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Sprostowanie
W nr 3(62) na str. 37 báĊdnie podano nazwisko autora opowiadania „Jarmark”. Autorką tekstu jest Krystyna Brodnicka. Kolejny
báąd popeániá autor opracowania pt. „Ksiądz F. Manthey. ĩycie
i dziaáalnoĞü” (str. 38). Wymienia Alfreda Einsteina, a powinno byü
Alberta Einsteina. Z przyczyn niezaleĪnych od redakcji nie ukaĪe
siĊ II czĊĞü „Historii parafii w Pogódkach”. Przepraszamy.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Od redaktora
Miesiñce paĒdziernik i listopad obfitowaäy
w róĔnego rodzaju imprezy poĈwiöcone osobie
Romana Landowskiego – piewcy Kociewia.
NajwaĔniejszñ z nich byä I Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego (relacja z jego
przebiegu w nastöpnym numerze „KMR”),
zorganizowany przez Towarzystwo MiäoĈników Ziemi Tczewskiej oraz Miejskñ Bibliotekö
Publicznñ w Tczewie.
Kolejnñ – Biesiada Literacka. Jej gospodarzem byä senator RP Andrzej Grzyb z Czarnej Wody (serwis fotograficzny str. 24-25 oraz
pierwszy z trzech referatów wygäoszonych podczas Biesiady str. 37-40). Pozostaäe referaty
opublikowane zostanñ w kolejnych numerach
„KMR”.
Towarzystwo MiäoĈników Ziemi Tczewskiej
zorganizowaäo w Centrum WystawienniczoReginalnym Dolnej Wisäy Tczewskie Zaduszki, poĈwiöcone Romanowi Landowskiemu.
W miäej atmosferze przyjaciele i znajomi wspominali poetö, pisarza i zasäuĔonego regionalistö Kociewia.
W Starogardzkim Centrum Kultury odbyäy siö Zaduszki Kociewskie, które zorganizowaäo Koäo Naukowe „Mozaika”, dziaäajñce
przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Gdaþskiego we wspóäpracy ze Starogardzkim
Centrum Kultury. Patronat Honorowy nad
caäoĈciñ objñä senator Andrzej Grzyb.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie odbyäa siö promocja ksiñĔki Romana Landowskiego „Tczew w
czasie i przestrzeni” – wydanñ poĈmiernie przez Kociewski Kantor Edytorski.
Laudacjö ksiñĔki wygäoszonñ przez senatora Andrzeja Grzyba drukujemy na
str. 20, a na str. 46 Od autora z tejĔe publikacji.
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KAZIMIERZ DENEK

Edukacja oparta
o wartoĞci
czĊĞü druga

Geneza i funkcje wartoĞci

W

szystko co istnieje i jest realizowane musiaáo
kiedyĞ powstaü. GdzieĞ lub w czymĞ mieü swój
początek, swoje Ĩródáa. PrawidáowoĞü ta dotyczy takĪe wartoĞci. Jednym ze Ĩródeá ich są oczekiwania
spoáeczne. KaĪde spoáeczeĔstwo utrzymuje ciągáoĞü swego
istnienia poprzez zachowanie wáasnej toĪsamoĞci. Zadania
spoáeczne, jakie realizuje nauczyciel w szkole, wyraĪają siĊ
w upowszechnianiu i utrwalaniu wartoĞci i norm etycznych.
SpoáeczeĔstwo wymaga i oczekuje od szkoáy wysokiego
poziomu nauczania, przygotowania do pracy zawodowej,
wszechstronnej opieki i wychowania. Stawia równieĪ warunek, który dotyczy ciągáego doskonalenia siĊ i samoksztaácenia22.
Co jest waĪne, a co najwaĪniejsze? W pytaniu tym
i odpowiedzi na nie zawiera siĊ sens ludzkiego Īycia. Dla
Sokratesa cnota byáa dobrem bezwzglĊdnym, związana
z poĪytkiem i szczĊĞciem. Traktowaá ją jako wiedzĊ, której moĪna siĊ nauczyü. Zdaniem Platona cnoty podstawowe
(mądroĞü, mĊstwo, umiarkowanie, sprawiedliwoĞü) rządzą
odpowiednio dziaáaniem poszczególnych czĊĞci duszy (rozumną, impulsywną, poĪądliwą). Natomiast sprawiedliwoĞü
utrzymuje áad wĞród wszystkich czĊĞci duszy. Seneka uwaĪaá, Īe uczenie siĊ cnót, to oduczanie siĊ wad. Kartezjusz
gáosiá pochwaáĊ rozumu. UwaĪaá, Īe wartoĞci są wieczne,
a czáowiek nie moĪe byü ich autorem, lecz je tylko odkrywa
i akceptuje23. Natomiast F. Dostojewski twierdziá, Īe jeĪeli
nie ma Boga, nie ma teĪ prawdziwych wartoĞci. Skoro są, to
jest Bóg przez nie promieniujący.
WartoĞci istnieją obiektywnie i są realne. Wedáug
M. Rokeacha, wartoĞci to trwaáe przekonanie, Īe specyficzny sposób postĊpowania jest osobiĞcie lub spoáecznie godny
preferencji w przeciwieĔstwie do odwrotnego sposobu postĊpowania lub stanu finalnego (...) są to wiĊc pewne standardy kierujące ludzką aktywnoĞcią24.
OdĪywają spory o zmiennoĞü, historycznoĞü, wzglĊdnoĞü wartoĞci. Byt niezaleĪny nadaje wartoĞciom fenomenologia. Implikuje to nierelatywnoĞü wartoĞci wzglĊdem
aksjologicznych przeĪyü jednostki: Konsekwencją subiektywnego punktu spojrzenia na wartoĞci jest utoĪsamianie ich
ze sferą doznaĔ psychicznych. NastĊpstwem tego jest relatywizm wartoĞci w stosunku do jednostki. M. Scheler rozumiaá
wartoĞci jako istniejące obiektywnie, w sposób idealny. Stawiają one czáowiekowi wymagania. DziĊki istnieniu w nim
pewnego przymusu wewnĊtrznego, dziaáa on na rzecz tego,
co uznaje za dobre25.
Jakkolwiek istnienie wartoĞci jest bezsporne, to jednak
trudno zdefiniowaü ich pojĊcie26. KaĪde z tych odczytaĔ
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wartoĞci przynosi czĊĞü prawdy. WziĊte razem lepiej rysują
problemy badawcze edukacji. To tak, jak tĊcza i jej wielorakie barwy; kaĪda jest prawdziwa, jakoĞü róĪna od pozostaáych, wziĊte razem tworzą harmonijną caáoĞü27.
Z wartoĞciami wiąĪe siĊ introcepcja. Jest to proces duchowy, polegający na nadaniu lub ustalaniu cechy wartoĞci
i záączenie jej z pewną rzeczą, celem lub normą28. W opinii
S. Kunowskiego introcepcja wartoĞci (przyswajanie ich
przez dzieci i máodzieĪ) jest jednym z najistotniejszych
czynników procesu wychowania29.
WartoĞci w procesie edukacji peánią liczne funkcje.
K. Chaáas sprowadza je do funkcji: celowoĞciowej, treĞciowej, sytuacyjnej, informacyjnej, integracyjnej i determinującej30.
Natomiast T. Kocowski wyróĪnia nastĊpujące funkcje
wartoĞci:
• integrującą motywacjĊ w kierunku aktywnoĞci, skutkiem
czego wartoĞci nadają sens Īyciu i pozwalają perspektywicznie uporządkowaü dziaáania;
• orientacyjną (wystĊpując w tej funkcji wartoĞci stanowią
kryterium ocen i orientacji; porządkują je wedáug takich
wskazaĔ, jak: korzyĞü, szczĊĞcie, prawda, piĊkno);
• metadecyzyjną (rozstrzygającą), w ramach której wartoĞci pomagają podejmowaü decyzjĊ w przypadku konfliktu motywów lub racji;
• socjalizacji (motywacyjną), poprzez którą jednostka zostaje wáączona do Īycia zbiorowoĞci (peánią ją wartoĞci
etyczne, idee spoáeczne, wartoĞci takie, jak: rodzina, Ojczyzna, ludzkoĞü);
• gratyfikacji (sprawują ją wartoĞci, które są Ĩródáem satysfakcji)31.

Kategorie wartoĞci

M

ax Scheler – twórca fenomenologii za podstawĊ
podziaáu wartoĞci uznaá ich nosiciela. WyodrĊbniá wartoĞci odnoszące siĊ do: osoby i rzeczy.
Fuzja ich to wartoĞci mieszane (kulturowe). Wskazaá teĪ na
istnienie wartoĞci zmysáowych i duchowych. Te ostatnie podzieliá na teoretyczne i osobowe. Wymieniá takĪe wartoĞci
indywidualne, spoáeczne i estetyczne32.
K. Popper wyróĪniá dostĊpne poznaniu Ğwiaty: przedmiotów (stanów fizycznych), stanów psychicznych i obiektywnych treĞci myĞlenia33. Korespondują one dziĊki wartoĞciom samoistnym z czwartym, wiecznym Ğwiatem34.
Przedstawiciele pedagogiki kultury wyróĪniają wartoĞci:
animalne czyli nienormatywne (są one nietrwaáe i zmienne,
wyraĪają siĊ w róĪnych postaciach przyjemnoĞci), normatywne (stany ĞwiadomoĞci przekazywane w kontakcie ze sztuką),
absolutne (jako trwaáe i wieczne są wyznacznikami kultury)35.
Na stanowisku trwaáoĞci wartoĞci staá R. Ingarden. Pisaá:
Kto uwaĪa wartoĞci za historycznie uwarunkowane obáĊdne
fikcje ludzkoĞci (obáĊdne, poniewaĪ czĊsto przecieĪ oddaje
siĊ za nie Īycie!), w kaĪdym razie musi pogodziü siĊ z tym,
Īe wáaĞnie przez to zaprzecza moĪliwoĞci wszelkiej odpowiedzialnoĞci, a w konsekwencji musi takĪe zrezygnowaü z domagania siĊ, by czáowiek podejmowaá odpowiedzialnoĞü36.
M. Rokeach dokonuje podziaáu wartoĞci na ostateczne
i instrumentalne. Pierwsze z nich to stany rzeczy, do których
ludzie dąĪą. Z kolei wartoĞci instrumentalne to zachowania
i cechy sáuĪące do osiągania tych stanów rzeczy. Do wartoĞci ostatecznych zaliczyá on: wygodne (dostatnie), pasjonujące (aktywne, podniecające) Īycie, poczucie dokonaĔ,
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nadal trwający udziaá w jakiejĞ pracy, pokój na Ğwiecie (brak
wojen i konfliktów), piĊkno Ğwiata (natury i sztuki), równoĞü (braterstwo, równe moĪliwoĞci dla wszystkich), bezpieczeĔstwo rodziny (opieka nad tymi, których siĊ kocha),
wolnoĞü (niezaleĪnoĞü, wolny wybór), szczĊĞcie (zadowolenie), harmoniĊ wewnĊtrzną (bycie wolnym od konfliktów
wewnĊtrznych), dojrzaáą miáoĞü, bezpieczeĔstwo narodowe
(obrona przed agresją), radoĞü (radosne swobodne Īycie),
zbawienie (bycie zbawionym, Īycie wieczne) szacunek dla
samego siebie, uznanie spoáeczne, prawdziwą przyjaĨĔ (bliskie koleĪeĔstwo), mądroĞü (dojrzaáe zrozumienie Ğwiata).
WĞród wartoĞci instrumentalnych autor ten wyliczyá takie,
jak: ambitny (ciĊĪko pracujący, mający aspiracje), z szerokimi horyzontami myĞlowymi, zdolny (kompetentny, efektywny), wesoáy, czysty, odwaĪny (broniący swych przekonaĔ), przebaczający, pomocny (pracujący dla dobra innych),
uczciwy (szczery, prawdomówny), obdarowany wyobraĨnią
(Ğmiaáy, twórczy), niezaleĪny (dąĪący do samorealizacji, samowystarczalnoĞci), intelektualista (inteligentny, myĞlący),
logiczny (konsekwentny, racjonalny), kochający (uczciwy,
czuáy), posáuszny (obowiązkowy, peáen szacunku), grzeczny, odpowiedzialny (niezawodny, godny zaufania), opanowany (powĞciągliwy, odznaczający siĊ samodyscypliną)37.
W. Pasterniak, przyjmując istnienie rzeczywistoĞci uniwersalistycznej (przemijającej, przygodnej, materialnej) i transcendentalnej (niezamierzonej, duchowej, wiecznej), wymienia
odpowiadające im wartoĞci niesamoistne i samoistne38.
WartoĞci ponadkulturowe, ponadczasowe39, czyli samoistne są przejawami tego, co wieczne, niezmienne. Mają one
wymiar ponadkulturowy. Czáowiek ich nie tworzy, tylko odkrywa40.
S. Ossowski wyróĪnia wartoĞci uznawane i odczuwane. Pierwsze są wáasnoĞcią Ğrodowiska spoáecznego,
a równoczeĞnie elementem norm jego postĊpowania. Z kolei wartoĞci odczuwane naleĪą do poszczególnych jednostek
spoáeczeĔstwa. Są czĊĞcią immanentną ich osobowoĞci,
uksztaátowanej w procesie internalizacji41.
J. Sztumski dzieli wartoĞci na: podstawowe (wáaĞciwe dla danego systemu spoáecznego), wtórne (wynikające
z podstawowych, bĊdące ich rozwiniĊciem lub konkretyzacją), indywidualne (prywatne, stanowiące wytwór poszczególnych ludzi)42.
Z. Cackowski wymienia wartoĞci uniwersalne i partykularne. Mogą one byü ujmowane adekwatnie lub nieadekwatnie. Adekwatne ujmowanie wartoĞci uniwersalnych ma
miejsce wówczas, gdy Īadnej z nich nie instrumentalizuje
siĊ na partykularny uĪytek i nie uogólnia ich w imiĊ grupowego interesu. Nieadekwatne ujmowanie uniwersalnych
wartoĞci przybiera dwie postacie. Pierwsza z nich polega
na partykularyzowaniu tego, co uniwersalne. Oznacza to
zawáaszczenie wartoĞci uniwersalnych. Natomiast druga
postaü nieadekwatnoĞci sprowadza siĊ do nieuprawnionej
uniwersalnoĞci tego, co partykularne43.
K. Ostrowska wyszczególnia wartoĞci sensotwórcze
(uniwersalne, duchowe, zanurzone w Ğwiecie transcendencji) i instrumentalne (utylitarno-pragmatyczne). Ostatnie
z nich sáuĪą realizacji wartoĞci uniwersalnych. Posiadają one
charakter porządkujący bieĪącą aktywnoĞü jednostki44.
R. JedliĔski wyróĪnia nastĊpujące wartoĞci:
1. Transcendentne (Bóg, ĞwiĊtoĞü, wiara, zbawienie);
2. Uniwersalne (dobro, prawda);
3. Estetyczne (piĊkno);
4. Poznawcze (wiedza, mądroĞü, refleksyjnoĞü);
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5. Moralne (bohaterstwo, godnoĞü, honor, miáoĞü, przyjaĨĔ, odpowiedzialnoĞü, sprawiedliwoĞü, skromnoĞü,
szczeroĞü, uczciwoĞü, wiernoĞü);
6. Spoáeczne (demokracja, patriotyzm, praworządnoĞü,
solidarnoĞü, tolerancja, rodzina);
7. Witalne (siáa, zdrowie, Īycie);
8. Pragmatyczne (praca, spryt, talent, zaradnoĞü);
9. PrestiĪowe (kariera, sáawa, wáadza, majątek, pieniądze);
10. Hedonistyczne (radoĞü, seks, zabawa)45.
D. Tillman i P. O. Colomina wyróĪniają wartoĞci odnoszące siĊ do: áagodnoĞci, szacunku, miáoĞci, szczĊĞcia, wolnoĞci, odpowiedzialnoĞci, uczciwoĞci, pokory, tolerancji,
prostoty, wspóádziaáania, jednoĞci46.
J. Gajda dzieli wartoĞci ze wzglĊdu na ich:
• materiĊ (rzeczy i idee) – wartoĞci materialne i duchowe;
• zasiĊg (powszechnoĞü odczuwania) – uniwersalne (powszechne, ogólnoludzkie) i jednostkowe;
• czas – historyczne i aktualne;
• trwaáoĞü – trwaáe i chwilowe;
• strefĊ zaangaĪowania – uczuciowe i intelektualne;
• ogólną ocenĊ – godne (pozytywne) i negatywne (antywartoĞci)47.
J. Homplewicz trafnie zauwaĪa, Īe sam zestaw wartoĞci
przypomina jedynie paletĊ barw, choüby najpiĊkniej i najpeániej, najbogaciej zestawionych – i jest to zaledwie tylko wstĊpna propozycja tego, co moĪna z tych farb uczyniü na páótnie48.
O wielu wartoĞciach prezentowanych w ksiąĪkach
w wydawniczej serii pedagogicznej „Nauczyciele – Nauczycielom”, której Inicjatorką i Redaktorką jest Pani
dr Bronisáawa Dymara piszĊ w artykule: Ewenement zrodzony z pasji, talentów i serca, „Wychowanie Na Co DzieĔ”
2006, nr 7-8, s. 7-12.

znania. Nic dziwnego, Īe jest ona w centrum teorii i praktyki edukacji.
Filozofowie lubią zastĊpowaü kategoriĊ prawdy rozmaitymi odmianami pragmatyzmu. W niczym to jednak nie
zmienia faktu, Īe najwiĊksi z nich uprawiając filozofiĊ dąĪą
(poszukują) prawdy, czy tylko zbliĪenia siĊ do niej. Chcą
po prostu poznaü to, co jest. PrzeciwieĔstwem prawdy jest
jej brak. Káamstwo to coĞ wiĊcej. To Ğwiadomy wybór záa.
Niestety, zadomowiáo siĊ ono w wolnorynkowej demokracji.
Staáo siĊ zasadą funkcjonowania polityki, biznesu, Ğrodków
masowego przekazu. Nie omija teĪ edukacji57.
WartoĞci poznawcze kierują samodzielnym, niezaleĪnym myĞleniem w polemikach i badaniach. Są one niczym
gwiazdy przewodnie nauki.
Tworzą etos nauki. R. K. Merton wyróĪnia nastĊpujące
normy etosu nauki: uniwersalizm, komunizm, bezinteresownoĞü i zorganizowany sceptycyzm58.
Uniwersalizm przypisuje twierdzeniom nauki powszechną waĪnoĞü, komunizm oznacza, Īe prawa i twierdzenia
nauki są wáasnoĞcią wspólną, bezinteresownoĞü jest normą
podtrzymywaną przez odpowiedzialnoĞü wobec wspólnoty
uczonych. Zorganizowany sceptycyzm stanowi normĊ nakazującą sprawdzanie. Czy nowe? Czy jest wystarczająco uzasadnione? Czy rozumowanie prowadzące do odkrycia jest
spójne, nie zawiera báĊdów i nie pomija istotnych faktów?
J. Kubin poszerzyá normy etosu o listĊ wartoĞci poznawczych. Są to:
niezaleĪnoĞü myĞlenia - „nie uczepionego o chmury”, odpornego na nowinki i pokusy politycznych stronnictw, nieufnego
wobec nacisków otoczenia, które
sądzi tak, „jak myĞli”;
jasnoĞü myĞli

-

bĊdąca przeciwieĔstwem chaosu;
w warstwie sáownej – beákotu, takĪe nieĞwiadomoĞci istnienia wáaĞciwej wiedzy; braku rozumienia
znaczenia jakiegoĞ terminu czy
symbolu; niekiedy stanowi puáapkĊ schematów lub zbyt „grubych”
kategorii, które czynią niewidocznymi nikáe, lecz znaczące róĪnice;

ogólnoĞü

-

jako prawidáowe uogólnienie zjawisk powtarzalnych zabezpiecza
przed retorycznymi „trickami”,
wyraĪa potrzebĊ „porządnego
myĞlenia” i obiecuje owocnoĞü
dedukcji;

owocnoĞü poznania

-

jest odwrotnoĞcią jaáowoĞci; zawiera zaląĪki nowych odkryü
i zwiĊksza moc predyktywną uzyskiwanej wiedzy;

twórczoĞü i nowoĞü

-

stanowią o randze osiągniĊü uczonego, budują Ğwiat wiedzy naukowej i dokonują rewolucji w tym
Ğwiecie;

dociekliwoĞü

- jest zaprzeczeniem powierzchownoĞci; nie zadowala siĊ infantylnymi wyjaĞnieniami, jak
w historyjce o Jasiu, który sam
wymyĞliá pytanie: „dlaczego drzewa nie chodzą?” i sam znalazá na
nie odpowiedĨ: „bo lasy by siĊ porozchodziáy”;

WartoĞci poznawcze i uniwersalne

D

la edukacji i nauk o niej podstawowe znaczenie mają
wartoĞci poznawcze49. Zalicza siĊ do nich: odkrywczoĞü, prawdziwoĞü, twórczoĞü50. NaleĪą tu takĪe:
podmiotowoĞü uczestników edukacji, wolnoĞü51 odpowiedzialnoĞü52, autentyzm, spotkanie, dialog53, zaangaĪowanie,
altruizm54, wizja, wola, odwaga, nadzieja, szacunek55.
Zdaniem S. J. Spanbauera naczelną wartoĞcią edukacji
jest jasna, klarowna i uporządkowana wiedza. Ona zmieniając czáowieka ustawia go w coraz to innych szeregach. Jest
odniesieniem do pragnieĔ, niechwilowych i ponadto widzianych przez pryzmat osobniczych wartoĞci. Jest wartoĞcią
w ksztaáceniu jednostki i jej wáasnoĞcią. O tym, jak waĪną odgrywa rolĊ, jednostka dowiaduje siĊ najczĊĞciej wtedy, gdy
podejmowanie decyzji uwarunkowane jest jej posiadaniem56.
U podáoĪa wartoĞci poznawczych znajduje siĊ prawda.
Jest ona zawsze czymĞ, jest odblaskiem rzeczywistoĞci. Jak
wiadomo edukacja ma przybliĪyü do prawdy. Zdobywanie
wiedzy nie zawsze to czyni. Dzieje siĊ tak wtedy, gdy chodzi o wiedzĊ o tym, co kochamy. A kochamy to, co istnieje,
o czym myĞlimy, przez to moĪe byü okazją do znalezienia
prawdy lub báĊdu. Pedagogika przyznaje prawdzie prym
w strukturze wartoĞci. Zakáadano, Īe ĞwiadomoĞü prawdy
implikuje aktywnoĞü ucznia skierowaną na jej poszukiwanie i urzeczywistnianie. W praktyce dostrzega siĊ wyraĨny
rozziew miĊdzy wiedzą, deklaracjami i czynami w poszukiwaniu i tworzeniu prawdy. Dlatego wychowanie do prawdy
i w niej stanowi jedno z podstawowych zadaĔ edukacji
i nauk o niej. Prawda sama w sobie stanowi cel i istotĊ po-

4

analogia

-

ma wartoĞü gáównie heurystyczną

ħródáo: J. Kubin: Kultura intelektualna, [w:] Edukacja i kultura.
Idea i realia interakcji, (red.) I. Wojnar, Warszawa 2006, s. 146.
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WARTOćCI W EDUKACJI
J. Gajda ukazuje prawdĊ jako wartoĞü ponadczasową. ZauwaĪa, Īe prawda jest jedna. Nie ma prawd czĊĞciowych i róĪnych póáprawd. Spory o charakterze roszczeniowym rozstrzyga sąd. RozbieĪnoĞü stanowisk w nauce weryfikuje praktyka.
W obu przypadkach u podstaw wydawania orzeczeĔ znajduje siĊ
prawda. Czyny i poglądy okreĞla siĊ w kategorii prawdziwoĞci.
Jakkolwiek do prawdy wychowują rodzice, nauczyciele,
spoáeczeĔstwo, to jednak obowiązek ten spoczywa przede
wszystkim na uczniach. Muszą oni poszukiwaü prawdy, szerzyü ją i nauczyü siĊ odróĪniania jej od faászu59.
Coraz bardziej na powszechnoĞci zyskuje pogląd, Īe
do pierwszoplanowych zadaĔ edukacji naleĪy umacnianie
wĞród jej uczestników wartoĞci uniwersalnych. Pogląd ten
znalazá odzwierciedlenie w Raporcie Komitetu Ekspertów
do spraw Edukacji Narodowej. JednakĪe jego autorzy zredukowali wartoĞci uniwersalne do postaw. Tymczasem interesujące nas wartoĞci nie są redukowalne i relatywne60.
W edukacji i naukach o niej odradza siĊ dąĪenie do odczytywania i poszukiwania wartoĞci uniwersalnych, silnie
zakorzenionych w tradycji humanistycznej, w doĞwiadczeniu ludzkim. NaleĪą do nich: prawo do Īycia i wolnoĞci, podmiotowoĞü i toĪsamoĞü czáowieka, swobody obywatelskie,
Īycie wolne od zagroĪeĔ wojną, demokracja, pluralizm, tolerancja, godziwy poziom Īycia, samorealizacja, rodzina, edukacja, zdrowie i jego ochrona61. WartoĞci uniwersalne opierają siĊ na doborze w sensie bezwzglĊdnym. Mają charakter
autoteliczny. Cechuje je powszechnoĞü i trwaáoĞü. Zostaáy
one uksztaátowane w rozwoju ludzkoĞci. Jakkolwiek nie są
one akceptowane przez wszystkich ludzi w kaĪdej epoce
i pod kaĪdą szerokoĞcią geograficzną, to jednak są na tyle
powszechne, Īe moĪna je uznaü za ogólnoludzkie. Zalicza siĊ
do nich: cnotĊ, nadziejĊ, sprawiedliwoĞü, odpowiedzialnoĞü,
miáoĞü, szacunek dla osób starszych, rodziców, poczucie
obowiązku, dobro, pracowitoĞü, humanizm, troskĊ o rodzinĊ,
autorytet, ĞwiadomoĞü etniczną, kulturową, religijną62.
Przypisy:
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K. Chaáas sáusznie opowiada siĊ za realizacją w edukacji
szkolnej – poza wartoĞciami ogólnymi – takĪe takich wartoĞci osobowych, jak: religia, wiara, zbawienie, nadanie
sensu Īyciu, Īycie rodzinne, szczĊĞcie osobiste, szczĊĞliwa
miáoĞü, miáoĞü bliĨniego, likwidacja nĊdzy i gáodu na Ğwiecie, braterstwo miĊdzy narodami, praca dla spoáeczeĔstwa,
dobrobyt. Decydują one o orientacji Īyciowej i wyznaczają
w jakim duchu i w jakim kierunku rozwiązywane bĊdą poszczególne problemy Īyciowe. Stanowią one klucz do zrozumienia hierarchii wartoĞci63. Dopeániają je nastĊpujące
wartoĞci Īycia codziennego: zdrowie, rodzina, szczĊĞcie
rodzinne, sumiennoĞü, uczciwoĞü, honor, dom, wspólnota,
stóá, chleb, odpowiedzialnoĞü, posáuszeĔstwo, opanowanie,
cierpliwoĞü, odwaga, dobroü, koleĪeĔstwo, czystoĞü, wiernoĞü, samodzielnoĞü, umiejĊtnoĞü bycia sobą, komfortowe
Īycie, lojalnoĞü, wytrwaáoĞü, prawdomównoĞü, praca, pracowitoĞü, áagodnoĞü, ufnoĞü, uprzejmoĞü, udzielanie pomocy innym ludziom, punktualnoĞü, systematycznoĞü, dyskrecja, szczeroĞü, staáoĞü przekonaĔ, szacunek, poszanowanie
Īycia, pokora, przebaczenie, wyrzeczenie, jaámuĪna, dobre
obyczaje, sáawa64.
Poza wartoĞciami osobowymi istotną rolĊ w edukacji
speánia wartoĞü spoáeczna. Do niej naleĪą: ojczyzna, naród,
KoĞcióá, patriotyzm, niepodlegáoĞü, praworządnoĞü, tradycja
narodowa, prawa czáowieka, godnoĞü czáowieka, wolnoĞü,
pokój, tolerancja, sprawiedliwoĞü, równoĞü spoáeczna, zabezpieczenie spoáeczne demokracji, solidarnoĞü65. Stanowią
one podstawĊ porozumienia i dziaáania spoáecznego.
Jan Paweá II w encyklice Fides et ratio podkreĞla, Īe tylko dziĊki prawdziwym wartoĞciom czáowiek moĪe stawaü siĊ
lepszy, rozwijaü w peáni swoją naturĊ. Czáowiek nie znajduje
prawdziwych wartoĞci zamykając siĊ w sobie, ale otwierając
siĊ i poszukując ich takĪe w wymiarach transcendentnych
wobec niego samego. Jest to warunek, który kaĪdy musi
speániü, aby staü siĊ i wzrastaü jako osoba dojrzaáa66.
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NADWIćLAýSKIE SPOTKANIA REGIONALNE

D

nia 17 paĨdziernika 2008 roku rozpoczĊáy siĊ
II NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne organizowane przez Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie przy wspóápracy partnerów: Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy
w Tczewie, PaĔstwowej StraĪy àowieckiej, PaĔstwowej StraĪy Rybackiej, szkóá podstawowych nr 8 i 10 w Tczewie. Przed
poáudniem reprezentacja PaĔstwowej StraĪy àowieckiej oraz
PaĔstwowej StraĪy Rybackiej przedstawiaáa uczniom ww.
szkóá prezentacje ekologiczne, które spotkaáy siĊ z ich ogromnym zainteresowaniem. O godzinie 17.30 w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy rozpoczĊáa siĊ czĊĞü
konferencyjna. Po przywitaniu i krótkim omówieniu historii
i programu imprezy, któremu towarzyszyá multimedialny pokaz zdjĊü z imprezy ubiegáorocznej, Piotr Dziadul, komendant Wojewódzkiej StraĪy àowieckiej w GdaĔsku zrelacjonowaá zebranym poranne wizyty w szkoáach. NastĊpnie àukasz
GrzĊdzicki omówiá problematykĊ wykorzystania funduszy

je i tej najdáuĪszej, liczącej cztery i póá tysiąca kilometrów,
do Jerozolimy. Ciekawe omówienie tych wypraw, okraszone
refleksjami duchowych przeĪyü i doĞwiadczeĔ autora, wywoáaáo duĪe zainteresowanie zebranych, potwierdzone oĪywioną dyskusją po wystąpieniu. Byá to ostatni punkt pierwszego
dnia NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ Regionalnych.
Sobotnia konferencyjna czĊĞü SpotkaĔ zainaugurowana
zostaáa panelem historycznym. W jego trakcie swoje referaty
wygáosili: Bartosz ĝwiątkowski („Rola Wisáy w szlaku bursztynowym w pradziejach”), Waldemar Gwizdaáa („Budownictwo ludowe ĩuáaw”), Krzysztof Korda („Zabytki maáej architektury Tczewa”) oraz Roman Chylewski („ĩuáawy – kraina
ocalona”). Po dyskusji nad tymi referatami przedstawiony zostaá kolejny panel, ekologiczny, gdzie swoje prezentacje mieli: Anna Peichert o Pracowni Ekologicznej w Tczewie, Katarzyna Duda-Zauer na temat dziaáalnoĞci i projektach Zespoáu
Parków Krajobrazowych CheámiĔskiego i NadwiĞlaĔskiego,
Piotr Dziadul o Ğwiecie zwierzĊcym Kociewia oraz Miro-

O ekologii i dziedzictwie kulturowym
unijnych na potrzeby organizacji spoáeczno-kulturalnych.
TreĞciwa i ciekawa prezentacja wywoáaáa gáos polemiczny
Patryka Demskiego, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, który odnosząc siĊ do przedmówcy, zwróciá zebranym uwagĊ na obecne problemy z wykorzystaniem unijnych
dotacji, które wynikają z naszych zaniedbaĔ legislacyjnych.
W dyskusji wskazano teĪ na trudnoĞci, jakie z pozyskiwaniem tych funduszy mają maáe samorządy i spoáecznoĞci.
Niestety, dziĞ gros kwot jest przejmowana przez bogatsze
i silniejsze samorządy Trójmiasta. Kolejnym goĞciem SpotkaĔ
byá Dominik Wáoch, znany pielgrzym, odwiedzający miejsca
ĞwiĊte. Przedstawiá on zebranym historiĊ swoich pieszych
pielgrzymek: do Santiago de Compostela, Rzymu, Medjugor-

sáaw Pobáocki o powrocie Tczewa nad WisáĊ. Prezentacje
te wzbudziáy bardzo duĪe zainteresowanie wĞród zebranych
i praktycznie kaĪda z nich koĔczyáa siĊ oĪywioną dyskusją.
Po przerwie na posiáek Seweryn Pach zaprezentowaá w formie multimedialnej wystawĊ: „Menonici nad Wisáą”, przygotowaną na NSR, a prezentowaną w jednej z tczewskich
szkóá. NastĊpnie wystąpili „Īoánierze JKM Króla Pruskiego”
z grupy rekonstrukcyjnej z czasów napoleoĔskich, którzy
przedstawili plany zorganizowania w Tczewie inscenizacji
bitwy o miasto z roku 1807. Ostatnim zaĞ punktem programu byáa dyskusja panelowa „Pomorski ruch regionalny
w dobie globalizacji”, w której uczestniczyli: Patrycja Hamerska (Koáo Naukowe „Mozaika” z UG), Tatiana KuĞmierska (Klub Studencki „Pomorania”),
Kazimierz SmoliĔski i Leopold Kulikowski (obaj ze Stowarzyszenia
Rozwoju Ziemi Tczewskiej „Gryf”),
Antoni Barganowski (Towarzystwo
MiáoĞników Ziemi KwidzyĔskiej),
Tadeusz Wrycza (Stowarzyszenie
Dorzecza „Dolnej Wisáy) oraz Michaá Kargul i Krzysztof Korda (Oddziaá Kociewski ZKP w Tczewie).
OĪywiona i bardzo ciekawa, blisko
dwugodzinna dyskusja zostaáa nagrana, a jej najciekawsze fragmenty
bĊdą zamieszczone w drugim zeszycie „Tek Kociewskich”, w którym
znajdą siĊ takĪe referaty z panelu
historycznego oraz teksty nadesáane
przez uczestników SpotkaĔ.

