 1849 roku gospodarstwo rolne. SpoĞród wielu
potomków przy Īyciu pozostaá jedyny syn Julian dziedziczący gospodarstwo. Trzy córki: Józefina wyszáa za Franciszka
Balewskiego do Grabowa, Rozalia za Franciszka Piontka do
Urbanowa i Paulina za Antoniego ĝwitalskiego do Rywaádu.
Wprowadzeniem do tej rodziny byá juĪ artykuá „Wątek
kaszubski w kociewskiej familii Tollików...” zamieszczony
w nr 3/58 KMR z 2007 roku.

Królów Las

W

ieĞ ta z niemieckiego zwana Königswalde lokowana
byáa na surowym pniu w puszczy bielskiej przez opata
pelpliĔskiego Eberharda z Elbląga w 1338 roku, a jej pierwszym soátysem byá Mikoáaj Pistoris.
Z obiektów sakralnych początkowo byáa tu kaplica, a po
niej drewniany koĞcióá pw. Ğw. KrzyĪa. Obecny koĞcióá murowany z czworoboczną wieĪą wzniesiono w 1806 roku w miejscu poprzedniego.
Wokóá koĞcioáa istnieje cmentarz. Najstarszy z zachowanych grobów pochodzi z 1875 roku. Są teĪ groby miejscowych
plebanów, w tym ks. Jana Biaákowskiego (1846-1879) oraz gburów, jak Leona Czarnowskiego czy symboliczny grób zamordowanego w SzpĊgawsku w 1939 roku Józefa Kurowskiego.
Zachowaáa siĊ dotąd kapliczka przydroĪna z figurą Ğw. Rocha, który miaá chroniü mieszkaĔców przed nawrotem cholery.
Zaraza ta nawiedziáa tĊ wieĞ w drugiej poáowie XIX wieku. Natomiast zniszczona zostaáa przez Niemców kapliczka poĞwiĊcona Ğw. Apolonii – patronce dentystów, z którą wiąĪe siĊ legenda, iĪ miejscowy kowal leczyá obolaáym wieĞniakom zĊby.
Z zabytków jest jeszcze pozostaáoĞü máyna na rzece Jance
o dwóch koáach, czterech kamieniach i tyleĪ pytli. Wzmianka
o nim i jego dzierĪawcy Marku Figurze pochodzi z 1573 roku.
W XIX wieku postawiono obok murowany máyn ze spichlerzem, który przetrwaá do dziĞ.
Ciekawostką jest teĪ gniazdo bocianie z 1826 roku zachowane dotąd, ulepione na zabudowanej posesji Grzegorza
Schwartza.
Kilka dalszych szczegóáów zamieszczonych jest w moim
artykule monograficznym o Królów Lesie, który w niedáugim
czasie ma siĊ ukazaü drukiem.

Gospodarstwo Tollików w Królów Lesie

M

ieĞciáo siĊ ono w centrum wsi, tuĪ przy koĞciele, wedáug
ewidencji gruntów dziaáka ta oznaczona jest numerem
148/2, arkusz mapy 2. Po rozebraniu wszystkich zabudowaĔ
i rekultywacji gruntów tenĪe fragment pola otrzymaá zakwalifikowanie do kategorii gleby III b. Jeszcze we wczesnych latach
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ubiegáego stulecia Tollik byá takĪe formalnym wáaĞcicielem
czĊĞci enklawy terenu juĪ uĪytkowanego przez koĞcióá. Wedáug ówczesnej ewidencji w roku 1905 dziaáka ta nosiáa numer
316/312.
Na gospodarstwie Tollikowie mieli dwa cugi koni, czyli
osiem. Posiadali teĪ áadną bryczkĊ, ale do koĞcioáa chodzili
pieszo, bo ich dom znajdowaá siĊ blisko, tuĪ przy koĞciele.
Za sáuĪby u Tollików w oborze pracowaá Paweá JasiĔski,
jego Īona Marianna pomagaáa w domu u gospodarza. Córka
JasiĔskiego teĪ wynajmowaáa siĊ do pracy na roli.
WyobraĪenie o ostatnim stanie gospodarstwa odtworzono
na podstawie pamiĊci starszych mieszkaĔców wsi. OtóĪ na
dziaáce od frontu staá piĊtrowy budynek mieszkalny, w gáĊbi
byáa chlewnia z czĊĞcią mieszkalną dla sáuĪby, a naprzeciw
stajnia z oborą. Podwórze zamykaáa stodoáa kryta sáomą, spalona wczeĞniej przed rozbiórką pozostaáych budynków. Najdalej od drogi, za koĔcem ostatnich zabudowaĔ byá teĪ staw, dziĞ
juĪ wysuszony w ramach rekultywacji.
Z obiektów kubaturowych zlokalizowanych poza siedzibą
gospodarstwa zachowaá siĊ budynek mieszkalny dla pracowników najemnych. Mieszkaáy w nim rodziny WawrzyĔskich i
JasiĔskich. Córka JasiĔskiego, zamĊĪna Toráop, mieszkaáa jeszcze w 1985 roku. Budynek ten, kryty strzechą od dawna byá
juĪ zdekapitalizowany. W miejscu pawilonu spoĪywczego GS
„Samopomoc Cháopska” staá wczeĞniej równieĪ dom mieszkalny – czworak dla robotników najemnych u Tollików. Gospodarstwo ich miaáo podobno okoáo 55 ha gruntów. Wedáug pamiĊci
okolicznych mieszkaĔców mogáo mieü nawet do 300 mórg.
Paweá Tollik prowadziá gospodarstwo do swej staroĞci, po
czym przekazaá je swojemu synowi, Julianowi. Mogáo to nastąpiü miĊdzy Ğmiercią Īony Pawáa – Juliany, tj. rokiem 1882
a 1882, czyli Ğlubem spadkobiercy.
Paweá zmará w 1887 roku i wraz z Īoną oboje odeszli we
wáasnym domostwie i pochowani zostali na miejscowym cmentarzu, ale Ğladów pochówku dzisiaj na miejscowym cmentarzu
nie ma Īadnych.
Poza czwórką dzieci Pawáa, które przeĪyáy, jeszcze oĞmioro
dzieci zmaráo wczeĞnie (w roku urodzenia) w latach 1850-1867.

Julian jako jedyny syn

Z

e wspomnianej czwórki nie miaá juĪ komu przekazaü gospodarstwa w naturze. Sam miaá tylko trójkĊ dzieci, w tym
jedynego syna Czesáawa, ale ten choü wybraá studia rolnicze,
potem wolaá posady w urzĊdach, a córki wydaáy siĊ za rolników. Wanda – najstarsza wydaáa siĊ za Teodora Maternickiego
do Srebrnik, a Bronisáawa – najmáodsza za Jana Gierszewskiego do Stawu. Tak wiĊc skoĔczyáo siĊ na tym, Īe Julian gospodarkĊ w Królów Lesie sprzedaá i z Īoną Dorotą przenieĞli siĊ
do córki Wandy do Srebrnik.
W ksiĊdze wieczystej dla przedmiotowej nieruchomoĞci rolnej w Królów Lesie zaáoĪonej w Sądzie Rejonowym
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Para máoda: Teodora Maternicka
i Alojzy Kowalewski,
Srebrniki 30.06.1930 r.

w Tczewie poza datą oznaczającą sprzedaĪ Józefowi Ptachowi,
kolejna 27.10.1928 roku to dalsza odsprzedaĪ tego samego gospodarstwa Ignacemu Imiákowskiemu z Inowrocáawia.

PrzenieĞli siĊ do Srebrnik

S

rebrniki, z niemieckiego Silbersdorf, leĪą miĊdzy CheámĪą
a Kowalewem nad rzeką Bachą. Pod koniec XIX wieku
liczyáy ponad 300 mieszkaĔców, w tym 20 % to ewangelicy.
Tamtejszy koĞcióáek pw. Matki Boskiej ĝnieĪnej naleĪy do
starszych w diecezji i byá początkowo filią parafii w Kieábasinie. Staá siĊ samodzielną parafią od 1900 roku. Wtedy administratorem zostaá ks. Feliks Bolt, póĨniejszy senator. Byá
tu aĪ do wybuchu wojny, kiedy zostaá aresztowany i osadzony
w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie w 1940 roku zmará
z wyczerpania.
Na miejscowym cmentarzu okalającym koĞcióá są groby
czáonków miejscowej rodziny Maternickich i skoligaconych
Tollików. WiĊkszoĞü z nich leĪy tuĪ przy koĞciele. Jan Maternicki, jego syn Teodor, Wanda Maternicka z domu Tollik,
Julian Tollik, jego Īona Dorota z domu Bolt, a takĪe inni tu
urodzeni, ale mieszkający daleko poza ziemią cheámĪyĔską.
Grób ks. Senatora Feliksa Bolta jest na gdaĔskiej Zaspie, a jego
tu obecnoĞü przypomina tablica pamiątkowa wmurowana w latach 80-tych ubiegáego stulecia w przedsionku koĞcioáa.