Uczniowie tczewskich szkóá podstawowych z zainteresowaniem sáuchali
przedstawicieli PaĔstwowej StraĪy àowieckiej. Fot. Damian Kullas

6

Oddziaá Kociewski ZK-P
w Tczewie

KMR

DREWNEM PACHNðCY

CZESãAW GLINKOWSKI

Związki Tczewa z Wisáą
Historia Tczewa Wisáą pisana
(C z Ċ Ğ ü I )

P

PrzypomnĊ ci Wisáo gdyĞ byáa szczĊĞliwa
ierwszym z cyklu artykuáów przywoáujĊ w czasie historycznym i przestrzeni tczewskiego odcinka Wisáy
radosna wĞród barek nawoáywania flisaków
fakty Ğwiadczące, Īe nasze miasto od zawsze byáo
i Ğpiewu rybaków 1/79
„zakotwiczone” u jej brzegu. PáynĊáa tu na przestrzeni prawie
750 lat Wisáa o falach raz wzburzonych, innym razem spowáaĞnie zadecydowaáo o przeniesieniu stolicy ksiĊstwa z Lubikojnych, ale zawsze sprzyjających naszym z nią związkom.
Opieram siĊ na dostĊpnej literaturze historycznej i in- szewa. Edwin Rozenkranz 5/24 pisze o Samborze II tak: zdenych Ĩródáach pisanych, np. artykuáach w „Kociewskim cydowanie wyróĪniaá siĊ wĞród ksiąĪąt wspóáczesnych rzadką
Magazynie Regionalnym”. Nie znalazáem Ĩródeá, z któ- wówczas cechą, mianowicie stosunkowo rozlegáą znajomoĞcią
rych mógábym odtworzyü prace tych, którzy związki miasta Ğwiata. KsiąĪĊ byá wiĊc pierwszym wáadcą Tczewa, który zaz Wisáą zapoczątkowali, tzn. o rybakach, wáaĞcicielach flo- początkowaá nasze związki z Wisáą. NajwczeĞniej takĪe rolĊ
tylli wiĞlanych, obsáugi promów oraz mostów zwodzonych bramy do Baátyku dostrzegá ksiąĪĊ u naszych brzegów i tym
i kupców wspóápracujących z Īeglugą wiĞlaną. Analizowa- utorowaá kupcom drogĊ morską.
W dokumencie lokacyjnym z 1260 roku granice miejna literatura pozwala potwierdziü i nasze związki, a takĪe
i to, Īe Tczew zostaá, skromnie, bo skromnie odnotowany skich posiadáoĞci (poza grodem) ciągnĊáy siĊ od granic Gow historii Pomorza, Polski i Europy. Tutaj krzyĪowaáy siĊ rzĊdzieja, Knybawy i Czarlina do SzpĊgawy, na zachodzie
drogi moĪnych ówczesnego Ğwiata, maszerowaáy wojska po nizinne áąki na póánocy. Tym aktem Sambor II „zakotwizwyciĊskie i pokonane, prowadziáy waĪne drogi handlowe, czyá” Tczew nad Wisáą.
A jak to korzystne poáoĪenie wykorzystali ksiąĪĊ i mieszprzypáywaáy barki i statki.
Wykopaliska archeologiczne na terenie Tczewa wskazują czanie? RozpocznĊ od aktu nadania praw miejskich w 1260
na osadnictwo juĪ w latach 3000-1700 p.n.e., co upowaĪnia roku przez Sambora II. KsiąĪĊ pomorski, zakáadając miasto
mnie do tego, Īe u tczewskich brzegów Wisáy przywoáam naj- Tczew, opará jego lokacjĊ na prawie lubeckim. W związku z
dawniejsze zapisy o jej nazwie. Wedáug Stanisáawa Gierszew- tematyką artykuáu ograniczĊ siĊ do tych zapisków aktu nadaskiego 2/18 i Józefa Milewskiego 3/8 Marek
Agryppa okoáo 62-12 r. p.n.e. zanotowaá
Vistla, takĪe Pliniusz II, Pomponiusz Mela
34-64 r. n.e. – Vistula. U greckiego historyka
Jordanesa w 551 roku pojawia siĊ sáowo Visola. I krótko jeszcze o nazwie Tczew. WyjaĞnienie, które akceptujĊ, to wywodzenie nazwy Tczew od sáowiaĔskiej nazwy TrĞciew
lub Trsow, co oznacza obszar bagienny, poroĞniĊty trzciną i sitowiem, tym samym poáoĪony nad wodą, ĞciĞlej nad Wisáą.
Tczew leĪy w miejscu, w którym koĔczy siĊ ciągnący od Fordonu wysoki brzeg
Wisáy i áagodnym zboczem wyĪyny graniczącej z obszarem ĩuáaw.
Z Tczewa wedáug Stanisáawa Mrozka 4/11
ongiĞna Vistula rozstawaáa siĊ ze skaáami i je
Īegnaáa w przeczuciu bliskoĞci Baátyku.
W XII i XIII wieku osady zlokalizowane
na brzegach Wisáy wykorzystują jej moĪliwoĞci gospodarcze. Dla tczewian i mieszkaĔców
okolicznych posiadáoĞci byáa ona przez wieki
karmicielką. Stanisáaw Gierszewski pisze tak:
Na Dolnej WiĞle istniaáa w XIII wieku dogodna przystaĔ w Tczewie 2/16. NajwczeĞniej
jedną z naturalnych zatok u podnóĪa grodu
wykorzystaá ksiąĪĊ Sambor II. Tu miaá sworyc. 1 Delta Wisáy w 1300 roku.
ją flotĊ najemną i nie tylko, tu byáy spichrze
i máyny, a takĪe przeprawa przez WisáĊ. To
ħródáo: ze zbiorów archiwum UM w Tczewie
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PosáuĪĊ siĊ komputerowym naáoĪeniem
rysunku grodu z okresu krzyĪackiego na plan
dzisiejszego Starego Miasta (ryc. 3).
Zainteresowany jestem wiĞlanym
brzegiem, którego tczewską wysoczyznĊ
przecinaáy prostopadáe parowy z ciekami,
nawet rzeczkami. Dzisiaj doliny parowów
są juĪ maáo zaznaczone, lepiej widoczne są
wysoczyzny.
Dzisiejsza dolina strugi subkowskiej
(Dryboka), wpáywającej na poáudniu osiedla CzyĪykowo do Wisáy, to z pewnoĞcią
parów i rzeka. ObniĪenie terenu wzdáuĪ
ulicy Polnej to kolejny parów z ciekiem.
WzdáuĪ ulicy Puáaskiego i CzyĪykowskiej
jest teren podwyĪszony (byá z pewnoĞcią
wyĪszy) koĔczący siĊ przy skrzyĪowaniu
ul. CzyĪykowskiej z ul. Nad Wisáą i obniĪeniem Parku Miejskiego. Mamy wiĊc
kolejny parów w poáączeniu z doliną ulicy Wąskiej. Teren ten tworzyá duĪy parów
z rzeką i tu powstaá duĪy na owe czasy
port. Dzisiejsze Stare Miasto oglądane od
ryc. 2 Uksztaátowanie terenu pod Tczewem 4/49 (wg Fortyfikacje Prus
strony Wisáy aĪ do ulicy Sambora to idenKrólewskich doby wojen polsko-szwedzkich, Malbork 1995, s. 31)
tyczna wysoczyzna historycznego grodu.
nia 3/64-66, które dotyczą praw i obowiązków mieszkaĔców Od strony póánocnej naturalną ochroną grodu byá parów
związanych z zamieszkaniem nad Wisáą. Interesujący mnie z rzeką od ulicy àaziennej i Sambora do Wisáy.
Opisane wyĪej parowy są dowodem na to, Īe dostĊp do
fragment przywileju lokacyjnego brzmi: Oddamy ponadto WisáĊ
do wolnego poĪytkowania na poáów ryb od granic GorzĊdzieja grodu od strony Wisáy byá utrudniony, wiĊc drogi handlowe
a Knybawy w dóá rzeki aĪ po miejsce, w którym áąki miej- prowadziáy od poáudnia i zachodu, czyli po terenie wysoczyskie kraniec mają. Mieszczanie, szczególnie rybacy, zny. Tym samym gáówna brama do grodu – brama Wysoka
poĪytkowali WisáĊ o dáugoĞci okoáo 15 km. Dzisiaj granice miasta liczą 5,5 km. Wisáa
w czasach najdawniejszych byáa
znacznie szersza i páynĊáa bliĪej wysoczyzny od GorzĊdzieja
do górnego Tczewa. I kolejny
cytat: Z czynszu za przewozy
przez rzekĊ jako teĪ za máyny,
które na WiĞle juĪ istnieją albo
w przyszáoĞci budowane byü
mogą wewnątrz wzwyĪ pomieszczonych granic mamy takoĪ do
wygaĞniĊcia zwolnizny miasta
dwie czĊĞci otrzymywaü miasto
zaĞ czĊĞü jedną. W sprawach
máynów, o których mowa, jako
teĪ w sprawach przewozu przez
rzekĊ rajcy nie powinni bez nas,
ani my nie chcemy niczego bez
ich rady zarządzaü.
PoniewaĪ
przedmiotem
mego zainteresowania są na kaĪdym etapie historii Tczewa jego
związki z Wisáą omówiĊ poáoĪenie grodu wzglĊdem Wisáy
w czasach krzyĪackich.
Czytelnikom proponujĊ spacer po Tczewie z czasów krzyĪackich w przestrzeni urbanistycznej
dzisiejszego Starego Miasta. Roman Landowski 6/47-69 prowadzi czytelników na podobny sparyc. 3
cer. RóĪni nas generalnie pogląd Tczew w okresie krzyĪackim (wg J. Modzelewskiego) oraz mapa ze zbiorów UM
na poáoĪenie Tczewa odwróco6) brama Malborska (prom)
1) brama Wysoka
11) brama MáyĔska
nego od Wisáy.
4) brama Wodna (port)
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zlokalizowana byáa na zachodzie. Nie jest to jeszcze dowód
na odwrócenie siĊ grodu od Wisáy.
SpróbujĊ to Szanownym Czytelnikom udowodniü.
Wedáug mnie, Tczew od zawsze byá zwrócony do Wisáy,
tylko jego mieszkaĔcy nie zawsze WisáĊ z poĪytkiem wykorzystywali gospodarczo, uznając ją za naturalną granicĊ
wschodnią. OdczytujĊ z ryc. 3, Īe ulice grodu prowadziáy
na poáoĪone nad brzegiem Wisáy Dolne Miasto (wedáug
Romana Landowskiego miaáo byü nawet samodzielnym
miastem). Bramy w okalających gród murach obronnych
prowadziáy do Wisáy. Brama Wodna do osady rybackiej
i portu, a brama Malborska do przeprawy promowej. Spichlerze i máyny budowano takĪe nad Wisáą. Ku WiĞle prowadziáy dwie „drogi kupców”: ze ĝwiecia od poáudnia
i od GdaĔska. W póĨniejszych latach z Wisáą związana jest
„droga margrabiów”, która przecinaáa od zachodu drogi
Ğwiecką i gdaĔską i zmierzaáa przez gród do przeprawy
promowej. Te drogi miaáy olbrzymi wpáyw na rozwój miasta i byáy jego oknem na Ğwiat.
Dolne Miasto historycznie związane z naturalnym portem i przeprawą promową byáo z pewnoĞcią niedoceniane
przez mieszczan, poniewaĪ mieszkali tu ludzie nie posiadający praw mieszczaĔskich. To tu jednak gromadzili siĊ kupcy
zaáatwiający transakcje kupna-sprzedaĪy, tu Īyli flisacy i ludzie obsáugujący prom oraz rzemieĞlnicy, a domostwa mieli
rybacy. Odwoáam siĊ jeszcze do budowy zamku ksiąĪĊcego
bezpoĞrednio u brzegów Wisáy. Byáo to waĪne wydarzenie
i miaáo znaczenie nie tylko obronne, ale takĪe gospodarcze.
Zamek ksiąĪĊcy byá oĞrodkiem administracyjnym ksiĊstwa,
a nawet caáego Pomorza.
W tym ksiąĪĊcym Tczewie osiedlili siĊ obok mieszczan,
jak pisze Edwin Rozenkranz 5/, kupcy – Īeglarze, uprawiający równieĪ ĪeglugĊ morską na Baátyku.

O

GoĞcili w Tczewie

strategicznym poáoĪeniu Tczewa dla Pomorza, Polski
i Europy Ğwiadczą goĞcie, którzy miasto odwiedzili.
Poszukiwaáem szlaku moĪnych ówczesnej Europy
skierowanych do naszego miasta. Interesowaáy mnie ich Ğlady
związane z nadwiĞlaĔskim Īyciorysem Tczewa. Odnalazáem
te Ğlady u Edwina Rozenkranza 5/ i Stanisáawa Mrozka 4/.
Po Ğmierci Sambora II o ksiĊstwo przez niego umacniane zaczynają siĊ walki o supremacjĊ nad ksiĊstwem, a tym
samym nad jego stolicą – Tczewem. Te walki koĔczy ówczesny ksiąĪĊ pomorski, póĨniejszy król – Wáadysáaw àokietek. Stara siĊ osobiĞcie nadzorowaü powrót do normalnoĞci
i w tym celu przybywa do Tczewa w 1299 roku i przebywa
tu od stycznia do maja. Wraca autorytet miasta, który zostaá
potwierdzony wizytą królewską w 1306 roku.
Wielki mistrz krzyĪacki Ludwik Erlichshausen 11 stycznia przybyá do Tczewa, stanąá na czele wielotysiĊcznych
oddziaáów wojska i wyruszyá na podbój GdaĔska. Poniósá
poraĪkĊ i wycofaá siĊ do Tczewa.
Król Kazimierz JagielloĔczyk w początkach wrzeĞnia
1457 roku przybywa do Tczewa z dwudniową wizytą związaną z wykupieniem miasta z rąk krzyĪackich.
Dwukrotnie w 1526 roku przebywaá król Zygmunt Stary,
który w 1530 roku potwierdziá wszystkie posiadane przez
miasto przywileje.
Warto odnotowaü, Īe kluczowe poáoĪenie Tczewa wpáywaáo na to, Īe wáaĞnie tu w latach 1473, 1489, 1504 i 1523
obradowaá sejm stanowy ziem pomorskich. Na ostatnim byá
Mikoáaj Kopernik, reprezentujący kapituáĊ warmiĔską.
Stefan Batory byá w 1576, a takĪe w 1577 roku, poniewaĪ
tu byáa gáówna baza operacyjna jego wojsk. Z tą bazą wiąĪe
siĊ poĪar miasta. Za panowania Stefana Batorego hetmanem
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wojsk byá Jan Zborowski. To on w Tczewie zorganizowaá bazĊ
operacyjną armii, która wyruszyáa przeciwko GdaĔskowi.
WizytĊ króla Zygmunta III cytujĊ za Stanisáawem Mrozkiem 4/174-175.
Trzydziestego czerwca 1623 roku przybyli wodą do
Tczewa pod wieczór miĊdzy czwartą i piątą godziną Jego
Królewska MoĞü, król Zygmunt III z królewską maáĪonką,
ksiĊciem Wáadysáawem Zygmuntem i máodą ksiĊĪniczką.
Przybycie królewskich paĔstwa byáo oczekiwane przez RadĊ
i caáe mieszczaĔstwo ze sztandarami, werblami i piszczaákami. Jak tylko Jego Królewski Majestat z królową, którzy przybyli na statku piĊknie zbudowanym, zatrzymali siĊ przy brzegu
i nieco poczekali na drugi statek, na którym páynąá drugi
ksiąĪĊ ze Ğwitą (…). Gdy Rada weszáa na statek, otwarto
królewskie podwoje i Jego Królewski Majestat daá osobiĞcie znak, aby siĊ zbliĪyli. Z kolei burmistrz Schroeder powitaá dwór królewski w krótkim przemówieniu po áacinie
i z uniĪoną proĞbą, aby biedne miasto pozostaáo przy prawach
i przywilejach, byáo áaskawie chronione, przekazaá klucze od
miasta, których pasek byá obciągniĊty zielonym jedwabiem
(…). NastĊpnie sekretarz królewski zwróciá klucze i oĞwiadczyá Radzie w imieniu jego Królewskiego Majestatu, aby ona
i caáe mieszczaĔstwo okazywaáo w przyszáoĞci posáuszeĔstwo
i wiernoĞü jak dotychczas. Jego Królewski Majestat darzy
miasto swą áaską i pozostawia mu wszystkie jego prawa i wolnoĞci. Po czym Rada w gáĊbokim szacunku poĪegnaáa króla,
zaĞ mieszczaĔstwu polecono, aby na pobrzeĪu w uformowanym szyku przemaszerowaáo przed królewskim statkiem. (…)
Tego wieczoru Jego Królewska MoĞü nie wszedá do miasta,
lecz jedynie jego oficerowie i dworzanie. Posiáek przygotowano nad Wisáą, miasto musiaáo dostarczyü áaw, drzewa opaáowego i tyle ĪywnoĞci dostarczyü do kuchni, ile moĪna byáo
zdobyü; tych, którzy pozostali na statku zaopatrzyáy barki
z Elbląga i GdaĔska. NastĊpnego dnia Jego Królewska MoĞü
wraz ze Ğwitą udaá siĊ do koĞcioáa dominikanów, zaĞ mieszczanie ustawili siĊ po obu stronach juĪ od bramy promowej
tak, by Jego MoĞü mógá przejechaü. Po skoĔczonej mszy odjechali oni niezwáocznie do GdaĔska; caáe mieszczaĔstwo
maszerowaáo ze sztandarami i muzyką przed powozem aĪ
do murowanego krzyĪa przed Wysoką Bramą, gdzie znowu
ustawiono siĊ w szpalerze i kiedy Jego Królewska MoĞü wraz
ze Ğwitą przejechaá, oddano salwĊ z broni. Po czym wszyscy
wrócili siĊ i kaĪdy poszedá do swoich zajĊü.
Król szwedzki Gustaw Adolf, wybitny strateg wojskowy,
zająá Tczew w 1626 roku. Wylądowaá w Piáawie i z oĞmiotysiĊczną armią maszerowaá w kierunku Tczewa, z prawej
strony Wisáy, niszczyá i plądrowaá wszystkie osady po drodze. 21 lipca armia stanĊáa w Lisewie. Do miasta przez WisáĊ przeprawiáo siĊ 500 piechurów. Nie dokonano zniszczeĔ,
ale mieszczan obciąĪono wyĪywieniem armii. Zatrzymano
wszystkie áodzie páynące z poáudnia. Towary wyáadowano,
a áodzie posáuĪyáy do budowy mostu zwodzonego przez
WisáĊ, przez który przeprawiono wojsko do Tczewa, który
dodatkowo ufortyfikowano i uczyniono warownym obozem
przez trzy lata. Jak pisze J. A. Schneider, 4/178 miejsce to
(Tczew) jest kluczem do gdaĔskich i malborskich ĩuáaw,
a król dodaá mówiąc: miejsce to ma byü w przyszáoĞci okularami GdaĔska i tak ma siĊ nazywaü.
Napoleon I – cesarz Francuzów, zdaniem F. Schulza
4/91 byá w Tczewie kilka razy: po raz pierwszy 23 kwietnia
1807 roku, by obejrzeü roboty fortyfikacyjne. Wróciá jednakĪe wieczorem o godzinie 10 do Malborka, gdzie miaá swoją
gáówną kwaterĊ. Ponownie przybyá do Tczewa 31 maja tegoĪ
roku, gdy udawaá siĊ do GdaĔska i wracaá 2 czerwca przez
Tczew… MieszkaĔcy, którzy mieli okazjĊ oglądania go z bliska, opowiadali, Īe miaá na sobie skromny szary páaszcz prawie koloru piachu bez jakichkolwiek odznaczeĔ, podczas gdy
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jego generaáowie byli obrzuceni haftowanym záotem. I zawsze
jadaá sam przy maáym stoliku, podczas gdy jego osobisty Mameluk z obnaĪoną szablą trzymaá straĪ przy drzwiach.
Napoleon byá jeszcze w Tczewie piĊü lat póĨniej, m.in.
pobyt ten byá związany z pracami przy budowie mostu pontonowego przez WisáĊ, który sáuĪyá przeprawie wojsk maszerujących na RosjĊ.
W 1851 roku Fryderyk Wilhelm IV (od 1840 roku król
pruski) w dniu 27 lipca poáoĪyá kamieĔ wĊgielny pod budowĊ mostu przez WisáĊ. Rok póĨniej, w trakcie podróĪy
do GdaĔska równieĪ przybyá do Tczewa, by obejrzeü postĊp
prac. Prace postĊpowaáy szybko naprzód i szeĞü lat póĨniej,
12 paĨdziernika 1857 roku przejechaá pierwszy pociąg przez
ten most. 4/108.
Józef Haller – Naczelny Wódz Wojsk Polskich na Zachodzie i w Rosji, 30 stycznia 1920 roku zakoĔczyá rządy
niemieckie w Tczewie.
Eugeniusz Kwiatkowski, minister przemysáu i handlu
– 12 grudnia 1926 roku uczestniczyá w poĞwiĊceniu floty
Towarzystwa ĩeglugi Wisáa-Baátyk.

Rybakiem byü...

N

ie tylko znaczyáo, Īe byli to ludzie ciĊĪkiej pracy.
Nigdy nie naleĪeli do zamoĪnej grupy mieszkaĔców. Po lokacji Tczewa na prawie lubeckim i wczeĞniej nie byli obywatelami, nie mieli praw mieszczaĔskich.
Mieszkali poza murami grodu na Dolnym MieĞcie, w osadzie
rybackiej, w drewnianych domkach obok portu (ryc. 4).
Liczni historycy potwierdzają, Īe status nie odpowiadaá ich
roli gáównego dostawcy ryb na stoáy mieszczan. Prawo lubeckie, na którym oparto w 1260 roku dokument Sambora II o
lokacji miasta brzmi: WisáĊ oddano do wolnego poĪytkowania na poáów ryb. Warto odnotowaü, Īe Wisáa w granicach
posiadáoĞci miejskich liczyáa ok. 15 km, od wsi GorzĊdziej
po rozlegáe áąki wsi Czatkowy.
W czasach panowania KrzyĪaków od 1309 roku do pokoju toruĔskiego w 1466 roku zawieszono status prawny
z 1260 roku i w 1364 roku, dokonano jego regulacji w oparciu o prawo cheámiĔskie. Stracili m.in. rybacy wolny poáów
ryb. Zakon zachowaá dla siebie wyáącznoĞü w eksploatacji
przeprawy promowej oraz ryboáówstwa. W póĨniejszych
latach wprowadzona dzierĪawa odcinków Wisáy obciąĪaáa
rybaków takĪe trybutem na rzecz wójta zakonnego kaĪdą
czwartą rybą. I tak pozostaáo przez dáugie lata, a dzierĪawa
ma miejsce aktualnie. Takim dzierĪawcą byá mieszczanin
Michaá Gliniec, którego zasáugą jest zorganizowanie ryba-

ryc. 4
Stary Tczew wg sztychu Hastekuvha z 1681 roku.

Wyk. Bolesáaw RogiĔski
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ków w bractwo. Cech rybacki istniaá od XIV wieku, ale brak
o nim wiadomoĞci juĪ od XVII wieku. Wedáug Romana Klima,
w 1510 roku do cechu naleĪaáo dziewiĊciu dzierĪawców rybackich, w 1570 roku – piĊtnastu, a w 1664 roku – siedmiu.
W czasach Sambora II i ksiąĪąt pomorskich, a nawet
w czasach krzyĪackich ograniczeĔ ryboáówstwo miaáo mocną pozycjĊ gospodarczą.
TakĪe tczewscy dominikanie sprowadzeni w 1289 roku
mieli prawo poáowu ryb w WiĞle, strumieniach, potokach
i rzekach, a nawet prawo Īeglugi i przeprawy przez WisáĊ.
Posiadamy informacjĊ, Īe w 1294 roku szyprowie wiĞlani zawiązali konfederacjĊ, która od XIII wieku zaczĊáa
ksztaátowaü zwyczajowe prawo wiĞlane, którym objĊto sterników, szyprów, marynarzy i rybaków.
PoĪar w 1577 roku zniszczyá dokumentacjĊ konfederacji
i bractwa rybackiego. Rada Miejska reaktywowaáa te dokumenty w postaci odnowionych statutów. Dla przykáadu podajĊ w caáoĞci regulacjĊ ĞwiadczeĔ rybaków na rzecz miasta.
Wilkierz Królewskiego Miasta Tczewa, początkowo
zamkniĊty i uchwalony przez wszystkie ordynki na Ratuszu dnia 26 kwietnia Anno 1582. NastĊpnie ulepszony dnia
24 marca Anno 1599 oraz poszerzony o wiele artykuáów.
O rybakach
130. Kto przyniesie ryby na targ, ten winien je sprzedaü nie póĨniej niĪ do poáudnia nastĊpnego dnia, pod karą
20 guldenów.
131. Wszyscy rybacy winni przynosiü záapane ryby na
nasz targ i tu je sprzedawaü; jeĪeli zaniosą je gdzieĞ indziej,
to stracą swe mieszkanie.
132. Gdy rybak przyniesie ryby na targ, a Burmistrz lub
radni, czy Panowie Targowi stwierdzą, Īe są one nieĞwieĪe,
wtedy rybak na ich polecenie winien usunąü te ryby z targu.
133. Panowie Targowi winni pilnowaü na targu rybnym,
aby nikt nie mógá dokonywaü przedkupu ryb przed godziną
dwunastą. ĩaden rybak nie powinien równieĪ pomagaü obcemu handlarzowi ryb, pod karą 12 guldenów.
Tekst podali: Aleksandra Leszkowska-Maciejewska
i Tadeusz Maciejewski. 11/27-28.

Wilkierz wskazuje, Īe spoĪycie ryb w mieĞcie byáo duĪe,
poniewaĪ zabroniono sprzedaĪy poza miastem. Byli wiĊc rybacy znaczącą grupą zawodową, która w wilkierzu miaáa osobny rozdziaá. JednakĪe autorzy dostĊpnych publikacji nie przypisują rybakom wiĊkszego znaczenia spoáecznego, niektórzy
wrĊcz twierdzą, Īe nie sprostali zapotrzebowaniu na rybĊ. Ja
uwaĪam, Īe spoĪycie ryb byáo duĪe, ale na specjalnym targu
rybnym sprzedawali tylko miejscowi rybacy. JeĞliby nie sprostali zapotrzebowaniu, to dopuszczono by innych rybaków.
àodzie tczewskich rybaków byáy trwaáym elementem krajobrazu Wisáy, to one kaĪdego dnia przemierzaáy jej wody.
Wspóáczesna relacja o pracy rybaka, podana przez HelenĊ
Latopolską, córkĊ, ĪonĊ i tczewską rybaczkĊ 1/78 niewiele odbiega od pracy rybaków czasów wilkierza.
W áodzi do poáowu ryb, muszą byü dwie osoby. Mój BoĪe,
ileĪ to razy siadaáam, aby zastąpiü tego drugiego. Najstarszy
syn poszedá do wojska, a ja za niego do áodzi! Oj znam, znam
i zwyczaje rybackie i róĪne przesądy. PamiĊtam sprzĊty rybackie, te dawne, prymitywne – dziĞ byĞmy powiedzieli – „zacofane” sieci. Praca byáa bardzo ciĊĪka. Z biegiem czasu
rybacy dziĊki wáasnym pomysáom uáatwiali sobie robotĊ, a potem przyszáy motorki (...). Ryboáówstwo Ğródlądowe na rzece
równaáo siĊ rolnictwu, nie byáo wolnego popoáudnia, wolnych
sobót, dnia ani nocy. Gdy przyszedá sezon i ryba száa, áowiáo
siĊ we dnie i noce. Kiedy nastąpiáa duĪa woda czy wczesna
zima, koĔczyá siĊ zarobek. Pomimo to praca nadal száa swoim
trybem, trzeba byáo bowiem naprawiü sieci i Īyü z tego, co
zarobiáo siĊ jesienią. Takie to byáo Īycie rybaka.
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ryc. 5
Stary spichlerz
z XVIII wieku.

Wyk. Bolesáaw
RogiĔski

JuĪ od 1400 roku duĪą rolĊ zaczĊli odgrywaü wáaĞciciele szkut wiĞlanych, tym samym moĪna mówiü o rozwoju
Īeglugi na WiĞle. Fakt ten sprzyjaá handlowi zboĪem, które
skupowano z okolicznych wsi, gromadzono w spichlerzach
budowanych przy brzegu Wisáy. W Tczewie byáy spichrze
ksiąĪĊce, miejskie, komturskie, staroĞciĔskie i joanicki
(ryc. 5).
Tym samym Tczew przeksztaáciá siĊ w znaczny oĞrodek
handlu zboĪem. Trudnili siĊ tym rolnicy, którzy byli producentami zboĪa i je sprzedawali, byli takĪe flisakami, którzy
spáawiali drewno.
Handel zboĪem pociągaá za sobą rozwój Īeglugi wiĞlanej. Oprócz szyprów wystĊpują na Dolnym MieĞcie szkutnicy i cieĞle okrĊtowi (ryc. 5). Tczewianin Jan Lyklett (17361759) byá wáaĞcicielem flotylli, a jednoczeĞnie handlowaá
zboĪem. Flisacy wiĞlani wywodzili siĊ z okolicznych cháopów paĔszczyĨnianych przyuczonych do rzecznego rzemiosáa. PoáoĪenie Tczewa nad Wisáą, oprócz pozytywów, niosáo,
szczególnie dla ludzi związanych zawodowo z Wisáą, uciąĪliwą zaleĪnoĞü od pogody. Byli wiĊc rybacy i flisacy naraĪeni
na wiĞlane sztormy niosące deszcze i ĞnieĪyce.
Stanisáaw Mrozek w cytowanej juĪ ksiąĪce „Tczewski
Genius Loci” 4/103 wykorzystaá kronikĊ Jana Henryka
Schneidera, z której wynotowaáem:

Wisáa, jak pisze autor kroniki, Schneider jest rzeką, która zimą kapryĞnie zamarza i odmarza, irytując mieszkaĔców
miasta. Rzeka irytowaáa przede wszystkim tych, którzy mieli
interes po jej drugiej stronie. ĩywe kontakty Tczewa z „tamtą” stroną rzeki czyniáy niezwykle aktualnym i wrĊcz palącym problem komunikacji przez WisáĊ. Nie są przypadkowe
w Kronice takĪe wzmianki o powodziach i urządzeniach uáatwiających przekraczanie Wisáy, jak przystaĔ lub karczma
promowa, którą zbudowano w 1734 roku. JeĞli mrozy byáy
wielkie i bardziej dáugotrwaáe – Wisáa zamarzaáa grubą warstwą lodu i przejazd przez nią nie stanowiá problemu nawet
dla furmanek lub bryczek. Ale na przeáomie zimy i wiosny,
kiedy to zamarzaáa na krótko albo száa kra, miasto przez
dáuĪszy czas nie byáo w stanie zapewniü poáączenia GdaĔska
z Warszawą. Dopiero po odpáyniĊciu ostatnich lodów i perspektywie na staáą ciepáą pogodĊ wyciągano z portu zimowego áodzie, by zbudowaü na nich most albo uruchamiano prom
otwierano karczmĊ. Wiosna przywracaáa staáe wiĊzy ze Ğwiatem wschodnim, i poáudniowym, to znaczy z sercem Polski.
OĪywiaá siĊ ruch takĪe na samej rzece, gáównie transport
páodów rolnych z gáĊbi kraju.
Oto kilka przykáadów:
Rok 1732 – Marzec: Trzeciego dnia w marcu Wisáa, która
staáa od BoĪego Narodzenia poprzedniego roku, znowu ruszyáa.
(...)
Rok 1734 – GrudzieĔ: Na początku tego miesiąca byáa znowu áagodna pogoda, nie doĞü mroĨna, dlatego Wisáy nie moĪna byáo przekraczaü. Jego Excelencja wojewoda Poniatowski,
marszaáek nadworny BialiĔski i inne dostojnoĞci byáy zmuszone zatrzymaü siĊ na kilka dni u nas, aĪ szóstego tego miesiąca
przez sáabo zamarzniĊtą WisáĊ we wielkim niebezpieczeĔstwie
przeprowadzono ich na drugą stronĊ.
(...)
Rok 1737 – Luty: Sztormowa pogoda byáa takĪe w tym
miesiącu. Jedenastego stanĊáa Wisáa, moĪna byáo chodziü na
drugą stronĊ, a nawet jeĨdziü. RadoĞü byáa jednak krótkotrwaáa. Wnet mieliĞmy znowu odwilĪ, wichry i deszcz.
(...)
Rok 1738 – StyczeĔ: Z początkiem nowego roku nadszedá
wreszcie mróz. Czwartego stanĊáa Wisáa. NastĊpnego dnia
juĪ poruszaáy siĊ po niej konie i wozy.
(...)
Rok 1739 – Ostatni rok Kroniki to niewątpliwie jeden
z ciekawszych, jeĞli chodzi o pogodĊ. Notujemy w nim wielkie mrozy: w styczniu 83 stopnie wedáug Fahrenheita, które
notowaliĞmy juĪ w marcu 1736 roku, czyli 28,3 stopni wedáug
Celsjusza. Byáy to mrozy na tutejszych terenach dziĞ prawie
nieznane. Ale niezwykáe upaáy w tymĪe roku takĪe daáy siĊ
we znaki Tczewowi: w lipcu termometr Fahrenheita wskazywaá 87 i 92 stopni, czyli 30 stopni i 33 stopni Celsjusza. ZaĞ
w listopadzie znowu mrozy 71 i 87 stopni Fahrenheita, czyli
21,6 i 30,5 stopni Celsjusza.

Od portu do mostu drogowo-kolejowego

J

ryc. 5
Szkuty na WiĞle, Andrzej Lipniewski 1987 r.,
páótno, olej, [w:] Wisáa w dziejach GdaĔska i PowiĞla,
GdaĔsk 2006.

KMR

uĪ trzynastowieczny wáadca Tczewa znalazá wĞród
parowów z ciekami i rzeczkami dogodne miejsce dla
swojej floty handlowej i wojennej – zaciszny port.
Byáa to wówczas przystaĔ rybacka. MoĪna byáo cumowaü
tu flotĊ handlową i wojenną. Port na przestrzeni wieków,
tj. od XIII do początków XVII w., przeksztaáciá siĊ w rzecznohandlowy oraz wojenny. W pobliĪu portu zlokalizowane byáy
spichrze. Z uwagi na bliskoĞü GdaĔska Tczew nie byá nigdy
znaczącym miejscem dla przeáadunku towarów, ale miaá dogodne poáoĪenie na poáączeniu trzech traktów: jednego wodnego i dwóch lądowych. Port tczewski byá ostatnim duĪym por-
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tem rzecznym przed GdaĔskiem, wiĊc tutaj kupowano taĔsze
niĪ w GdaĔsku alkohole i wiele innych produktów. Szczegóáowy opis portu podajĊ za Ireneuszem Modzelewskim 9/89.
WejĞcie do portu leĪaáo na poáudniowym odcinku dzisiejszej ulicy Nad Wisáą i dalej wody basenu portowego wchodziáy w gáĊbokie i szerokie jary, na obecny teren parku miejskiego i ulicy Wąskiej, wzdáuĪ poáudniowych murów miejskich.
Na cyplu lądu (poáudniowy odcinek ulicy Chopina), oddzielonym od miasta suchą fosą, znajdowaáy siĊ nabrzeĪa przeáadunkowe, warsztat szkutniczy do naprawy i budowy statków.
Port stanowiá miejsce postoju floty wojennej Sambora II,
o której zachowaáy siĊ wzmianki w dokumentach. Staáy
w nim statki tczewskie i obcych kupców oraz áodzie rybackie.
W XIII wieku port tczewski peániá rolĊ portu rzeczno-morskiego. (...) OsáoniĊte od nurtu Wisáy wejĞcie do portu gwarantowaáo spokojnie przezimowanie zacumowanych jednostek
i chroniáo je przed zniszczeniem w okresie powodzi i spáywu
kry. Na okres zimowy do portu Ğciągano promy i stojące na
WiĞle do 1308 roku dwa máyny páywające, naleĪące do mieszczan tczewskich. Ten naturalny port istniaá do początku XVII
wieku. Kres jego istnienia przyniosáy prace armii szwedzkiej,
budującej nowoczesne fortyfikacje ziemne, które spowodowaáo zasypanie wejĞcia do portu i osuszenie jarów.
Historycy twierdzą, Īe przeprawa przez WisáĊ miaáa metrykĊ starszą od samego miasta. Nasuwa mi siĊ taka myĞl:
port, przeprawa, stacja celna – to kolejne dowody na nasze
związki z Wisáą, a bĊdzie tych związków jeszcze wiĊcej.
Korzystający z przewozu promem musieli otrzymaü zezwolenie przejazdu przez centrum grodu i nastĊpnie opuĞciü
bramĊ Przewozową (Malborską), poniĪej której byáo miejsce, gdzie cumowaá prom.
Dzisiaj taki transport towaru do brzegu Wisáy rozpoczynaáby siĊ u wylotu ul. Wojska Polskiego przed pl. Piásudskiego dalej ul. Jarosáawa Dąbrowskiego przez Plac Hallera
dalej ulicą Okrzei do brzegu Wisáy.
Przeprawa przez rzekĊ byáa dwuetapowa. Obsáugiwaáy
ją dwa promy poruszane rĊcznie. Jeden prom áączyá tczewski brzeg z wyspą leĪącą poĞrodku rzeki, a drugi wyspĊ
z prawym brzegiem rzeki na poáudnie od Lisewa.
Kilka zdaĔ na temat tej wyspy, poniewaĪ „wojna” miasta
z Lisewem wybucháa w 1616 roku i zapisaáa siĊ na kartach
dziejów Tczewa. Trwaáa wiele lat. Wyspa ta byáa kilometr
dáugoĞci áachą, która w ciągu dziesiĊcioleci siĊ powiĊkszaáa
w wyniku przymulania brzegów naleĪących do Lisewa. PoniewaĪ przykryta byáa drzewami i áąkami zyskaáa znaczną
wartoĞü gospodarczą, a tym samym interesowali siĊ nią koszykarze, hodowcy bydáa, a takĪe rybacy z obu stron rzeki.
W latach 1825-1836 brzeg Wisáy od strony miasta zostaá uregulowany, a wyspa naturalnie zrosáa siĊ z brzegiem lisewskim
i spór przestaá byü „wojną”.
Przeprawa promowa znajdowaáa siĊ we wáadaniu mieszczan i przynosiáa miastu, jak pisze Ireneusz Modzelewski,
pokaĨne dochody. Do 1309 roku 2/3 z dochodów otrzymywaá burmistrz. Zakon KrzyĪacki dokonaá po tym roku powtórnej lokacji miasta i swoje rządy opará na prawie cheámiĔskim.

Prawo uĪytkowania przeprawy kosztowaáo 100 grzywien
rocznego czynszu. W innych obrazach historii miasta Rada
Miejska ustalaáa wysokoĞü opáat za korzystanie z promu.
Prace promu zawieszano w okresie zimy i w czasie roztopów wiosennych. Zimą, aby przeprawiü ludzi i przewieĨü
towary, taflĊ lodową wzmacniano faszyną i tak powstawaáa droga przeprawowa. Warto w tym miejscu dodaü, Īe
w okresie napoleoĔskim, kiedy generaá Jan Henryk Dąbrowski
23 lutego 1807 roku zaatakowaá Tczew, a Prusacy zaczĊli
uciekaü przez zamarzniĊtą WisáĊ do Lisewa, lód bombardowany z lądu zaáamaá siĊ i wszyscy potonĊli.
W tym teĪ roku Francuzi pobudowali przez WisáĊ most
pontonowy, którym w 1812 roku przeprawili swoje wojska.
Kolejna przeprawa powstaáa w związku z uaktywnieniem siĊ drogi Berlin – Królewiec. Byá to przeniesiony
z Kwidzyna w 1825 roku most páywający. Elementy skáadowe tego mostu magazynowano w okresie zimy i roztopów
w tzw. porcie zimowym. Ten port, w którym woda znajdowaáa siĊ powyĪej poziomu wody w WiĞle byá w miejscu dzisiejszej siedziby PrzedsiĊbiorstwa Budownictwa Wodnego.
Tym samym prom staá siĊ nieuĪyteczny i zostaá sprzedany za
17 tysiĊcy talarów. PieniĊĪny przywilej utrzymywania przeprawy przez WisáĊ wykupiá od miasta rząd pruski po 1866
roku juĪ po wybudowaniu mostu staáego za 6933 talary.
Poáowa XIX wieku przyniosáa przeáom w Īyciu gospodarczym miasteczka, jakim w 1825 roku byá Tczew (2097
m.). Budowa linii kolejowej Berlin – Królewiec i przekroczenie Wisáy w Tczewie staáo siĊ faktem. Ta decyzja to rodowód
liczących dziĞ ponad 150 lat tczewskich mostów przez WisáĊ.
Mają te mosty bogatą literaturĊ, ograniczĊ siĊ jedynie do wybranych faktów historycznych, które zdaniem Romana Klima
10/62 mają wymiar specjalny i o duĪym zasiĊgu, szczególnie
w odniesieniu do losów miasta. Dodam, Īe nie tylko.
Oto kilka faktów historycznych. Pierwszy most drogowokolejowy, w póĨniejszych latach tylko drogowy rozpoczĊto
budowaü 8 wrzeĞnia 1845 roku. Szybko roboty wstrzymano ze
wzglĊdu na duĪe koszty, poniewaĪ miaá to byü most áaĔcuchowy. Jego projektantem byá Carl Lentze. TenĪe Lentze rezygnując
z swojego projektu, zaplanowaá most belkowy o konstrukcji kratownicowej. Realizatorem tego projektu zostaá Rudolf Edward
Schinz, pochowany w 1857 roku na cmentarzu ewangelickim
w Tczewie. Pionierskie w tym projekcie byáo uáoĪenie przĊseá o
dáugoĞci 130,88 metrów w siedem olbrzymich filarów ustawionych
na specjalnym fundamencie o powierzchni 133 m2. Filary miaáy
okrągáe neogotyckie wieĪyczki, z których pozostaáy tylko cztery.
Przyczóáki koĔczyáy siĊ bramami: wejĞciową od strony Tczewa,
która przyozdobiona byáa reliefem przedstawiającym akt oddania
mostu na uĪytek publiczny przez Fryderyka Wilhelma IV. Natomiast na bramie od strony Lisewa byáa umieszczona páaskorzeĨba, która pokazywaáa wielkiego mistrza Winryka Kniprode. Most
ten áącznie z bramami wybudowano w latach 1850-1857 (ryc. 6).
Drugi most przeznaczony wyáącznie o ruchu kolejowego, którego konstruktorem byá George Ch. Mechrtens oddano do uĪytku
w 1891 roku (ryc. 7).
We wspóáczesnej historii mostów odnotowujemy waĪny
fakt: 1 wrzeĞnia 1939 roku zburzono cztery filary, co spowo-

ryc. 7
ryc. 6
Drugi most kolejowy przez WisáĊ w Tczewie
Pierwszy Īelazny most przez WisáĊ w Tczewie
Folder „Historyczne mosty tczewskie” ze zbiorów UM w Tczewie
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W táumaczeniu brzmi:
Ten historyczny most jest pierwszym przykáadem
aĪurowego mostu rurowego o wielkiej rozpiĊtoĞci
na kontynencie europejskim. Jest poáączeniem oryginalnej
koncepcji amerykaĔskich drewnianych mostów kratownicowych z koncepcją rurową mostu Britannia w Walii. Rozwinąá
nowy typ kratownicy gĊstoĪebrowej wykonanej z Īelaza.
Ten inĪynierski wzorzec byá nastĊpnie rozpowszechniony
na caáym kontynencie europejskim.

14 maja 2004 roku most zostaá uznany za zabytek
przez AmerykaĔskie Stowarzyszenie InĪynierów
Budownictwa, co poĞwiadcza ww. tablica

dowaáo straty czasu w przeprawie przez WisáĊ grupy Armii
Póánoc na wschód. 8 marca 1945 roku mosty wysadzili Niemcy. 24 marca 1947 roku, czyli 16 dni po odbudowaniu mostu
kolejowego ruszyáy lody i pod naporem olbrzymich zwaáów
kry most runąá w nurty Wisáy, a uszkodzenia siĊgaáy 80 %.
MoĪna lata budowy mostów nazwaü przeáomem, poniewaĪ, jakbyĞmy to dziĞ nazwali, „boom inwestycyjny” wpáynąá na powstanie w Tczewie przedsiĊbiorstw pracujących
na rzecz kolei i wáaĞnie budowy mostów. Zatrudniano 5300
pracowników. Stan zatrudnienia wpáywaá na wzrost liczby
mieszkaĔców. I tak w roku 1825 odnotowujemy 2097 mieszkaĔców, a w 1843 roku juĪ 3610, zaĞ po zakoĔczeniu budowy
– 5818. Dla tych potrzeb zbudowano w 1848 roku cegielniĊ
na obszarze dzisiejszego osiedla CzyĪykowo, wówczas Knybawie. Cegielnia ta produkowaáa Īóátą cegáĊ klinkierską. Na
miejscu dawnej cukrowni zbudowano cementowniĊ. W máynie przygotowywano bloki kamienne sprowadzane Wisáą. Na
miejscu dzisiejszego kompleksu Eaton zbudowano odlewniĊ
Īelaza i fabrykĊ maszyn. Po wybudowaniu mostu powstaáa
fabryka Muscate, fabryka maszyn Kriesla, fabryka wyrobów
cementowych Hoffmana i fabryka wyrobów metalowych
Klecha (dziĞ w zabytkowym budynku fabrycznym mieĞci siĊ
Muzeum Wisáy i Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy). Roman Klim 10/65, pierwszy kierownik Muzeum
Wisáy pisze tak: ta fabryka stanowi jakby wiĞlany symbol, poniewaĪ wyrosáa z rzeki i po dzieĔ dzisiejszy utrzymuje z nią
związek. Lepiej związków Tczewa z Wisáą nie moĪna opisaü!

Od Szkoáy Morskiej do Portu Morskiego

Z

wiązki Tczewa z Wisáą mogáa zwielokrotniü PaĔstwowa Szkoáa Morska powoáana przez szefa Departamentu Spraw Morskich, kontradmiraáa Kazimierza PorĊbskiego, 17 czerwca 1920 roku. Tczew byá
wtedy na ustach wszystkich Polaków. A wynikaáo to z zafascynowania odzyskania dostĊpu do morza. ChĊtnych do
zostania uczniami tczewskiej szkoáy byáy setki.
Szkoáa rozpoczynaáa od zera. Niepisaną jej dewizą byáo
to, Īe absolwenci w kaĪdej sytuacji musieli sami sobie radziü, np. w czasie panującego bezrobocia, a takĪe jako zwykli marynarze. Czas pokazaá, Īe ta dewiza znalazáa pokrycie
w przyszáej sáuĪbie na statkach handlowych, a takĪe w czasie
II wojny Ğwiatowej w marynarce najemnej: Īyciorys kaĪdego
z nich starczyáby na ksiąĪkĊ. Najstarsi przeĪyli dwie wojny,
dwa razy budowali od nowa PolskĊ morską, doĞwiadczyli
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biedy i bezrobocia. Pierwsi páywali pod polską banderą, byli
w oflagach i na tuáaczce, páywali w angielskich konwojach.
Zachowali pamiĊü o morzu i Tczewie.
Jedno z najnowszych osiedli miejskich nosi imiĊ pierwszego
dyrektora PSM kmdra por. inĪ. Antoniego Garnuszewskiego.
ĝcisáy związek z PaĔstwową Szkoáą Morską ma utworzenie 11 maja 1924 roku Polskiego Związku ĩeglarskiego.
Organizacja ta trwa i integruje Ğrodowiska Īeglarskie.
W 60. rocznicĊ powstania w Tczewie PaĔstwowej Szkoáy
Morskiej witaáem jako prezydent miasta absolwentów Szkoáy Morskiej na lisewskim brzegu Wisáy nastĊpującymi sáowami: DziĞ, kiedy po 60 latach wspominam o Tczewie – tak
bliskim stania siĊ pierwszym portem morskim nie mogĊ nie
podkreĞliü faktu, Īe temu okresowi miasto zawdziĊcza bodaj
najwiĊcej, swój rozgáos i popularnoĞü. Wychodząca wówczas
„Polityka” napisaáa, Īe witając goĞci, powiedziaáem: Tczew
zawsze miaá pĊd ku morzu, ale jakoĞ mu nie wychodziáo.
Port na WiĞle juĪ od XIII wieku miaá byü oczekiwaną
szansą na rozwój aĪ do dwudziestolecia miĊdzywojennego.
Oknem na szeroki Ğwiat i oznaką wygrania szansy morskiej
byáa PaĔstwowa Szkoáa Morska. Z chwilą otwarcia w siedzibie ówczesnego Zarządu Dróg Wodnych pierwszych
referatów morskich wszystko wskazywaáo na powstanie
portu rzeczno-morskiego. Pierwszy transport broni barkami
z GdaĔska do przystani rzecznej staá siĊ konkretną juĪ nie
oznaką, ale generalną próbą portu rzeczno-morskiego.
By Tczew staá siĊ wiĞlaną bramą do morza musiaá speániaü okreĞlone warunki: byá tu juĪ wtedy najwiĊkszy w Polsce
póánocnej wĊzeá kolejowy, byáa na naszym odcinku w miarĊ
uregulowana Wisáa. Tczewianie szybko chcieli wykorzystaü
nadarzającą siĊ okazjĊ, powstaáa przystaĔ przeáadunku drewna, póĨniej port, prawdopodobnie uznawany za morski.
Portowym nadziejom miasta poĞwiĊcono publikacje
ksiąĪkowe i artykuáy prasowe. Postanowiáem, Īe nie bĊdĊ
pisaá kolejnej wzmianki. JednakĪe ten historyczny fakt
nie moĪe ujĞü uwadze przy prezentacji naszych związków
z Wisáą, dlatego posáuĪĊ siĊ w tym miejscu tekstem Kazimierza Ickiewicza 7/31-35 z popularnonaukowej ksiąĪeczki
pt. „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku”:
Tczew juĪ w latach 1918-1920 peániá pewne, chociaĪ
skromne, funkcje portowe, gáównie w zakresie Īeglugi rzecznej. Zatrzymywaáy siĊ tu statki pasaĪerskie páynące Wisáą
z gáĊbi kraju do GdaĔska, Gdyni, na Hel i z powrotem. Cumowaáy teĪ liczne barki przewoĪące róĪne towary. Tczewianie
mieli jednak ambicje, by rozbudowaü port w swoim mieĞcie.
Losy zaczątku tego portu morskiego potoczyáy siĊ doĞü niefortunnie. Wielka powódĨ w 1924 roku zniszczyáa urządzenia
portowe. Straty byáy tak wielkie, Īe na pewien czas zaniechano pierwotnych planów budowy. Dopiero w 1925 roku
z duĪą energią przystąpiono do nowych prac. Z początkiem
nastĊpnego roku, na podstawie decyzji Ministra Przemysáu
i Handlu w Warszawie, Wojewody Pomorskiego oraz memoriaáu Magistratu Miasta Tczewa, przy wydatnej inicjatywie Izby Przemysáowo-Handlowej w Grudziądzu, powstaá
w Tczewie port. Roboty zakrojone na duĪą skalĊ przebiegaáy
w szybkim tempie. Tym razem celem przedsiĊwziĊcia byáa
budowa obiektów do przeáadunku wĊgla. Poszerzone zostaáy
na dáugoĞci 350 m, wzdáuĪ nabrzeĪa Wisáy, tory kolejowe. WyposaĪono je w szereg zwrotnic. Uruchomiono cztery punkty
przeáadunkowe. Na dwóch punktach wĊgiel przeáadowywano przy pomocy rĊcznych taczek, dwa nastĊpne byáy zmechanizowane. Polski wĊgiel juĪ wiosną 1926 roku áadowano na
statki páynące do Danii i Belgii, a nastĊpnie do wszystkich
krajów nadbaátyckich… Dodam w tym miejscu za Eugeniuszem Kwiatkowskim 9/7: (z mostu kolejowego w Tczewie)
lejami sypano Ğląski wĊgiel do luków stateczków rozmaitych
bander. Oniemieli z wraĪenia na to wszystko gdaĔszczanie,
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którym jeszcze do niedawna pomysá wywoĪenia wĊgla przez
odlegáe porty wydawaá siĊ jakĪe nierozsądny, nie licujący
wrĊcz z ekonomicznym rachunkiem, jeĞli juĪ, to mający wiĊcej wspólnego z typowo sáowiaĔskim brakiem rozsądku. Ale
juĪ po paru dniach ci bierni do niedawna, peáni sceptycyzmu
obserwatorzy przyáączyli siĊ do wielce zyskownej akcji.
Eksploatacją portu i transportu zajmowaáo siĊ Towarzystwo ĩeglugowe Wisáa – Baátyk, powoáane do Īycia przez
konsorcjum kopalĔ ZagáĊbia Dąbrowskiego, dysponujące
szeĞcioma holownikami i czternastoma lichterami. DuĪym
nakáadem Ğrodków budowano dalsze, coraz bardziej nowoczesne, urządzenia portowe. Potrzebom Portu Handlowego
Rzeczypospolitej w Tczewie miaáa sáuĪyü wielka kolejowa
stacja rozrządowa w Zajączkowie Tczewskim (…). Trwaá regularny ruch pasaĪerski w górĊ i w dóá Wisáy. (...) Dziaáo siĊ
to wszystko za sprawą spóáki Vistula, która liniĊ tĊ utrzymywaáa. Poza tym czynne byáy linie lokalne z Tczewa do Gniewa czy ĝwiecia, a nawet pomorski kurs do Torunia. SprawĊ portu uznano jednak za przesądzoną na korzyĞü Gdyni.
W latach wielkiego kryzysu gospodarczego nie potrafiono
juĪ przywróciü Tczewowi utraconej rangi portu morskiego,
za jaki zostaá uznany w 1926 roku przez wáadze paĔstwowe.
Nasz awans morski nie byá trwaáy. Gdynia lepiej speániaáa warunki.
Przemysáaw Szwaczka odpowiedziaá na apel Pracowni
Edukacji Ekologicznej „Tczew za 50 lat – wizja ekologiczno-cywilizacyjna”.
Pisze o WiĞle tak: DziĊki wieloletnim staraniom ekologów samej WiĞle przywrócono dawny ksztaát i krajobraz.
Odtworzono wiele wysepek, co zmieniáo w znacznym stopniu
jej bieg i uczyniáo z niej bezpieczniejszą rzekĊ o naturalnych
wylewach. Te dziaáania doprowadziáy do zasiedlenia siĊ na
staáe wielu gatunków zwierząt, zwáaszcza ptaków, a dziĊki
nowoczesnym systemom oczyszczania wody do Wisáy powróciáo wiele rzadkich ryb, jak pstrągi czy objĊte ochroną
jesiotry. Krótko mówiąc, przywrócono jej piĊkny wizerunek
sprzed wojen Ğwiatowych.
JeĞli rola Wisáy jako szlaku przewozowego chyba siĊ juĪ
skoĔczyáa, to do wizji Przemysáawa Szwaczki dodajĊ Īyczenie, aby odbywaá siĊ regularny ruch pasaĪerski, páywaáy Īaglówki i kajaki, aby mieli profesjonalne warunki do treningu
wioĞlarze Klubu Sportowego „Unia” i wznowili dziaáalnoĞü
wioĞlarską harcerze.
CzĊĞü I tego cyklu artykuáów zakoĔczĊ fragmentem
wiersza Heleny Latopolskiej 1/79
Teraz Īal mi ciĊ rzeko moja
jaka bĊdzie przyszáoĞü twoja.

Bibliografia:
(W tekĞcie zastosowano skróty np. 1/16, gdzie 1 oznacza autora
i tytuá pracy, a 16 – stronĊ cytowaną. Zapis autorów wg kolejnoĞci
w tekĞcie artykuáu).
1. Latopolska H., „Kociewski Magazyn Regionalny” nr 3, 1987.
2. Gieszewski St., Wisáa w dziejach Polski, Wydawnictwo Morskie
1982.
3. Milewski J., Kociewie historyczne, TMZK, Starogard Gd. 1995.
4. Mrozek St., Tczewski Genius Loci, Marpress, GdaĔsk 2004.
5. Rozenkranz E., Dzieje Tczewa, Koszalin 1999.
6. Landowski R., Tczew – spacery w czasie i przestrzeni, cz. I Od
osady do miasta, Gazeta Reklamowa 1995.
7. Ickiewicz K., Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku, Tczew 2000.
8. Kwiatkowski E., MyĞl morska i pomorska, Wojewódzki OĞrodek
Kultury, GdaĔsk 1983.
9. Modzelewski I., Dzieje Tczewa, „KMR” nr 7, 1989.
10. Klim R., A dopóki páynie, „KMR” nr 4, 1987.
11. Leszkowska-Maciejewska A., Maciejewski T., Wilkierz królewskiego miasta Tczewa z 1599 roku, „KMR” nr 9, 1991.
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KOMUNIKAT Nr 1/X/08
Spoáecznego Komitetu Budowy
ĝródlądowego Statku
PasaĪersko-Wycieczkowego
w Tczewie

Spoáeczny Komitet przekazuje do publicznej wiadomoĞci informacje o pracy i wydarzeniach w okresie
27czerwca do 24 paĨdziernika 2008 roku.
1. O powoáaniu Komitetu zawiadomiono:
• marszaáków województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, warmiĔsko-mazurskiego;
• starostwa i miasta: Kwidzyn, Sztum, Malbork,
Nowy Dwór Gd., Tczew, Starogard Gd., Gmina Tczew,
organizacje pozarządowe i inne zainteresowane instytucje oraz media lokalne.
2. 5.08.2008 r. Komitet wystąpiá z pismem do 7 biur
projektów o záoĪenie w terminie do 15.11.br. oferty na
opracowanie projektu techniczno-kwalifikacyjnego na
budowĊ statku pasaĪersko-wycieczkowego.
3. 25.08.br. wystąpiono do UrzĊdu Marszaákowskiego
o wydanie decyzji na zbiórkĊ publiczną (zgodnie z ustawą
z dn. 15.03.1933 r.) na czĊĞci obszaru woj. pomorskiego.
Wydanie decyzji zostaáo chwilowo zawieszone.
4. W sierpniu i wrzeĞniu przeprowadzono konsultacje i uzgodnienia z samorządami w Kwidzynie, Nowym
Dworze Gd., Tczewie i Starogardzie Gd., w celu partnerstwa i wspóáfinansowania budowy statku.
5. Przewodniczący Komitetu we wrzeĞniu uczestniczyá w czterech komisjach przy Radzie Powiatu Tczewskiego i Radzie Miejskiej w Tczewie przedstawiając potrzebĊ integracji samorządów oraz wsparcia finansowego
budowy statku.
6. Opracowano spoáecznie wstĊpny projekt programu
budowy statku.
7. Dnia 29.09.br. w UM w Tczewie odbyáo siĊ robocze
spotkanie samorządów nadwiĞlaĔskich woj. pomorskiego. Stanowisko zajĊte przez uczestników spotkania pozwala na dalszą pracĊ Komitetu gáównie w celu pozyskiwania partnerów do wspóáfinansowania przedsiĊwziĊcia.
Komitet dziĊkuje prezydentowi Tczewa za umoĪliwienie
odbycia spotkania oraz pomoc organizacyjną. Komitet,
w imieniu stowarzyszenia Dorzecza Wisáy „Wisáa”
Oddziaá w Tczewie, informuje o zakoĔczeniu przez
ww. Stowarzyszenie zbiórki publicznej przeprowadzonej 21.06.br., zgodnie z decyzją starosty tczewskiego
z dn. 20.06.br. nr OR.5012/3/08. Ogóáem zebrano 874,31 zá
z przeznaczeniem na rozpoczĊcie przez Komitet dziaáaĔ na
rzecz budowy statku. ZbiórkĊ przeprowadzono spoáecznie.
Komitet, w imieniu Stowarzyszenia, skáada wszystkim
ofiarodawcom podziĊkowanie.
Tadeusz Wrycza
przewodniczący Komitetu
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DREWNEM PACHNðCY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO–
FOTOGRAFICZNEGO
Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Starosty Tczewskiego Witolda Sosnowskiego
Tam „jestem szczĊĞliwy
gdzie wszystko pachnie swojskoĞcią”
Zygmunt Bukowski, W tym kraju

ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Zespóá Szkóá Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie,
adres: Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel. (058) 531-00-15,
fax 531-00-15; strona WWW: www.yst.etcyew.eu, zakáadka biblioteka (regulamin konkursu)
kontakt: Irena Opala i Ewa Rogalska
adres e-mail:bibliotekazst4@wp.pl
2. Konkurs jest organizowany we wspóápracy z Miejską
Biblioteką Publiczną im. A. Skulteta w Tczewie oraz
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie.
CELE KONKURSU
1. ZgáĊbienie poczucia toĪsamoĞci z „Naszą Maáą Ojczyzną”.
2. Ksztaácenie umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ Ğrodkami
komunikacji niewerbalnej.
3. Popularyzacja dziaáaĔ plastycznych i fotograficznych
oraz poszerzenie wiedzy z w/w technik.
4. Twórcza organizacja czasu wolnego.
5. BezpoĞrednie zaangaĪowanie uczniów w promocjĊ
swojego regionu.
UCZESTNICY
Konkurs jest adresowany do uczniów szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
TREĝû PRACY
1. Przedmiotem prac powinny byü charakterystyczne, ciekawe, zaskakujące lub intrygujące obrazy z Īycia Kociewia, które wywierają na máodych ludziach wraĪenie,
przemawiają do nich, uwaĪane są za symbole regionu
bądĨ stanowią kontrowersyjne punkty na naszej mapie.
2. Uczestnicy konkursu powinni przysáaü swoje prace
w postaci wywoáanych zdjĊü lub prac plastycznych
(dopuszczalne są róĪne techniki wykonania prac).
3. Prace powinny uwzglĊdniaü cele konkursu.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą byü uczniowie szkóá
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wykonają prace indywidualnie.
2. Konkurs skierowany jest do máodzieĪy z powiatu
tczewskiego.
3. KaĪdy uczestnik moĪe nadesáaü maksymalnie 3 prace
konkursowe.
4. Do kaĪdej pracy naleĪy doáączyü informacjĊ zawierającą imiĊ i nazwisko uczestnika, klasĊ, nazwĊ szkoáy
oraz tytuá pracy.
5. Korespondencja z uczestnikami bĊdzie prowadzona
pocztą lub drogą elektroniczną.
6. Szkoáy, które zadeklarują udziaá uczniów w konkursie,
winny przesáaü karty zgáoszeĔ do organizatorów (w zaáączeniu).
7. Fotografie winny posiadaü wielkoĞü 15x 21 cm.
8. Nadesáane prace nie bĊdą odsyáane.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpáatnej
reprodukcji nadesáanych do konkursu prac, a takĪe do
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ich wyeksponowania na wystawach pokonkursowych
oraz w innych publikacjach związanych z dziaáalnoĞcią
organizatora.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialnoĞci za ewentualne uszkodzenia lub zaginiĊcia prac w transporcie
pocztowym.
OCENA PRAC
1. NiezaleĪna Komisja Konkursowa dokona oceny nadesáanych prac. Kryteriami oceny bĊdą: pomysá, oryginalnoĞü, walory artystyczne, subiektywne podejĞcie
autora do tematu, treĞü pracy
2. Skáad Komisji Konkursowej: Kazimierz Ickiewicz – dyrektor Zespoáu Szkóá Technicznych im. kmdra Antoniego
Garnuszewskiego w Tczewie; Urszula Wierycho – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie; Brygida Murawska – dyrektor Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie; Iwona Filipkowska – plastyczka; Adam Murawski – fotograf; Irena Opala i Ewa Rogalska – nauczyciel bibliotekarz ZST w Tczewie.
OGàOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na
stronie internetowej szkoáy.
2. Osoby nagrodzone i wyróĪnione w konkursie zostaną
powiadomione listownie bądĨ pocztą elektroniczną do
dnia 27 lutego 2009 r.
3. Podsumowanie konkursu, wrĊczenie nagród i wyróĪnieĔ odbĊdzie siĊ w marcu 2009 roku podczas wystawy prac pokonkursowych, zorganizowanej w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie przy
ul. J. Dąbrowskiego 6.
NAGRODY
Nagrody gáówne zostaną przyznane za: I, II i III miejsce. Ponadto przewiduje siĊ przyznanie wyróĪnieĔ.
TERMIN NADSYàANIA PRAC
Prace naleĪy nadsyáaü od 3 listopada 2008 do 31 stycznia 2009 roku na adres organizatora
POSTANOWIENIA KOēCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają, Īe nie ponoszą odpowiedzialnoĞci za: zdarzenia uniemoĪliwiające przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieü lub którym nie mogli zapobiec, w szczególnoĞci
w przypadku zaistnienia zdarzeĔ losowych.
2. Nadesáanie prac jest równoznaczne z caákowitym uznaniem powyĪszego regulaminu oraz wyraĪeniem zgody
na publikacjĊ danych osobowych dla celów promocyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
3. Niniejszy regulamin wchodzi w Īycie z dniem rozpoczĊcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakoĔczenia.
ORGANIZATORKI:
Irena Opala, Ewa Rogalska
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EDMUND ZIELIýSKI

Stulecie urodzin naszego patrona

L

ongin Ildefons Wendelin Malicki urodziá siĊ 12
stycznia 1908 roku w Sáawnie koáo Gniezna w rodzinie nauczycielskiej. Mając dziesiĊü lat rozpocząá
naukĊ w Gimnazjum Klasycznym we Wrocáawiu. W 1927
roku otrzymaá Ğwiadectwo maturalne w ChodzieĪy. W tym
samym roku rozpocząá studia na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczo-Humanistycznym Uniwersytetu w Poznaniu.
W grudniu 1932 roku uzyskaá dyplom magistra filozofii
w zakresie antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii.
W 1933 roku podjąá pracĊ jako wolontariusz w Muzeum
ĝląskim w Katowicach. Byá równieĪ nauczycielem jĊzyka
niemieckiego w Gimnazjum Humanistycznym w Koninie.
W 1934 roku rozpoczaá pracĊ w Muzeum ĝląskim w Katowicach na stanowisku asystenta, póĨniej kustosza Dziaáu
Etnograficznego. Gromadziá zabytki kultury ludowej z caáej
Polski. W swych wĊdrówkach dotará równieĪ na Pomorze,
gdzie po raz pierwszy zetknąá siĊ z Kaszubami. W czasie
okupacji imaá siĊ róĪnych zajĊü. Byá portierem, kierowaá
dziaáem sprzedaĪy w „Salonie Malarzy Polskich”. W 1944
roku zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w wiĊzieniu na Montelupich. Po wyzwoleniu obejąá szefostwo
OkrĊgowego Muzeum GórnoĞląskiego w Bytomiu i przystĊpiá do organizacji od podstaw tej placówki.
W 1950 roku napisaá pracĊ doktorską pt. Zarys kultury
materialnej górali Ğląskich i po jej obronie otrzymaá tytuá
doktora filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu PoznaĔskiego.
W wyniku perypetii związanych z walką o czĊĞü gmachu
muzealnego, Malicki zostaje zwolniony z pracy. Zatrudnia
siĊ w Muzeum Etnograficznym w àodzi, w Bytomskiej Hurtowni Farmaceutycznej, kilka miesiĊcy pracuje w Muzeum
Pomorskim w GdaĔsku i w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
W 1958 roku przyjechaá na staáe do GdaĔska, bowiem
powierzono mu kierownictwo Dziaáu Etnograficznego
Muzeum Pomorskiego, którym kierowaá do przejĞcia na
emeryturĊ w 1973 roku. Ten piĊüdziesiĊcioletni czáowiek
podjąá siĊ ogromnego trudu organizacji od podstaw tej
placówki etnograficznej. Badania terenowe, penetracja
Kaszub, Kociewia, PowiĞla w poszukiwaniu zabytków kultury materialnej wsi. Zwoziá eksponaty nĊdzną „Nyską”,
a czĊsto i na rowerze. DziĊki jego mrówczej pracy, w czasie jego kierowania Oddziaáem, zbiory etnograficzne osiągnĊáy liczbĊ piĊciu tysiĊcy eksponatów. To byá muzealnik
jakich maáo. (Ww. treĞü opracowaáem na podstawie pracy
Krystyny SzaáaĞnej zamieszczonej w GdaĔskich Studiach
Muzealnych w 1989 roku).
Kiedy w grudniu 1978 roku powstaá Oddziaá GdaĔski
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pierwszym przewodniczącym jego Rady Programowej zostaá dr Longin Malicki, kierownik Oddziaáu Etnografii Muzeum Narodowego
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w GdaĔsku. Jego doskonaáa znajomoĞü problematyki kultury i sztuki ludowej na Pomorzu, a tym samym osobiste
kontakty z twórcami ludowymi, znacznie uáatwiáy pracĊ naszego Oddziaáu, któremu wówczas i teraz prezesujĊ.
Longina Malickiego poznaáem, na samym początku mej
twórczej drogi, w 1961 roku. PamiĊtam, Īe wykonaáem rzeĨbĊ Ğw. Jana, podobną jaka stoi na chrzcielnicy w zblewskim
koĞciele, i zawiozáem do muzeum w GdaĔsku na ulicĊ ToruĔską. Tam wáaĞnie przyjąá mnie, jak siĊ póĨniej okazaáo,
dr Longin Malicki. Obejrzaá z zainteresowaniem moją figurkĊ, a Īe siĊ trochĊ kolebaáa zwróciá na to uwagĊ, mówiąc, Īe
waĪna w rzeĨbie jest statycznoĞü. Zadowolony ze spotkania wróciáem do Zblewa. Poznaáem kolejnego wspaniaáego
czáowieka. SpotykaliĞmy siĊ juĪ czĊĞciej i to w szerszym
gronie, bo i z etnografem Wojciechem Báaszkowskim, Stefanią Liszkowską-Skurową – popularnie nazywaną „Funią”,
naszą Krystyną SzaáaĞną, ElĪbietą Szymroszczyk, Krystyną
Laskowską i Andrzejem BáaĪyĔskim. ByliĞmy wtedy jeszcze máodzi i máodo czuá siĊ dr Malicki. On nie lubiá mówiü
o przemijaniu, miaá nadziejĊ na dáugie Īycie. PamiĊtam nasze spotkanie u Apolinarego Pastwy w Wąglikowicach. Kiedy pan Apolinary poruszyá temat rycháej Ğmierci mówiąc; ta
kostucha juĪ siĊ kele mnie krĊci, pan Longin odrzeká co pan
opowiada, nie jesteĞmy tacy starzy, Īyczymy panu jeszcze
wiele lat i Īeby jeszcze pan coĞ zrobiá, bo ostatnio to sáabo
u pana z tą rzeĨbą. Podarowaáem kiedyĞ Malickiemu figurkĊ Ğw. Tereski w czarnym habicie, a on poprosiá mnie bym
przemalowaá ją na kolor niebieski. – Czarny kolor mi siĊ Ĩle
kojarzy – powiedziaá.
Kiedy zamieszkaáem w Gdyni Oráowie, kilkakrotnie goĞciáem Malickiego w naszym mieszkaniu. Odwiedzaá mnie
z panią Funią i dokonywali zakupów do zbiorów muzealnych. Byáem dumny, Īe mogáem goĞciü tak zacnych ludzi.
Kontakty byáy czĊstsze od kiedy zamieszkaáem w GdaĔsku.
Ze starego miasta na ZaspĊ to 20 minut tramwajem. To byáy
niezapomniane spotkania, podczas których przyjemnie upáywaá czas.
Pan Longin wytypowaá mnie do udziaáu w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Páocku, w którym
10 razy uczestniczyáem. Malicki teĪ tam bywaá. Ogromnie
ucieszyáem siĊ, kiedy na jednym z festiwali w Páocku uhonorowany zostaá prestiĪową nagrodą i medalem „Oskara
Kolberga”.
W listopadzie 1986 roku byáem na Krajowym ZjeĨdzie
STL w Nowym Sączu. Towarzyszyli mi delegaci naszego
Oddziaáu: Wáadysáawa WiĞniewska, Adam Zwolakiewicz
i Henryk Hewelt. Po powrocie, 23 listopada dowiedziaáem
siĊ od Krystyny SzaáaĞnej, Īe zmará nasz zacny i kochany
Longin Malicki. Wiedziaáem, Īe choruje. Nie wiedziaáem, Īe
tak siĊ to skoĔczy. Nie chciaáo mi siĊ wierzyü, Īe nie spotkamy siĊ juĪ na tej ziemi. Bardzo nam go zabrakáo. JuĪ wtedy
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postanowiáem, Īe wystąpiĊ z wnioskiem o nadanie naszemu
Oddziaáowi STL imienia dr Longina Malickiego. Staáo siĊ to
na naszym ZjeĨdzie w 1988 roku. JesteĞmy chyba jedynym
Oddziaáem, który posiada swego patrona.
Dnia 17 listopada 2008 roku miaáa miejsce miáa uroczystoĞü odsáoniĊcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem
naszego patrona. Tablica umieszczona zostaáa na murze
spichlerza – muzeum etnograficznego w Oliwie. Fundatorami tej páaskorzeĨby są: Muzeum Narodowe w GdaĔsku
i Oddziaá GdaĔski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
TablicĊ wykonaá artysta rzeĨbiarz Zbigniew Marchewka.
Podczas rozmowy z nim powiedziaá: – Wie pan ja przez
kilka dni czuáem obecnoĞü pana Malickiego. MuszĊ panu
powiedzieü, Īe polubiáem tego czáowieka. Tyle pan i inni dobrego tu powiedzieli o panu Malickim. To jest fantastyczne.
Tablica pamiątkowa z wizerunkiem patrona muzeum
Zrobiáo mi siĊ miáo na sercu po tych ciepáych sáowach.
etnograficznego w Oliwie
W tym dniu równieĪ obchodzono 50-lecie Oddziaáu Etnografii
Muzeum
Narodowego
w GdaĔsku. Z tej okazji panie: Wiktoria Blacharska, Ewa Gilewska i Barbara Maciejewska, otrzymaáy z rąk
Marszaáka Sejmiku Woj. Pomorskiego Jana Kozáowskiego medale „Gloria Artis”, przyznane przez ministra
kultury. Katarzyna Kulikowska otrzymaáa odznakĊ „ZasáuĪony dla kultury
polskiej”. Mnie i Tomasza SzymaĔskiego uhonorowano medalem „Bene
Merenti”.
Wielka czeĞü i chwaáa inicjatorom, organizatorom i wykonawcom
tablicy pamiątkowej poĞwiĊconej
dr Longinowi Malickiemu. Dodam
jeszcze, Īe jest inicjatywa Oddziaáu
Etnografii, O/GdaĔskiego STL oraz
ZK-P Oddziaá w GdaĔsku z jego funduszami, by w ogródku za SpichleRegina Biaák i czepce kaszubskie
rzem Opackim zorganizowaü maáy
skansen kapliczek przydroĪnych.
BĊdą w nich figury Ğw. Izydora – autor Czesáaw Birr, Ğw. Rocha – autor
Rajmund ZieliĔski, Ğw. Rozalii – autor Stanisáaw ĝliwiĔski, Ğw. Jana Nepomucena – autor Jerzy KamiĔski
i Ğw. Longina – mego dáuta.To teĪ na
czeĞü Longina Malickiego.
UroczystoĞci uĞwietniáo równieĪ
otwarcie wystawy pt. Wspóáczesna
Sztuka Ludowa Kaszub. Zgromadzono na niej dziesiątki eksponatów.
Dominuje haft, gorzej jest z rzeĨbą
i malarstwem na szkle.
Z okazji 50-lecia Oddziaáu Etnografii w Oliwie, ĪyczĊ tej placówce
dalszego rozwoju dla dobra naszej
kultury i sztuki ludowej. ĩyczĊ teĪ by
speániáo siĊ marzenie Longina Malickiego o utworzeniu samodzielnej jednostki, czyli Muzeum EtnograficzneOd lewej: synowie Longina Malickiego – Wiesáaw i Bogdan
go w Oliwie.
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LOSY PARAFII