Gospodarstwo Maternickich

W

edáug zapisków w KsiĊdze Adresowej Gospodarstw Rolnych z 1923 roku gospodarstwo Teodora Maternickiego oĪenionego z Wandą z domu Tollik, miaáo 117 ha, w tym
99 ha ziemi uprawnej i 15 ha áąk. Taki areaá utrzymywaá siĊ
teĪ w latach póĨniejszych i gospodarstwo to byáo najwiĊksze
w Srebrnikach. Inne w tej wsi ledwo przekraczaáy 50 ha.
Gospodarstwo Maternickich poáoĪone jest przy drodze
gruntowej tuĪ za koĞcioáem, dalej za ciekiem wodnym na wysokoĞci przydroĪnej kapliczki. Zabudowa gospodarstwa ma
ksztaát prostokąta podzielonego na dwa podwórza. Przy wjeĨdzie stoi budynek mieszkalny, parterowy ze stromym dachem
dwuspadowym. Po tej samej stronie jest kuĨnia z piĊtrowym
spichlerzem. Pozostaáą obudowĊ podwórzy stanowią obiekty
inwentarskie.
Rodzina Juliana Tollika czĊsto odwiedzaáa ks. Felika Bolta, gdy jeszcze zamieszkiwaáa w Królów Lesie. ĩona Juliana
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– Dorota z domu Bolt byáa rodzoną siostrą ksiĊdza senatora
z BaráoĪna. Teodor Maternicki urodzony w 1868 roku przekroczyá trzydziestkĊ, gdy Dorota z mĊĪem i dzieümi zaczĊli
skáadaü wizyty w Srebrnikach od 1900 roku. Byáa to okazja
do bliskiego poznania siĊ Wandy z Teodorem. Pobrali siĊ
w 1904 roku, zwyczajowo w miejscu zamieszkania panny máodej tzn. w Królów Lesie, a Ğlubu udzieliá oczywiĞcie ksiądz,
wujek Feliks Bolt.
Teodor Maternicki teĪ miaá brata ksiĊdza Wáadysáawa
(1865-1940). WyĞwiĊcony zostaá w 1894 roku po ukoĔczeniu
seminarium duchownego w Pelplinie. By wikarym w KoĞcierzynie, potem w Lutowie, gdzie od 1902 roku zostaá proboszczem, nastĊpnie w Godziszewie. Uczestniczyá w dziaáalnoĞci
spoáecznej, byá czáonkiem TNT i naleĪaá do stowarzyszenia
„StraĪ”.
Podobnie jak ks. Bolt takĪe ks. Maternicki osadzony zostaá w Stutthofie w 1939 roku i równieĪ w 1940 roku zmará
w tym obozie koncentracyjnym. Informacje te potwierdziá
ks. H. Mross w swoim sáowniku biograficznym.
Za Wandą do Srebrnik przenieĞli siĊ równieĪ jej rodzice z Królów Lasu. Początkowo zamieszkali wszyscy razem
z gospodarzami. Po pewnym czasie przenieĞli siĊ do odrĊbnego mieszkania – domku potocznie zwanego „na doáku”, który
znajdowaá siĊ okoáo dwa kilometry od siedziby Maternickich.
W Srebrnikach urodziáy siĊ Wandzie i Teodorowi Maternickim dwie córki: Anna (1905-?), która wyszáa za Józefa
Zientarskiego do Grudziądza i Teodora (1908-1996) poĞlubiáa
Alojzego Kowalewskiego z Wrocáawia.

CoĞ o Czesáawie

S

yn Juliana, Czesáaw
(1885-1943), studia rolnicze z tytuáem inĪyniera
agronoma ukoĔczyá w Halle
(Niemcy). Stamtąd wróciá do
Polski i w Poznaniu w 1919
roku wziąá Ğlub z Bronisáawą ĩakowską. Byá trzykrotnym starostą i tak najpierw
w Strzelnie, potem w ĝwieciu i Tucholi. Stąd w 1929
roku przeszedá na stanowisko kierownika Wydziaáu
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Rolnictwa Województwa Pomorskiego w Toruniu. Wchodziá
w skáad Związku Elektryfikacyjnego w Cheámnie, którego celem byáo doprowadzenie energii z elektrowni wodnej w Gródku do Torunia. Potem zostaá radca wojewódzkim. NaleĪaá do
Związku Filomatów Pomorskich. Za swą dziaáalnoĞü spoáeczno-polityczną zostaá przez Niemców aresztowany i wywieziony
do obozu Mauthausen, gdzie otrzymaá numer obozowy 27337.
Zginąá tam 9.08.1943 roku. Przygotowywana jest aktualnie
w Wiedniu wystawa o ofiarach i mĊczennikach obozu K. L.
Mauthausen. Organizatorami są Polacy, którzy przygotowują ją
na zlecenie Unii Europejskiej. Autor przekazaá na nią materiaáy
o osobie Czesáawa Tollika.
Czesáaw miaá córkĊ BogumiáĊ urodzoną w 1920 roku zamĊĪną Grabosz, zamieszkaáą w Toruniu oraz syna Andrzeja
(pseudonim „Oskiera”) mieszkającego w Wielkiej Brytanii.

ĩakowscy pieczĊtowali siĊ herbem
o siĊ tyczy rodziny ĩakowskich, z której wywodzi siĊ Īona Czesáawa – Bronisáawa. Pochodzi ona
z Zielonej Góry koáo Radzynia CheámiĔskiego. Tam
na zielonym wzgórzu stoi drewniany dworek z przeáomu XVIII/XIX wieku. Budynek jest bardzo urokliwy,
a miejsce to posiada bogatą historiĊ, która siĊga czasów krzyĪackich. Dworek ten jest na tyle interesujący,
Īe stanowiá wzór do skopiowania domostwa Bogumiáa

C

Dworek ĩakowskich

i Barbary na potrzeby filmu „Noce i dnie” w reĪyserii Antczaka. Wedáug zachowanych przekazów zabudowania na
zielonym wzgórzu byáy przed wiekami siedzibą krzyĪaka
sprawującego pieczĊ nad przybywającymi do grodu pątnikami, którzy odbywali kwarantannĊ w leĪącym u stóp wzgórza
koĞcióáku istniejącym do dziĞ jako kaplica cmentarna.
We wspomnianym domku mieszkali ĩakowscy, naleĪący
do rodów szlacheckich. Wedáug Bronisáawy, Īony Czesáawa jej
ojciec Bernard posiadaá zegarek, na którym wyryty byá herb
rodziny ĩakowskich. DziĞ juĪ nie wiadomo czy pieczĊtowali
siĊ herbem „Ostoja” czy „Junosza”. W herbarzu spisanym przy
wspóáudziale Teresy Korzeniowskiej wystĊpują przy tym nazwisku oba wspomniane herby.

Diaspora z rodziny Juliana Tollika

W

wyniku zawirowaĔ ostatniej wojny 1939-1945 roku,
z linii Juliana i Doroty Tollik za granicą znaleĨli siĊ dwaj
kuzyni: Witold Gierszewski Bolt (1916-2007) syn Jana i Bronisáawy z domu Tollik oraz Andrzej Tollik Oskiera (1926-2001)
syn Czesáawa i Bronisáawy z domu ĩakowskiej.
Witold, syn Bronisáawy, z chwilą wybuchu wojny, jako
23-letni kawaler pracowaá w firmie „Stillert” w GdaĔsku,
a w 1943 roku znalazá siĊ w Stuttgarcie, gdzie doczekaá siĊ
koĔca wojny. BĊdąc na zachodzie miaá uáatwiony dostĊp do
uczelni w Wiedniu, gdzie podjąá studia inĪynierskie. Po ich
ukoĔczeniu wyemigrowaá do USA i osiedliá siĊ w Chicago.
Tam oĪeniá siĊ w 1955 roku z Rozelle Galli – emigrantką
z Serbii. Co do swego nazwiska, uznaá Īe jest ono w tamtejszych warunkach niepraktyczne i zmieniá je na Bolt. Przyjąá je
po swej babci macierzystej – Dorocie. Miaá dwie córki – IzabelĊ zamĊĪną Stoltzman, JoannĊ zamĊĪną Freichtel i syna Andrzeja oĪenionego z Caroliną w 2005 roku.
W 1987 roku Witold z rodziną przeniósá siĊ do De Soto
w stanie Teksas. Kupiá tam dom i mieszkaá do koĔca Īycia.
W ten sposób rodzice byli bliĪej córki Izabeli, która wczeĞniej
siĊ usamodzielniáa i mieszkaáa juĪ w tym stanie w Dallas.
Witold utrzymywaá bliski kontakt z rodziną w Polsce,
szczególnie ze swą siostrą Alicją, zamĊĪną Waligóra (19222005), zamieszkaáą w Bagiczu na Pomorzu Zachodnim.
Interesując siĊ pochodzeniem wáasnej rodziny nawiązaá
kontakt ze stowarzyszeniem mormonów w Salt Lake City.

Bernard, Bronisáawa
i Anna ĩakowscy
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Promocja
„Wzorów haftu
kociewskiego”
Andrzej Oskiera wraz z Īoną Bronisáawą MoĪejko

UmoĪliwiáo mu to uzyskanie kopii filmowych metryk, na podstawie których miĊdzy innymi odtwarzaá drzewo genealogiczne wáasnej rodziny.
Zmará w wieku 91 lat po upadku, który spowodowaá záamanie koĞci udowej.
Andrzej, syn Czesáawa, znalazá siĊ w Wielkiej Brytanii
tuĪ po wojnie i tam zdobyá tytuá inĪyniera mechanika samochodowego po ukoĔczeniu polskiej uczelni „Polish University College in London”. W Anglii zapoznaá siĊ z Bronisáawą
MoĪejko, Polką z Telehany (okolice Biaáegostoku). OĪeniá siĊ
w 1954 roku w Bradford. Bronisáawa trafiáa do Wielkiej Brytanii
jako emigrantka ze Związku Radzieckiego. Caáa jej rodzina byáa
w obozie pracy w ZSRR. Udaáo siĊ im poprzez Iran i Indie
dostaü siĊ do Anglii.
Mieli dwóch synów: Aleksandra, który poĞlubiá rodowitą AngielkĊ Jenifer Whitehead oraz George´a, który zmará
w wieku 16 lat w Bonn na chorobĊ nerek. Andrzej przez 14 lat
przebywaá wraz z rodziną na kontrakcie w Niemczech, wówczas Zachodnich w Bonn i jako inĪynier pracowaá w zakáadach
samochodowych Forda. Byá to skutek reorganizacji tej firmy,
w wyniku której przeniesiony zostaá w 1970 roku. Delegacja ta
trwaáa do 1984 roku.
W Anglii zamieszkiwali w mieĞcie Brentwood. PrzyjĊli
nazwisko „Oskiera”, które wczeĞniej byáo jego pseudonimem.
CzĊsto przyjeĪdĪaá do Polski do siostry Bogumiáy Grabosz
w Toruniu. Swoje przyjazdy do ojczyzny traktowaá zawsze
jako pielgrzymkĊ do gniazda rodzinnego. Z Torunia jeĨdziá do
miejscowoĞci, z którymi byá związany zarówno on, a szczególnie jego ojciec Czesáaw. Wspominaá potem sympatyczne
spotkania za starostami w miastach Strzelnie, ĝwieciu i Tucholi, gdzie stanowiska te w okresie miĊdzywojennym zajmowaá
jego ojciec. Bardziej wymowne są jeszcze jego zabiegi o utrzymanie grobów rodziców i dziadków. Zachowywaá siĊ wrĊcz jak
pątnik, gdy udawaá siĊ na miejsce pochówku swej matki Bronisáawy, która pochowana jest w Toruniu przy ul. Wybickiego.
Braá tylko butelkĊ z wodą i szedá na caáy dzieĔ na cmentarz,
gdzie porządkowaá i konserwowaá nagrobek. Jak wspomina
jego siostrzenica BoĪena Grabosz zamieszkaáa w Toruniu, nie
pozwalaá donieĞü sobie Īadnych posiáków. Jego staraniem zostaáy teĪ caákowicie zrewitalizowane groby dziadków Juliana
i Doroty Tollików w Srebrnikach.
Pod koniec Īycia studiowaá jeszcze na kierunku matematyczno-fizycznym „The Open University” z wielkim zaangaĪowaniem. Po ukoĔczeniu obraá jeszcze drugi kierunek, lecz go
juĪ nie zdąĪyá ukoĔczyü.
Zmará w roku 2001 na chorobĊ nerek, tĊ samą co jego syn
George.
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R

egionalistów ucieszy fakt, Īe ostatnio zostaáy wydane przez Oddziaá GdaĔski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Wzory haftu kociewskiego”. Z tej okazji
23 lutego 2008 roku odbyáa siĊ w Tczewie ich uroczysta promocja. O zainteresowaniu publikacją Ğwiadczy frekwencja
na spotkaniu. Przedstawiciele lokalnych wáadz, instytucji
oraz miáoĞnicy regionu wypeánili po brzegi salĊ konferencyjną Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy w Tczewie. Warto dodaü, Īe oprócz teczek haftu wedáug
wzorów Marii Wespowej i Maágorzaty Garnyszowej przedstawiono równieĪ najnowsze szkice historyczne „ĝladami
walk o Tczew w 1807 roku” pod red. Kazimierza Ickiewicza, które są pokáosiem sesji napoleoĔskiej zorganizowanej
rok temu przez tczewskich spoáeczników z ZK-P.

Okáadka najnowszych „Wzorów haftu kociewskiego”,
pierwsze wydanie ukazaáo siĊ w 1982 roku
Fot. Damian Kullas
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Kociywiaki fajroweli Gwazdka
wew GdóĔsku