JAN EJANKOWSKI

Niezastąpiony harmonita ludowy
na ziemi gniewskiej

D

nia 15 paĨdziernika 2008 roku minĊáo piĊü lat od rozbawiaá publicznoĞü do áez. Byá – co tu mówiü – jednym
Ğmierci popularnego Ğp. Teofila Watkowskiego z ostatnich na Kociewiu autentycznym, peánym wigoru harz Piaseckich Pól (przysióáek Piaseczna).
monistą. I sáusznie jury na II Przeglądzie Zespoáów FolkloWujek Filek (tak go z dumą wspominają mieszkaĔcy rystycznych w Kielcach w 1987 roku uznaáo Teofila WatPiaseczna i okolicy) urodziá siĊ w 1919 roku w Piaseckim kowskiego za najlepszego harmonistĊ festiwalu, w którym
Polu. Tu ukoĔczyá szkoáĊ powszechną, a nastĊpnie pomagaá uczestniczyáo 49 zespoáów z caáej Polski, a „Piasecki Kocierodzicom w pracy na roli.
wiaki”, w duĪej mierze dziĊki wujkowi Filkowi, wylansowaOd dzieciĔstwa interesowaá siĊ muzyką ludową. Jego áy siĊ na pierwszym miejscu. Podobnie byáo na wystĊpach
ojciec czĊsto w domu graá na harmonii. Sam – jak czĊsto w Niemczech w 1993 roku, czy teĪ na VI MiĊdzynarodowej
powtarzaá – nauczyá siĊ graü harmonii guzikowej „Kiedy Parafiadzie Dzieci i MáodzieĪy w czerwcu 1994 roku w Warojciec wychodziá do pracy w pole, ja jako 10-letni cháopiec szawie, którą Piaseczno „wygraáo”.
braáem harmoniĊ i üwiczyáem”1. Odtąd guzikowa harmonia
CzĊsto na próbach pokazywaá máodym, jak na Piaseckim
staáa siĊ nieodzowną towarzyszką jego Īycia.
Polu ongiĞ taĔczono walczyka, chodzonego... Pragnąá, by
OkupacjĊ spĊdziá w róĪnych miejscowoĞciach. Najdáu- máodsi to zapamiĊtali, czĊsto Īartując mówiá: „To ja jestam
Īej pracowaá u niemieckiego gospodarza w DzierĪąĪnie z wómi na scanie ji nie chca sia za was wstydziü!”.
koáo Morzeszczyna. Po ciĊĪkiej pracy fizycznej umilaá sobie
Takim niech pozostanie w naszej pamiĊci Ğp. Teofil
i innym czas wytchnienia grą i Ğpiewem. Swojskie utwory Watkowski, dziĊki któremu nasze, czĊsto zapomniane taĔce
w jego wykonaniu nie pozwoliáy zapomnieü o polskoĞci.
i melodie brzmią po dzieĔ dzisiejszy, a jest ich okoáo 40.
W rozmowie z sąsiadami czĊsto wracaá do tych pierwszych powojennych lat, gdy z guzikówką „obsáugiwaá”
Przypisy:
wszystkie wiejskie wesela na Piaseckim Polu i modne wów- 1
(as) MuzykĊ mam w sercu, „Dziennik Baátycki”, 23.03.2000 r., s. 3.
czas „rumle” (potaĔcówki). Miaá w swym repertuarze ko- 2 Ejankowski J., Piasecki harmonista, „Zapiski Kociewskie” nr 4-5
1996, s. 55-56.
ciewskie pieĞni i melodie znane tu od pokoleĔ2.
W powstaáym w lutym 1959 roku
zespole kociewskim w Piaseckim
Polu, który podjąá siĊ wystawienia
obszernych fragmentów „Wesela kociewskiego” ks. dra Bernarda Sychty
byá wiĊc pan Filek artystą niezastąpionym. W szkole w Piaseckim Polu
pracowaáa w owym czasie nauczycielka Celina Wentowska, mieszkająca w sąsiedztwie pana Watkowskiego. Umiaáa graü z nut na mandolinie.
A Īe ks. Sychta w ksiąĪce zawará 59
utworów muzycznych wraz z nutami
pani Celina nauczyáa ich równieĪ naszego harmonistĊ. Graá je aĪ do 2001
roku, wspóápracując, mimo sĊdziwego wieku, z „Piaseckimi Kociewiakami” od jesieni 1984 roku.
Byá dumą zespoáu. Jako rodowity Kociewiak uczyá máodych mowy
praojców, którą posáugiwaá siĊ aĪ do
Ğmierci. Nasze kociewskie melodie
grywaá z pasją, werwą i figlarnym
uĞmieszkiem, wykonując „A u naszy Anki”, „Kawalyra” czy „Kusygo
Marszaáek Sejmu RP Maciej PáaĪyĔski
skáada gratulacje Tefilowi Watkowskiemu
Bartka”. Swym strzyĪeniem wąsami
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skarszewskie muzeum

HUBERT POBãOCKI

ĝmiertelni kochankowie w Turbocie
W ostatnim dniu wrzeĞnia 2008 roku miaáo miejsce trzynaste juĪ spotkanie czáonków i sympatyków Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków. Tradycyjnie odbyáo siĊ ono w „Turbocie”, restauracji bĊdącej równieĪ miejscem spotkaĔ gdaĔskich literatów, a ukrytej przed wielkomiejskim zgieákiem, w podziemiach Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej 33/35 w GdaĔsku. WĞród kompletu goĞci spotkaü moĪna byáo: senatora
Andrzeja Grzyba, który przed rokiem powoáaá na terenie Senatu RP, Parlamentarny Zespóá Kociewski, nestora
trójmiejskich Kociewiaków prof. dra h.c. Stefana RaszejĊ, prof. ZofiĊ Janukowicz-Pobáocką, poetĊ kaszubskiego Henryka MusĊ, dra filozofii Marka FotĊ, pisarza Krzysztofa Kowalkowskiego, prezes Stowarzyszenia „Stara
Oliwa” DanutĊ Poczman i innych przedstawicieli Ğwiata nauki i kultury.

P

rogram spotkania, w gáównej mierze dziĊki inicjatywie sĊdzi Kamili Thiel-Ornas, poĞwiĊcony byá
pamiĊci poetki kociewskiej, Maágorzacie Hillar.
Jej sylwetkĊ przybliĪyáa zebranym Alicja Samulewska,
zarazem kierownik máodzieĪowego zespoáu recytatorów
z Gniewa. Dwie z jej podopiecznych: Justyna Chudyka
i Patrycja Hillar, ze swadą, piĊkną dykcją interpretowaáy szereg wierszy wyĪej wymienionej autorki. NastĊpnie ostatnio
wydane pozycje ksiąĪkowo-albumowe jak: Utwory zebrane
M. Hillar, Najstarsze koĞcioáy Kociewia i Krajobrazy Kociewia z tekstem i fotografiami m.in. Jerzego Szukalskiego,
zaprezentowaá prezes Instytutu Kociewskiego, Wiesáaw
Warchaá. Z kolei Irena Brucka zapoznaáa zebranych z fragmentami poetyckiej twórczoĞci Ğp. Zygmunta Bukowskiego,
a Patrycja Hamerska omówiáa kolorystykĊ strojów regionu
kociewskiego. Promocja tomiku poetyckiego pt. „ĝmiertelni
kochankowie” máodego tczewskiego poety Artura Wirkusa
zwieĔczyáa to zdominowane poezją spotkanie. O pomorskich olimpijczykach, záotych medalistach z Pekinu, barwnie poinformowaá redaktor Mirosáaw Begger.

Recytatorki: Patrycja Hillar i Justyna Chudyka
oraz Artur Wirkus
Fot. Krzysztof Kowalkowski
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Wiesáaw Warchaá prezentuje
nowe wydawnictwa o Kociewiu
Fot. Roman Grabowski

Rozweselającą pointą byáo przeczytanie przez RóĪĊ
JancĊ-Brzozowską apelu z roku 1943, wáadz okupacyjnych,
byáych Prus Zachodnich, do których naleĪaáo Kociewie,
o obywatelskim obowiązku spoczywającym na niewcielonych do wojska mĊĪczyznach, by ci zapáadniali poza swoimi
Ğlubnymi maáĪonkami, przydzielone im przez wáadze miejscowe mĊĪatki i dziewczĊta, celem zapewnienia trwaáego
wzrostu populacji niemieckiej na okupowanych przez hitlerowców ziemiach Kociewia i Kaszub. To temat na odrĊbną
publikacjĊ. Prowadzący spotkanie (autor tekstu) dziĊkuje
wáaĞcicielom Cukierni „EL” we Wrzeszczu z ulicy Sáowackiego 53, Eugeniuszowi i Lucjanowi LipiĔskim za oferowane do degustacji wypieki.
Jak zwykle, tak i tym razem, dziĊki Urszuli Wierycho,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, stoisko
sekcji wydawniczej z archiwalnymi i najnowszymi wydawnictwami, reprezentowane przez WandĊ Koáucką, cieszyáo
siĊ wielkim powodzeniem. Feralna trzynastka zaciąĪyáa na
Irenie Opali mającej eksponowaü swoje rĊkodzieáa, gdyĪ
w drodze z Tczewa do GdaĔska jej samochód ulegá awarii
i nie dojechaáa do celu podróĪy.
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6 paĨdziernika 2008 roku w Bibliotece Gáównej odbyáa siĊ promocja ksiąĪki Romana Landowskiego
pt. „Tczew w czasie i przestrzeni”. UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ „Wesoáą rumbą” Jurija Majewskiego
w wykonaniu Natalii Sikorskiej i Zosi Dubiela, uczennic Szkoáy Muzycznej w Tczewie.
Podczas promocji Kazimierz Ickiewicz przedstawiá Īycie i dorobek literacki Romana Landowskiego.
NastĊpnie senator Andrzej Grzyb wygáosiá laudacjĊ promowanej ksiąĪki.

ANDRZEJ GRZYB

Laudacja ksiąĪki
Tczew w czasie i przestrzeni

N

a początku proszĊ o wybaczenie mojej subiektywnoĞci przy omawianiu publikacji „Tczew w czasie
i przestrzeni”. Mówienie o Romanie i jego ksiąĪkach
stanowi dla mnie jeszcze káopot. Zbyt blisko byáem związany
z panem Romanem, dáugo z nim pracowaáem, stąd mój stosunek do wszystkiego, co jego dotyczy i czego dokonaá.
RozpocznĊ od przeczytania dedykacji, która nosi taki
dopisek: Tczew, 3 marca 1995 roku – dzieĔ promocji I czĊĞci ksiąĪki Romana Landowskiego „Tczew spacery w czasie
i przestrzeni” – Andrzejowi, przyjacielowi i wspólnikowi
regionalnych trudów z Īyczeniem udanych przechadzek po
czasie minionym”. Ta pierwsza czĊĞü ksiąĪki, której promocja odbyáa siĊ w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, wyszáa staraniom Józefa Golickiego i jego „Gazety
Reklamowej”. PamiĊtam, Īe jej wydanie nie obyáo siĊ bez
káopotów. Przypominam sobie równieĪ, jaki byá rezonans
czytelniczy, jak chĊtnie czytelnicy po nią siĊgali. KsiąĪka ta
w pierwszym ksztaácie byáa dwuczĊĞciowa. ĩadna ksiąĪka
nie lubi dwóch czĊĞci. Dlatego naleĪaáo czekaü na moment,
kiedy te czĊĞci spotkają siĊ w jednym tomie. I oto jesteĞmy Ğwiadkami, kiedy ta publikacja ukazuje siĊ, trochĊ pod
zmienionym tytuáem, w jednej caáoĞci. Ta forma jest oczy-

wiĞcie porĊczniejsza. Sáusznie napisaá redaktor tego wydania, Īe tak naprawdĊ to jest to wielki dar dla miasta Tczewa.
Nie jest ta ksiąĪka ani w pierwszym, ani w drugim wydaniu
monografią. Gdyby nią byáa, to pewnie liczyáaby kilka tysiĊcy stron, bo przecieĪ trwanie miasta jest dáugie. JeĞliby
kaĪdemu rokowi poĞwiĊciü kilka stron, to bĊdziemy mieli
ogromne tomiszcze. Tomiszcze, które z caáą pewnoĞcią bĊdzie doskonaáym Ĩródáem, dobrym, solidnym opracowaniem
historycznym, ale przecieĪ nieuĪytecznym na dzieĔ powszedni. Do takich opracowaĔ, które miasto powinno mieü, siĊga
siĊ jednak stosunkowo rzadko. Celem Romana i tych dwóch
ksiąĪek jest zainteresowanie kaĪdego mieszkaĔca dziejami
jego miasta. Forma jest jeszcze o tyle interesująca, Īe sam
wydawca napisaá, Īe jest to rodzaj opowieĞci, czy raczej
gawĊdy historycznej o mieĞcie. Nie uĪyábym obu okreĞleĔ,
chociaĪ to drugie sáowo jest zdecydowanie lepsze, ale powiedziaábym, Īe prezentowana dziĞ ksiąĪka jest rodzajem
eseju historyczno-literackiego poĞwiĊconego miastu Tczew.
Skáadają siĊ na nią bardzo interesujące spojrzenia na miasto
z róĪnych punktów widzenia.
PrzejdĨmy do treĞci. Doskonale pamiĊtam moje rozmowy z Romanem o promowanej dziĞ ksiąĪce. Stale mówiá,

Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej,
Urszula Wierycho,
przywitaáa licznie
przybyáych goĞci
na promocjĊ ksiąĪki
Romana Landowskiego
Fot. Maágorzata Kruk
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MOWA POCHWALNA
Īe wciąĪ jeszcze pracuje nad nią, Īe ma coĞ do poprawienia, uzupeánienia, Īe musi jakąĞ ilustracjĊ odszukaü, której
w poprzednim wydaniu nie ma. Pracowaá nad ksiąĪką do
ostatniej chwili. Ciągle mówiá, Īe chciaáby jeszcze doczekaü tego dnia, by ją zobaczyü. Widaü efekt jego starania.
Tych poprawek nawet nie uwidocznionych bezpoĞrednio jest
dosyü sporo. To nie są tylko zmiany formalne. Efekty pracy
autora byáy proste. On zawsze byá perfekcjonistą. Do ostatniego momentu chciaá poprawiü informacje, znaleĨü jakiĞ
dodatek, ująü temat ciekawiej, bardziej interesująco. Trzeba
przyznaü, Īe zakres zainteresowaĔ Romana jest w tej ksiąĪce ogromny. On, tak jak to postĊpują historycy w pracach
typu monograficznego, w zasadzie ująá caáe dzieje miasta
w tomie, który liczy trochĊ ponad 400 stron. Sam spis rozdziaáów pokazuje, jak ogromny jest zakres jego zainteresowaĔ.
W pierwszym rozdziale czĊĞci pierwszej „Z Trsowa do
Tczewa przed Derszewo” ukazuje dzieje od samego początku, od zaáoĪenia miasta, od wáaĞciwe tego, co jest na poáy
historią, na poáy legendą. Warto zwróciü uwagĊ, Īe autor podejmuje takie tematy, których historyk raczej unika, bo one
są jak gdyby mniej interesujące. Przykáadem jest rozdziaá
dwunasty czĊĞci pierwszej – „W miejscach skupienia”.
Teraz warto dodaü kilka sáów o formie, o tej gawĊdzie,
opowieĞci albo lepiej eseju historyczno-literackim, o sposobie
napisania. Tu widaü temperament prozaika. Są momenty, kiedy opowiadając historiĊ weryfikowalną, opartą na Ĩródáach,
autor nagle mówi jak powieĞciopisarz: „Generaá uĞmiechnąá
siĊ”, „PodróĪnik widzi”. ProszĊ zwróciü uwagĊ na to, co tu siĊ
dzieje. Autor próbuje nas uczyniü za przyczyną swojej narracji uczestnikami wydarzeĔ. PostĊpuje jak pisarz. Taki byá jego
temperament. Tych róĪnego rodzaju chwytów, które mają, nie
w sensie negatywnym oczywiĞcie, czytelnika przybliĪyü do
tematu jest znacznie wiĊcej. Plastyka tych opisów jest teĪ typowo literacka. Ale skąd to siĊ bierze? Ano stąd, Īe Roman, tak
jak pisze w dedykacji, namawia czytelnika do wspólnego spacerowania po mieĞcie, po ulicach, które czasem pod zmienioną
nazwą są do dzisiaj. Sposób, w którym przybliĪa ludzi, którzy
mieszkali kiedyĞ w Tczewie, którzy stanowili o jego ĞwietnoĞci, jest interesujący. On przybliĪa nam tych ludzi, jakoby dziĞ
jeszcze Īyli. Czasem jesteĞmy wspóáuczestnikami wyprawy
w daleki Ğwiat tczewianina, o którym tak niewiele siĊ dzisiaj
mówi czy pamiĊta. Jest jeszcze jedna cecha dokumentująca
to, Īe mamy do czynienia z esejem historyczno-literackim.
A mianowicie mam na myĞli aparat historyka-naukowca.
Jest on ujawniony, nie jest ukrywany. BądĨ w tekĞcie bądĨ
teĪ w literaturze są wskazania na Ĩródáo pochodzenia danej
informacji. Roman byá perfekcjonistą. Sprawdzaá kaĪdą informacjĊ. JeĞli czegoĞ nie wiedziaá, a byáo to sporadycznym
zjawiskiem, to tak dáugo drąĪyá, tak dáugo szukaá, aĪ znalazá.
Jest jeszcze jedna cecha, którą moĪna dostrzec podczas lektury tej ksiąĪki. KaĪdy z tych rozdziaáów jest wáaĞciwie osobnym esejem. Jest to umiáowanie miasta wpisane w te kartki.
Widaü pozytywny stosunek autora do tego, o czym pisze.
Miasto, które przedstawia na kartkach, jest jego ukochanym
miastem.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na sprawnoĞü tego jĊzyka. Jest
on zrobiony w sposób nieskomplikowany, a jednoczeĞnie
przekonywujący. Są tu takie fragmenty, które stanowią dyskusjĊ z poglądami czy wiedzą historyków gáoszoną wspóáczeĞnie. Zatem nie jest to tylko relacjonowanie historii, ale
próba zabrania gáosu, np. co do niemieckoĞci miasta Tczew
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w roĪnych okresach historycznych. ChociaĪby w sprawie
nazwisk ma swoje zdanie i próbuje je przekazaü, zachĊcając
do tego, abyĞmy podjĊli na nowo refleksje nad oceną faktów,
które wedáug jego mniemania Ĩle zostaáy zinterpretowane.
Zatem i historyk zawodowy czytając tĊ ksiąĪkĊ, bĊdzie miaá
nie tylko powód do pomyĞlenia o historii na nowo, ale równieĪ zachĊtĊ do zbadania sprawy w caákiem nowym Ğwietle.
Obecnie gáoszony jest pogląd, nie wiem, czy w sensie pozytywnym czy negatywnym, historia jest taką, jaką ją napiszemy. Teoria bardzo dziwna, ale oczywiĞcie w pewnym sensie
wypowiadający te sáowa ma racjĊ, poniewaĪ historia to zbiór
faktów, zdarzeĔ, dat, punktów zaczepienia, które bez wątpienia są prawdziwe. Historyk pisząc o tym, musi je jednak
trochĊ zinterpretowaü, a choüby dlatego, Īe ma jak gdyby
siebie, swój umysá, swoją chwilĊ, swój sposób myĞlenia.
Nie do koĔca bĊdzie obiektywny. WiĊc w tym sensie pisze
historiĊ. Gorzej jak zaczyna przekrĊcaü te daty, zmieniaü te
zdarzenia i wyciągaü inne wnioski. Wtedy tak napisana historia jest juĪ trudna do nazwania, ale z historią nie ma nic
wspólnego. W dziejach niejednokrotnie powstawaáy i funkcjonowaáy takie „historie”.
W odróĪnieniu od tych, którzy piszą monografie miast,
trzymając siĊ sztywno faktów i zdarzeĔ, Roman czyni to w taki
sposób, jakby chciaá pokazaü nam rzeczywiste Īycie tego miasta. Pisząc o kupcach, pisze to tak plastycznie i z taką iloĞcią
szczegóáów, Īe w pewnym momencie czujemy siĊ, jakbyĞmy
byli klientami tych kupców. To jeszcze raz przejaw epickiego
temperamentu pisarskiego. Tak zrobi to tylko pisarz, historyk
tak nie potrafi z dwóch powodów: nie jest pisarzem, a poza tym
warsztat historyczny nie pozwoli mu na taki sposób spoglądania Ğwiata, faktów. Roman wiedziaá, po co pisze tĊ ksiąĪkĊ i to
jest zapisane w dedykacji drugiego wydania: „MieszkaĔcom
Tczewa, przede wszystkim máodym, by lepiej poznali swoje
miasto”. Oto przesáanie piszącego ksiąĪkĊ do czytelnika. MyĞlĊ, Īe jest to przesáanie dla Michaáa (wnuka autora – dop. red.)
i dla Michaáa kolegów i koleĪanek, bo w gruncie rzeczy to
oni mają zostaü odbiorcami tej ksiąĪki, są jej adresatami.
OczywiĞcie nie pomija dorosáych odbiorców, ale zaleĪaáo mu
na máodych. I tutaj znajdujemy w temperamencie pisarza dodatkową nutĊ. Taką nutĊ, która chciaáa teĪ edukowaü. Prócz
zwykáej dla pisarza chĊci pokazania czasu, miasta, ludzi, jest
jeszcze ta nutka: wyedukowaü, nauczyü. Nie tylko zabawiü,
ale teĪ nauczyü.
Są trzy ksiąĪki, które bez wątpienia wpáyną, a nawet juĪ
to zrobiáy, na sposób widzenia caáego Kociewia. Mam na
myĞli „Dawnych obyczajów rok caáy”, która jeszcze dáugo
bĊdzie przewodnikiem tych wszystkich, którzy bĊdą chcieli dowiedzieü siĊ czegoĞ o obyczajach na Kociewiu. Druga
ksiąĪka – „Nowy bedeker kociewski”, która jest taką konstytucją, podstawowym Ĩródáem wiedzy nie tylko popularnej
o Kociewiu. I trzecia publikacja – to wáaĞnie „Tczew
w czasie i przestrzeni”, bo ona mówi nie tylko o Tczewie, ale
i okolicach. To nie jest tylko ksiąĪka o mieĞcie Tczew. Kto
przeczyta ją, to zauwaĪy, Īe tu siĊ wychodzi poza miasto,
czasem mówi siĊ o tle, a czasem nawet o dalekiej Ameryce.
Tak to siĊ dzieje, Īe minĊáo nieco ponad 10 lat, a autora
juĪ miĊdzy nami nie ma, byü moĪe duchem jest tu dzisiaj
obecny. Pewno siĊ zajmuje pisaniem juĪ powaĪniejszych
ksiąĪek, ale za to, co zrobiá w tej ksiąĪce miasto na pewno
powinno byü Romanowi wdziĊczne. Dobrze, Īe ta publikacja ukazaáa siĊ po raz drugi w jednym tomie.
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esja popularnonaukowa poáączona z promocją ksiąĪki „Moje spotkania z papieĪem Janem Pawáem II”,
pod redakcją Jana Kulasa, jaka miaáa miejsce w dniu
14 paĨdziernika 2008 roku wTczewie, to jedna z form obchodów
30-lecia pontyfikatu papieĪa – Polaka.
Swoimi refleksjami na temat nauczania Jana Pawáa II podzielili
siĊ prof. zw. dr hab.Andrzej Chodubski z Uniwersytetu GdaĔskiego, Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
dr Wojciech DrzeĪdĪon oraz poseá Jan Kulas.
Pierwszy z prelegentów skoncentrowaá siĊ na wizji Europy w nauczaniu papieĪa. PodkreĞliá, Īe toĪsamoĞü europejska czĊsto pojawiaáa siĊ w nauczaniu papieĪa, który byá
zwolennikiem wspólnej Europy, ale z zachowaniem toĪsamoĞci kaĪdego z krajów, narodów, ze ĞwiadomoĞcią wáasnej kultury, korzeni, historii. Kazimierz Ickiewicz mówiá
o patriotyzmie w nauczaniu Jana Pawáa II. Przypomniaá, Īe patriotyzm to nie puste deklaracje, ale codzienna praca na rzecz
wspólnego dobra. Dr Wojciech DrzeĪdĪon poĞwiĊciá swoje
wystąpienie sprawie wychowania. Wykazaá, Īe wychowanie

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Moje spotkania
z papieĪem...
wedáug Jana Pawáa II, to stawanie siĊ coraz bardziej czáowiekiem. To zmierzanie do tego, aby coraz bardziej byü, a nie coraz wiĊcej mieü. Jan Kulas przypomniaá postawĊ Jana Pawáa II
wobec polityki, jego troskĊ o nasz kraj i demokracjĊ.
Ponad 400-stronicowa publikacja „Moje spotkania
z papieĪem Janem Pawáem II” to zapis wspomnieĔ, przeĪyü,
refleksji, jakich doĞwiadczyli gáównie mieszkaĔcy Tczewa
i Kociewia w związku z pontyfikatem Jana Pawáa II. Wielu ze
wspóáautorów ksiąĪki osobiĞcie zetknĊáo siĊ z papieĪem.
KsiąĪka napisana jest w sposób bardzo przystĊpny dla kaĪdego czytelnika. Stanowi cenne Ĩródáo wiedzy o PapieĪu – Polaku.
Publikacja – jak napisaá we wstĊpie jej pomysáodawca i redaktor
– skáada siĊ z oĞmiu czĊĞci, jak siĊ wydaje, wzajemnie dopeániających i uzupeániających siĊ. Otwierają ją: przedmowa Jego
Ekscelencji ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi, sáowo wprowadzające – marszaáka Senatu Bogdana Borusewicza i wstĊp Jana
Kulasa.
Sáowa uznania za tĊ waĪną ksiąĪkĊ naleĪą siĊ Janowi
Kulasowi. Stanowi ona pomorski Ğlad Tego, który na zawsze
pozostanie w naszej pamiĊci jako wielki autorytet i najwiĊkszy z rodu Polaków.

Prof. zw. dr hab.
Andrzej
Chodubski
omówit temat
wizji Europy
w nauczaniu
papieĪa
Fot. Jacek Cherek
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PATRYCJA HAMERSKA

PoĞwiĊcona
Romanowi
Landowskiemu

D

nia 25 paĨdziernika 2008 roku odbyáa siĊ juĪ XIV
z kolei Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie. Spotkanie zostaáo zorganizowane przez Towarzystwo
Przyjacióá Czarnej Wody i Urząd Miasta Czarna Woda. Honory gospodarza biesiady peániá senator RP Andrzej Grzyb.
Tegoroczne spotkanie zostaáo poĞwiĊcone Īyciu i twórczoĞci Romana Landowskiego, jednego z najbardziej znanych
pisarzy, publicystów, poetów i dziaáaczy kociewskich. Jego
osobie poĞwiĊcono cztery referaty.
Pierwszy z referatów „ĩyciopisanie – przyczynki do biografii Romana Landowskiego” wygáosiá Ryszard Szwoch.
Nikomu ze zgromadzonych osób w sali konferencyjnej
UrzĊdu Miasta nie udaáo siĊ ukryü wzruszenia, gdy Ryszard
Szwoch z wielkim zaangaĪowaniem opowiadaá o Īyciu znanego Kociewiaka i roli jaką odegraá on dla rozwoju naszego
regionu. Swój referat zakoĔczyá sáowami:
Kapáan – poeta Janusz Pasierb odwaĪyá siĊ stwierdziü
„umará poeta, a wiĊc Īyü zaczyna”. Zaiste nie umiera ten
poeta, którego dzieáo trwa. Romanowe dzieáo Īyje.
Kolejny z referatów pt. „TwórczoĞü prozatorska Romana Landowskiego” wygáosiá prof. dr hab. Tadeusz Linkner.
To wáaĞnie profesor T. Linkner byá recenzentem wiĊkszoĞci
ksiąĪek Romana Landowskiego. PrzybliĪyá on nam najwaĪniejsze publikacje sáynnego regionalisty.
Trzeci z referatów autorstwa dr. Edwarda Jakiela zostaá
zatytuáowany: „Dorobek poetycki Romana Landowskiego”,
w którym to omówiono cztery tomiki poetyckie R. Landowskiego, skupiając siĊ gáównie na drugim tomiku
Czwarty i ostatni referat Kazimierza Ickiewicza, przedstawiá Romana Landowskiego jako redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Roman Landowski peániá
tĊ funkcjĊ od 1985 roku. Publikacje i artykuáy, które przygotowywaá stanowią doskonaáe Ĩródáo wiedzy o regionie, poza tym
reprezentują one wysoki poziom redakcyjny i edytorski.
Bardzo waĪnym wydarzeniem podczas Biesiady byáo
uroczyste nadanie imienia Romana Landowskiego Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Czarnej Wodzie. Ze wzruszeniem
zaproszeni goĞcie obserwowali jak Janusz Landowski dokonywaá uroczystego odsáoniĊcia tablicy.
Ostatnim punktem programu byáa biesiada „przy kawie
i kuchu”, podczas której moĪna byáo swobodnie przedyskutowaü „sprawĊ kociewską”.
Gospodarz biesiady – senator Andrzej Grzyb przygotowaá dla wszystkich niespodziankĊ – zaprosiá na biesiadĊ folkowy zespóá muzyczny „Ajagore”, który napisaá muzykĊ do
liryków Romana Landowskiego. CaáoĞü wywaráa na wszystkich uczestnikach biesiady niesamowite wraĪenie.
Biesiady Literackie w Czarnej Wodzie na staáe wpisaáy siĊ
do kalendarza imprez kulturalnych Kociewia – i bardzo dobrze.
Są one bowiem okazją do wymiany poglądów i zaprezentowa- c
nia coraz to bogatszego dorobku literackiego Kociewia.
24-25
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Powitanie goĞci przez gospodarza spotkania,
Andrzeja Grzyba.
Fot. Patrycja Hamerska

Referenci. Od lewej:
Ryszard Szwoch,
dr Edward Jakiel
i prof. Tadeusz Linkner.
Fot. Patrycja Hamerska

Janusz Landowski zwróciá uwagĊ na duĪe
zainteresowanie publikacjami swojego ojca.
Fot. Maágorzata Kruk

Urszula Wierycho, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie odczytaáa referat
Kazimierza Ickiewicza.
Fot. Maágorzata Kruk

Odczytanie uchwaáy Rady
Miejskiej W Czarnej Wodzie
o nadaniu miejscowej bibliotece
im. Romana Landowskiego.
Fot. Patrycja Hamerska

Biesiadnicy. Od lewej:
Michaá Spankowski, Maria Pająkowska-Kensik,
Jan Kulas, Patrycja Hamerska,
Janusz Landowski oraz Ryszard Szwoch.
Fot. Maágorzata Kruk

GoĞcie mogli obejrzeü zbiory ksiąĪek
Romana Landowskiego w bibliotece.
Fot. Maágorzata Kruk

Wspólne zdjĊcie uczestników
Biesiady Literackiej z zespoáem „Ajagore”.
Fot. Maágorzata Kruk

HUBERT POBãOCKI

Jubileusz
100-lecia urodzin
Bernarda Janowicza
BERNARD JANOWICZ naleĪaá do pokolenia
o skomplikowanej historii, która towarzyszyáa Mu od narodzin (23.07.1908 r.) w Starogardzie bĊdącym pod zaborem pruskim, poprzez I wojnĊ Ğwiatową, dwudziestolecie
miĊdzywojenne, II wojnĊ Ğwiatową, PRL, stan wojenny
aĪ po XXI-wieczną III RP, w której doĪyá swych dni, by
w wieku 95 lat (15.08.2003 r.) odejĞü z tego Ğwiata.
Pomimo trudnych okolicznoĞci zewnĊtrznych los
oszczĊdziá Mu dramatycznych przeĪyü. Kociewie – Jego
maáa ojczyzna – pozyskaáo w Janowiczu, Jego twórczoĞci
literackiej czoáowego regionalistĊ, bajkopisarza, barda.
W 100-lecie urodzin Bernarda Janowicza wáadze: miejskie, gminne, powiatowe stolicy Kociewia – Starogardu
GdaĔskiego – oraz spoáeczeĔstwo oddaáy hoád pisarzowi.
UroczystoĞü rocznicowa zorganizowana przez dyrekcje:
Publicznej Szkoáy Podstawowej im. Bernarda Janowicza
w BrzeĨnie Wielkim, Starogardzkiego Centrum Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej, miaáa nader uroczysty charakter i przebogaty program, na który záoĪyáy siĊ m.in. wspomnienie o Zmaráym
wygáoszone, ze swadą, przez Ryszarda Szwocha. CzĊĞü
artystyczną w wypeánionej po brzegi sali kina „Sokóá” stanowiáy wystĊpy w wykonaniu uczniów szkoáy w BrzeĨnie Wielkim, inscenizacja bajek kociewskich w wykonaniu Z.S.P. w Pogódkach oraz wystawa prac plastycznych
ilustrujących bajki kociewskie. Godne zainteresowania
byáo stoisko z bogatą ofertą wydawnictw regionalnych.
Trwaáym wkáadem mającym uczciü 100-lecie urodzin
B. Janowicza jest praca licencjacka studentki Uniwersytetu GdaĔskiego z Wydziaáu Filologiczno-Historycznego, Katedry Kulturoznawstwa, Patrycji Hamerskiej
pt.: „Dziadek Benek – Īycie i twórczoĞü Bernarda Janowicza”. Patronat honorowy nad rocznicową uroczystoĞcią sprawowaá Pomorski Kurator OĞwiaty.
Barwna postaü i związana z Kociewiem spuĞcizna literacka Janowicza na zawsze pozostanie w pamiĊci i sercach nas Kociewiaków.