D

nia 22 grudnia 2007 roku w Sali MieszczaĔskiej
Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku odbyáo siĊ
dziesiąte, jubileuszowe spotkanie czáonków i sympatyków, zaáoĪonego przed dwoma laty, Trójmiejskiego
Klubu Kociewiaków, Sekcji Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim. W tym miejscu
naleĪą siĊ sáowa podziĊkowania kierownictwu Nadbaátyckiego Centrum Kultury z jego dyrektorem Lawrencem
Okey Ugwu na czele, za nieodpáatne uĪyczenie sali licznie
przybyáym na spotkanie boĪonarodzeniowe mieszkaĔcom
Trójmiasta, mającym swe korzenie na Kociewiu! T.K.K.
peáni integrującą rolĊ, skupiając na cokwartalnych spotkaniach Kociewiaków zadomowionych od lat na WybrzeĪu,
ale uczuciowo związanych ze swoją maáą ojczyzną – Kociewiem. Spoiwem áączącym tĊ spoáecznoĞü jest kultura,
sztuka regionalna, folklor. Tak byáo i tym razem. Dla zebranych na sali przedstawicieli najwyĪszych organów paĔstwa: posáa na Sejm reprezentującego ziemiĊ kociewską
Jana Kulasa, senatora Andrzeja Grzyba, prof. Andrzeja Januszajtisa – honorowego obywatela GdaĔska, prof. Stefana
Raszeji, redaktorów Stanisáawa Pestki, Antoniego Perzyny,
RóĪy Jancy-Brzozowskiej i wielu goĞci (proszĊ niech mi
wybaczą, Īe z braku miejsca nie wymieniáem wszystkich
z imienia i nazwiska) byá to niezapomniany wieczór.
Do tradycji spotkaĔ naleĪą m.in. promocje ukazujących
siĊ ksiąĪek autorów kociewskich. Andrzej Grzyb – niezwykle
páodny autor – zaprezentowaá tym razem, aktualną na czasie
„GdaĔską ksiąĪkĊ kucharską” z przedmową prof. Andrzeja
Januszajtisa, zawierającą przepisy kulinarne, jakimi posáugiwali siĊ gdaĔszczanie w początkach XX wieku. RównoczeĞnie z ksiąĪką ukazaá siĊ kalendarz na rok 2008 – „Kuchnia Kociewska” – zawierający przepisy pochodzące z innego dzieáa
Andrzeja Grzyba pt. „Kuchnia kociewska wedle odmian pór
roku i zwyczaju spisana”. Zilustrowany akwarelami Józefa Olszynki, cechuje go okáadka pachnąca szarlotką, co jest
w tego rodzaju wydawnictwach, bardzo poĪądane, jak dotąd
niespotykane.
W ramach cyklu wspomnieĔ wybitnych sportowców kociewskich redaktor Mirosáaw Begger przypomniaá zebranym
sylwetkĊ Ğp. tenisisty stoáowego, wielokrotnego olimpijczyka, mistrza Ğwiata, Europy i Polski Andrzeja Grubby, którego rodzice byli na sali. RozstrzygniĊto teĪ IV edycjĊ Konkursu Literackiego im. Bernarda Janowicza, kociewskiego
bajkopisarza, gawĊdziarza, patrona Szkoáy Powszechnej
w BrzeĨnie Wielkim koáo Starogardu GdaĔskiego. Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Marii Pająkowskiej-Kensik z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mgr Beaty Eich i redaktora Jarosáawa Stanka, sekretarza
redakcji „Gazety Kociewskiej”, przyznaáo uczestnikom konkursu nastĊpujące nagrody i wyróĪnienia:
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1. Kamila Thiel-Kubacka za pracĊ pt. „OpowieĞü spod
kaflowego pieca”;
2. Olga KrzyĪyĔska za pracĊ pt. „Z Kociewia do Trójmiasta przez daleki Ğwiat”;
3. Klara ĝmiech za pracĊ „Moja droga z Kociewia do
Trójmiasta”.
Przyznano teĪ cztery równorzĊdne wyróĪnienia, które
otrzymali: Mirosáaw Begger, Stanisáaw BieliĔski, Wioleta
Cedro i Wanda Paszkowska. Ufundowane przez Andrzeja
Grzyba, Krzysztofa Kowalkowskiego, Huberta Pobáockiego
i OkrĊgową SpóádzielniĊ Mleczarską w Starogardzie GdaĔskim nagrody i wyróĪnienia wrĊczaáa, z wdziĊkiem, wszystkim laureatom mgr Beata Eich.
Z aplauzem zebranych przyjĊty zostaá galowy wystĊp, ponad trzydziestoosobowego zespoáu folklorystycznego „Burczybas” z Gniewa, pod kierunkiem
Wojciecha Górskiego. Kociywska máódĨ: knapy i dziywuchy ozute wew bestre klejdy, czarne buksy i westki,
halki zes szlajfkami, obute wew klómpy dynili, bolechoweli jaĪ sia powaáa trzansáa. Inksze gadeli gawaĔdy,
coby na áostaciek zes wszistkimi zaĞpsiywaü polskie
kolandy. Spotkaniu towarzyszyáy stoiska z wydawnictwami Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, przy którym rej wodziáa Wanda Koáucka. RĊkodzieáa w postaci
wyrobów z kolekcją haftów prezentowaáy: Maria Leszman i Katarzyna Nowak, a rzeĨby w drewnie wystawiaá
Stanisáaw ĝliwiĔski.
Hojnymi sponsorami byli: Eugeniusz LipiĔski, którego
wypiekami z cukierni „E.L.” mieszczącej siĊ przy ul. Sáowackiego 53 we Wrzeszczu raczyáo siĊ 150 goĞci. OkrĊgowa Spóádzielnia Mleczarska w Starogardzie GdaĔskim, z jej
uroczą prezes Beatą Oworuszko, mile zaskoczyáa wszystkich szerokim asortymentem swoich wyrobów, a szczególnie wykwintnym kucham zas glómzo.
Nad caáoĞcią czuwaá Hubert Pobáocki, prezes T.K.K.
wraz z sekundującym mu czáonkiem Zarządu T.M.Z.K. Gerardem Sulewskim.

WystĊp zespoáu „Burczybas” z Gniewa
fot. Alicja Fijaákowska
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BIESIADA LITERACKA
Przedstawiamy Czytelnikom ostatni referat Romana Landowskiego, wygáoszony 2 czerwca 2007
roku na Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie.

ROMAN LANDOWSKI

Publicystyka
w Kociewskim Magazynie Regionalnym

U

kazujący siĊ od 1985 roku „KMR” duĪą wagĊ przywiązywaá do publicystyki. W podstawowym zakresie
uwypuklaá te treĞci – które najbliĪej przystawaáy do
tradycji, do tej wiedzy o regionie wczeĞniej mocno zaniedbanej – poczynając od historii poprzez etnografiĊ, kulturĊ
ludową po wspóáczesne zjawiska regionalizmu. PoniewaĪ
o bieĪącym Īyciu publicznym – bo jest jądrem publicystyki
– informowaáy nowo powstaáe gazety lokalne, redakcja postanowiáa wejĞü w zakres treĞci popularnonaukowych.
NajdáuĪej (bo od samego początku) bytuje na áamach
felieton wstĊpny „Z redakcyjnego biurka” (do 2000 roku),
kontynuowany jako „Od redaktora” (do dzisiaj) Īywo
w nich reagowano na bieĪące zjawiska spoáeczno-polityczne
kraju. „KMR” powstaá jeszcze w PRL, w czasach istniejącej
cenzury prewencyjnej, polegającej na kontroli tekstów przed
ich opublikowaniem. Nie byáa ona jednak zbyt surowa, skoro dopuszczaáa do druku opinie krytykujące obraz Īycia partyjnego tamtego czasu.
JuĪ w numerze (2/1987) Z redakcyjnego biurka wyszedá
felieton „Dlaczego lubimy historiĊ”, krytykujący róĪne interpretacje przeszáoĞci przez rządzące elity – w zaleĪnoĞci
od politycznego zapotrzebowania. Przy okazji oberwali ci,
którzy regionalistów obwiniali o separatyzm. WygarniĊto teĪ
tym, co z boku przyglądali siĊ tylko wysiákom spoáecznych
animatorów, by potem – w zaleĪnoĞci od ich efektów – stanąü
na wygodnej stronie. Byáy to wyraĨne aluzje pod adresem
partyjnych kontrolerów. W sumie máode pismo nie pozwoliáo
siĊ wypchnąü na pozycjĊ posáusznego potakiwacza.
WaĪny byá wtenczas ten oficjalny patriotyzm, ten paĔstwowy, najlepiej spod znaku PRON, a nie jakiĞ regionalny
zrodzony w maáej ojczyĨnie. Felieton ten tak siĊ koĔczy:
Czytanie przeszáoĞci bardzo uczy i uspokaja teraĨniejszoĞü. A przecieĪ o spokój gáównie chodzi, takĪe ten wewnĊtrzny. Ludzie spokojni i rozwaĪni – co nie znaczy, Īe
pokorni – oraz rozumiejący przeszáoĞü są najbliĪsi pojednania i skáonni prawidáowo zrozumieü procesy historyczne, do
samodoskonalenia umysáu i charakteru, a co najistotniejsze
skáonni do ksztaátowania wáasnych uczuü patriotycznych
i czynnej postawy obywatelskiej. Dlatego lubimy historiĊ. Po
pewnym czasie dyletanci polityczni zaniechali pytaĔ, co to
jest regionalizm oraz maáa ojczyzna.
W nastĊpnych numerach poczynano sobie jeszcze odwaĪniej. To m.in. felietony „Z redakcyjnego biurka” wyrobiáy osąd kwartalnika opiniotwórczego, skupiającego wokóá
siebie liderów spoáeczno-regionalnych Kociewia. Tak jest
do dzisiaj, kiedy w tekstach „Od redaktora” spadają gorzkie
uwagi adresowane do aktualnie rządzących.
Równie drapieĪne w wymowie, ale dotyczące relacji lokalnych bardzo poczytne byáy równieĪ felietony Ryszarda Szwocha (Wasz Kociewiak, publikowane w latach 1986-1989).
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W mniejszej iloĞci byá prezentowany na áamach „KMR”
reportaĪ.
Poza typowymi tekstami tego gatunku Józefa Zióákowskiego (np. Powrót biaáych Īurawi, Ciebierowo), powodzeniem cieszyáy siĊ minireportaĪe Andrzeja Grzyba w cyklu
„Biegiem Czarnej Wody”. Byáy to reporterskie wĊdrówki
wzdáuĪ Wdy na jej kociewskim odcinku. Autor umiejĊtnie
i zgrabnie mieszaá teraĨniejszoĞü z przeszáoĞcią, opowiadaá
co po drodze widziaá, przekazywaá co powiedzieli inni i co
juĪ na dany temat napisano.
Podobne w wymowie i ksztaácie byáy teĪ widokówki Olgierda Kostrowickiego. Odwiedzając poszczególne miejscowoĞci, autor pisaá o zabytkach, odwiedzaá plebanie, sklepy,
gospody, remizy, rozmawiaá z turystami. Znowu fakty Īycia
bieĪącego korespondowaáy z historycznymi – by familijny
rodowód wyprowadziü gdzieĞ ze Ğredniowiecza.
Skoro mowa o publicystyce, koniecznie naleĪy wspomnieü o zamieszczanych rozmowach, wywiadach z prezydentami miast, naczelnikami gmin, przedstawicielami
aparatu sprawiedliwoĞci, ludĨmi w regionie waĪnymi i znaczącymi. Te gatunki realizowaá Józef Zióákowski.
Nie moĪna przemilczeü tych tekstów, które na bieĪąco
informowaáy o sylwetkach twórców ludowych i recenzji nowoĞci wydawniczych dotyczących Kociewia. Tym ostatnim
sáuĪyáa odrĊbna kolumna pt. „Regionalny regaá”. Czytelnicy
otrzymywali teĪ sporą wiedzĊ o tym, co inni piszą o Kociewiu. W rubryce innych áamów omawiano teksty zamieszczane w Pomeranii, Pomorzu, Jantarowych Szlakach, Kujawach, Pielgrzymie, PobrzeĪu.
Byáy takĪe formy z pogranicza publicystyki i literatury
– teksty eseistyczne, przekraczające zarówno formĊ jak
i rozmiarami zwykáą recenzjĊ czy omówienie. W tym ostatnim zakresie naszym áamom znaczącą pomoc oddaá Krzysztof Kuczkowski, a w ostatnich latach prof. Tadeusz Linkner.
I na tym moĪna by zakoĔczyü, gdyby nie dwie staáe rubryki notkowe redagowane w pierwszych latach – w cyklu
kwartalnym. Jedna informacja (nota nie przekraczaáa 10
zwiĊzáych zdaĔ. Kociewska Kronika Kulturalna byáa przekazywana do redakcji z trzech powiatów kociewskich, natomiast „Z ĩycia regionu” red. Zb. Gabryszaka) stanowiáa
wybór informacji z prasy codziennej.
Reasumując publicystyka w „KMR” byáa obecna w jej
niemal wszystkich gatunkach, choü w róĪnych proporcjach.
Jej regularnoĞü zamieszczania zaáamaáa siĊ w 1990 roku,
gdy starogardzki partner odmówiá wspóáfinansowania pisma. Redakcja nie miaáa odwagi rozmawiaü z autorami na
temat przyszáych tekstów, jeĪeli nie mogáa zwróciü nawet
kosztów wyjazdu w teren na reportaĪ.
Zgromadzenie tej publicystyki z áamów „KMR” w postaci odrĊbnej ksiąĪki byáoby interesującą propozycją lektury.
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K