Obok ciąg dalszy pracy licencjackiej
opartej o wspomnienia
Huberta Pobáockiego.
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ak juĪ wspominaáam zainteresowanie Bernarda Janowicza Kociewiem narodziáo siĊ po jego przejĞciu
na emeryturĊ. Zacząá on wtedy braü aktywny udziaá
w Īyciu Starogardu, pisywaá do lokalnych gazet, spotykaá
siĊ z regionalistami, zapisaá siĊ do Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej i byá obecny na wszystkich regionalnych imprezach.
Momentem przeáomowym w jego twórczoĞci i dalszej
dziaáalnoĞci w imiĊ dobra regionu byáo zaproponowanie mu
przez prof. J. Borzyszkowskiego napisania „Bajek Kociewskich”, na co Janowicz oczywiĞcie siĊ zgodziá, ale bliĪej
o Bajkach póĨniej…
Wówczas to redaktor naczelny „Gazety Kociewskiej”
– Tadeusz Majewski zaproponowaá Janowiczowi pisanie cotygodniowych gadek kociewskich.
Nie bez znaczenia pozostaáa takĪe dla Bernarda Janowicza znajomoĞü z Hubertem Pobáockim, którego to byá on
wujem. Rozdziaá ten jest zapisem przeprowadzonego zimą
2008 roku wywiadu z Hubertem Pobáockim, w którym to
opowiedziaá o swoim odkryciu, i tak naprawdĊ caáy czas odkrywaniu na nowo Janowicza.

PATRYCJA HAMERSKA

Dziadek Benek
ciąg dalszy
Panowie poznali siĊ na I Kongresie Kociewskim w 1995
roku w Starogardzie GdaĔskim. Hubert Pobáocki wspomina,
iĪ poznaá swojego wuja w szatni.
Zobaczyáem, jak szamotaá siĊ ze swoim páaszczem taki
bielusieĔki staruszek, wiĊc podszedáem i pomogáem mu go
zaáoĪyü, a on powiedziaá – Janowicz jestem. DziĊkujĊ. Byá
bardzo gáuchy, i nie dosáyszaá jak mu siĊ przedstawiáem, ale
powtórzyáem jeszcze raz swoje nazwisko. Na co Janowicz
odpowiedziaá: O, chciaáem juĪ od dawna CiĊ poznaü (rozmowa jednak toczyáa siĊ po kociewsku). To przyjedĨ do mnie
na Krasickiego 15/ 4 to se pogadómy...
Kilka tygodni póĨniej, 24.07.1995 roku pojechaáem do
prywatnego mieszkania swojego wuja. Po kilku zdaniach
uĞwiadomiliĞmy sobie, Īe jesteĞmy spowinowaceni, poprzez
maáĪeĔstwo jego siostry – Marty z synem mojej cioci babci – Edwardem Dąbkowskim. Od razu przeszliĞmy na „ty”,
i zaczĊliĞmy rozmawiaü po kociewsku. On mnie przepytywaá
ze sáówek kociewskich, i przyznam Īe byá zachwycony moją
znajomoĞcią kociewskiego. Tak teĪ zaczĊáy siĊ nasze czĊste
spotkania. Poznaáem równieĪ ĪonĊ Janowicza – HelenĊ. Od
tamtej pory bardzo czĊsto go odwiedzaáem, Īeby przypomnieü sobie naszą gwarĊ. Z wujem spotykaliĞmy siĊ nie tylko
u niego w mieszkaniu, ale równieĪ w restauracji „Styl”, mieszczącej siĊ w budynku starogardzkiego ratusza. To byáa ulubiona restauracja Janowicza. Na piĊtrze ratusza znajdowaáo siĊ
maáe muzeum etnograficzne, zabieraá mnie tam i pokazywaá
wszystkie sprzĊty – bardzo lubiá to miejsce.
ZbliĪaáa siĊ rocznica jego záotych godów, to byá rok 1997.
PostanowiliĞmy z Īoną w jakiĞ sposób uczciü tĊ rocznicĊ. Ja
juĪ wtedy znaáem Janowiczów od dwóch lat. ZamówiliĞmy
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BAJKOPISARZ KOCIEWSKI
Artykuá, pochodzący
z „Dziennika
Baátyckiego”.
Wycinek z archiwum
bajkopisarza.

jego portret u naszego sąsiada. PiĊkny, olejny portret który
sprezentowaliĞmy jubilatom. Ten portret, po dziĞ dzieĔ wisi
w holu UrzĊdu Stanu Cywilnego w Starogardzie GdaĔskim,
gdzie jak wiadomo Janowicz pracowaá jako urzĊdnik.
UroczystoĞü záotych godów odbyáa siĊ w Ratuszu.
Poza tym spotykaliĞmy siĊ podczas róĪnych lokalnych imprez, takĪe w Towarzystwie MiáoĞników Ziemi Kociewskiej.
OrganizowaliĞmy równieĪ koncerty fortepianowe w naszym domu w Oliwie, Īona jest bowiem znaną Ğpiewaczką
operową. Bernard Janowicz oczywiĞcie równieĪ byá naszym
goĞciem i bardzo czĊsto podczas wieczorów muzycznych czytaá
ku uciesze zebranych swoje bajki i oczywiĞcie Kipki Opaáki.
Z Janowiczem najczĊĞciej rozmawialiĞmy o sáownictwie
kociewskim, podarowaá mi nawet maszynopis swoich sáówek. Chciaá stworzyü swój wáasny sáownik kociewski, ale
niestety, nie zdąĪyá.
Podarowaá mi takĪe szereg swoich zdjĊü z máodoĞci.
NajwiĊkszą jednak przyjemnoĞü sprawiá mi ofiarowany
przez Janowicza skoroszyt ze sáówkami kociewskimi. Sáówka
opracowaá „z pamiĊci”. Marzyá o tym, aby kiedyĞ wydaü je
drukiem. Niestety, jak juĪ powiedziaáem wczeĞniej, nigdy do
tego nie doszáo. Zarówno sáówka, jak i inne teksty pisaá na
maszynie i zaraz potem, jeszcze „ciepáe”, zanosiá do gazety.
Janowicz tryskaá humorem nie tylko w swoich tekstach,
ale równieĪ odznaczaá siĊ niesamowitym poczuciem humoru
na co dzieĔ. Byá szalenie lubiany. Wielu ludzi káaniaáo mu
siĊ na ulicy, przypominali mu, Īe udzielaá im Ğlubu. Byá równieĪ bardzo ruchliwy – szybko chodziá. Miaá jednak, niestety,
upoĞledzony sáuch i wielokrotnie trzeba byáo powtarzaü zadane mu wczeĞniej pytanie.
Janowicz wspominaá takĪe bardzo czĊsto swoje pobyty
we Wrzeszczu, gdzie przyjeĪdĪaá na koncerty mojej Īony, która Ğpiewaáa.
Na jego dziewiĊüdziesiąte urodziny pojechaliĞmy do Starogardu, i tam w jego mieszkaniu, zaĞpiewaá wraz z Zofią
pieĞĔ Moniuszki.
Bardzo czĊsto wspominaliĞmy naszych wspólnych krewnych, wiĊkszoĞü z nich juĪ w tym czasie nie Īyáa. NajchĊtniej
jednak wspominaá swoje dzieciĔstwo, byá to chyba jego ulubiony okres Īycia.
Po Ğmierci Janowicza wpadáem na pomysá, Īeby kontynuowaü pamiĊü o nim i ogáosiáem w 2004 roku pierwszy kon-
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kurs literacki imieniem Bernarda Janowicza, adresowany
do wszystkich Kociewiaków, zorganizowany pod patronatem
Gazety Kociewskiej. Pierwszą nagrodĊ – zegarek, zdobyáa
Pani Z. Falkowska ze Starogardu GdaĔskiego. Byáem bardzo mile zaskoczony, poniewaĪ wpáynĊáo ponad sto prac.
Tematyka konkursu jest róĪna – sam wymyĞlam tematy. Inne
konkursy poĞwiĊcone postaci naszego bajkopisarza organizowaá dyrektor szkoáy w BrzeĨnie Wielkim.
Konkursy te odbywają siĊ raz do roku.
PamiĊtam takĪe, jak Janowicz przychodziá do redakcji
Gazety Kociewskiej i czĊstowaá wszystkich czekoladkami.
Janowiczowie byli bardzo goĞcinni, wracaáem ze Starogardu
z pudáami peánymi jedzenia, czekoladkami. Potrafiá nawet Ğledzie marynowane wyjąü z lodówki i daü nam je „na drogĊ”.
Lubiá teĪ popijaü herbatĊ póá na póá ze spirytusem
w szklance (tzw. herbata z kropką), nigdy nie byá jednak pijany, po prostu bardziej wesoáy niĪ zazwyczaj. Mnie nigdy
jednak do tego nie namawiaá.
To byá naprawdĊ niesamowity, zawsze uĞmiechniĊty czáowiek, widaü to nawet na jego zdjĊciach..
DraĪniáa go nowoczesnoĞü, nie podobaáa mu siĊ muzyka
máodzieĪowa, rozbuchane imprezy sportowe, moda. CzĊsto
mawiaá „a przed wojną to tak siĊ chodziáo i tak siĊ mówiáo...”. Aczkolwiek miaá telewizjĊ i radio, czytaá gazety. Do
jego ulubionych gazet naleĪaáy: „Pomerania”, „Zapiski Kociewskie”, „Kociewski Magazyn Regionalny”.
Bernard Janowicz byá czáowiekiem szalenie skromnym,
ale dostrzeganym przez róĪne kulturalne organizacje, wielokrotnie nagradzanym przez prezydenta miasta i inne organizacje. Jego najwaĪniejsze nagrody, to: Srebrny KrzyĪ
Zasáugi, ZasáuĪony Dziaáacz Kultury, Wierzyczanka.
Cieszyá siĊ równieĪ bardzo, kiedy na blogu znalazáy siĊ
jego bajki, pytaá czym jest ten caáy Internet.
Zawsze siedziaá w kąciku swojego pokoju na kanapie,
obok miaá stóá i póáeczki na swoje notatki.
Rywalem zawodowym, ale w pozytywnym tego sáowa
znaczeniu byá dla Janowicza Antoni Górski. CzĊsto mawiaá
„Co ten Górski tam wypisuje? Takich sáów nie uĪywa siĊ
na Kociewiu”. Obaj mieszkali blisko siebie i bardzo czĊsto
wystĊpowali w jednej kolumnie w gazecie.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Po drugiej stronie lustra
W niedzielny wieczór 23 listopada 2008 roku czáonkowie Oddziaáu Kociewskiego ZKP oraz Klubu Studenckiego „Pomorania” z GdaĔska goĞcili w stolicy Kociewia – Starogardzie GdaĔskim, na Zaduszkach Kociewskich „Po
drugiej stronie lustra”. ImprezĊ tą zorganizowaáo Koáo Naukowe „Mozaika” z UG we wspóápracy ze Starogardzkim
Centrum Kultury, pod honorowym patronatem senatora Andrzeja Grzyba.

Wszystkie fot. Patrycja Hamerska

M

rok sali 215 SCK rozjaĞniaáy zapalone Ğwiecie,
które odbijając siĊ w powieszonych na Ğcianach
lustrach tworzyáy melancholijny nastrój zadumy
i wspomnieĔ. Spotkanie rozpoczĊáo siĊ od refleksji muzycznej w wykonaniu zespoáu „Ajagore”, który przedstawiá swoją interpretacjĊ limeryków Romana Landowskiego – zmaráego w ubiegáym roku regionalisty, pisarza i poety, twórcy
i redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Po tym wzruszającym muzycznym wstĊpie przedstawiona zostaáa krótka notka biograficzna zmaráego twórcy,
a nastĊpnie zebrani dzielili siĊ osobistymi refleksjami na jego
temat. A byli wĞród nich tak wspóápracownicy, przyjaciele,
koledzy pracy, jak i uczniowie kociewskiego Stolema.
Kolejną osobą, którą tego wieczoru przypomniano, byá
kociewski bajkopisarz – Bernard Janowicz. Grzechem byáoby wspominanie tego wiecznie uĞmiechniĊtego czáowieka ze
smutkiem i ázami, dlatego w prezentacji na jego temat dominowaáy dykteryjki, ciekawostki i jego wiecznie obecny
uĞmiech. NastĊpnie „PomoraĔcy”, w osobie swojej prezes,
przypomnieli osobĊ, która odeszáa doĞü dawno, lecz której
dziedzictwo owocuje do dziĞ. Florian Ceynowa, kaszubski lekarz, praktykujący caáe zawodowe Īycie na Kociewiu, ze Starogardem związany, poprzez próbĊ zajĊcia miasta w ramach
dziaáaĔ powstaĔczych w roku 1846. Przypominano jednak
przede wszystkim jego zasáugi jako regionalisty, dziaáacza,
twórcy zasáuĪonego dla kultury kaszubskiej i pomorskiej. Po
nim pojawiáo siĊ wspomnienie o osobie, która odeszáa niespodziewanie w bieĪącym roku. Zygmunt Bukowski, rzeĨbiarz, poeta i pisarz wciągnąá zebranych w tajemnicĊ swojego
tworzenia, w niezbadaną duszĊ artysty, którą my, odbiorcy,
poznajemy tylko w maáych fragmentach dziĊki jego twórczoĞci. Byü moĪe dlatego, Īe wspomnienie o nim byáo tej
najĞwieĪszej daty, dominowaáy w nim osobiste wspomnienia
z codziennych i artystycznych kontaktów z artystą.
Reprezentacja tczewskiego Zrzeszenia przedstawiáa dwie
sylwetki. Najpierw Romana Klima – „Przewodnika Pomorskich Regionalistów”, muzealnika, krajoznawcy, dziaáacza
spoáecznego, czáowieka wielkiej aktywnoĞci i olbrzymich
zasáug dla ĩuáaw, Helu, Tczewa, Kociewia i caáego Pomorza, który w momencie swojej przedwczesnej Ğmieci w 2000
roku peániá funkcjĊ prezesa tczewskiego Oddziaáu ZK-P.
Drugą z tych osób byá Edmund RaduĔski – autor pierwszego regionalnego czasopisma na Kociewiu – wychodzącego
w latach 1938-1939 „Kociewia” – dodatku do „GoĔca Pomorskiego” i „Dziennika Starogardzkiego”. Byá on takĪe
historykiem, autorem pierwszej polskiej monografii Tczewa
oraz wybitnym dziaáaczem spoáecznym, za co przyszáo mu
zapáaciü najwyĪszą cenĊ po wkroczeniu Niemców w 1939
roku – jako „groĨny” przedstawiciel kultury polskiej na Pomorzu zostaá rozstrzelany jako jednen z pierwszych…
Zebrani spontanicznie wspominali takĪe innych znanych
Kociewiaków, miĊdzy innymi sportowców: Kazimierza
DeynĊ i Andrzeja GrubbĊ. Na przypomnienie wszystkich
tych, zwáaszcza niewymienionych, którzy odeszli przedwczeĞnie, wykonano pieĞĔ Jacka Kaczmarskiego „Nasza
klasa”. ZwieĔczeniem tego ciekawego spotkania byá póágodzinny koncert zespoáu „Ajagore”.

Czáonkowie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków
z senatorem Andrzejem Grzybem

SalĊ rozĞwietlaáy zapalone Ğwiece
odbijające siĊ w lustrach

Od lewej: Hanna Bielang, Danuta Poczman – prezes
Stowarzyszenia „Stara Oliwa” oraz Ryszard Szwoch

pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

16. OrĊĪ bogów
U podnóĔa wysokiego pagórka, zebraäo siö juĔ wielu ludzi. MöĔczyĒni, kobiety, a nawet dzieci, które sñ zawsze
skäonne do zabawy, wszyscy oni stali w skupieniu spoglñdajñc w stronö päasko Ĉciötego wierzchoäka wzniesienia. Staäo
tam, wĈród rzadkich köp niskiego wrzosu dwóch möĔczyzn: Jeden z nich – kröpy, okryty misternie utkanym päaszczem,
drugi byä szamanem o szczupäej ascetycznej twarzy, ubrany w däugñ lnianñ koszulö zdobionñ tajemniczymi znakami
w kolorze ohry.
Czäowiek w päaszczu trzymaä oburñcz topór o okazaäej kamiennej gäowicy z dwoma ostrzami. Wzniósä broþ wysoko, tak, Ĕe stojñcy niĔej jego wspóäplemieþcy mieli wraĔenie, iĔ oröĔ möĔczyzny siöga niemal nieba. Byä to wielki dzieþ
dla ludzi mieszkajñcych na nadrzecznych wydmach. SpoĈród kilku znacznych, miejscowych rodów wybierano nowego
wodza.
Szaman gäoĈno odmawiaä modlitwy, chcñc przywoäaè boga wiatru i burzy, uznawanego za wäadcö Ĉwiata przez
wiele póänocnych plemion. To od niego tak naprawdö zaleĔaäo, czy stojñcy na pagórku czäowiek zostanie nowym przywódcñ.
Dawniej byäo inaczej. Poszczególne plemiona, a nawet rody czciäy swoich bogów. Bogowie zapewniali ochronö, urodzaj na polach, obdarzali potomstwem, a niekiedy na niepokornych zsyäali równieĔ kary. Wodzów wybieraäa starszyzna,
a kandydatów szukano wĈród najdzielniejszych i najbardziej majötnych mieszkaþców osad.
KiedyĈ jednak, za Ĕycia poprzedniego szamana z poäudnia przybyli kapäani. Przybyli z misjñ, niosñc na póänoc znak wäadcy Ĉwiata, magiczny topór o podwójnym ostrzu, wykonany z dziwnego kamienia, od którego
biä niezwykäy blask. Obcy mówili, Ĕe ten boski topór naleĔy do pana nieba, a do ich domów przynieĈli go ludzie
z jeszcze dalszych krain, Ĕyjñcy w mitycznych kamiennych osadach, tam gdzie niebo styka siö z ziemiñ. Podobno w
tych krainach, rzñdzonych przez synów boga znajdujñ siö wielkie bogactwa, a mieszkaþcy owych kamiennych siedzib
przemierzajñ w ogromnych äodziach bezkresne, peäne potworów i demonów wody. Przybysze zapewniali, Ĕe kto dzierĔy
w däoni niezwykäy oröĔ ten ma wäadzö i siäö danñ od samego wäadcy burz – najpotöĔniejszego wĈród wielu bogów Mieszkaþców wydm fascynowaäy dalekie krainy, ich niezwykli mieszkaþcy i nowi bogowie. ToteĔ chötnie säuchano däugich
barwnych opowieĈci.
Obcy kapäani w koþcu odeszli. Poszli dalej na póänoc. Tam, gdzie za ogromnym jeziorem Ĕyäy liczne wojownicze
plemiona. Zostaäy po nich opowieĈci o nowych bóstwach, spoĈród których oddawano czeĈè szczególnie jednemu: panu
burzy, podróĔujñcemu rydwanem po niebie w asyĈcie bäyskawic, miotanych za pomocñ niezwykäego topora...
Szaman wäaĈnie koþczyä modlitwö, gdy w oddali daä siö säyszeè gäuchy pomruk. Pan burzy byä juĔ blisko. WĈród
täumu, który lekko zafalowaä rozlegäy siö szepty, a ludzie zaczöli przeciskaè siö bliĔej pagórka. Zerwaä siö porywisty wiatr.
Z przeciñgäym wyciem szarpaä korony drzew rosnñcych w pobliskim lesie, a na zachodzie, wieczorne niebo raz po raz
rozĈwietlaäy niebieskie bäyski.
Nagle nad gäowami zebranych pojawiäa siö olbrzymia ognista smuga, której towarzyszyä jednoczeĈnie ogäuszajñcy
grzmot. PrzeraĔeni ludzie padli na ziemiö. Nie Ĉmieli przy tym podnieĈè nawet gäowy, by dojrzeè co siö dzieje na pagórku. Tam, szaman i nowy wódz stali na swoim miejscu, patrzñc nieco bojaĒliwie na strzaskanñ uderzeniem pioruna
okazaäñ sosnö, której pieþ zaczöäy juĔ oplataè jaskrawe jözyki ognia. Szaman uĈmiechnñä siö i spojrzaä w niebo, skñd
zaczöäy padaè grube krople deszczu, znak, Ĕe wielki wäadca Ĉwiata wybraä nowego przywódcö...

ryc. 1
Toporek kamienny (Gródek, pow. ĝwiecie), 2/3 wielkoĞci naturalnej
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
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kolejnym odcinku z cyklu „Pradzieje Kociewia”,
w poszukiwaniu Ğladów dawnych mieszkaĔców
naszego regionu, zawĊdrujemy aĪ na jego kraniec, do malowniczo poáoĪonej miejscowoĞci Gródek (pow.
ĝwiecie). MiejscowoĞci kojarzonej bardziej z elektrownią
wodną na rzece Wdzie niĪ z odkryciami archeologicznymi.
Na początku XX wieku w okolicy Gródka znaleziono
niezwykle interesującą kamienną gáowicĊ topora (ryc. 1)
o nietypowym ksztaácie. (Gáowice toporów w literaturze archeologicznej zwyczajowo nazywane są toporkami, toteĪ
takie nazewnictwo bĊdzie uĪywane w dalszej czĊĞci niniejszego artykuáu). Starannie wygáadzony, o dáugoĞci 18 cm.,
posiadaá wywiercony cylindryczny otwór o Ğrednicy okoáo
2 cm. NiezwykáoĞü toporka polegaáa na tym, iĪ posiadaá dwa
ostrza. Jedno „wáaĞciwe”, póákoliste o wysokoĞci 5 cm, drugie zastĊpujące partiĊ obuchową, podobne ksztaátem, tyle Īe
nieco mniejsze, o dáugoĞci linii ostrza wynoszącej 4 cm.
Niestety, tak jak w wielu przypadkach, gdy odkryü archeologicznych dokonywano w XIX i na początku XX wieku nie
podano kontekstu znaleziska jak i dokáadnej lokalizacji. Co
gorsze, efektowny toporek z Gródka, tak jak wiele innych zabytków z muzeum archeologicznego w GdaĔsku, nie przetrwaá
wojennej zawieruchy, a jego jedynym wyobraĪeniem pozostaje nie najlepszej jakoĞci reprodukcja fotografii w czasopiĞmie
o charakterze sprawozdawczym: Amtlicher Berichte.
Mimo, iĪ nie dysponujemy oryginaáem, a materiaá ikonograficzny jest wyjątkowo skąpy, warto podjąü próbĊ chociaĪ pobieĪnej analizy opisywanego toporka. Na wstĊpie
naleĪaáo by rozwaĪyü kwestiĊ chronologii, co nie jest takie
proste, biorąc pod uwagĊ ksztaát toporka i brak kontekstu
kulturowego w miejscu jego znalezienia.
Tak zwane topory z podwójnym ostrzem znane są
z obszaru prawie caáej Europy. Wykazują przy tym stosunkowo duĪe zróĪnicowanie pod wzglĊdem formy i uĪytych
do produkcji surowców. Chronologicznie, przez wielu badaczy wiązane są z przedziaáem czasowym miĊdzy póĨnym
neolitem, a wczesną epoką brązu (ok. 2800-1500 p.n.e.),
chociaĪ niektóre typy toporków mogáy powstaü jeszcze
wczeĞniej.
Jako przykáad form toporów podobnych do egzemplarza
z Gródka moĪna wskazaü na efektowne toporki kamienne
z obszaru: Wielkiej Brytanii (Tab. I, ryc. a); Szwecji (Tab. I,
ryc. b, c); Niemiec (Tab. I, ryc. g) i Polski (Tab I, ryc. f), skąd
pochodzi egzemplarz naleĪący prawdopodobnie do przedstawicieli kultury pucharów lejkowatych o charakterystycznym,
wyraĨnym przesuniĊciu otworu ku obuchowi. Oprócz form
kamiennych wytwarzano równieĪ egzemplarze miedziane,
chociaĪ na pewno mniej liczne ze wzglĊdu na fakt, iĪ w wielu
rejonach Europy miedĨ byáa niezwykle rzadkim surowcem.
Warto jednak przybliĪyü chociaĪ kilka charakterystycznych
egzemplarzy, miĊdzy innymi ze Szwajcarii (Tab. I, ryc. d);
czy teĪ Niemiec (Tab. I, ryc. m, n, o, p, r). Wreszcie toporki brązowe, chronologicznie raczej máodsze od miedzianych znalezione na terenie: Grecji (Tab. I, ryc. h, k); Francji
(Tab. I, ryc. á); Wáoch (Tab. I, ryc. l), WĊgier (Tab. I, ryc. j),
a wĞród nich prawdziwe dzieáo sztuki, wyróĪniający siĊ bogatym zdobieniem egzemplarz z Cypru (Tab. I, ryc. i).
RozwaĪając natomiast kwestiĊ genezy toporów z podwójnym ostrzem, wydaje siĊ, Īe w pewnym momencie
dziejów Europy, oprócz form tradycyjnych, zaczĊto produkowaü toporki z dwoma ostrzami. Ogólnie, wytwarzanie
form z wywierconym otworem swoją metryką siĊga przynajmniej mezolitu. Jednak rozpowszechnienie tego typu wyrobów oraz siekier wyraĨnie wiąĪe siĊ z tak zwaną rewolucją neolityczną czyli przejĞciem czáowieka od gospodarki
zbierackiej do wytwórczej. Powstaje wówczas, szereg form
narzĊdzi przeznaczonych do obróbki drewna, które z czasem
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pod wpáywem okreĞlonych czynników nabierają cech orĊĪa
bądĨ teĪ oznak wáadzy.
Ciekawe, iĪ tak zwane formy z podwójnymi ostrzami,
wspomniane powyĪej w kontekĞcie znalezisk z kontynentu europejskiego nabraáy szczególnego znaczenia w krĊgu
kultury egejskiej. Pojawiáy siĊ tam prawdopodobnie, juĪ
w dobie III tys. p.n.e, by w Ğrodkowym okresie minojskim
(2000-1600 p.n.e.) rozpowszechniü siĊ na Krecie, Cyprze
i obszarze Grecji. Jest przy tym niezwykle istotne, Īe wáaĞnie w krĊgu egejskim podwójna siekiera (wáaĞciwie topór
z dwoma ostrzami) urasta do rangi symbolu boskoĞci i wáadzy (ryc. 2, 3, 4, 5). Podwójna siekiera nazywana takĪe (na
terenie Lidii) labrysem, na Krecie czĊsto jest áączona z tak
zwanymi rogami poĞwiĊcenia (ryc. 6, 8), symbolem byka
który z kolei, w dobie staroĪytnoĞci czĊsto byá áączony
z okreĞlonym bóstwem. Byü moĪe caáa ta symbolika wywodzi siĊ jeszcze z zamierzcháych czasów Sumeru, gdzie utoĪsamianemu ze zjawiskami atmosferycznymi bogu Iszkurowi
towarzyszyá byk.
Dochodzimy w tym miejscu do kwestii podwójnego
topora jako symbolu boskoĞci i wáadzy poĞwiĊconej przez
bóstwa. Przejawem tego faktu, na páaszczyĨnie kultury materialnej jest przepiĊkny záoty sygnet (ryc.7) przedstawiający labrys miĊdzy parą postaci (bóstw?) oraz czĊste umiesz-

ryc. 2
Podwójna siekiera
(brąz – Kreta)

ryc. 4
Podwójna siekiera
(kamieĔ – Kreta)

ryc. 6
Podwójna siekiera
miĊdzy rogami
poĞwiĊcenia
(záoto – Mykeny)

ryc. 3
Podwójna siekiera
(brąz – Kreta)

ryc. 5
Podwójna siekiera
(Kreta)

ryc. 8
Motyw zdobniczy
na wazie (Cypr)
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czanie symbolu podwójnego topora na murach (ryc. 9, 10)
ĞwiątyĔ i paáaców (sáynna sala audiencyjna w Knossos na
Krecie). Te przykáady wyraĨnie wskazują, iĪ w tym regionie podwójny topór wyraĨnie, z czasem staje siĊ równieĪ
znakiem wáadzy królewskiej rodzajem beráa, co jest niezwykle interesujące, takĪe w kontekĞcie toporka znalezionego
w okolicy Gródka.
MoĪna przecieĪ wysunąü ostroĪną hipotezĊ o przenikaniu pewnych wierzeĔ, symboli, idei, nawet daleko na póánoc,
które utrwalaáy siĊ (moĪe w zmienionej nieco formie) wĞród
Īyjących tam spoáecznoĞci. PowyĪsza hipoteza w pierwszej
chwili wydaje siĊ moĪe nieco karkoáomna, ale wystarczy
przypomnieü sobie „wĊdrówkĊ” idei wznoszenia budowli
megalitycznych, by zarysowaá siĊ w tym przypadku jakiĞ
procent prawdopodobieĔstwa tego rodzaju wydarzeĔ.
Warto zaznaczyü, Īe idea podwójnego topora nie ginie,
a wrĊcz rozprzestrzenia siĊ i trwa. Okoáo 1500 p.n.e. u Hetytów spotykamy boga wiatru i burzy Tesuba, który oprócz
wiązki báyskawic dzierĪy podwójny topór (ryc. 11). TakĪe niektóre z pierwotnych wyobraĪeĔ Zeusa jako jeden
z atrybutów posiadają broĔ tego typu. Idąc dalej tym tro-

ryc. 7
Záoty sygnet (Mykeny)

ryc. 9
Sáupy z motywem podwójnej siekiery (Knossos– Kreta)

ryc. 11
Bóstwo hetyckie
– Tesub

ryc. 12
Jupiter Delichenus
(WĊgry)

pem docieramy do azjatyckiego Delichenusa, którego póĨniej „zaadaptowali” Rzymianie jako Delichenusa Jupitera
(ryc. 12) z nieodáącznym charakterystycznym toporem, báyskawicami i bykiem (!). Na koniec przywoáajmy poáudniowogermaĔskiego Donara, a przede wszystkim podróĪującego rydwanem nordyckiego Thora z dynastii Asów, który
w asyĞcie báyskawic swoim máotem – Mjollnirem (MiaĪdĪycielem) skutecznie unicestwiaá wrogów. Jak gáoszą germaĔskie mity – máotem, ale czyĪ nie toporem o podwójnym
ostrzu? W kontekĞcie funkcjonującego w jĊzyku niemieckim sáowa Steinhammer (dosáownie kamienny máot), jakim
okreĞla siĊ generalnie wszelkie formy kamiennych toporów
z otworem na stylisko, jest to wiĊcej niĪ prawdopodobne!
Fascynujące, Īe áącznikiem caáej plejady bóstw na przestrzeni sporego wycinka dziejów, jawi siĊ wáaĞnie podwójny
topór-broĔ bogów, atrybut wáadców. Topór miotający báyskawice, które równieĪ stanowią nieodáączną cechĊ wielu nadprzyrodzonych istot. A jako ciekawostkĊ, która siáą rzeczy
jawi siĊ trochĊ jako echo prastarych wierzeĔ i legend moĪna
przybliĪyü maáo znane fakty z Īycia ludnoĞci wiejskiej na
ziemiach dzisiejszej Polski w XIX i na początku XX wieku. OtóĪ na wielu obszarach, znajdowane kamienne toporki,
uwaĪane byáy za kamienie piorunowe (!), które powstawaáy
miejscu uderzeĔ báyskawic w ziemiĊ. Odgrywając przy tym
niebagatelną rolĊ w ludowym lecznictwie i zabobonach.
Topór z Gródka – orĊĪ pana báyskawic?, „beráo” lokalnego wáadcy? Ma szanse do koĔca pozostaü otoczony aurą
tajemniczoĞci...
Literatura:

ryc. 10
Sala podwójnych siekier (Knossos– Kreta)
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JÓZEF KAMIýSKI

Wielki Polak z maáego Tomaszewa
Historia prawdziwa mĊstwa i mĊczeĔstwa
PIOTR SZTURMOWSKI – jedna z najwybitniejszych postaci
Kociewia lat miĊdzywojennych.
Poseá (trzech kadencji) na Sejm
II Rzeczypospolitej w latach 19221935 istnieje dziĞ wáaĞciwie tylko
w ĞwiadomoĞci i pamiĊci rodziny
oraz Ğrodowiska Pogódek i okolic.
To stanowczo za maáo jak na
czáowieka tej miary. Czas wiĊc
najwyĪszy rozpowszechniü wiedzĊ o jego Īyciu i dokonaniach.

B

yá czáowiekiem niepospolitym, w którym wielkoĞü
i prostota Īyáy w harmonijnej symbiozie. Ludzie,
z którymi siĊ stykaá wyczuwali od razu szczeroĞü
jego intencji, naturalnoĞü w sposobie bycia, ĪarliwoĞü argumentacji, jaką uzasadniaá swoje poglądy i przekonania.
MoĪe byáa to prosta konsekwencja jego cháopskiego rodowodu, który podobnie jak natura, wyrasta z jasno i jednoznacznie okreĞlonych reguá rządzących prawami przyrody.
Cháop z pochodzenia i Ğwiadomego wyboru przyszedá
na Ğwiat 22 lutego 1887 roku w Czarnej Wodzie jako jedno
z siedmiorga dzieci w rodzinie. Dziwnym trafem rok jego narodzin byá takĪe rokiem powstania Ligi Polskiej Zygmunta
Miákowskiego – organizacji, która zapoczątkowaáa dziaáalnoĞü polskiego obozu narodowo-demokratycznego, z którym
Piotr Szturmowski miaá w przyszáoĞci związaü swoje nadzieje
i wizje odrodzonej Polski. Ruch narodowy i Piotr Szturmowski byli wiĊc rówieĞnikami. Razem teĪ dotrwali do tragicznego koĔca naznaczonego w historii wrzeĞniem 1939 roku.
OsobowoĞü przyszáego posáa uksztaátowaáy dwie struktury: jedna wiązaáa go z rodziną, chrzeĞcijaĔskim wzorcem
moralnym, ziemią karmicielką, druga zaĞ ciągnĊáa w Ğwiat,
do ludzi, których chciaá zaraĪaü swoją wizją Polski wolnej,
zasobnej i mądrze rządzonej. Dlatego teĪ juĪ jako szesnastoletni cháopak wygáaszaá pogadanki o literaturze narodowej
odczuwając potrzebĊ „krzepienia serc” Polaków, by nie zapomnieli o swoich korzeniach i chwalebnej przeszáoĞci, co
w dobie nasilającej siĊ germanizacji stanowiü miaáo antidotum zapobiegającym wynarodowieniu.
Spoáecznikowska wraĪliwoĞü i aktywnoĞü Piotra Szturmowskiego nie ostygáa po zawarciu w 1912 roku związku
maáĪeĔskiego z Julią Szczodrowską i osiedleniu siĊ na staáe w Tomaszewie. Mimo, iĪ byá w Ğrodowisku przybyszem,
„nowym”, zyskaá ogólną sympatiĊ i szacunek, czego wyrazem byáo powierzenie mu funkcji soátysa.
Wkrótce jednak los okrutnie go doĞwiadczyá – zmaráo
pierwsze jego dziecko. Potem, jakby tego bólu byáo za maáo,
umiera Īona w czasie porodu bliĨniąt. Im zresztą takĪe nie
dane byáo Īyü. Zostaá sam...
Wybucha I wojna Ğwiatowa, która burzy istniejący dotąd
porządek rzeczy. Jako poddany cesarza Wilhelma II musi
przywdziaü mundur Īoánierza armii niemieckiej. Idzie na
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front unosząc w sercu wspomnienie o najbliĪszych, niepokój
o gospodarstwo, lecz takĪe z nadzieją, Īe z wojennej zawieruchy moĪe wyáoniü siĊ niepodlegáa Polska. Od początku do
koĔca wojny byá sanitariuszem. Stykaá siĊ na co dzieĔ ze
Ğmiercią i ludzkim cierpieniem. Jego Īadna Ğmiertelna kula,
szczĊĞliwie, nie trafiáa.
Jeszcze nie wtedy...
Po powrocie z wojny ze szczególną energią wáączyá siĊ
w nurt dziaáalnoĞci spoáecznej i politycznej, jakby chciaá
nadrobiü czas stracony w niemieckich okopach, gdzieĞ nad
Sommą czy pod Tannenbergiem. Swoje Īycie rodzinne postanowiá budowaü od nowa.
Stanąá powtórnie na Ğlubnym kobiercu. Jego wybranką
byáa siostra zmaráej Īony – Melania Szczodrowska. W tym
związku zostaá szczĊĞliwym ojcem oĞmiorga dzieci.
Kiedy na Pomorzu powstaje ruch ludowy, Piotr Szturmowski wstĊpuje do Związku Ludowo-Narodowego. Wkrótce zakáada koáo tej organizacji w Pogódkach.
W 1922 roku z rekomendacji Związku, otrzymaá mandat
poselski na Sejm Rzeczypospolitej w okrĊgu wyborczym
nr 29 w Tczewie. Zostaá posáem z listy nr 8 ChrzeĞcijaĔskiego Związku JednoĞci Narodowej. ĝlubowanie poselskie
záoĪyá 1 grudnia 1922 roku. Byá czáonkiem Klubu Parlamentarnego Związku Ludowo-Narodowego.
Od tej pory musiaá dzieliü czas miĊdzy obowiązkami gospodarza, mĊĪa i ojca w Tomaszewie, a funkcjami reprezentanta swoich wyborców w Warszawie.