tokolwiek przejeĪdĪa szosą pomiĊdzy Demlinem a Godziszewem, zwraca uwagĊ na jedno
z najwiĊkszych jezior na Kociewiu – Jezioro
Godziszewskie. PoáoĪone w dolinie, z jednej strony otoczone przepiĊknym lasem, wabi swoim urokiem turystów. Jezioro jakich duĪo na Kociewiu.
Jednak uwagĊ przyciąga póáwysep wcinający siĊ
w wodĊ. Aby poznaü okolicznoĞci jego powstania, trzeba
cofnąü siĊ do wieku XVII, a dokáadniej do nocy z 19 na
20 stycznia 1657 roku. Tej wáaĞnie nocy doszáo do bitwy polsko-szwedzkiej. Dowodzący wojskami polskimi
hetman Stefan Czarniecki okrąĪyá Szwedów z trzech stron
i przypará ich do brzegów jeziora. PrzeraĪony dowódca
szwedzki rozkazaá swoim 1600 Īoánierzom usypaü waá
z ziemi przez jezioro, na którym byáa cienka warstwa lodu.
Szwedzi wykonywali rozkaz posáugując siĊ heámami,

ANNA WRYK

Legenda
o Ğpiących
rycerzach
bo nie mieli innych narzĊdzi. Polacy jednak naciskali tak
mocno, Īe wysiáki wroga okazaáy siĊ daremne. Wtedy to
Szwedzi rzucili siĊ do ucieczki na koniach przez zamarzniĊte jezioro. Pod ciĊĪarem jeĨdĨców lód zaáamaá siĊ.
Na Ğrodku jeziora utonĊli wszyscy Szwedzi wraz z bogatymi áupami wojennymi.
Pod lodem znalazáo teĪ Ğmierü kilku polskich Īoánierzy, którzy nieopatrznie pognali za wrogiem.
Od tego czasu póáwysep na Jeziorze Godziszewskim
nazywany jest Szwedzką Czubatką albo Czapą Szwedzką. Natomiast na dnie jeziora polscy rycerze strzegą zatopionego skarbu. Nazwano ich Ğpiącymi rycerzami. Kiedy
Polska bĊdzie w potrzebie, przebudzą siĊ i zbrojnie wyruszą na pomoc ojczyĨnie.

MACIEJ OLSZEWSKI

Bo ja juĪ wiem
jak siĊ umiera
z kaĪdym kolejnym bezdechem
sekundą bez powietrza
które skwapliwie liczĊ
nieprzespanymi nocami
robiĊ krok do przodu
z przeraĪenia
otwieram oczy
widzĊ
ciemno
boli
juĪ

Uszyáem sobie Īycie
na szarobrudnym kobiercu WolnoĞci
istoty snują siĊ
jak Ĩle przewleczone nitki
jeden gdzieĞ gubi wątek
kto inny – wyrwany ze szpagatu
– wcale nie trzyma siĊ mocno
Ğrodek przecinają wstĊgi szyn
przez które pruje tramwaj
taki jakiĞ niepasujący
jak za duĪy emblemat czy naprasowanka
wĞród tego ja
maleĔki jak áepek szpilki
wciskam siĊ dookoáa osnową
zachodzĊ od cienia
i wiem juĪ na pewno
wszyscy wylądujemy tam
na dole
postawią mogiáĊ
i tym co na morzu
i leĞnym znajdom bez podeszew
betonową klapĊ
z Īelaznym okuciem
zaspawają na amen
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Prezentujemy Czytelnikom dwa fragmenty tekstów z przygotowywanego do druku trzeciego tomu „Zielonego
kuferka”. Tom pierwszy powstaá w 2003 roku, kolejny dwa lata póĨniej, chociaĪ autor zapowiadaá w nim, Īe zamyka
ostatecznie swą opowieĞü. Nie dotrzymaá sáowa – za co jesteĞmy mu wdziĊczni.