Piotr Szturmowski z Īoną Melanią i dzieümi
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WIELKI PATRIOTA I SPOãECZNIK
i uwaĪaá je za nieodgadnioną tajemnicĊ istnienia, w którym
dobro jest skazane na sąsiedztwo ze záem.
Wiadomo, Īe tuĪ przed wybuchem wojny mógá opuĞciü
Tomaszewo. Ówczesne wáadze proponowaáy mu wyjazd
za granicĊ. On jednak stanowczo odmówiá; chciaá pozostaü
wĞród bliskich, by dzieliü z nimi do koĔca záowrogo zapowiadającą siĊ przyszáoĞü.
Jak dziki zwierz przyszáo NieszczĊĞcie do czáowieka
I zatopiáo weĔ fatalne oczy...
(C. K. Norwid)

Piotr Szturmowski
wĞród czáonków Związku Ludowo-Narodowego

Rok 1934 – Aleje Jerozolimskie w Warszawie.
Poseá Piotr Szturmowski (z lewej)
w towarzystwie ksiĊdza Wryczy z Wiela

Z obydwu ról wywiązywaá siĊ znakomicie – stawiano
go za wzór jako rolnika, a fakt, iĪ przez trzy kadencje zasiadaá w parlamencie Ğwiadczy o uznaniu dla jego dziaáalnoĞci
poselskiej. Máoda Rzeczpospolita, która odzyskaáa wolnoĞü
po 123 latach niewoli, potrzebowaáa czujnych stróĪów jej
suwerennoĞci.
Do takich ludzi naleĪaá Piotr Szturmowski, który w rodzącym siĊ w Niemczech faszyzmie widziaá Ğmiertelne niebezpieczeĔstwo dla swojej ojczyzny. Grzmiaá z sejmowej
trybuny ostrzegając rodaków przed skutkami umów likwidacyjnych z Niemcami:
... dziĞ przedkáada siĊ nam umowĊ, która nie znaczy nic
innego, jak zrzeczenie siĊ praw (do oczyszczenia zachodnich ziem z napáywowych Niemców) i tym samym przekreĞla
siĊ caáą pracĊ i wysiáek dziesiątek lat wszystkich Polaków
w zachodnich województwach.
Zdrowym, cháopskim instynktem przeczuwaá niebezpieczeĔstwo groĪące Polakom ze strony osiedlonych na Pomorzu Niemców. PrzyszáoĞü pokazaáa, Īe siĊ nie myliá...
ĩyciowe credo Piotra Szturmowskiego opieraáo siĊ na
trzech prostych ewangelicznych zasadach: wierze, nadziei
i miáoĞci.
Te zasady pozwalaáy mu przetrwaü, gdy los poddawaá go
ciĊĪkim próbom. Przyznaü trzeba, Īe tragicznych doĞwiadczeĔ w jego Īyciu nie brakowaáo. MoĪe jako cháop z urodzenia i wyboru, związany z przyrodą, godziá siĊ z jej prawami
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12 wrzeĞnia 1939 roku. Sielski krajobraz maáej kociewskiej wsi zmąciáo nagle piĊü odzianych w czarne, obce
mundury, postaci. Szturmowski wiedziaá, Īe dopeánia siĊ
jego los. Nie uciekaá od strasznego przeznaczenia. Czekaá
na oprawców w Ğcianach swojego domu. Zdawaá sobie sprawĊ z tego, Īe ostatni raz patrzy na ĪonĊ, przeraĪone dzieci,
stojący na biurku portret Romana Dmowskiego, sprzĊty domowe, zagon kartofli, które trzeba niedáugo kopaü...
Przybysze byli brutalni. Wkrótce nasycą swoją ĪądzĊ
zemsty.
Hitlerowcy zawieĨli Szturmowskiego do pobliskich Pogódek. Tam na oczach przeraĪonych ludzi, znĊcali siĊ nad
nim okrutnie. Kiedy traciá przytomnoĞü, cucili go, kazali
umyü siĊ w strumieniu i od nowa dawali upust swym morderczym instynktom.
Chcieli go takĪe upokorzyü i záamaü moralnie: rozkazali
podeptaü krzyĪ i godáo narodowe. Zmaltretowany czáowiek
odrzuciá z pogardą te Īądania.
Prawdziwe bohaterstwo rodzi siĊ w cierpieniu i w cierpieniu tkwi...
Kiedy oprawcy zaspokoili juĪ swe Īądze, zawieĨli nieszczĊĞnika do lasu niedaleko Kobyla. LeĞną ciszĊ rozdará
huk wystrzaáów... Piotr Szturmowski nie umieraá sam; obok
niego konaá dziaáacz Polonii z GdaĔska – Józef Kowalski.
Gdy patrzy siĊ dziĞ na starą fotografiĊ, którą ktoĞ ukradkiem zrobiá po okrutnym mordzie, by mogáa kiedyĞ daü Ğwiadectwo prawdzie, widaü twarz przepojoną bólem, ale oprócz
tego z postaci zabitego emanuje dostojeĔstwo podkreĞlone
pedantyczną dbaáoĞcią o zewnĊtrzny wizerunek: ciemny
garnitur, biaáa koszula, starannie zapiĊta kamizelka...
W Īyciu czĊsto tak bywa, Īe najwiĊksze ofiary ponoszą
ludzie szlachetni, którzy oddani pracy, pragnący Ğwiat uczyniü lepszym, nie dostają w zamian nic, prócz cierpienia.
W kobylskim lesie zabito nie tylko czáowieka. Rozstrzelano teĪ wszystkie jego zamierzenia, plany i nadzieje, dla
których Īyá i których owoce chciaá nam ofiarowaü.
PamiĊü o Īyciu i Ğmierci Piotra Szturmowskiego jest naszym obowiązkiem i powodem do dumy.

Tablica z wizerunkiem Patrona – umieszczona
na froncie budynku ZSP w Pogódkach

W roku 1997 Zespóá Szkóá Publicznych w Pogódkach
obraá go sobie za Patrona.
W ten sposób dokonaáo siĊ swoiste zmartwychwstanie
wielkiego Polaka z maáego Tomaszewa.
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Ksiądz profesor
Franciszek Sawicki-pelpliĔski filozof
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radycja Pelplina, jako miasteczka uczonych duchownych, „Aten Póánocy” rozpoczĊáa siĊ w roku
1829, gdy nastąpiáo przeniesienie do Pelplina
WyĪszego Seminarium Duchownego diecezji CheámiĔskiej, oraz zaáoĪenie w roku 1836 NiĪszego Seminarium
Duchownego „Collegium Marianum” (póĨniejszego progimnazjum), co daáo podstawĊ do rozwiniĊcia siĊ najprĊĪniejszego w tamtych czasach oĞrodka naukowego
na Pomorzu. Na kartach dorobku naukowego naszego
Seminarium zapisaáo siĊ wielu wybitnych profesorów.
ks. Franciszek Sawicki wraz z biskupem Konstantynem
Dominikiem, przechodziá przez ciĊĪkie czasy okupacji
hitlerowskiej oraz wychowywaá kolejne zastĊpy boĪych
kapáanów.

Ks. Franciszek Sawicki-biografia

U

rodziá siĊ 13 lipca 1877 roku w Godziszewie (pow.
tczewski) w rodzinie piekarza Augustyna i Berty
z domu Teitz. W rodzinie byli, zarówno Polacy jak i Niemcy, co odegraáo niemaáą rolĊ w ksztaátowaniu siĊ jego osobowoĞci. Od samego początku swojego Īycia byá, jak sam
mawiaá, „czáowiekiem dwóch kultur”. W domu mówiono
tylko w jĊzyku niemieckim, poniewaĪ byáy to czasy niewoli pruskiej. Z domu rodzinnego wyniósá duĪo ciepáa,
pogody ducha, optymizmu, co pozytywnie wpáynĊáo na
jego póĨniejsze poglądy na Ğwiat i Īycie.
Dom rodzinny, oczywiĞcie nie byá jedynym Ğrodowiskiem wychowawczym. Drugim domem byáa tczewska
plebania jego stryja, ks. Roberta Sawickiego, który sfinansowaá mu dalsze studia. Atmosfera plebani wywaráa
wpáyw na jego religijnoĞü, na powoáanie i na zainteresowania naukowe.
Przez dwa lata uczĊszczaá do szkoáy ludowej w Godziszewie Potem udaá siĊ do Progimnazjum Realnego
w Tczewie. NastĊpnie zapisaá siĊ do Progimnazjum
Biskupiego w Pelplinie pod nazwą „Collegium Marianum”, gdzie spĊdziá dwa i póá roku. Tutaj pozostawaá
pod silnymi wpáywami religijnymi profesorów, gáównie
ks. Stanisáawa Kujota, historyka pomorskiego, wielkiego
erudyty.
W roku 1892 máody Sawicki udaá siĊ do PaĔstwowego Gimnazjum Klasycznego w Cheámnie, gdzie po czterech latach záoĪyá egzamin dojrzaáoĞci. Na ostatnie lata
tego gimnazjum przypadają wątpliwoĞci religijne. WpáynĊáy na to: kryzys wieku dojrzewania, urok autonomii
wzglĊdem prawd i norm oraz lektura „Fausta” Goethego. JednakĪe trudnoĞci te na dalszą metĊ pogáĊbiáy raczej
religijnoĞü Sawickiego i pomogáy w decyzji wstąpienia
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do Seminarium Duchownego. Intrygowaáy go najpierw
walki Ğwiatopoglądowe, a nastĊpnie stosunek religii do
nauki. Z czasem wáączenie siĊ do tego agonu uwaĪaá za
cel jego Īycia. I z tym zamiarem wstąpiá do Seminarium
Duchownego w Pelplinie, gdzie pozostawaá przez cztery
lata.
Zarówno w seminarium, jak i potem, duchowy rozwój
Sawickiego ksztaátowaá siĊ przede wszystkim pod wpáywem lektur, nieraz do póĨnej nocy oddawaá siĊ osobistej
lekturze. A czytaá wiele, zwáaszcza z dziedziny literatury,
filozofii, religioznawstwa, teologii. Czytaá dzieáa Platona,
Arystotelesa, Augustyna, Tomasza z Akwinu. Gáównie
jednak interesowaá siĊ filozofią nowoĪytną i najnowszą,
zwáaszcza związaną z religią.
ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá 1 kwietnia 1900
w Pelplinie. Przez rok byá wikariuszem w GdaĔsku przy
koĞciele Ğw. Brygidy oraz w Szpitalu Mariackim. Korzystaá tam duĪo i chĊtnie ze wspaniaáej biblioteki gdaĔskiej.
JednakĪe w tym czasie u máodego wikariusza przewaĪaáy
zainteresowania praktyczno-duszpasterskie.
Na Wielkanoc 1901 roku wyjechaá na dalsze studia
do Fryburga BadeĔskiego, gdzie zetknąá siĊ z wybitnymi
profesorami. Poza wykáadami z teologii i filozofii sáuchaá
takĪe wykáadów z nauk historycznych i przyrodniczych.
Po powrocie z Fryburga Sawicki byá krótko duszpasterzem w CheámĪy, skąd 1 kwietnia 1903 roku zostaá powoáany na profesora Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Z początku wykáadaá tam filozofiĊ i prawo kanoniczne, potem teologiĊ moralną, przez dáugie zaĞ dalsze lata filozofiĊ
i dogmatykĊ, a od 1930 roku takĪe apologetykĊ.
Na tej placówce otrzymywaá godnoĞci koĞcielne.
W 1920 roku zostaá kanonikiem gremialnym Kapituáy Katedralnej CheámiĔskiej, a 7 lat póĨniej praáatem papieskim,
w 1945 roku dziekanem kapituáy, w 1948 prepozytem kapituáy i infuáatem. Przez pewien czas byá takĪe oficjaáem Sądu
Biskupiego.
Ksiądz Sawicki czĊsto bywaá w Wolnym MieĞcie GdaĔsku, gdzie wielu ksiĊĪy byáo jego kolegami i uczniami. Za
odczyty wygáaszane w GdaĔsku o narodowym socjalizmie,
atakowany byá przez prasĊ hitlerowską. PoniewaĪ biskup
gdaĔski (O´Rourke zamierzaá podaü siĊ do dymisji, Stolica
Apostolska wyznaczyáa wáaĞnie ks. Sawickiego na jego
nastĊpcĊ). Mimo obowiązku zachowania tajemnicy informacja ta zostaáa ujawniona i ĞciągnĊáa na niego atak prasy
hitlerowskiej w GdaĔsku. Senat Wolnego Miasta GdaĔsk
byá stanowczo przeciwny tej nominacji. W tej sprawie
udaá siĊ nawet Prezydent Senatu Greiser do Rzymu, gdzie
rozmawiaá z kardynaáem Pacellim, aby zrezygnowano
z tej nominacji. Ostatecznym podejĞciem ze strony KoĞcio-
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áa byáo przybycie 20 kwietnia 1938 roku do GdaĔska nuncjusz Cortesi. Po nieudanej misji 27 kwietnia tegoĪ roku,
ów nuncjusz wysáaá pismo z Warszawy, w którym wyraziá
ubolewanie z koniecznoĞci wycofania jego nominacji na
biskupa gdaĔskiego. Ostatecznie biskupem gdaĔskim zostaá mianowany gdaĔszczanin, ks. Karl M. Splett.
20 paĨdziernika Niemcy w gmachu WyĪszego Seminarium Duchownego aresztowali prawie wszystkich
profesorów i wykáadowców, prócz ks. Sawickiego. Od niechybnej Ğmierci zostaá uratowany dziĊki sáawie naukowej
w Niemczech oraz przydatnoĞci jego wiedzy, którą okupant potrzebowaá, gdyĪ ks. Sawicki byá wieloletnim dyrektorem biblioteki. Na kilka dni przed aresztowaniami przybyá
do Pelplina pewien major SS z Berlina, Īeby „zaopiekowaü
siĊ” dokumentami i cenniejszymi zbiorami tejĪe biblioteki,
m.in. Biblią Gutenberga. Ks. profesor poprosiá teĪ SS-manów o pomocników do pisania na maszynie i do wybierania ksiąĪek. Przydzielono mu jeszcze trzech máodych
ksiĊĪy. Wszyscy jednak pozostawali w areszcie domowym.
ResztĊ profesorów i kanoników – jak siĊ póĨniej okazaáo
– SS-mani zamordowali w koszarach pod Tczewem. Taki
sam los, niestety, spotkaá wkrótce i owych pomocników Sawickiego. Kiedy szaá Niemców w Pelplinie osáabá, Sawicki objąá administracjĊ parafii pelpliĔskiej, gdyĪ pozostaá
jedynym kapáanem na terenie Pelplina, gdzie bardzo udzielaá
siĊ na rzecz polskich rodzin, które wspieraá duchowo i materialnie.
W 1945 roku ks. Franciszek Sawicki w restytuowanym
seminarium podjąá wykáady z filozofii, apologetyki, dogmatyki i religioznawstwa, i tak mimo intensywnej dziaáalnoĞci pisarskiej i naukowej caáe swe Īycie spĊdziá w malutkiej mieĞcinie. Poza Pelplin wyjeĪdĪaá tylko z referatami
naukowymi i na sympozja: do Wrocáawia. GdaĔska, Katowic,
Warszawy, Poznania i Lublina. Tam jego odczyty i wykáady cieszyáy siĊ wielkim zainteresowaniem, aĪ do nawróceĔ
z protestantyzmu wáącznie. Kilka razy otwieraáy siĊ przed nim
moĪliwoĞci objĊcia katedry uniwersyteckiej w Niemczech:
w Bonn, Wurzburgu, a takĪe w Polsce: w Warszawie, Wilnie
i Lublinie. Wszystkie propozycje odrzuciá. Byá to „filozof
miejsca”. W roku 1952 otrzymaá doktorat honoris causa
z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Choroba Ğmiertelna, rak nerek, objawiáa siĊ krwotokami
w sierpniu 1952 roku. Ks. Sawicki zmará 7 paĨdziernika
tego roku. W testamencie napisaá: ĩegnając wszystkich przyjacióá i znajomych dziĊkujĊ serdecznie tym, którzy mi dobrze czynili i przepraszam tych, którym z ludzkiej sáaboĞci
jakiĞ ból sprawiáem. Boga przepraszam za grzechy caáego
Īycia. Do trumny proszĊ wáoĪyü ksiąĪeczkĊ „Bóg jest miáoĞcią”, która niech prosi za mnie u tronu BoĪego. Sáowa te
oddają najlepiej sylwetkĊ naszego MyĞliciela.

Charakterystyka myĞli
przeciwieĔstwie do prostych ksztaátów Īycia bogata i zróĪnicowana byáa dziaáalnoĞü intelektualna
i duchowa ks. profesora Franciszka Sawickiego. Wydaá
on 181 pozycji pisanych, w tym okoáo 40 ksiąĪek i artykuáów oraz 417 recenzji. Zajmowaá siĊ wieloma dziedzinami
myĞli: filozofią, religioznawstwem, apologetyką, teologią,
historią, ale wszystkie te dziedziny miaáy wspólny mianownik w postaci humanizmu i personalizmu.
Ks. Franciszek Sawicki pozostaje najbardziej oryginalnym w filozofii historii, w historiozofii: w samym fakcie
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wziĊcia historii za przedmiot refleksji, związaniu historiozofii z antropologią filozoficzną i teologią, ujĊciu sensu dziejów jako celu osoby ludzkiej. Dlatego caáe chrzeĞcijaĔstwo
– zarówno statyczne jak i dynamiczne – jest idealną religią
osobowoĞci. Jest to teĪ waĪna synteza postaw naukowych:
statycznej i dynamicznej na bazie osoby. Osoba w poglądach ks. Franciszka jest ujmowana nie w Ğwietle idealizmu
niemieckiego jako forma subiektywna, lecz jako byt Īywy,
o nieskoĔczonej wartoĞci, wypeániany postulatem miáoĞci
duchowej, ostatecznie stanowiący najwyĪszą tajemnicĊ
bytu.
W ogólnoĞci ks. Sawicki daje szeroką panoramĊ myĞlową, nie bĊdąc jednak scholastykiem, ani wspóáczesnym
eklektykiem, jest raczej w szerokim znaczeniu personalistą.
Przy tym chce byü pomostem miĊdzy niemieckim idealizmem
a neoscholastyką i wspóáczesną filozofią Īycia. Jego myĞl
wáasna pozostaje antropocentryczna. I tak przechodzi od
liberalnego humanizmu do personalizmu typu augustyĔskiego i newmanowskiego. W kwestiach spornych zajmowaá
zawsze – jak sam pisze – stanowisko bliĪsze syntezie niĪ
ostrej antytezie, záotego Ğrodka niĪ skrajnoĞci, „katolickiego
umiaru” niĪ jednostronnoĞci, ta tendencja do syntetyzowania
wypáywaáa z przejĊtej od Braiga koncepcji Īycia jako „jednoĞci przeciwieĔstw”. Uczyá, Īe rzeczywistoĞü zamyka siĊ
w peáni biegunowych przeciwieĔstw. Tym bardziej odnosi
siĊ to do bytu Īywego, który „odkrywaáa” ówczesna filozofia. PrzeciwieĔstwa pozostają w pewnym napiĊciu miĊdzy sobą na wzór biegunów w ukáadzie magnetycznym, ale
mimo to są w ustawicznym wyrównaniu i dziĊki wzajemnemu oddziaáywaniu na siebie tworzą wyĪszą syntezĊ.
Ksiądz profesor uwaĪaá, Īe katolicka prawda jest nadrzĊdną i jednoczącą syntezą przeciwieĔstw i antytez. Jest
w tym coĞ z heglizmu, ale chrzeĞcijaĔstwo nie powstaje
przez walkĊ przeciwieĔstw, jak wedáug heglizmu, lecz jest
– byáo – od razu doskonaáą syntezą przeciwieĔstw, walka
przeciwieĔstw jest czymĞ zewnĊtrznym, w niej chrzeĞcijaĔstwo okazuje siĊ na zewnątrz, Īe jest syntezą, Īe jest transcendentną peánią. Literackosü i jasnoĞü jĊzyka oraz nastawienie humanistyczne wywoáywaáy u niektórych ludzi
wraĪenie páytkoĞci myĞli. Ale nie jest to sáuszne, poniewaĪ
ks. Sawicki miaá niezwykáą zdolnoĞü mówienia o rzeczach
trudnych bardzo prostym jĊzykiem. U ks. Sawickiego jĊzyk
i podejĞcie humanistyczne są Ğrodkami precyzacji, pewnej
argumentacji, przekonywania, a nawet metody. To wszystko zresztą obrazuje dobrze i osobowoĞü Sawickiego. Jego áagodnoĞü, subtelnoĞü, wyrozumiaáoĞü, postawĊ dialogu, niechĊü do dogmatyzmu, szacunek dla poglądów odmiennych.
I tak, dla ks. Sawickiego historia dokonuje siĊ ostatecznie w osobie ludzkiej i na sposobie Īycia tej osoby.
Ma, wiĊc charakter ogólny, a zarazem indywidualny. Nie
ma wiĊc peánego myĞlenia naukowego bez myĞlenia historycznego. Ale do myĞlenia historycznego obok kwalifikacji naukowych, trzeba jeszcze posiadaü jakiĞ osobisty
zmysá historyczny, którego nie brakowaáo ks. Franciszkowi Sawickiemu.
Bibliografia:
1. Bartnik Cz., Franciszek Sawicki jako historiozof, Lublin 1992,
s. 13-21.
2. Mross K., Sawicki Franciszek, w: Polski sáownik biograficzny,
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA

RYSZARD SZWOCH

ĩycio p i s a n i e
(przyczynek do biografii Romana Landowskiego)

R

ok 2007 przyniósá kulturze Kociewia dotkliwą stratĊ. ĝmierü naszego kolegi, przyjaciela i dziaáacza
regionalnego, Romana Landowskiego, ugodziáa
w Ğrodowisko literackie i publicystyczno-redaktorskie – oba
przecieĪ nie tak znowu liczne na naszym obszarze pisarskim.
Ta strata jest tym bardziej boleĞnie odczuwana, bo Ğp. Roman
naleĪaá do twórców o niepoĞledniej osobowoĞci i wyraziĞcie
uksztaátowanym talencie, a to juĪ są cechy wyróĪniające. Wielu byáo poetów, a jeden Wergili, jak wyraziá siĊ ongiĞ wybitny
poeta polski, odnosząc te sáowa do J. Kochanowskiego1.
Na tym kociewskim parnasie Roman Landowski trwaá
bez maáa póá wieku. Debiutowaá bowiem w 1958 roku.
Z Kociewiem byá związany najĞciĞlej i najserdeczniej do
koĔca – miejscem urodzenia i trwania, róĪnorodnej pracy
zawodowej i twórczej dziaáalnoĞci.
Urodzony 25 listopada 1937 roku w ĝwieciu. To byáo
jego miasto. Towarzyszyáo od początku jego latom dzieciĔstwa i dojrzewania. SpamiĊtaá tamte kocie áby ulic, pyliste
trakty peryferii Ğwieckich i przywiĞlaĔskie áąki. „PóĨnym latem bruki na ulicach poáyskiwaáy záotem, a w pochmurne dni
tonĊáy w szaroĞciach. (...) Dalej ku WiĞle, drogi donikąd, ku
zdziwieniu, od czasu do czasu dymiáy kurzem po przejeĨdzie
drabiniastych wozów”. (Okruchy liryczne, s. 9). Taki byá to
naonczas Ğwiat zapamiĊtany. Roman Michaá – dwojga imion.
To drugie po dziadku ze strony matki (Michaá PolmaĔski
*7 IX 1874 g6 V 1973, Īonaty z Agnieszką *31 XII 1878
g17 III 1939), pojawi siĊ jeszcze u wnuka, syna Janusza. Rodzicami jego byli skromni Ğwiecianie, pewnie jak wiele innych w tym prowincjonalnym wszak, l0-tysiĊcznym mieĞcie,
z niecodzienną historią w tle. Konrad Landowski (*21 IV
1905), z zawodu kolejarz, a z zamiáowania caákiem utalentowany muzyk, grający z braümi w orkiestrze amatorskiej na
miejscowych imprezach i towarzyskich spotkaniach, a takĪe
w orkiestrze wojskowej. Ten autentyczny (choü samorodny)
talent muzyczny pojawi siĊ jeszcze w nastĊpnym pokoleniu
Landowskich. Matka, Urszula z PolmaĔskich (*4 XII 1910)
– absolwentka Gimnazjum Kupieckiego w Tczewie, zajmowaáa siĊ zasadniczo sprawami domowymi, gáównie wychowaniem jedynego syna Romana. Kolejarskiej rodzinie wiodáo
siĊ niezgorzej, gdyĪ status pracownika instytucji paĔstwowej
(byáy nią PKP) zapewniaá stabilną sytuacjĊ materialną. Jako
dyĪurny ruchu na stacji kolejowej w ĝwieciu, ojciec i mąĪ
mógá zapewniü rodzinie godne warunki bytowe.
Wybuch II wojny Ğwiatowej zburzyá ten pogodny Ğwiat
dzieciĔstwa Romana, ale szczĊĞliwie oszczĊdziá mu tragicznych wspomnieĔ aĪ do zakoĔczenia okupacji niemieckiej.
Wkroczenie na teren Kociewia jednostek Armii Czerwonej
wiosną 1945 roku zapoczątkowaáo nową rzeczywistoĞü, której elementem staáo siĊ teĪ nowe bezprawie wobec ludnoĞci pomorskiej, zwáaszcza wzglĊdem tych, którym z racji
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wykonywanego zawodu áatwo przypisano serwilizm i poczytano za element niepoĪądany w nowym ustroju. Kolejarzowi wiĊc – Konradowi Landowskiemu – funkcjonariusze
NKWD przeznaczyli ideologiczne napiĊtnowanie i wywózkĊ na Ural do obozu pracy dla wysiedleĔców politycznych
w miejscowoĞci Záotousk. Wbrew tej sympatycznej nazwie,
obóz tamtejszy byá miejscem degradacji czáowieka i poniĪenia, a warunki ciĊĪkiej pracy upodlaáy jego godnoĞü. Tam
wkrótce Konrad Landowski zapadá na czerwonkĊ i umará
27 VIII 1945 roku. Roman i jego matka nie zobaczyli wiĊcej
mĊĪa i ojca. Po latach, juĪ po Ğmierci matki, syn upamiĊtni
go symbolicznie na wspólnym grobie rodzinnym na cmentarzu tczewskim. Poszedá wnet do szkoáy powszechnej i tam
ukoĔczyá pierwszych szeĞü klas. Ale klasĊ VII przyszáo mu
koĔczyü juĪ w Szkole Podstawowej w Tczewie, gdyĪ w 1950
roku zamieszkaá w tym mieĞcie, dokąd przeniosáa siĊ z nim
matka. Pracowaáa wówczas jako telefonistka w tczewskim
UrzĊdzie Pocztowym. Zdaje siĊ, Īe początkowo zamieszkiwali oboje u krewnych (PolmaĔskich). Tczew zatem odgrywaá waĪną rolĊ w Īyciu Landowskich. Wyznaczaá kolejne
etapy ich rodzinnej epopei i wiązaá emocjonalnie, pokoleniowo. Jako kolejny etap swej edukacji Roman wybraá miejscowe Technikum Handlowe i tam w systemie zaocznym zdaá
maturĊ w 1954 roku. Trudno mu byáo myĞleü o studiach, na
których podjĊcie nie pozwalaáa skromna matczyna pensja.
Musiaá wspomóc dom zarobkowaniem. Dla máodzieĔca o intelektualnych aspiracjach i zainteresowaniach kulturalnych,
w okresie obowiązywania nakazów pracy, nie byáo wáaĞciwie
wyboru co do zatrudnienia w zgodzie z jego preferencjami.
Roman pracowaá wiĊc zawodowo najpierw w Powiatowym
Związku Gminnych Spóádzielni „Samopomoc Cháopska”,
po dwóch latach zatrudniá siĊ w PaĔstwowym PrzedsiĊbiorstwie „Dom KsiąĪki”.
Niespodziewanie okres odbywania sáuĪby wojskowej
przyniósá Romanowi zupeánie wyjątkową ofertĊ. DostrzeĪono jego predyspozycje i mądrze spoĪytkowano w Jednostce LWP w Bydgoszczy nie tylko w kancelarii, ale gáównie
jako korektora i poligrafa w redakcji wojskowej gazety, no
i korespondenta prasy Īoánierskiej. Wykorzystaá tĊ okazjĊ
do publikowania wáasnych wierszy na áamach „ĩoánierza
Polski Ludowej” (1958 r.). Czuá siĊ szczĊĞliwcem, jak to
póĨniej wyznaá w swym wywiadzie dla prasy2. Rycháo takĪe
zadebiutowaá poetycko na antenie GdaĔskiej RozgáoĞni Radiowej. Nie spocząá na debiutanckich laurach, ale poszukaá
kontaktów z Ğrodowiskiem twórczym i trwaá – takĪe póĨniej
– w jego strukturach, jako czáonek Korespondencyjnego Klubu Máodych Pisarzy oraz Klubu Literackiego „Poeticon”.
Rok 1960 przyniósá istotną zmianĊ w Īyciu Romana,
jako Īe w pierwszy dzieĔ Ğwiąt BoĪego Narodzenia 25 XII
1960 roku poĞlubiá nauczycielkĊ AmeliĊ MichaákiewiczównĊ
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(*13 VI 1936), którą znaá jeszcze z czasów zamieszkiwania w ĝwieciu. Z tego maáĪeĔstwa urodzą siĊ dzieci: Alina
(mgr sztuki, utalentowany muzyk-instrumentalista [obój],
zamieszkaáa obecnie w Ciechanowie)4 i Janusz (mgr inĪ.
rolnictwa, pracownik administracji miejskiej w Tczewie)5.
ĩycie rodzinne Landowskich upáywaü bĊdzie pod znakiem
troski o wychowanie i wyksztaácenie dzieci, doksztaácania
siĊ Īony na zaocznych studiach uzupeániających z geografii
na gdaĔskiej WSP, i udziaáu w pasjach kulturalno-spoáecznikowskich Romana.
Uzupeániaá swoje kwalifikacje zawodowe doraĨnie,
w miarĊ nabywania kolejnych doĞwiadczeĔ na polu upowszechniania kultury, i tak np. w 1976 roku ukoĔczyá PaĔstwowe Zaoczne Studium OĞwiaty i Kultury Dorosáych przy
MOD w GdaĔsku. Jako pracĊ dyplomową przedáoĪyá blisko
140. stronicową Monografią Sceny Literackiej „Propozycje” w Tczewie za lata 1964-1975, bogato ilustrowaną materiaáem fotograficznym6. Nieprzypadkowo ta wáaĞnie Scena
Literacka doczekaáa siĊ swej monografii, jako Īe powstaáa
z inspiracji Romana i to on nadawaá jej energii w prĊĪnej
dziaáalnoĞci (1964-1978). Przez 14 lat pisaá teksty widowisk
i reĪyserowaá przedstawienia. ĝwiadczą o jej sukcesach na
scenie tczewskiej i w kraju liczne spektakle (25 premier)
oklaskiwane i nagradzane publicznie, bo ranga „Propozycji” byáa tak wymowna, Īe z powodzeniem wytrzymywaáa
konkurencjĊ z teatrami amatorskimi w Polsce. Istniaáa teĪ
koncepcja przeksztaácenia tego teatru poezji i publicystyki
w staáą scenĊ miejską Tczewa, co uwidoczniaáo siĊ w jego
funkcjonowaniu pod zastĊpczą nazwą Spoáecznego Teatru
Miejskiego, ale inicjatywa ta z przyczyn finansowych nie
doszáa do skutku. W tym okresie Roman byá juĪ mocno powiązany z miejscowym Ğrodowiskiem kulturalnym. Znalazá
bowiem pole do realizacji swoich zainteresowaĔ twórczych
i klimat odpowiedni do publicznego ich wyraĪenia. KreatywnoĞü jego zwyciĊĪaáa i to zachĊcaáo Romana do kaĪdego nowego wysiáku w kierunku „ukulturalnienia” spoáecznoĞci tczewskiej.
Najpeániej realizowaá swoje ambicje zawodowe w resorcie kultury. Zaczynaá od stanowiska kierownika Poradni Metodycznej Pracy Kulturalno-OĞwiatowej (wyáoniá siĊ
z niej Tczewski Dom Kultury). To wówczas przyczyniá siĊ
do powstania przy niej Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Sugestia”, organizującego pokazy ambitnego repertuaru
w kinie „Kolejarz”, a potem (od 1971 roku) w kinie „Wisáa”,
a od 1977 roku w TDK8. W 1975 roku zostaá pracownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej, zaczynając od stanowiska
bibliotekarza, pracownika sekcji oĞwiaty i zbiorów specjalnych, ale awansowaá po kilku latach na dyrektora (19811985) tej placówki. Doprowadziá wówczas do rozbudowy
i modernizacji bazy bibliotecznej, konkretnie do adaptacji
pomieszczeĔ byáego sądu na nowoczesną ksiąĪnicĊ. Kiedy
w ramach reorganizacji jej struktur wyáoniono Kociewski
Kantor Edytorski, od 1985 roku szefowaá mu z wielkim oddaniem i ambitnymi sukcesami wydawniczymi.
Ten nowy etap dziaáalnoĞci Romana byá ukoronowaniem
jego zainteresowaĔ regionalizmem. Początek tych fascynacji znalazá swój wyraz w przygotowaniach do utworzenia
w Tczewie organizacji regionalnej. Dotychczasowe inicjatywy TRZZ i ZK-P w oczywisty sposób nie speániaáy oczekiwaĔ dziaáaczy kociewskich, stąd zrodziáa siĊ potrzeba i wola
powoáania Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej.
Doszáo do jego zaáoĪenia 24 III 1970 roku. Roman naleĪaá
do grona zaáoĪycieli TMZT, jednak nie wszedá wówczas do
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Zarządu. Staáo siĊ to dopiero w II kadencji (od 14 XII 1973
do 12 I 1978). Wybierany w trzech kadencjach na wiceprezesa (1973-1978, 1987-1990, 1997-1999), okresowo peániá
tam równieĪ obowiązki prezesa (3 miesiące: 1998-1999),
pozwalając tej organizacji przetrwaü chwilowy kryzys. Poza
tymi funkcjami, zasiadaá takĪe w Radzie TMZT i jego Komisji Rewizyjnej (sekretarz). Na początku swej dziaáalnoĞci w TMZT szefowaá sekcji literacko-artystycznej. Mając
sprecyzowane zainteresowania poetyckie, zadbaá wtedy o ten
swój talent i chyba na serio postawiá wówczas na poezjĊ.
Przygotowany wybór jego liryków pt. PejzaĪe serdeczne
uzyskaá I nagrodĊ w konkursie literackim, rozstrzygniĊtym
w 1973 roku9. Byá to debiutancki zbiór wierszy. Odtąd juĪ nie
schodziá z literackiej drogi aĪ do koĔca, pisząc, wygrywając
konkursy na twórczoĞü prozatorską i poetycką, wydając sukcesywnie kolejne ksiąĪki10. Wkroczywszy tak intensywnie
na grunt pisarstwa, z czasem (od 1984) znalazá dla siebie
miejsce w Związku Literatów Polskich. W wyniku wyborów (styczeĔ 1986 roku) wszedá w skáad Zarządu GdaĔskiego Oddziaáu11, podobnie w wyborach 8 I 1986 roku trafiá do
Zarządu12, a 29 VI 1987 roku zostaá wybrany na wiceprezesa
Zarządu GdaĔskiego ZLP13.
Osobny rozdziaá tej aktywnoĞci publicystycznej i redaktorskiej Romana wiązaá siĊ z powoáaniem do Īycia „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” i jego redagowaniem aĪ do
koĔca. Pojawienie siĊ tego oczekiwanego przez Ğrodowisko
kociewskie periodyku nastąpiáo wskutek niezwykle konsekwentnej i peánej uporu walki lokalnych gremiów z centralnym aparatem decyzyjnym, począwszy od 1975 roku (wciąĪ
bezskutecznie z uwagi na nieprzejednaną niechĊü wáadz
politycznych), aĪ do pomyĞlnego skutku. Po zawieszeniu
stanu wojennego ponownie wszczĊto starania, mobilizując
dziaáaczy TMZT i TMZK do zjednoczenia wysiáków w tym
celu, mając po temu takĪe poparcie wáadz administracyjnych
i politycznych Tczewa i Starogardu Gd. Byá to czas bardzo
intensywnej wspóápracy i bliskich kontaktów pomiĊdzy
oboma stowarzyszeniami14. Umotywowany wniosek (z doáączonym uzasadnieniem, programem ideowym oraz strukturą organizacyjną) zostaá skierowany 22 IV 1983 roku do
Gáównego UrzĊdu Kontroli Publikacji i Widowisk. Dopiero
w koĔcu tego roku nadszedá pierwszy sygnaá z Warszawy, Īe
sprawa ma szansĊ pomyĞlnego zaáatwienia, gdyĪ wezwano
do KC PZPR wnioskodawców na konsultacjĊ. Pojechaáa
trzyosobowa delegacja: Roman Landowski i Zbigniew Pilas
z Tczewa, a Starogard reprezentowaá Ryszard Szwoch. Na
posiedzeniu komisji Wydziaáu Prasy KC z udziaáem kilkunastu przedstawicieli róĪnych resortów i wydziaáów partyjnych
wáadze argumentowaáy, iĪ sytuacja w kraju nie pozwala na
stworzenie nowego czasopisma, co teĪ nieodwoáalnie zaznaczono w decyzji odmownej 16 XII 1983 roku. Po zmianie
ustawodawstwa dotyczącego systemu rad narodowych i samorządu terytorialnego, otwierającej wiĊkszą samodzielnoĞü tym podmiotom, pojawiáa siĊ szansa na wywalczenie
kociewskiego periodyku. Rady obu stowarzyszeĔ (TMZT
i TMZK) w styczniu 1985 roku podjĊáy stosowne uchwaáy, zaĞ Miejskie Rady Narodowe obu miast zobowiązaáy siĊ
do wspóáfinansowania przyszáego pisma. Wáadze tczewskie zdecydowaáy siĊ w czerwcu 1985 roku na wyáonienie
ze struktury organizacyjnej TDK sekcji wydawniczej pod
nazwą Kociewskiego Kantoru Edytorskiego. Mając zapewnienie zgody na wydawanie pisma, Ĩródeá papieru i zdolnoĞü
organizacyjną, powoáano kolegium redakcyjno-wydawnicze, zarazem podjąá pracĊ trzyosobowy zespóá redakcji pod
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przewodnictwem Romana Landowskiego jako redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, którego
nr 1 ukazaá siĊ latem 1986 roku15.
Pod redaktorską opieką Romana (peánej determinacji
i uporu) ukazaáo siĊ w ciągu 21 lat 58 numerów tego regionalnego magazynu popularyzującego Kociewie. On nadaá pismu
jego zasadniczy profil, szatĊ edytorską, zgromadziá w tym
tytule cenne pióra i zyskaá dla pisma wiernych czytelników.
Jego edukacyjna rola nie ulega wątpliwoĞci16.
Jako publicysta miaá teĪ na swym koncie liczne artykuáy
(nawet cykle) w prasie lokalnej: dla „Dziennika Baátyckiego” tworzyá dáugi czas (1985) cykl Miniatur lirycznych, ale
i cykle Sensacji kociewskich sprzed lat, czy teĪ Kociewskie
zapiski, dla „Pielgrzyma” kreĞliá zrĊcznie felietony w cyklach Przysáowia mądroĞcią ludu, oraz ĩycie powszednie
naszych przodków, swój „Kociewski Magazyn Regionalny”
wypeániaá szkicami publicystycznymi, artykuáami problemowymi, reportaĪami, a wczeĞniej pisaá teĪ do kwartalnika „Pomorze” (byá czáonkiem redakcji 1986-1988), „Pomeranii”...
Zamieszczaá okazjonalnie w „Zapiskach Kociewskich”.
Byá naczelnym redaktorem tczewskiego pisma spoáecznego „Uwaga” (1990-1991). Po reaktywowaniu diecezjalnego „Pielgrzyma” i przeksztaáceniu pelpliĔskiej drukarni
w ambitne Wydawnictwo „Bernardinum” – prĊĪnego edytora realizującego niebanalne plany wydawnicze, Roman zostaá staáym wspóápracownikiem tego przedsiĊbiorstwa, mającym istotny wpáyw na ksztaát literacki wydawanych tam
pozycji ksiąĪkowych. UciąĪliwe dojazdy do Pelplina znosiá
z pogodą ducha, nawet jeĞli doskwieraáy mu te niedogodnoĞci, gdyĪ odkrywaá w tej pracy rodzaj misji.
Dodaü wypada, iĪ sam bĊdąc literatem, z troską wspieraá utalentowanych adeptów sztuki, promowaá debiutantów
i patronowaá ich drodze twórczej. Zasiadaá w jury róĪnych
konkursów, przeglądów i festiwali. A byáo ich wiele – takĪe
poza Tczewem.
PomiĊdzy rozmaitymi dziaáaniami zawodowymi i spoáecznikowskimi, w które angaĪowaá siĊ Roman nieprzerwanie, wiĊkszoĞü dotyczyáa jego Ğrodowiska tczewskiego, najbliĪszego. Tak wiĊc zdecydowaá siĊ startowaü w wyborach
samorządowych 27 V 1990 roku: z Listy StowarzyszeĔ Regionalnych wszedá w skáad Rady Miasta Tczewa. Ponownie
wystawiá swoją kandydaturĊ z Listy Ludowo-Regionalnej 19
VI 1994 roku17. Byá pomysáodawcą medalu „Pro Domo Trsoviensi”, a jako jeden z najgodniejszych owego zaszczytu za
swą pracĊ „dla tczewskiego domu” w 1996 roku zostaá teĪ
laureatem tego wyróĪnienia. MieszkaĔcy nominowali go
do tytuáu Tczewianina Roku 2000, a wáadze miasta nadaáy Romanowi godnoĞü Honorowego Obywatela Tczewa
(30 I 2003 r.)18. WyróĪniono go teĪ honorowym czáonkostwem TMZT (20 II 2003 r.). Zbiegáy siĊ w tych upamiĊtnieniach uczucia wdziĊcznoĞci za obywatelską aktywnoĞü
i uznanie za dziaáalnoĞü kulturalną i literacko-publicystyczną. Ta ostatnia wszak nieczĊsto bywa dostrzegana przez
decydentów jakichkolwiek odznaczeĔ (co jest znamienne
i praktykowane takĪe poza Tczewem), dlatego radowaá
fakt, gdy podczas koĔcowych uroczystoĞci II Kongresu
Kociewskiego (2000 r.) udekorowany zostaá Záotym KrzyĪem Zasáugi19. Wzruszający byá takĪe jego poetycki benefis,
zorganizowany w Zblewie (17 XII 2005). Za pracĊ na rzecz
instytucji koĞcielnych otrzymaá w 1995 roku medal „Za zasáugi dla diecezji pelpliĔskiej”. Byá wszakĪe i taki czas, gdy
dokonania Romanowe dyskredytowano i drĊczono go publicznymi atakami, które z bólem znosiá i odpieraá, wiedząc,
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iĪ przyjdzie wreszcie opamiĊtanie i minie zacietrzewienie
oponentów.
Od 2002 zostaá mieszkaĔcem Czarnej Wody. PoĪegnanie z Tczewem nadeszáo w okresie jego nasilającej siĊ dolegliwoĞci nowotworowej. Potrzebowaá wówczas spokoju
i dystansu wobec spraw i rzeczy nieistotnych, by skupiü siĊ
na umiáowanych pasjach (prócz pisania, byáa to muzyka powaĪna i wĊdkarstwo wiĞlane20, które go zawsze silnie inspirowaáy. Ale ten zupeánie nowy okres w jego Īyciu – obiecujący
i sielski (kuszący nieomal czarnoleskim powabem) – okazaá
siĊ byü dla Romana niesprawiedliwie krótki. Choroba nowotworowa, z którą od wielu lat siĊ zmagaá, miaáa siĊ okazaü
silniejsza od nadziei pokonania najgorszego.
Umará w Tczewie 22 VIII 2007 roku21. Na miejsce spoczynku wybraá (?) starą, tczewską nekropoliĊ, gdzie opodal
kaplicy cmentarnej znajdowaá siĊ grób jego matki (g1 VI
1954) z symboliczną inskrypcją poĞwiĊconą ojcu, opodal
zaĞ grób teĞciów: Eugeniusza (14 I 1903 g6 VIII 1985)
i Darii (26 II 1906 g15 VIII 1983) Michaákiewiczów. Wracaá do nich. Jego prochy rodzina zamknĊáa w urnie wyobraĪającej otwartą ksiĊgĊ. Wymowny i zarazem symboliczny
jej ksztaát, adekwatny do posáannictwa, które wypeániaá tak
gorliwie, streszczaá caáą prawdĊ o nim. Poeta nasz nieodĪaáowany, Zygmunt Bukowski22, poĪegnaá Romana sáowami
peánymi ĞwieĪego jeszcze Īalu w Gasnącym SáoĔcu – „Ciaáem spopielonym / Godnie spocząáeĞ / W grodzie Sambora /
W sarkofagu KsiĊgi / Jak áuna / Nim wstanie na wschodzie
/ By z drobiny wrócony / Do ponownoĞci / Szukaü ojca
w Nieludzkiej ziemi / A duszą zwróconą Dawcy / IĞü Przylesiem niebiaĔskim”. TĊ ziemską ksiĊgĊ Īycia dopeániáa ledwie piĊü miesiĊcy po Ğmierci Romana jego Īona, Amelia
(g29 I 2008) – towarzyszka jego dróg, pasji i dokonaĔ.
Nie ma potrzeby przekonywaü o znaczącej roli Romana
Landowskiego w kulturze i literaturze Kociewia, gdyĪ jest
ona oczywista, widoczna i czytelna dla wszystkich, którzy
chociaĪby pobieĪnie i niefachowo uczestniczą w Īyciu tego
regionu. Zostawiá po sobie dorobek literacki, który staje siĊ
dziedzictwem wzbogacającym nasze piĞmiennictwo o waĪne i cenne pozycje23.
Trudno w tym miejscu nie dostrzec swoistego signum
temporis w kontekĞcie Ğmierci Romana Landowskiego. NaleĪaá on do pokolenia wielorako obcującego z ksiąĪką, na
róĪne sposoby, ale w swym Īyciu dotknąá takĪe tej absolutnie nowej formy komunikacji, jaką jest Internet. WáaĞnie za
poĞrednictwem tego medium wiadomoĞü o Ğmierci Romana dotaráa do wielu, którzy go znali, ale i takich, co sáyszeli
moĪe i czytali coĞ z Romanowej twórczoĞci, ale osobiĞcie go
nie znali. Jeden z nich [nieznajomy] na internetowym forum
w kilka dni po pogrzebie Romana napisaá: „To byá prawdziwy tczewianin, który kochaá to co robiá, a nie ten, który
narzekaá na wszystko (jak pozostaáa czĊĞü mieszkaĔców)”.
Nazajutrz po zgonie Romana na tymĪe forum Jarek Pióro
wpisaá: Panie Romanie, dziĊkujĊ! – a zaraz potem sáowa:
„Codziennie idą kondukty / przez mój smutek / z którym
siĊ przyjaĨniĊ / Tylko czy usáyszĊ / przez starannie zasuniĊtą
ciemnoĞü / ten miarowy krok / wolniejszy od bicia pulsu /
i tĊ kantylenĊ najbardziej jesienną / Chyba Īe umrĊ / w rocznicĊ urodzin / kiedy droga ku sáoĔcu / najbarwniejsza”. Dodaá na koniec: „Wczoraj byáy urodziny Debussy’ego, pewnie grali Panu „ĝwiatáo ksiĊĪyca”, gdy szedá Pan ku nim”.
A w dniu pogrzebu Leopold Kulikowski dopisaá: „Urna, prochy, Ğpiewy, sáowa nad grobem.../ Panie Romanie! / MyĞlaáem... pogadamy... juĪ nie... / WiĊc dziĊkujĊ, bo mam o czym
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myĞleü / DziĊki Tobie”. Czy nie to samo odczuwa kaĪdy
z nas, gdy Īadna z tych rozmów nie jest juĪ moĪliwa i pustka
po Romanie nieustannie trwa.
I jeszcze na koniec jedna refleksja. O nienajlepszej
kondycji zdrowotnej Romana wiedzieli wszyscy, gdyĪ od
bardzo wielu lat przyzwyczajaá nas do swego strapienia tym
charakterystycznym uczesaniem i potem nieodáącznym nakryciem gáowy. Ten swój problem nauczyá siĊ jakoĞ znosiü
i obáaskawiaü do czasu, kiedy te wszystkie Ğrodki okazaáy
siĊ niewystarczające. Ostatnie nasze z nim spotkanie tu na
Biesiadzie czarnowodzkiej byáo tego dowodem. WáaĞciwie juĪ wtedy pozbawiony samodzielnoĞci poruszania siĊ
i funkcjonowania publicznego, ale wciąĪ z wolą bycia i uĪytecznoĞci (zdobyá siĊ na zredagowanie swego wystąpienia
pt. Publicystyka w Kociewskim Magazynie Regionalnym)24,
pomimo utraty wzroku. Ale i wtedy, w prywatnej – niewątpliwie szczerej – rozmowie Roman ujawniaá swoją nadziejĊ, Īe jeszcze odzyska sprawnoĞü i zdecydowanie powróci
do peánej aktywnoĞci. Stwierdzaá z goryczą, Īe zabieg chirurgiczny, jakiemu siĊ poddaá, byá nazbyt spóĨniony. Nikogo nie winiá, ani nie usprawiedliwiaá, bo to w niczym
nie zmieniáoby stanu rzeczy. Zdawaá sobie sprawĊ z powagi
sytuacji, nie bagatelizowaá jej naiwnie, ale zarazem nie gasiá
optymistycznej, ufnej wizji przezwyciĊĪenia swego kalectwa. Na tyle przynajmniej, aby zachowaü optymalną w tym
stanie dostĊpną mu przestrzeĔ twórczą, jakąĞ perspektywĊ
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Roman Landowski dotąd nie posiada wyczerpującej biografii, aczkolwiek figuruje
w róĪnych opracowaniach monograficznych i wydawnictwach typu sáownikowego, n i e licząc artykuáów prasowych.
PoĞwiĊcono mu teĪ prace dyplomowe
i magisterskie: Hanna Bielang, TwórczoĞü
Romana Landowskiego. Szkic monograficzny. Pomorska Akademia Pedagogiczna,
Sáupsk 2001; Joanna Narloch, Skáadnia
zdania pojedynczego w gawĊdach kociewskich Romana Landowskiego [pr. mgr.]
Uniwersytet Bydgoski, 2005; Regina Dunder. Kociewski Kantor Edytorski, wydawca
regionalny. DziaáalnoĞü wydawnicza od
1986-2002 [pr. mgr.] UMK ToruĔ 2003.
Wiele cennych informacji zawiera audycja
Radia GdaĔsk z cyklu „Antologia pisarzy
WybrzeĪa” (2000). Niniejszy szkic oparto gáównie na materiaáach biograficznych
(akta personalne, korespondencja, dokumentacja prasowa) z archiwum autora.
Wygrany konkurs – kluczem do drzwi wydawcy. Refleksje Romana Landowskiego,
„Dziennik Baátycki” R. 1980 nr 1980, s. 4.
„Wieczór WybrzeĪa” R. 1989 nr 50.
UkoĔczyáa Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu oraz klasĊ fortepianu Akademii Muzycznej w GdaĔsku.
UkoĔczyá AkademiĊ Rolniczo-Techniczną
w Olsztynie i po studiach odbywaá staĪ
zawodowy w „Malinowie”. Wspóátworzyá
Kociewski Klub Regionalny (zaá. 30 IV
1998 r.) w Tczewie.
Egzemplarz tej pracy przechowuje Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie (dziaá
Historii Miasta).
Zob. Na tropach dobrej roboty, Dziennik
Baátycki (22 I I I 1970). DziaáalnoĞü sceny literackiej „Propozycje” dokumentują
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bycia kreatywnym, z moĪliwoĞcią uczestniczenia w bieĪącym Īyciu kulturalno-literackim. Tak postrzegaá najbliĪszy
czas – ale planów twórczych nie precyzowaá, chociaĪ niewątpliwie takowe nosiá w sobie25. Czy baá siĊ zapeszyü te
marzenia?
„Jak to sobie powiedzieü, Īe juĪ nie zdąĪĊ odwiedziü upatrzonych ĞcieĪek, odkáadanych z wiosny do lata, potem do jesieni i znowu do wiosny...” – pytaá na dáugo przed tym dniem,
gdy odpowiedĨ zdawaáa siĊ przychodziü nieubáaganie26.
Cokolwiek wiĊc od chwili jego Ğmierci stanie siĊ z jego
twórczoĞcią – tą znaną, a zwáaszcza tą pozostawioną w autorskim archiwum – zaleĪy juĪ teraz od spadkobierców jego
dorobku i tych, którzy jako wydawcy zechcą udostĊpniaü
ją nastĊpnym pokoleniom czytelników. A Īe Roman nie zamilká, Ğwiadczy poĞmiertne wydanie tomiku poetyckiego
Okruchy liryczne (Tczew 2007) z 45 miniaturami literackimi
naszkicowanymi jeszcze w 1960 roku oraz drugiego wydania
„Tczew w czasie i przestrzeni” (2008). I zapewne nie koniec
na tym. Wielce obiecująca jest równieĪ inicjatywa popularyzująca jego osobĊ i dorobek – mianowicie I Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego (finaá w Tczewie
14 XI 2008).
Kapáan-poeta Janusz Pasierb odwaĪyá siĊ stwierdziü:
„umará poeta, a wiĊc Īyü zaczyna”. Zaiste nie umiera ten
poeta, którego dzieáo trwa. Romanowe dzieáo Īyje.

kroniki zachowane w zbiorach Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Ewa Moskalówna, 15 lat „Sugestii”,
„Gáos WybrzeĪa” z dn. 6 VIII 1985 r.
Tomik PejzaĪe serdeczne opublikowaá
w 1979 r. nakáadem ZK-P. Rec. S. J.
PejzaĪe optymistyczne, „Pomerania” 1979
nr 10, s. 40-41.
Dorobek poetycki, prozatorski i redaktorski Romana Landowskiego stanowi temat
osobnych opracowaĔ.
„Dziennik Baátycki” R. 1986 nr 8.
GdaĔski Rocznik Kulturalny 1988, s. 293.
GdaĔski Rocznik Kulturalny 1989, s. 283.
W kronice TMZK zachowaáa siĊ dokumentacja tych wzajemnych kontaktów
i róĪnorodnej wspóápracy.
Stanisáaw Bucholc, Pomost. Rozmowa
z redaktorem Magazynu Regionalnego
Kociewie Romanem Landowskim, „Gáos
WybrzeĪa” z dn. 2 XII 1986; K. K. Historia i dzieĔ dzisiejszy, „Dziennik Baátycki”
z dn. 29-30 Xl 1986; Cz. S., Kociewski
Magazyn Regionalny, „Sáowo Powszechne” z dn. 24-26 I 1987, Anna JĊsiak, Kociewski „renesans”, „Dziennik Baátycki”
z dn. 8 II 1988.
Roman Landowski, Rola „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” w umacnianiu
przywiązania do Maáej Ojczyzny, „Stolem” GdaĔski miesiĊcznik oĞwiatowy,
R. 1996 nr 9/10, s. 30-32.
Roman Landowski, 35 lat dla Tczewa i regionu, Tczew, s. 151.
(józ), Honorowy Obywatel Tczewa, „Dziennik Baátycki Kociewie” z dn. 8 I 2003 r.
Posiadaá teĪ: Srebrny KrzyĪ Zasáugi, záotą
odznakĊ ZasáuĪonego Dziaáacza Kultury,
medal ZasáuĪonym Ziemi GdaĔskiej, medal „Chwalba Grzymisáawa” (2003 r.),
medal „Samborowa PodziĊka”, a takĪe
„Kociewskie Pióro” (2005 r.).
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Zob. „Gáos WybrzeĪa” z dn. 12 V I I I
1988 r.
Nekrologi od rodziny i wáadz administracyjnych zamieĞciáa lokalna prasa.
Pogrzeb odbyá siĊ 25 VIII 2007 r. na nowym cmentarzu katolickim w Tczewie
(ul. 30 Stycznia). Celebrze przewodniczyá
ks. praá. Piotr Wysga z ks. Zbigniewem
Rutkowskim. Sáowa poĪegnania wygáosili nad grobem: Romuald Wentowski,
Zenon Odya i Urszula Wierycho.
Zmará tragicznie w lipcu 2008 r. Byá
o rok starszy, przeĪyá niespeána rok dáuĪej.
W swym wspomnieniowo-autobiograficznym Zielonym kuferku, tom 3: 19782007, Pruszcz GdaĔski 2008, na s. 181
ciepáo wspomina Romana Landowskiego
w krótkiej wzmiance.
Bibliografia ta obejmuje 45 tytuáów utworów wáasnych autora (9 tomów prozy,
6 tomików poetyckich, 7 publikacji
z zakresu historii i tradycji regionalnych,
I widowisko sceniczne) oraz redakcyjnie
opracowanych przez niego.
Ukazaá siĊ w druku poĞmiertnie: „Kociewski Magazyn Regionalny” R. 2008 nr
1, s. 44-45. Postulowaá w nim o wydanie
ksiąĪkowe tekstów publicystycznych zamieszczonych w tym magazynie począwszy od 1985 r.
Ich Ğlad (np. powieĞü historyczno-sensacyjna, opowieĞü o ciekawostkach kociewskich) odnotowaá Andrzej Grzyb, zob.
Dar na poĪegnanie, „Kociewski Magazyn
Regionalny” R. 2008 nr 1, s. 48. Na niewydaną spuĞciznĊ pisarza wskazuje teĪ
Romuald Wentowski, zob. Wierny Ziemi
Kociewskiej. PamiĊci Romana Landowskiego,„Kociewski Magazyn Regionalny”
R. 2007 nr 4, s. 26.
Za póĨno [w:] Okruchy liryczne, Tczew
2007, s. 99.
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KONTERFEKTY
Poniľej publikujemy biogram Jana Ejankowskiego, prekursora edukacji regionalnej,
zađoľyciela zespođu „Piaseckie Kociewiaki” i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
wyróľnionego za interesujæcy opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej.

Kto raz pokocha Kociewie,
ten z nim umiera...
JAN EJANKOWSKI – prekursorem edukacji regionalnej
na Kociewiu – tak napisaá o nim
Ğp. Roman Landowski w Nowym
bedekerze kociewskim.
Urodziá siĊ w 1929 roku w Sarnowie na ziemi cheámiĔskiej. Od
22 maja 1934 roku przebywa stale na Kociewiu, bowiem wówczas
jego rodzice zamieszkali w PieniąĪkowie, gdzie ojciec byá
organistą do 1969 roku.
Jan przed wojną ukoĔczyá trzy klasy miejscowej szkoáy
powszechnej. Po wojnie uczĊszczaá go gimnazjum w Gniewie. W czerwcu 1948 roku za przynaleĪnoĞü do nielegalnej
organizacji zostaá aresztowany przez UB, wiĊziony o sądzony przez sąd wojskowy w GdaĔsku.
W lutym 1951 roku zostaá nauczycielem w Lalkowach. Tam zaáoĪyá jeden z pierwszych zespoáów Ğpiewaczych „Kociewie” dziaáający w latach 1952-1954. Na
wojewódzkim przeglądzie w GdaĔsku (Opera Baátycka)
w lipcu 1954 roku zespóá otrzymaá zaszczytne wyróĪnienie.
W sierpniu 1959 roku, na wáasną proĞbĊ, zostaá nauczycielem – kierownikiem szkoáy w Piaseckim Polu (przysióáek Piaseczna). DziĊki jego usilnym zabiegom wieĞ czynem
spoáecznym w latach 1957-1959 zostaáa zelektryfikowana,
a dwa lata póĨniej zbudowano drogĊ do Piaseczna. JuĪ po
przybyciu do pracy zakáada amatorski zespóá teatralny, który
w lutym 1959 roku przeksztaáca na zespóá folklorystyczny
„Kociewie”. Wkrótce w miejscowej szkole odbywa siĊ premiera obszernych fragmentów „Wesela kociewskiego” Bernarda Sychty. „Kociewie” wystĊpuje w sąsiednich miejscowoĞciach, m.in. w Gniewie i Gdyni podczas ĝwiĊta Morza
(czerwiec 1960). NajwiĊkszy sukces odnosi miesiąc póĨniej
na dziedziĔcu malborskiego zamku na Zlocie MáodzieĪy
NadwiĞlaĔskiej.
1 wrzeĞnia 1961 roku Jan Ejankowski otrzymuje nominacjĊ na kierownika szkoáy w Piasecznie. I tu od wrzeĞnia 1963 roku wdraĪa z wáasnej inicjatywy i pomysáu
tzw. wychowanie regionalne (dziĞ edukacja regionalna).
W tĊ pionierską pracĊ dydaktyczno-wychowawczą wáączyli siĊ chĊtnie rodzice. NastĊpstwem tego 5 marca 1966
roku w Szkole Podstawowej w Piasecznie otwarto izbĊ
pamiĊci, którą w maju 1970 roku przeksztaácono w spo-
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áeczne muzeum regionalne (kociewskie) – pierwsze na
ziemi tczewskiej. Piasecką inicjatywĊ czynnie wsparli:
Roman Landowski i ziomek Piaseczna – Romuald Wentowski.
Po wybudowaniu Domu Kultury im. J. Kraziewicza we
wrzeĞniu 1976 roku (teĪ z inicjatywy J. Ejankowskiego)
zbiory przeniesiono do nowego obiektu. Powstaje wtedy
OĞrodek Tradycji Kóáek Rolniczych, który w poáowie lat 90.
ubiegáego wieku zostaje przemianowany na Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Oddziaá w Piasecznie. Obecnie wzorowo kieruje nim ziĊü Ejankowskiego
– Marek Lidzbarski.
Jan Ejankowski w 1975 roku ukoĔczyá zaocznie historiĊ
na Uniwersytecie GdaĔskim. PracĊ magisterską pisaá u prof.
Wacáawa OdyĔca.
Dotychczas napisaá i wydaá 7 ksiąĪek, m.in. „Cztery
wieki szkoáy polskiej w Piasecznie” (1979), „Zarys dziejów
Kóáka Rolniczego w Piasecznie 1862-1987” (1987), „Kult
Matki BoĪej Piaseckiej na Pomorzu, a szczególnie na Kociewiu” (2005), czy „Sanktuarium Maryjne w Piasecznie
w latach 1967-2007”. KsiąĪkĊ wydano z okazji 40-lecia papieskiej koronacji Wáadczyni Kociewia, Królowej Pomorza
i Matki JednoĞci. Jest wspóáautorem m.in. publikacji „SzpĊgawskie memento” (2001), czy „Ks. Bernard Sychta (19071982). Pro memoria” (2007). KsiąĪka napisana pod kierunkiem prof. J. Borzyszkowskiego.
Napisaá ponad 300 artykuáów drukowanych w „Nowinach Gniewskich”, z którymi ĞciĞle wspóápracowaá w latach
1999-2007. Drukowaá teĪ w „Gazecie Tczewskiej”, „Gazecie Kociewskiej”, „Pielgrzymie”, „Dzienniku Baátyckim”,
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” oraz w wielu
innych czasopismach. Artykuáy dotyczyáy strajku szkolnego
w Piasecznie w latach 1906-1907, 100-lecia Banku Ludowego w Gniewie, okupacyjnych losów parafii na ziemi gniewskiej, czy zasáuĪonych ludzi Piaseczna i okolic. Opracowaá
ponad 50 biogramów ludzi z ziemi gniewskiej rozstrzelanych jesienią 1939 roku.
Jako historyk i badacz dziejów Piaseczna i okolicy najwiĊcej artykuáów poĞwiĊciá ziemi, którą szczególnie pokochaá: Piaseczno, Gniew, PieniąĪkowo...
Jest autorem ponad 100 gawĊd kociewskich drukowanych w latach 1999-2007 w „Nowinach Gniewskich” i w „Gazecie Kociewskiej”. Napisaá 15 scenariuszy historycznych, które w latach 1996-2001
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wystawiá dla publicznoĞci zespóá folklorystyczny „Piaseckie Kociewiaki”. Oto niektóre tytuáy „Strajk szkolny
w Piasecznie” (w gwarze kociewskiej), „150-lecie Ligi
Polskiej na ziemi gniewskiej” i „80-lecie Rady Ludowej
Powiatowej w Gniewie”, „80-lecie powrotu PaĔstwa Polskiego na Pomorzu”, „80-lecie plebiscytu w PowiĞlu”,
„Towarzystwa Ludowe na ziemi gniewskiej”, Krwawa
Kociewska JesieĔ 1939 na ziemi gniewskiej”. Ostatni
scenariusz wywĊdrowaá aĪ do Toronto (Kanada), gdzie
máodzieĪ polonijna pod kierunkiem máodej Samulewskiej
wystawiáa sztukĊ tamtejszej Polonii. Pochlebne recenzje
ukazaáy siĊ w prasie polonijnej „Związkowiec”.
Ejankowski jest laureatem wielu konkursów pisarskich,
m.in. konkury ogáoszone przez Polskie Towarzystwo Historyczne na pracĊ naukową z historii regionalnej:
– Póá wieku szkoáy w Piasecznie (1920-1970) – praca
otrzymaáa nagrodĊ specjalną w 1974 roku w Toruniu;
– 115 lat Kóáka Rolniczego w Piasecznie (wyróĪnienie
1979, Katowice);
– Z moich doĞwiadczeĔ nad ksztaátowaniem obywatelskich i patriotycznych uczuü i postaw máodzieĪy
(z pamiĊtnika wychowawcy). Konkurs ogáoszony
przez Ministerstwo OĞwiaty, ZNP i TelewizjĊ Polską
(nagroda specjalna 1972).
Jan Ejankowski od 45 lat pisze pamiĊtnik pt. „Refleksje
nad wáasnym Īyciem”. Opracowaá juĪ 5 tomów (370 str.).
Przymierza siĊ do napisania kolejnych ksiąĪek poĞwiĊconych Kociewiu.
Jest dokumentalistą dziejów gniewskiego Kociewia.
Ma stosy wycinków prasowych, fotografii i dokumentów.
Stopniowo tematycznie je opracowuje np. „Ziemia piasecka
w latach 1900-1939”, „Okupacyjne dzieje Piaseczna i okolicy”, „Piaseczno po 1945 roku”.
Jesienią 1984 roku po raz trzeci tworzy kolejny zespóá
„Piaseckie Kociewiaki” – laureata wielu przeglądów i konkursów. Grupa dziaáa do dziĞ.
Z jego inicjatywy od wrzeĞnia 1994 roku w Piasecznie
odbywają siĊ Przeglądy Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych ku czci Wáadczyni Kociewia; od wrzeĞnia 1998
roku Przeglądy Pomorskich Zespoáów Folklorystycznych ku
czci Królowej Pomorza, a od 2004 roku przeglądy miĊdzynarodowe.
Opierając siĊ na bogatym materiale ElĪbieta Gawlik
zam. w Mirotkach napisaáa pracĊ magisterską „ Sáownictwo
kociewskie i ĪywotnoĞü kultury kociewskiej na tle dziaáalnoĞci Jana Ejankowskiego” pod kierunkiem prof. Marii Pająkowskiej-Kensik z akademii bydgoskiej.
Jan Ejankowski zostaá odznaczony KrzyĪem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Záotym
Medalem Opiekuna Miejsc PamiĊci Narodowej. Otrzymaá
teĪ medal „Chwalba Grzymisáawa” i ostatnio wyróĪnienie
redakcyjne Kociewskiego Kantoru Edytorskiego „PierĞcieĔ
Mechtyldy”. Jest Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy
Gniew.
Prof. Maria Pająkowska-Kensik w przedmowie do
ksiąĪki „Kult Matki BoĪej Piaseckiej na Pomorzu, a szczególnie na Kociewiu” , m.in. napisaáa „Autorowi opracowania dziĊkujĊ za serce dla kociewskiej ziemi i wielką pracĊ
dla niej”.
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ZENON GURBADA

WĞród wiĊĨniów
i zesáaĔców w ZSRR
Zapiski z lat 1940 – 1955

MieszkaĔcy Ziemi Nowskiej podobnie, jak wszyscy
Polacy, w okresie okupacji niemieckiej doĞwiadczali Īycia peánego udrĊczeĔ, a wielu postradaáo zdrowie i ginĊáo
niejednokrotnie w masowych egzekucjach. ZakoĔczenie
wojny, choü okupione licznymi polegáymi w walkach bezpoĞrednich i olbrzymimi stratami materialnymi, zgotowaáo
spoáeczeĔstwu nowe mĊki, równie tragiczne, bo związane
z áapankami i wywózką na Sybir, nie tylko Niemców ale
równieĪ mieszkaĔców Kociewia.
Wiele zdarzeĔ z tamtych lat, dotyczących okupacji zostaáo udokumentowanych wczeĞniej. Natomiast na peáną
prawdĊ o losach Polaków, których dziaáania wojenne i zawierucha w tworzącej siĊ nowej rzeczywistoĞci politycznej
rzuciáy na Wschód – trzeba byáo poczekaü.