ZYGMUNT BUKOWSKI

Wyprawa do grodu Privisa

P

o podwieczorku spiesznie rósá cieĔ lasu, byáo juĪ
dogodniej pokonywaü tĊ drogĊ krzyĪową. Mogáem
siec bez koszuli i nie baü siĊ, Īe sáoĔce dokuczliwie opali mi ramiona i plecy. RóĪa takĪe traciáa nadmierne rumieĔce i czĊĞciej zdejmowaáa bluzkĊ, by nagie piersi
mógá owiaü przyjemny cháód nastającego wieczoru. Kiedy
dobrnĊliĞmy do kresu tej dáuĪyzny, przyrzekáem w drugim
imieniu Marii, Īe zaraz po rannej mszy wyruszymy do Jeziora Przywidzkiego.
RóĪa w wieczornej kąpieli zmyáa dzienną spiekotĊ
i w koĞcióáku zdawaáa mi siĊ nadzwyczajnie ĞwieĪa i piĊkna,
jak w ten poranek, gdy száa ze Ğniadaniem do mnie, gdy kosiáem trawĊ na stromym zboczu. Wáosy jej w kropelkach rosy
lĞniáy w sáoĔcu otĊczą istoty niebiaĔskiej, a ja báyskiem kos
caáowaáem ją po twarzy. Teraz dáonie w modlitwie záoĪone
nurzaáy siĊ w Ğwiatáocieniu jak u Szkaplerznej Panienki. Z tą
tylko róĪnicą, Īe byáy odarte z naskórka przez Ğciernisko.
Kiedy nastĊpnego dnia sáoĔce wystąpiáo z poranka
i piĊáo siĊ ku wyĪynie, zostawiliĞmy najmáodszych synów
pod pewną opieką sióstr RóĪy i wyruszyliĞmy na rowerach
w tĊ niezapomnianą podróĪ do kraĔca legendarnego jeziora, gdzie na wyspie znajdowaá siĊ ongiĞ paáac nadwiosennie
piĊknej Privisy, a na póáwyspie tuĪ obok obwarowany wysokim nasypem ziemnym i czĊstokoáem gród Privisa. Pojazdy
umyĞlnie wybrane na tĊ wyprawĊ znamienicie sprawdzaáy
siĊ na wąskich, krĊtych i spadzistych ĞcieĪkach. Korzenie
czĊsto przez nie przebiegające wprowadzaáy nasze ciaáa
w przyjemną wibracjĊ. Cienie pstrokate od przenikniĊü
sáoĔca raz po raz bezczelnie i lubieĪnie áapaáy za kolana,
na ten czas moją PrivisĊ, a gdy pĊd unosiá zwiewną letnią
sukienkĊ, wzieraáy pod nią gáĊbiej, by dojrzeü w rozdroĪu
smukáych skrytą za szlaczkiem róĪowym áódeczkĊ, gotową przyjąü w tej samotni czar otulającej wody, ujmującej
wymyĞlną pieszczotą kaĪdą cząstkĊ jej ciaáa. Mnie równieĪ
miáy, ciepáy powiew áaskotaá po piersi, áapaá za stáumione
mĊskoĞcią sutki, wáaziá pod pachy i wybiegaá na plecy, skąd
zbiegaá niczym potok górski, pieniący siĊ bez záoĞci, w ciszĊ
wąwozu, zakrytego cháodną paprocią.
W takich doznaniach, w spójni z odwiecznie odradzającą
siĊ przyrodą, tu bodajĪe trwającą w nieskazitelnej czystoĞci
od chrztu prawowitych wáadców tej bajecznej krainy, dotarliĞmy do celu naszej wyprawy. Tam na páachetku záotego
Īwiru, wpáywającego w jezioro ogonem lisa, rozebraliĞmy
siĊ i stanĊliĞmy tak jak przyszliĞmy na Ğwiat. MieliĞmy
wszakĪe ĞwiadomoĞü, Īe jesteĞmy w peáni lata naszego istnienia, a tylko marzeniem cofamy siĊ w dal ubiegáych wieków. Gdy tĊ myĞl wypowiedziaáem, moja Rusaáka wynurzyáa siĊ z gáĊbiny odbitego nieba. Do talii skrywaáy jej nagoĞci
wáosy gáadko uczesane przez wodĊ. ĝmiejąc siĊ spytaáa, czy
jest tak piĊkna jak ongiĞ Privisa? Odparáem, Īe tamta zostaáa
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jedynie wydumana w mojej wyobraĨni, choü nie ukrywam,
Īe na jej podobieĔstwo. Ty jednak, w perlących siĊ struĪkach
ociekających z nagoĞci, jesteĞ nadpiĊknie Ğliczna, rzeczywista ciaáem i duszą.
Zachwycony ksztaátem i urodą Jej cudu pobiegáem do
niej w bryzgach wody, by ująü ją wpóá. Ona wszakĪe, wyczuwając mój zamiar, plusnĊáa w gáĊbinĊ i mknĊáa przez
krysztaáowe przeĨrocza niczym nimfa, a ja ruszyáem w poĞcig za nią jak Rusáan i zacząá siĊ taniec zwinnych bioder,
rąk po szczĊĞcie siĊgających, nóg migających w srebrze
powietrznych bąbelków. W takich wzajemnych splotach
mknĊliĞmy niby rybki na taráo, aby osiągnąü szczyt upojenia
i w spazmie wystrzeliü nad wodĊ, gdzie Rusaáka zaczerpnąwszy powietrza ponownie pogrąĪyáa siĊ w mgáach záoto
siejących, aby w pomroce szmaragdów na falujących wodorostach sáaü posáanie.
ObnaĪona z przepaski, naleĪnej bogini tego podwodnego
paáacu, w pocaáunkach czyniących zamĊt w gáowie, Ğcieliáa
siĊ pod Rusáana. Wtem, z takiej bliskoĞci, wymknĊáa mu siĊ
z ramion i smuĪąc za sobą wstąĪeczkĊ pierwszego zakwitu
pomknĊáa do rotundy wysklepionej diamentami, páonącymi w sáoĔcu niezrównaną potĊgą miáoĞci. Tam na otomanie
wybitej jedwabnym suknem, wzniecającym lube dreszcze,
doznaáa speánienia rajskiego grzechu, by dalej siĊ Ğcigaü
w bajecznej niedorzecznoĞci niczym záote páocie, báyskające
blaskiem lĞniącej áuski i czuü lubieĪną niewaĪkoĞü áaskocącej wody. Nieznane dotychczas pieszczoty wnet doprowadziáy do ponownych rytmicznych skurczów wzajemnego uwielbienia, po czym nasyceni demoniczną rozkoszą wynurzyli siĊ
i páynĊli na wznak, jakoby smukáy listek wierzbiny niesiony
przez fale dalej i dalej, do nieznanej jeszcze przystani.
Po wodnych igraszkach w uáudy przeĨroczach wyruszyliĞmy na Gromadzinek, gdzie ongiĞ staá gród warowny,
wzniesiony na póáwyspie, siĊgający ponad trzydzieĞci piĊü
metrów nad poziom wody. SzliĞmy zboczem áagodnie wznoszącym siĊ od strony jeziora, czule ujĊci za rĊce, jak podlotki zauroczeni sobą i poznający smak pierwszego pocaáunku.
Zdawaáo nam siĊ, a szczególnie mnie, Īe jesteĞmy tą parą,
czyli Privisą i Privisem, którzy wystąpili ze swej áodzi,
wydáubanej w potĊĪnym pniu i zdąĪają do prasáowiaĔskiej
Ğwiątyni, otoczonej nieprzebytą puszczą, gdzie przy ĞwiĊtym
ogniu stróĪują dziewice. RóĪa ujmowana przez samosiejki
topoli, gáadzące ją duĪymi liĞümi po udach i wyĪej, Ğmiaáa siĊ podniecona i mówiáa, Īe nie dla nich jest jej dolinka
i rĊkoma rozgarniaáa ten lubieĪny napad na nasze nagoĞci.
Ja zaĞ dodaáem, Īe powinny wiedzieü, iĪ jest to jemioáuszka
przeze mnie poĞlubiona i ja tam mogĊ tylko zaglądaü.
W koĔcu dotarliĞmy na szczyt grodziska. Z tej wyĪyny
patrząc w dóá czuliĞmy siĊ jak bogowie wyniesieni na tron
Olimpu. Uniesiony objąáem ĪonĊ i powiedziaáem:
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– Spójrz RóĪyczko, czyĪ nie stoimy tu na najpiĊkniejszym skrawku Ğwiata, a ta wysepka kipiąca bujną zielenią,
wpiĊta w báĊkitną gáĊbinĊ jeziora niczym szmaragdowe
zwierciadeáko, czyĪ nie przypomina oczka w zarĊczynowym
pierĞcionku Privisy. U schyáku panowania Praboga staá tam
teĪ jej dwór, kryty osinowym gontem.
RóĪa na te sáowa przywaráa mocniej do mnie i podając
usta do pocaáunku powiedziaáa:
– To ty w legendzie o Przywidzu wyczarowaáeĞ tĊ
noc ĞwiĊtojaĔską, kiedy w dĨwiĊkach harf záotostrunnych
i w pogáosach przeczystej gáĊbiny druhenki najbardziej
urodziwe ze wszystkich grodów i podgrodzi wkáadaáy przeĞlicznej wianek Ğlubny na skronie. Wtedy, jak wiesz, mĞciwy innowierca z Marienburga napadá na gród odwiecznie
prawowitych wáadców tych ziem. Ten zaĞ nie chcąc przyjąü

poddaĔstwa wraz z zaáogą z woli królewskiego ptaka pogrąĪyá siĊ w pagór wyspy. A grodzisko Privisa i do dzisiaj
zaznacza siĊ pokaĨnym waáem ziemnym i z lotu oráa wygląda jakoby zrujnowane jego gniazdo. Dwa boczne nasypy do záudzenia przypominają skrzydáa ptaka rozpostarte
w obronie i poĞród wyniosáych, potĊĪnych buków, stojących
niczym kolumny, Ğwiadczą o dawnej potĊdze.
Tak pokrzepieni Ğladami sáawnej ongiĞ krainy wróciliĞmy z dawnoĞci w rzeczywistoĞü. Pod wieczór promienne sáoĔce poczĊáo siĊ z wolna odziewaü w áuny opoĔcze
i traciü ognistą koronĊ, by za horyzontem poáoĪyü siĊ nagie do snu. Czas i nam byáo zbieraü siĊ do drogi, gdyĪ
komarzydáa nad wodą rozpoczĊáy Ğpiewny lament i Īeglując spiesznie záotymi iskrami kazaáy wracaü nam
w swoje pielesze.

Wakacyjna kąpiel

O

Īniwach w tym roku nie bĊdĊ pisaá, bo przy tak
upalnej pogodzie i posiadanym sprzĊcie mechanicznym zdawaáy siĊ jeno chwilą. W sierpniu
mieszkające w Pruszczu dzieci Tomka i Agnieszki przebywaáy u nas w Mierzeszynie, a poniewaĪ panowaáy upaáy nie
do zniesienia, to prawie codziennie wybieraliĞmy siĊ do duĪego Jeziora Przywidzkiego. Przy niedzieli, kiedy zjechali
siĊ wszyscy, czyli synowie i synowe wraz z szeĞciorgiem
wnucząt, to jeszcze ze mną i Īoną pojechaliĞmy siĊ kąpaü
do wód Privisy. Samochody zostawiliĞmy u mego kolegi
Hinza Romana, mieszkającego latem w drewnianym domku
na przylesiu i zwanego przez wnuki Gargamelem ze wzglĊdu, Īe byáo tam duĪo rudych kotów. Dalej poszliĞmy leĞną
dróĪką, pachnącą tĊgo w upale osypującym siĊ z krzewów
owocem leĞnej maliny. Hamulce, czyli ĞciĊgna pod kolanami, mieliĞmy caáy czas napiĊte, bo dróĪka spadaáa niczym
z dachu. Kiedy dotarliĞmy do jeziora, byliĞmy tak zmĊczeni,
Īe plackiem padaliĞmy na piach, a potem z luboĞcią wtoczyliĞmy siĊ do wody.
LeĪaáem tam z maáĪonką poĞród swych potomków niczym Nil wĞród swych licznych dopáywów. Byáem jakoby
ojcem wszystkich rzek, takim jak na rzeĨbie w Musée Chiaramonti. Patrzyáem, jak igrają w rozkosznej kąpieli – synowie: Adam, Zbyszek, Tomasz i Sebastian, synowe: BoĪena
i Agnieszka, wnuki: Paweá i Bartosz, wnuczki: Katarzyna,
Aleksandra, Adrianna i najmáodsza pszczóáka Alicja. Jak
páyną na gáĊbiĊ juĪ doroĞli synowie, jak nurkują wnuki na
przejrzystej do dna wodzie, jak pląsają wnusie niczym Īabki
na bezpiecznej páyciĨnie i woáają:
– Zobacz! Zobacz dziadku, ja juĪ páynĊ, ja nurkujĊ, jaką
kolorową znalazáam muszelkĊ.
Odpocząwszy sam wypáynąáem na gáĊbiĊ, pozostawiając
pieczĊ matkom: BoĪenie i Agnieszce, babci RóĪy. Sam zaĞ
páynąáem dalej i dalej, sáysząc pod miarowym uderzaniem
nóg echo odbitej przeczystej gáĊbiny. Widziaáem, jak u brzegu najmáodsze pociechy na pontonikach, takich w rodzaju
foczki, Īóáwika bądĨ Īabki rozkoszują siĊ w iĞcie rajskiej kąpieli. CzyĪ nie Pan Wszechrzeczy daá mi ten widok u ujĞcia
mego Īywota, nim wpáynĊ na ocean nieskoĔczonoĞci.
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Wiadomo przy tym, Īe z odlegáoĞci moĪna wiĊcej dostrzec niĪ z bliska. ToteĪ ujrzawszy za odlegáym borem obáok wypiĊtrzający siĊ grozą burzy, niezwáocznie – jako osoba
najstarsza i najbardziej doĞwiadczona Īyciowo – nagliáem
caáy nas zbór, by zbieraá siĊ w powrotną drogĊ. Nie pomogáy
proĞby najmáodszych, byáem stanowczy, bo zdawaáem sobie
sprawĊ, jak burza Īywo bieĪy. WiĊc wyruszyliĞmy gĊsiego.
Najmáodsze szczebiotki na czworaka, jak te Īuczki, pokonywaáy przykre wzniesienie, obsuwając siĊ czĊsto rodzicom
w ramiona. Wnuki w potrzebie podawaáy maluchom pomocną dáoĔ, a my dziadkowie zmĊczeni Īyciem, áapiąc máode
graby rosnące u ĞcieĪki, z trudem pokonywaliĞmy morenowe wypiĊtrzenia. Nogi stawaáy siĊ jak z waty, a tu trzeba
byáo biec, bo czarna opoĔcza obáoku chyĪo zakrywaáa ostatni skrawek báĊkitu i las drĪaá od uderzeĔ gromów, a báyski
niczym záote wĊĪe spadaáy z nieba raz po raz.
Gdy byliĞmy juĪ w zasiĊgu kilometra od naszych pojazdów, spadá deszcz ciepáy a ulewny i sprawiá nam taką áaĨniĊ, Īe z wielkim wysiákiem dobrnĊliĞmy do samochodów.
Ulewa mĞciwa i zaĪarta waliáa w blaszane dachy naszych
uchronów niczym kondor w strusie jajo, by z niego wydobyü
pisklĊ. Gdy czarny atak przemknąá huraganem, bure niebiosa na chwilĊ poniechaáy natarcia. OdpaliliĞmy wtedy nasze
koáobiegi, by czym prĊdzej dotrzeü do asfaltowej drogi.
Deszcz zalewaá nam szyby, lecz w koĔcu przez siwą mgáĊ
deszczowej zasáony dotarliĞmy do domu. Wtedy dopiero
Īywioá rozdará paszczĊ – ryczaá peáną gardzielą, pluá rozwidlonym ogniem i wbijaá siĊ w ziemiĊ. A áoskot nieustanny gromów byá tak wielki, iĪ uznaliĞmy, Īe to mkną ogniste
rumaki Apokalipsy, Īe nastaá potop i trwoga koĔca Ğwiata.
Podwórko w kilka chwil staáo siĊ potokiem rwącym, splecionym niczym rudy warkocz i pĊdzącym do stawu. Rynny
u okapów nie mogąc zmieĞciü wody kipiaáy jak wrzątek na
wielkim ogniu.
A potem z poáudnia wnet nadciągnĊáy jasnoĞci. TĊcza podwójna, wyrazista, wypiĊtrzyáa siĊ peánym áukiem
i usáyszeliĞmy zatrwaĪające komunikaty z Radia GdaĔsk, iĪ
Orunia i Pruszcz są podtopione, a ludzie przeĪywają istną
gehennĊ.
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ANDRZEJ GRZYB

Dar na poĪegnanie

P

oproszono mnie o recenzjĊ ksiąĪki Romana Landowskiego „Okruchy liryczne”, zbioru miniatur
poetyckich, przygotowanego przez autora za Īycia,
a wydanego, niestety, juĪ po jego Ğmierci. No cóĪ, mam obawĊ, Īe pisząc tĊ recenzjĊ, nie bĊdĊ obiektywny.
Przez ponad üwierü wieku przyjaĨniliĞmy siĊ, wspóápracowaliĞmy, inicjowaliĞmy wspólne projekty. Z ostatnich
rozmów z Romanem, miĊdzy Czarną Wodą a Tczewem,
pamiĊtam zapowiedĨ powieĞci historyczno-sensacyjnej
o kobiecie-szpiegu dziaáającej na Pomorzu (Chojnice, Starogard, Tczew, GdaĔsk) w okresie pierwszej wojny Ğwiatowej.
W innej rozmowie, moĪe tym razem w drodze powrotnej,
zapowiadaá, Īe koĔczy pracĊ nad historycznymi „smakami” Kociewia. Miaáa siĊ ta ksiąĪka skáadaü z opisu,
z maáo znanych, a ciekawych drobiazgów, artykuáów drukowanych dawniej i rzeczy caákiem nowych. O miniaturach
lirycznych prozą wspomniaá Roman tylko raz, jakby mimochodem, Īe zebraá, Īe dopisaá, ale tamte pozycje waĪniejsze.
„Okruchy liryczne” ukazaáy siĊ, są, choü nie mogą juĪ
cieszyü autora. Sepiowa szata edytorska, nostalgia poszcze-

gólnych miniatur, powolny, rozwaĪny ton tej prozy jest jakby Ğwiadomym, zamierzonym przez autora poĪegnaniem,
jakby ostatnim sáowem, które ma pozostaü jako dar na poĪegnanie.
CzterdzieĞci piĊü miniatur, poza kilkoma, rzeczywiĞcie
niewielkich i bez wątpienia bĊdących poetycką prozą, co raczej nie moĪe dziwiü, napisanych rĊką prozaika panującego
nad formą i jĊzykiem.
Autor prowadzi nas przez czas i przestrzeĔ. ĝcieĪkami
dziecka, potem máodzieĔca, czáowieka dojrzaáego i wreszcie
sumującego Īycie wĊdrujemy przez Kociewie. ĝwiecie, Wisáa,
Wda, KaáĊbnica, Tczew, Pelplin pojawiają siĊ jako naturalne
miejsca akcji-refleksji, bo jakĪe mogáoby byü inaczej, caáe
swoje Īycie Roman poĞwiĊciá Kociewiu. Miniatury te jednak
tak bardzo związane z regionem, nawiązując do historii i obyczaju lokalnego, niosą refleksjĊ uniwersalną. PiĊkno przyrody,
uroki kociewskiego krajobrazu, przemiany pór roku i ludzkiego losu są nie dopeánieniem, lecz istotą tych miniatur.
Po tym, co powyĪej, trzeba, jak to w rozmowie z Romanem byáo przyjĊte, poszukaü na koniec pogodnej, w miarĊ

Opalenie. Zarys dziejów wsi kociewskiej autorstwa Marka Kordowskiego jest pierwszą monografią ukazującą dzieje tej
kociewskiej miejscowoĞci. Autor jest mieszkaĔcem Opalenia, dziĊki czemu publikacja traktuje o wsi bardziej konkretnie,
osobiĞcie rozmawiaá z mieszkaĔcami, którzy są: (...) nieprzebranym „skarbem informacji” dla badaczy najnowszej historii
Opalenia. Jej promocja odbyáa siĊ w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie w dniu 18 stycznia
2008 roku.
PoniĪej przedstawiamy PrzedmowĊ do niniejszej ksiąĪki.

KS. ANASTAZY NADOLNY

Przedmowa
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palenie – nadwiĞlaĔska wieĞ koĞcielna w powiecie tczewskim, dekanacie gniewskim, malowniczo
poáoĪona w dolinie miĊdzy Wisáą a porosáymi lasami wzgórzami, posiada dáugą, bogatą i interesującą historiĊ. Ukazania tej historii podjąá siĊ Marek Kordowski z Opalenia, co tym bardziej predysponuje go do podjĊcia tematu
i ukazania losów swej Maáej Ojczyzny. Autor juĪ od dáuĪszego czasu zajmuje siĊ tym problemem. WczeĞniej napisaá
pracĊ o dziejach parafii pt. Zarys monograficzny parafii pw.
Ğw. Piotra i Pawáa w Opaleniu. Wynikiem dalszych poszerzonych studiów jest niniejsze opracowanie historii Opalenia. Autor z niezwykáą dociekliwoĞcią i znawstwem omówiá
dzieje miejscowoĞci od najdawniejszych, przedhistorycznych czasów, po wspóáczesnoĞü. Pierwsze wzmianki Ĩródáowe o niej pochodzą z początku XIV wieku, a wiĊc szczyci siĊ
ponad siedemsetletnią metryką. To historia pisana, jednakĪe
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znaleziska archeologiczne wykazują, Īe ziemiĊ tĊ zamieszkiwali ludzie juĪ okoáo 1500 lat przed Chrystusem, w epoce
brązu. Opalenie przez wiele wieków byáo miejscowoĞcią
nadgraniczną. Jako takie w Ğredniowieczu peániáo funkcjĊ
grodu obronnego przed sąsiednimi plemionami Prusów,
w okresie staropolskim przez WisáĊ graniczyáo z Prusami
KsiąĪĊcymi, od 1701 roku Królestwem Prus, a w okresie miĊdzywojennym z Niemcami. Jako miejsce przepraw leĪaáo na
skrzyĪowaniu szlaków handlowych wschód-zachód, póánoc
i poáudnie, co sprzyjaáo wymianie handlowej i kulturalnej,
a wiĊc takĪe jego rozwojowi, chociaĪ czasem ponosiáo skutki tego usytuowania w postaci najazdów. Przed oczyma czytelnika Autor roztoczyá panoramĊ wydarzeĔ politycznych,
gospodarczych, spoáecznych, oĞwiatowych, kulturalnych
i koĞcielnych, nie pominąá przy tym ludzi tam mieszkających
i tworzących historiĊ miejscowoĞci, zarówno w czasach po-
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báyskotliwej, coĞ tam wiĊcej mówiącej, no tej, wiesz, puenty. MoĪe tropem recenzji teatralnych Sáonimskiego wystarczy napisaü. Nie zasnąáem. Rozmarzyáem siĊ i zadumaáem.
Dobre. Warto przeczytaü.

Oto jedna z ostatnich miniatur Romana Landowskiego, napisana miesiæc przed ħmierciæ.
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Za póÇno

ak to sobie powiedzieè, Ĕe juĔ nie zdñĔö odwiedziè upatrzonych ĈcieĔek, odkäadanych
z wiosny do lata, potem do jesieni i znowu do wiosny… Z kaĔdym rokiem stajñ siö dalsze, odleglejsze,
a mgäy u ich kresu coraz göstsze.
Jak teraz trafiè na przeciwny kraniec äñki, tej
kwitnñcej, na przemian siwiejñcej potem w ukäonach wiatru. Jak dotrzeè brzegiem rzeki do miejsca,
gdzie o zmierzchu waäösajñ siö upiory, a o Ĉwicie
uwodzñ radosne zwidy.
Tylko zachód säoþca coraz wyraĒniejszy. Piökny, odurzajñcy jak oczekiwana radoĈè ostatniej
podróĔy w nieznane.
PublikacjĊ moĪna nabyü w tczewskich ksiĊgarniach oraz
w sklepiku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy
ul. J. Dąbrowskiego 6.

koju i pracy organicznej, jak równieĪ w tragicznych dniach
drugiej wojny Ğwiatowej. PrzecieĪ ponad 30 mieszkaĔców
Opalenia oddaáo Īycie za swą polskoĞü i wiarĊ, w wiĊkszoĞci zamordowanych w egzekucjach. Nie pominąá wreszcie
walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowoĞci oraz zabytków zarówno Ğwieckich, jak i sakralnych. Jest to pierwsze caáoĞciowe naukowe opracowanie tego nadwiĞlaĔskiego
zakątka. OtrzymaliĞmy peány – na miarĊ przemawiania Ĩródeá – obraz. Z podjĊtego zadania wywiązaá siĊ znakomicie.
Wykorzystaá wszelkie dostĊpne Ĩródáa, zarówno archeologiczne, pisane, takĪe wywoáane z ludzkiej pamiĊci w postaci
wywiadów oraz literaturĊ. Wykáad odznacza siĊ wyjątkową
przejrzystoĞcią i starannoĞcią wykoĔczenia, dlatego ksiąĪkĊ czyta siĊ z zainteresowaniem i przyjemnoĞcią. Cennym
uzupeániającym elementem są ilustracje, które jako merytoryczne przybliĪenie opisywanych faktów stanowią wizualny
áącznik miĊdzy dawnymi i nowymi czasami.
DziĞ w epoce wzrastającej tendencji do globalizacji,
poszerzającego siĊ Ğwiata dziĊki Ğrodkom komunikacji, potrzebne jest wiĊksze zakorzenienie w swej Maáej OjczyĨnie
i umocnienie lokalnego patriotyzmu, by nie zatraciü swej
toĪsamoĞci i ĞwiadomoĞci skąd nasz ród. TĊ rolĊ speánia
prezentowana ksiąĪka. Stąd stanowi ona waĪne osiągniĊcie
w regionalnej historiografii Pomorza, Kociewia i miejscowoĞci, jest nie tylko wizytówką, lecz takĪe nobilitacją tej
nadwiĞlaĔskiej wsi kociewskiej. Czytelnikom ĪyczĊ budującej lektury – bowiem nie znaü swej historii, to byü zawsze
dzieckiem (Cicero ) – zaĞ autorowi, by swój dorobek naukowy pomnaĪaá o tego rodzaju pozycje – regionalne, a wiĊc
bliskie sercu.

Roman Landowski, Okruchy liryczne, Kociewski Kantor Edytorski
Tczew 2007, form. 14,5 x 20,5 cm, s. 104, il.

Marek Kordowski, Opalenie. Zarys dziejów wsi kociewskiej, Opalenie 2007 form. 15,5 x 22 cm, s. 128, opr. tw., il.
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Fot. Maágorzaty Pauch
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