J

erzy Gáowala wywodzący
siĊ z pobliskiego Bochlina
jest autorem zapisków „Purga – wĞród wiĊĨniów i zesáaĔców
w ZSRR 1940-1955”. Dziaáania
wojenne i wáączenie siĊ w konspiracjĊ walki podziemnej sprawiáy, Īe
doĞwiadczyá losu zesáaĔca na SyberiĊ. Poznaá represyjnoĞü radzieckiego systemu prawnego, gdyĪ cierpiaá tam przez 15 lat. Rejestrowaá
w pamiĊci swoje przejĞcia, geografiĊ terenu i warunki katorĪniczej odsiadki. Po powrocie caáoĞü swoich wspomnieĔ i przeĪyü spisaá i przygotowaá do druku. Pierwsze wydanie zostaáo
zrealizowane przez wydawnictwo „RYTM” w Warszawie,
drugie w 1992 roku przez MiĊdzynarodowe PrzedsiĊbiorstwo
WielobranĪowe S.C. „CERMAG” w Opaleniu. Dopiero teraz
wydanie tej ksiąĪki i rozpowszechnienie na Kociewiu pozwoliáo wielu czytelnikom poznaü dokumentnie peáną historiĊ gehenny wschodniej.
Autor, urodzony rok przed wybuchem pierwszej wojny
Ğwiatowej na Mazurach wspomina w pierwszym rozdziale
1922 rok i rodzinną przeprowadzkĊ na Pomorze. Zamieszkali
w Bochlinie (gm. Nowe). Tutaj dorastaá, chodziá do szkoáy
oraz wáączyá siĊ w Īycie spoáeczeĔstwa. Stwierdza, Īe wówczas dziaáaáo wiele organizacji spoáecznych, które nie tylko
dostarczaáy rozrywek lecz jednoczeĞnie rozwijaáy i umacniaáy
patriotyzm spoáeczeĔstwa. Po odbyciu obowiązkowej sáuĪby
wojskowej w Grudziądzu, gdzie ukoĔczyá szkoáĊ podoficerską w Centrum Wyszkolenia ĩandarmerii, zostaá przeniesiony
do jednostki wojskowej w Cheámnie. Jednak nie mając szans
na dalszą naukĊ w podchorąĪówce, opuĞciá wojsko i podjąá
pracĊ w PKP. Zdaá eksternistycznie maturĊ. Lecz wybuch
wojny nieoczekiwanie, na dáugie lata, skomplikowaá jego dal-
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szą drogĊ Īyciową. W Warszawie 12 wrzeĞnia otrzymaá kartĊ
mobilizacyjną i przydziaá do 20. Puáku Piechoty w Sarnach.
JuĪ w drodze do DĊblina przeszedá pierwsze perypetie wojenne. Gdy po ich pokonaniu, w okolicach àucka, doáączyá do
napotkanego w lesie oddziaáu piechoty, zdąĪyá wziąü udziaá
w nic juĪ nie znaczącej potyczce. W obliczu okrąĪenia niemiecko-sowieckiego nastąpiáa rozsypka i kaĪdy ratowaá siĊ
na wáasną rĊkĊ. Do Warszawy dotará w dzieĔ po jej upadku.
Skontaktowaá siĊ z krewnymi i przed planowaną eskapadą na
WĊgry, postanowiá odwiedziü rodzinĊ w Bochlinie.
PodróĪowaá pociągiem i podczas przesiadki w Bydgoszczy zostaá zatrzymany, odesáany do karnego obozu „Albatros”
i oznaczony numerem 353. Opis warunków tam panujących
caákowicie przeczyá wyĪszoĞci cywilizacji zachodniej. Zastaá brak podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych,
nĊdzne wyĪywienie i zmuszanie do wycieĔczającej, katorĪniczej pracy. Planowaá ucieczkĊ i przy najbliĪszej sposobnoĞci
skorzystaá z okazji. OkrĊĪnymi drogami, przewaĪnie nocą,
wĊdrowaá w kierunku Warszawy. Tam związaá siĊ z tworzonym ruchem podziemnym ZWZ. Przydzielone zadania
kurierskie wypeániaá na terenach okupowanych, najczĊĞciej
w okolicach Lwowa, na Sáowacji i w Budapeszcie. Przewidziany byá do przerzutu przez granicĊ i wcielenie do jednostek
Wojska Polskiego na Zachodzie. Dziaáaá aĪ do nocy z 7 na
8 listopada 1940 roku, kiedy zostaá schwytany, podczas wykonywania zadania, przez patrol sowiecki na granicy Generalnej
Guberni i ZSRR w CzyĪowie. Opisaá ciĊĪkie przejĞcia wáasne oraz ludzi, z którymi záączyá go los podczas aresztowania
i Ğledztwa. Na miejscu, a potem w Biaáymstoku oraz MiĔsku
przesáuchujący chcieli wymusiü wszelkimi sposobami przyznanie siĊ do szpiegostwa, sabotaĪu bądĨ przynaleĪnoĞci do
dywersyjnej bandy. Mimo nieprzyznania siĊ i braku dowodów otrzymaá zaoczny wyrok 8 lat áagru. 24 kwietnia 1941
roku z grupą skazaĔców zostaá wywieziony na póánoc Rosji
do KoĪwy, a potem do Inty, nad rzeką Peczorą, uchodzącą
do Morza Barentsa. Powstawaáa tam priorytetowa inwestycja
rĊkami skazaĔców, którzy budowali sobie baraki i kopali szyby kopalniane, stając siĊ darmowymi budowniczymi nowego
zagáĊbia wĊglowego. Autor zapisków charakteryzuje warunki bytowania, Ğrodowisko, przyrodĊ polarną oraz trudnoĞci
losu skazaĔca, które przy bezwzglĊdnoĞci dozoru áagrowego
i przestĊpczoĞci skazaĔców pospolitych, wspólnie odbywających karĊ z politycznymi, dają obraz Īycia obozowego. WielotysiĊczna spoáecznoĞü skazanych wywodząca siĊ z róĪnych
narodów i grup spoáecznych, w poáowie tzw. politycznych,
którym Īycie obozowe – przy ciĊĪkiej pracy, marnym wyĪywieniu i lichym przyodziewku, w mrozach i wilgotnoĞci
– obrzydzali przestĊpcy zorganizowani, kaĪdego dnia niosąc
kradzieĪe, pobicia i nawet morderstwa. To wszystko cierpieli
skazaĔcy, a widoków na wolnoĞü nie byáo. Pomimo odsiedzenia wyroku nastĊpowaáa zsyáka, czyli obowiązek zamieszkania i pracy we wskazanym – przez wáadze – miejscu. Takie
ubezwáasnowolnienie mogáo trwaü w nieskoĔczonoĞü.
Czytając ksiąĪkĊ poznaje siĊ przeĪycia autora i warunki
które zostaáy mu narzucone. Są teĪ kulisy nieudanej ucieczki
i skazanie dodatkowym wyrokiem na trzy lata pracy przy budowie kopalni. Potem wspomnienia – od czerwca 1944 roku
do grudnia 1948 roku – z pobytu w sowchozie w okolicach
Inty. Próba ucieczki do Chin i rozczarowanie. Po zawróceniu
wpadka w okolicach Kuáundy i znowu dodatkowe trzy lata
odsiadki w Nowosybirsku. Tu poznaje losy wspóáwiĊĨniów
i charakteryzuje warunki odsiadki, zaliczając je do znoĞnych.
Wiosną 1950 roku zostaje przeniesiony do Krasnojarska,
a w paĨdzierniku na póánoc do Kajerkanu i nastĊpnie do pobliskiego Norylska. Tutaj liczba wiĊĨniów wynosiáa kilkadziesiąt tysiĊcy, którzy pracowali w kopalniach i zakáadach
przemysáowych. We wrzeĞniu 1952 roku zostaá zwolniony
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Okáadka ksiąĪki

z obozu, ale zezwolenia na powrót do Polski nie otrzymaá.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami musiaá podjąü pracĊ
i czekaü oraz co jakiĞ czas meldowaü siĊ na milicji. Pracowaá
w fabryce wzbogacającej rudĊ i mieszkaá w hotelu robotniczym.
Opisaá warunki pracy oraz sytuacjĊ mieszkaĔców. Odwoáywaá
siĊ pisemnie do wáadz. ĩyjąc i pracując w oczekiwaniu na zezwolenie powrotu nadszedá 1955 rok. Po wezwaniu do wáadz
bezpieczeĔstwa trzeba byáo wypeániü kwestionariusz i czekaü
na decyzjĊ z Moskwy. Nadeszáa w grudniu! Potem nastąpiáo
– w szybkim tempie – zaáatwianie formalnoĞci, poĪegnanie
z kolegami i odlot samolotem do Krasnojarska, by do granicy
w Medyce w grupie byáych zesáaĔców udaü siĊ pociągiem. Tu
ĞwiĊtowano Nowy – 1956 – Rok. A po zaáatwieniu formalnoĞci u peánomocnika rządu do spraw repatriantów wszyscy siĊ
rozjeĪdĪali, choü byli tacy, co nie mieli do kogo wracaü. Niebawem pan Jerzy spotkaá siĊ z rodziną w Bochlinie.
Biorąc pod uwagĊ skrupulatnoĞü opisu wszystkich przeĪyü obozowej gehenny, tĊ ksiąĪkĊ, jako dokument historyczny, gorąco polecam do przeczytania wszystkim dociekliwym
w poszukiwaniu prawdy. Wracając do wstĊpu, zamieszczonego w ksiąĪce, mogĊ stwierdziü, Īe jego sáowa są przesáaniem
dla potomnych: Moje wspomnienia zapisaáem w tym celu, Īeby
czytającym przedstawiü tych, którzy pod osáoną komunistycznej idei, mającej rzekomo na celu stworzenie dla ludzi pracy
raju na ziemi, wprowadzili krwawą dyktaturĊ i po wymordowaniu milionów ludzi, nie tylko opornych, ale równieĪ tych,
którzy mogli byü podejrzani o opór, skazali ich na niesáychany
ucisk, strach, niewolĊ, biedĊ oraz spowodowali ogromne obniĪenie moralnoĞci. (...) Ideą, która gáosi miáoĞü i wyzbycie siĊ
wáasnego egoizmu jest religia chrzeĞcijaĔska, Chrystusowa
i innej lepszej przyszáoĞci dla ludzkoĞci – nie widzĊ.
Autor „Purgi” po powrocie zamieszkaá w Warszawie.
PoĞwiĊciá siĊ równieĪ dziaáalnoĞci kombatanckiej. Jako kurier zagraniczny II Oddziaáu Związku Walki Zbrojnej zostaá
mianowany do stopnia porucznika rezerwy oraz uhonorowany krzyĪami: Armii Krajowej i ZesáaĔców Sybiru, a takĪe
wieloma innymi odznaczeniami. Zmará w Warszawie. Zostaá
pochowany 3 paĨdziernika 2006 roku z udziaáem wojskowej
asysty honorowej na Cmentarzu Komunalnym Póánocnym
w Wólce WĊglowej.
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Ľywot Jana Konrada, trwanie pomorskiej rodziny targanej przez wichry historii na pograniczu kociewskoborowiacko-kaszubskim to gđówny temat tej opowieħci. Uroda regionu, baħniowe dziwy i codziennoħè
mađej wsi dopeđniajæ ten obraz ludzi i ziemi.
Poniľej pominiúty fragment powieħci „Jan Konrad. Siedem ľywotów i prawdziwa ħmierè”, wydanej w 2006 roku.

ANDRZEJ GRZYB

Mrówka wyĞpiewana
PominiĊty, przez zapomnienie moje, fragment powieĞci „Jan Konrad”

SáoĔce wstaáo i Edek wstaá.
– Witaj sáoneczko – powiedziaá gáoĞno, otwierając okno
na oĞcieĪ. – Witaj sáoneczko – krzyknąá, chcąc mieü absolutną pewnoĞü, Īe sáonko go usáyszy.
PrĊĪyá pierĞ Edek w otwartym oknie, nabieraá, ile tylko
mógá, powietrza w páuca i wypuszczaá ze Ğwistem.
– Wstawaj sáoneczko, no, nie wstydĨ siĊ – teraz rzeká
jakby zalotnie i puĞciá oko do zarumienionego sáoneczka.
– Ja wstajĊ i ty wstajesz, albo odwrotnie, taka jest procedura. Tak byáo, tak jest i tak bĊdzie, póki jedno z nas nie
umrze.
– CóĪ to, sąsiedzie, koguta udajesz? – zakrzyknąá z naprzeciwka Jan Konrad. – Dobrego dnia.
– Wiadomo, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, to
i niech tobie darzy – odkrzyknąá Edek. – A do koguta to chĊtnie przypijĊ pod wieczór na imieninach Anny.
– Jo, jo, niech i tak bĊdzie – odrzeká Jan Konrad i pojechaá rowerem ĞcieĪką miĊdzy páotami do roboty.
Edek byá zatwardziaáym kawalerem i, jak i jego ojciec,
rzeĨnikiem niepospolitym, robota siĊ mu w rĊkach paliáa,
a jak kieábasĊ krwawą czy wątrobiankĊ dosmakowaá, to nikt
tego nie poprawiá, a kto posmakowaá, ten palców nie przestawaá lizaü.
Edek, po szybkim frysztyku, skáadającym siĊ z kromki
chleba z masáem, kilku plastrów wĊdzonego boczku i kawy
z mlekiem, Bóg zapáaü sáoneczku i Bogu rzeká przez okno,
zamykając je. Zapakowaá swoje manatki na bagaĪnik motoroweru Īak i teĪ ruszyá do roboty.
Przekrzykując pyrkający i kaszlący nie do rymu motorower, Edek üwiczyá imieninową piosenkĊ dla Anny.
Wybraáem siĊ z lubą do gaju,
przysiadáem siĊ z nią w cieniu drzewka,
a ona krzyczy przejĊta:
mrówka, ach mrówka, mróweczka.
– DzieĔ dobry nadobne Ğlicznotki, do nóĪek padam paniom sąsiadeczkom w tak miáy dzieĔ – pozdrowiá kobiety
idące z grabiami ku áące.
Rosochate, przydroĪne wierzby chowaáy swoje przydáugie, cieniste jĊzyki w przydroĪnym rowie.
– Dobry, a niech bĊdzie pochwalony, to nieáaska, BoĪe
Drogi, a kiedy ten obwieĞ spowaĪnieje, pewno on, jak zawsze, pijany jak bela od wczoraj – kaĪda z kobiet dorzucaáa
póá zdania i tym sposobem wypowiedziaáy wszystko, co wypowiedzieü chciaáy.
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Omijając kamienie i dziury w drodze, Edek Ğpiewaá
dalej.
Dáugo tej mrówki szukaáem,
znalazáem áabĊdzie gniazdo
i tak mi siĊ miáo zrobiáo,
choü mrówki w tym gniazdku nie byáo.
SáoĔce uĞmiechnĊáo siĊ szerzej; okolica caáa tonĊáa
w powodzi porannego blasku.
Teraz mam dzieci bez liku,
Īona mi robi wymówki,
pamiĊtasz, mój stary, jak zgrabnie
w gaiku szukaáeĞ tej maáej, tej psotnej mrówki.
– W gardle zascháo na amen, sáowa siĊ nie kleją, cóĪ robiü, trudno, zawadzĊ o karczmĊ. MrówkĊ trzeba wyszlifowaü, ugáadziü, wypieĞciü, a bez choüby naparstka gorzaáki
nie da siĊ tego dokonaü, trudno, wieprzek poczeka, teraz
zarĪnĊ go czy za godzinĊ, Īadna róĪnica, trudno, taki los,
poczeka – zagadaá Edek do siebie, táumacząc sam sobie wáasną sáaboĞü.
– Wybraáem siĊ z lubą do gaju...
ûwiczyá wytrwale, mimo drewniejącego gardáa. Poprawiaá czarną pilotkĊ, zsuwającą siĊ na jego czoáo. Dáugie uszy
pilotki furkotaáy wokóá jego gáowy tak, Īe bez trudu Edek
mógáby byü wziĊty za szalejącą po drodze frygĊ.
– WyschnĊ na wiór, nim dojadĊ do wodopoju – mruczaá
pod nosem i dará siĊ wniebogáosy:
– Dáugo tej mrówki szukaáem... ej, niech sobie Ğwiat
myĞli, co chce, jest piĊknie, dobrze i piĊknie. A wieczorem,
a jutro bĊdzie jeszcze piĊkniej...
Teraz mam dzieci bez liku...
– ZwilĪyü wargi, jĊzyk, podniebienie, gardáo, tak, to zadanie pierwsze, do wykonania niezwáocznie, natychmiast,
ot, co, natychmiast. Te kilka minut, kilkaset metrów, zakrĊt
i... podkrĊcaá gaz tak, Īe motor niby zacinany zwierz, porykując i kaszląc, zrywaá siĊ do szybszego biegu.
PóĨnym popoáudniem krewni, przyjaciele i znajomi zebrali siĊ w ogródku u Jana Konrada, Īeby ĞwiĊtowaü Anny.
Edek przyszedá ostatni, wesolutki, moĪe i z tego powodu, Īe
siĊ w karczmie zasiedziaá, co okazaáo siĊ szczĊĞciem wielkim, bo szlachtowanie Ğwini odáoĪyü trzeba byáo na jutro
albo i na pojutrze, bo Edek Ğpiewaá do rana, sobotĊ przespaá
i przemarudziá, a w niedzielĊ nie po boĪemu braü siĊ roboty,
do jakiejkolwiek roboty.
– I co, kto zaprzeczy? ĝwiat jest piĊkny – mawiaá Edek,
bĊdąc przekonanym, Īe wie, co mówi.
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Prezentujemy Czytelnikom wiersze Zygmunta Bukowskiego. Dwa z nich pochodzæ z ostatniego
3 tomu „Zielonego kuferka”

ZYGMUNT BUKOWSKI
Wigilijne wspomnienie

List Rybaka

Zapđonúđy gwiazdy w granacie
I ziemia z niebem siú brata
A wspomnienie tam mknie
Gdzie w baranicy biađej
Rodzinna chata
Z organem sopli u strzechy
Peđnych blasku miesiæca
Postaè matki na progu
Z rúkoma wybiegđymi
Do wracajæcych ze ħwiata
Jodeđka w szronach
Anielskiego wđosa
Stajenka w gađæzki wtulona
Wszystko w ten wieczór
Jest obecne tam
A czemu nie zjawiæ siú rodzice
Przecieľ niebo otwarte

Moja kochana
O tej porze juľ wieczór
Wigilijny w Trójmieħcie
Naszyjnikiem zđotym ħwieci
U dekoltu zatoki
W nim i nasz ciepđy czworokæt
Samoħciæ twojæ
Otula drzewko zielone
Moľe i ty dzisiaj Mario
Porodzisz syna
A ja z drugiej strony ħwiata
Đódeczko mojej túsknoty
Pđynú do ciebie
Gwiazda morza bezpiecznie prowadzi
Drobinú przez granatowe gđúbiny
Na promidđach jej
Anieli mi grajæ naszæ kolúdú
Nakryj i dla mnie
Do uroczystej wieczerzy
Bo w tú noc wszystko co niemoľliwe
Staè siú moľe

Skarbczyk Záoty
Boľe ocal tamten wieczór
Choinkú w ħwiateđkach
Stajenkú pod gwiazdæ
Wystrzyľonæ matczynæ rúkæ
Rubin w poħwiacie Dzieciætka
Z jarmarcznego pierħcionka
Ħwieczki ze wzruszeē pđaczce
Róľowymi đzami
Okienko w opđatku mrozu
Tajæce od ciepđych kolúd
Czemu wszystko pđynne
Przemijajæce
Nie majæce postoju
Panie - stwórz
Skarbczyk zđoty
Gromadzæcy moje ħwiúte Wigilie
Klejnoty wielkiej miđoħci
Dni bezgrzeszne
Đaski i wiary peđne
Pozwalajæce duszy tam zamieszkaè
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Wigilijne powroty
Wigilijny wieczór
W majestacie ciszy
Zapala gwiazdkú
W stygnæcym bđúkicie
A w przestworzach
Jeszcze tyle túsknoty
I ja wszechmocæ pragnienia
Jestem tam
Gdzie dom dzieciēstwa
Okryty ħnieľnæ pierzynæ
Gdzie ľuraw studzienny
Na którym
Ksiúľyc przysiada po drodze
Rúkæ dotykam sopli
Bđyszczæcych u strzechy
Wygrywam na nich ulubionæ kolúdú
Rozrzewniony sercem
Obejmujú wszystko
To co nieuchwytne
A jest obecne
Ħwiúte i niezniszczalne
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PAMIõCI ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO
Przedstawiamy Czytelnikam dwa teksty wprowadzające do nowo wydanych ksiąĪek: „Tczew w czasie i przestrzeni”
Romana Landowskiego oraz do tomiku wierszy BoĪeny Ronowskiej „W rumiankowej dolinie”.

ROMAN LANDOWSKI

Od autora

K

siąĪka, którą masz przed sobą, jest w zasadzie
wznowieniem dwuczĊĞciowej publikacji „Tczew.
Spacery w czasie i przestrzeni”, wydanej w latach 1995 i 1996 przez „GazetĊ Reklamową”,
prywatnej oficyny Józefa Golickiego w Tczewie. Obecna
edycja, nieco zmieniona, tu i ówdzie poprawiona, zawaráa
obie czĊĞci w jednym woluminie. RóĪni siĊ teĪ uproszczonym tytuáem i innym ksztaátem edytorskim.
W czĊĞci pierwszej – Od osady do miasta – znajdziemy
te zaleĪnoĞci, które wpáynĊáy na to, Īe Tczew rozwijaá siĊ tak
czy inaczej, uwarunkowany nastĊpstwem zdarzeĔ historycznych róĪnie dzisiaj interpretowanych.
Miasto, jako osadnicze skupisko ludzkie, wraz ze wszystkimi tego naturalnymi konsekwencjami, Īyje na przestrzeni
stuleci jakoby samodzielnie, bez wzglĊdu na przynaleĪnoĞü
paĔstwową czy polityczne zawieruchy. MoĪna siĊ z tym poglądem nie zgodziü, ale to nie zmienia racji, Īe organizm kaĪdej zbiorowoĞci miejskiej, niezaleĪnie od przeróĪnych sytuacji zewnĊtrznych, musi funkcjonowaü poprawnie, jeĪeli chce
zachowaü ciągáoĞü i nieprzerwanie peániü swoją rolĊ. MoĪna
w dziejach znaleĨü wiele przykáadów na to, Īe najskuteczniej rozwijaáy siĊ miasta wolne od wszelkich szowinizmów.
Egalitaryzm polityczny i tolerancja pozwalaáy im korzystaü
w peáni z cywilizacyjnych dobrodziejstw.
Wprawdzie Īadne miasto nie rozwija siĊ samo z siebie,
o powodzeniach w znakomitej mierze decydują ludzie nim
rządzący. W takim samym stopniu o poraĪkach równieĪ. Nikt
rozsądny nie niszczy zdobyczy poprzedników. Na karierĊ
miasta skáadają siĊ osiągniĊcia wypracowane wczeĞniej nawet przez wrogów. Tylko kontynuacja moĪe zapewniü miastu
ciekawy Īyciorys i trwaáe oblicze. Zasada „burzenia Kartaginy” nie naleĪy do myĞli godnych naĞladowania. ObojĊtnie, w jakich leĪą granicach paĔstwowych, miasta stanowią
wartoĞü ogólnoludzką i najwiĊkszą ich tragedią byáy zawsze
poĪary, zniszczenia wojenne czy inne kataklizmy dziejowe
lub klĊski Īywioáowe, niweczące zbiorowy dorobek. Gdyby
miasta potrafiáy mówiü, wygáosiáyby zapewne powszechny
protest przeciw próbom ich „upolitycznienia”, potĊpiając
przy tym wszystkie fanatyzmy w dziejach ujawnione.
Co jakiĞ czas pojawiaáy siĊ dziwne poglądy „unarodowiania” miast, zaliczania ich do bardziej lub mniej polskich, albo
w mniejszym czy wiĊkszym procencie niemieckich. Dotyczy to szczególnie miejscowoĞci pomorskich, którym los nie
szczĊdziá powikáaĔ dziejowych, w koĔcu nie spowodowanych
przez te miasta.
O Tczewie takĪe wydawano róĪne opinie, stawiając zarzut,
Īe byá zgermanizowany i wymagaá repolonizacji. PrzeĞledĨmy
zatem losy Tczewa pod tym wáaĞnie kątem.
Otrzymawszy w 1260 roku od Sambora II prawa miejskie,
Tczew przez siedemnaĞcie lat byá stolicą dzielnicy ksiąĪĊcej.
Po Ğmierci zaáoĪyciela (1277 r.) wszedá pod wáadanie MĞciwoja II, twórcy zjednoczonego ksiĊstwa gdaĔsko-pomorskiego.
Od 1295 roku (na mocy ukáadu kĊpiĔskiego z 1282 r.)
Tczew naleĪaá do Korony, w wyniku zjednoczenia Pomorza
z Wielkopolską i wáączenia tych dzielnic do Polski po objĊciu tronu przez Przemysáawa II.
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Po podstĊpnym opanowaniu przez KrzyĪaków GdaĔska,
a niebawem caáego Pomorza, Tczew podzieliá los innych
miast tej dzielnicy i od 1309 roku znajdowaá siĊ w granicach
Zakonu. Gwoli ĞcisáoĞci naleĪy sprecyzowaü, Īe zanim po
157 latach powróciá do Polski, w ostatnim okresie krzyĪackiego zaboru, z niewoli tej Tczew nieco wczeĞniej próbowaá
siĊ wyrwaü. W czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466)
miasto przechodziáo z rąk do rąk, a w 1457 roku na mocy
przywileju królewskiego oddane zostaáo GdaĔskowi, jako
rekompensata za pomoc udzieloną w wojnie.
Oficjalnie do Polski powróciá Tczew w 1466 roku po pokoju toruĔskim i potem, jakby nie liczyü, przez 305 lat byá
miastem I Rzeczpospolitej. W tym miejscu odnotowaü naleĪy drugie uĞciĞlenie – podczas wojen szwedzkich w XVII
wieku przez kilka lat Tczew byá okupowany przez najeĨdĨcĊ
z póánocy: dokáadnie trzy lata (1626-1629) w czasie pierwszej
wojny i dwa lata (1656-1657 i 1659) w czasie tzw. „potopu”.
Pierwszy rozbiór Polski spowodowaá w 1772 roku zawáadniĊcie Tczewa przez Prusy, których zabór trwaá do 1919
roku. Po drodze byá jeszcze maáy epizod polski w ramach
napoleoĔskiej kampanii pomorskiej wojsk gen. Jana H. Dąbrowskiego w 1807 roku.
Dokáadnie 30 stycznia 1920 roku do miasta wróciáa Polska. Te nastĊpne, najnowsze dzieje są powszechnie znane
– okupacja hitlerowska (1939-1945) i zakoĔczenie drugiej
wojny Ğwiatowej.
Po takim przypomnieniu moĪna dokonaü arytmetycznego podsumowania. Nie licząc drobnych utarczek, a uznając
tylko formalne cezury historyczne, trzeba stwierdziü, Īe bilans polsko-niemiecki jest korzystniejszy dla Polski. Warto teĪ pamiĊtaü, Īe poza polskimi granicami Tczew bywaá
zawsze nie z wáasnej woli – napadniĊty, zajĊty, okupowany i trzymany w niewoli narodowej. ZaborczoĞü sąsiadów
wywodzi siĊ aĪ z Brandenburgii, której margrabiowie juĪ
w koĔcu XIII wieku dokuczali Tczewowi.
Trzeba takĪe sobie uĞwiadomiü, Īe genezĊ przynaleĪnoĞci paĔstwowej miast czerpaü naleĪy od Ĩródáa, a nie
w poáowie rzeki. WaĪnym jest to, do kogo miasto naleĪaáo
po raz pierwszy. Nie obojĊtnym jest równieĪ i to, w jaki sposób przynaleĪnoĞü tĊ traciáo. Stosowanie zasady pierwszeĔstwa wedle dáugoĞci trwania okupacji nie Ğwiadczy dobrze
o jej orĊdowniku, bowiem zdradza tendencje zaborcze.
Na kartach tej ksiąĪki pojawiaü siĊ bĊdą w przewaĪającej mierze nazwiska niepolskie, obco brzmiące, wywodzące
siĊ gáównie z niemieckiego pnia fonetycznego. Niemieccy
wydają siĊ byü kupcy, rzemieĞlnicy, rajcowie miejscy... To
zjawisko takĪe naleĪy wytáumaczyü.
Nasi sąsiedzi, po zagarniĊciu tym czy innym sposobem obszarów, nie przesypiali sprawy. Niemal natychmiast
przeprowadzali kampaniĊ osadniczą, przenosząc na Pomorze swoich obywateli. Tak robili KrzyĪacy, wáadze pruskie,
a ostatnio takĪe okupanci hitlerowscy. Polska strona problemu tego jakby nie widziaáa, zaniedbując odbudowanie rodzinnego siedliska na odzyskanych terenach. Osadników niegdyĞ kierowano do Prus Zakonnych czy ĩmudzi, natomiast
Pomorze tylko w nieznacznym stopniu zasilane byáo nowym
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LITERACKIE ãAMY
Īywioáem polskim. Nie bez znaczenia pozostaá fakt, iĪ Tczew
znajdowaá siĊ przez dáugi czas pod wpáywem GdaĔska, miasta zamoĪnego, ale narodowo bardzo zróĪnicowanego.
Obco brzmiące nazwiska nie muszą jednak Ğwiadczyü
o nieprzychylnoĞci do Polski. Warto teĪ przypomnieü, Īe
reformy dotyczące kodyfikacji spraw związanych z nazwiskami wprowadzono dopiero w XVIII wieku, a w rzeczywistoĞci prawnie uporządkowaá je zaborca. Nie naleĪy siĊ
wiĊc dziwiü, Īe na Pomorzu tak maáo spotykaáo siĊ wówczas
nazwisk typowo polskich.
WĊdrówki po Tczewie, zarówno te w czasie jak i przestrzeni, bĊdą niekiedy sygnalizowaáy obecnoĞü miasta
w granicach róĪnych przynaleĪnoĞci paĔstwowych, ale tylko dlatego, by nie przeoczyü wpáywu, jakie poszczególne
okresy wywaráy na rozwój miasta. Nie sposób teĪ pominąü
ludzi, którzy w tym rozwoju uczestniczyli, bez wzglĊdu na
to, jakimi kierowali siĊ intencjami. Ich myĞl, praca i dziaáalnoĞü uksztaátowaáy to miasto, zmieniaáy jego oblicze, wzbogaciáy wielowiekowy Īyciorys. Przez miasto przechodziáa
historia i trzeba ją poznaü taką, jaką byáa. ĩadna powtórka
nie zmieni kolejnoĞci losu...
Druga czĊĞü to Ludzie i zdarzenia. JeĞli zdarzenia to
przede wszystkim te, które mocną pieczĊü przyáoĪyáy na
dziejach caáego Pomorza: branderburskie knowania, lata
panowania KrzyĪaków, szwedzkie awantury wojenne czy
kampania napoleoĔska. Tczew byá tym miastem, które choüby ze wzglĊdu na swe poáoĪenie nie mógá ich uniknąü. Zawsze „wojenkom” byáo po drodze!
Natomiast spoĞród ludzi trzy postacie zostaáy szczególnie wyeksponowane. Są to sylwetki o wybitnym znaczeniu.
Do dzisiaj wzbudzają Īywą dyskusjĊ, gromadząc niejednolite i czĊsto niesprawiedliwe oceny historyków. WáaĞnie ta
tendencyjnoĞü szkodzi nie tylko owym obywatelom dawnego Tczewa, ale gáównie caáej historii.
Samborowi II, zaáoĪycielowi miasta, przez wieki uparcie wmawiano, Īe byá przyjacielem KrzyĪaków. Czyniono to
nie tylko w niemieckiej historiografii, co szczególnie byáo na
rĊkĊ tym, którzy twierdzili, Īe Tczew byá zawsze niemiecki.
Aleksander Skultet przeszedá przez historiĊ jakby nie zauwaĪony, a to celowo, poniewaĪ nie byá ponoü godnym uwagi. JakiĞ „nowinkarz”, niezdecydowany zwolennik reformacji, a gáównie niezmordowany krytyk ciemnych poczynaĔ
hierarchów koĞcielnych, nie zyskaá szacunku. Zachodni
sąsiedzi teĪ go pomijali, bowiem uczony kanonik rodem
z Tczewa nie byá przecieĪ protestantem z przekonania, a raczej z koniecznoĞci.
Trzeci z wielkich, Jan Rajnold Forster, chociaĪ formalny
Polak, zawáaszczony zostaá caákowicie przez Niemców i Anglików. Polscy historycy odkryü geograficznych – choü nie
wszyscy – jakoĞ bokiem na niego patrzą, mając mu za záe, Īe
wszystkie swoje prace naukowe opublikowaá w jĊzyku niemieckim czy angielskim. A przecieĪ juĪ w XVIII wieku jĊzyk
polski nie naleĪaá do tych kodów informacyjnych, przy pomocy których moĪna byáo trafiü na szczyty naukowej kariery.
Jednym sáowem – nie miaá Tczew szczĊĞcia do swoich
wybitnych. Nie dosyü, Īe przeszkadzaáy im „historyczne zakrĊty”, to jeszcze niepokorni, z wáasnym zdaniem, stali siĊ
Īywioáem dla póĨniejszych opisywaczy, miáoĞników kontrowersji. PrawdĊ mówiąc: spór moĪna wywoáaü wokóá kaĪdej
osoby, która chociaĪ raz powiedziaáa „nie” lub okazaáa nieposáuszeĔstwo pryncypaáom. WaĪnym jest to, co ludzie ci
uczynili dla miasta i dla powszechnej nauki. Wybitni są po
to, by siĊ nimi chlubiü.
Idąc przez czas i przestrzeĔ Tczewa dobrze nad zdarzeniami siĊ zadumaü, a sáawnych rodaków z miasta z sympatią
powspominaü.
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oĪena Ronowska jest bezsprzecznie jedną z najciekawszych indywidualnoĞci we wspóáczesnej sztuce
i literaturze ludowej. Urodziáa siĊ 22 paĨdziernika 1969
roku w Bydgoszczy, jest Paáuczanką, pochodzi z okolic Barcina
i ĩnina, ma wyksztaácenie zawodowe, wyszáa za mąĪ za Kociewiaka, który zainteresowaá ją kulturą swego regionu. Przez
pewien czas mieszkaáa w miejscowoĞci Nowe, a od kilkunastu lat zamieszkuje w Terespolu Pomorskim, poáoĪonym koáo
ĝwiecia w woj. kujawsko-pomorskim. Uprawia poezjĊ, malarstwo na szkle i haft artystyczny. Tworząc nawiązuje do tradycyjnych haftów kociewskich, ale nie ogranicza siĊ do naĞladowania,
stosuje wáasne rozwiązania, wprowadza modyfikacje i innowacje. Spod jej rĊki wyszedá kompletny strój kociewski. Dzieáem
artystki jest równieĪ herb Kociewia. Sztuką ludową zajmuje siĊ od
marca 2000 roku. Wiersze powstają zaĞ od roku 2003. MoĪna nawet mówiü o erupcji poetyckiej, czego wyrazem staáy
siĊ nader szybko wydane dwa zbiory liryczne: Ogród wyĞniony,
Pruszcz GdaĔski 2004 oraz SáoĔce mej duszy, Pruszcz GdaĔski
2006; oba bogato ilustrowane reprodukcjami haftów autorki.
Tych zaledwie kilka lat twórczych dopeánionych zostaáo niezwykáą wprost aktywnoĞcią animacyjną w dziedzinie kultury.
O szczegóáach dokonaĔ Ronowskiej w tym zakresie pisaáem
w wymienionych edycjach. Tu dodam, Īe w ciągu dwu nastĊpnych
lat artystka braáa nadal udziaá w licznych spotkaniach autorskich,
na przykáad urządzanych przez OĞrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w ĝwieciu, tamtejszą BibliotekĊ Pedagogiczną, czy Centrum
Kultury „Zamek” w miejscowoĞci Nowe. Prowadziáa w szkoáach
zajĊcia z edukacji regionalnej. Szeroki oddĨwiĊk w spoáecznoĞci
lokalnej i prasie pomorskiej zyskaáa wystawa Gdzie mieszka
ĞwiĊty spokój (ĝwiecie 2006), na której wystąpiáa z Zygmuntem
Bukowskim. Ponadto naleĪy wspomnieü o jej uczestnictwie
w MiĊdzygminnym Konkursie Recytatorskim i Plastyczno-Fotograficznym w Warlubiu (2006, 2007) oraz o autoprezentacji na
MiĊdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Káajpedzie,
sáuĪącym m.in. realizacji projektu Wzmocnienie toĪsamoĞci kulturowej obszaru przygranicznego w Tczewie i Káajpedzie (2006,
2007). Tam Ronowska prowadziáa kociewski warsztat hafciarski,
a jej mistrzowskie pokazy cieszyáy siĊ niezwykáym zainteresowaniem publicznoĞci.
W dniu 24 czerwca 2006 roku pisarka zostaáa przyjĊta do
Sekcji Literatury Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W prestiĪowym Ogólnopolskim Konkursie Literackim
im. Jana Pocka, rozpisywanym od 2006 roku w formule otwartej, zarówno dla czáonków STL, jak i pisarzy w nim niezrzeszonych, zdobyáa dwukrotnie wyróĪnienia w dziedzinie poezji
– w 2006 roku za wiersze Pod prawie wáasnym niebem i ĩniwa,
a w 2007 za zestaw (w tym za liryk Pocaáunki ptaka namiĊtnoĞci). WyróĪnienia uzyskaáa równieĪ w V Konkursie Poetyckim
„Bory sáowem malowane”, zorganizowanym przez Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi (2007) oraz w Konkursie
Poetyckim „ZagáĊbiowski Pegaz” (BĊdzin 2007).
Utwory jej zamieszczono w pokonkursowych edycjach:
„pockowych” – OdejdĊ a po mnie pieĞĔ zostanie (Lublin 2006),
OdnajdĊ wiecznoĞü w kroplach rosy (Lublin 2007) i „tuchol-
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skiej” – Bory sáowem malowane (Tuchola 2007). Ponadto drukowaáa m.in. w „TwórczoĞci Ludowej”. Tam teĪ zaprezentowano
jej sylwetkĊ w ramach przedstawienia nowych czáonków STL
(zob. 2006, nr 1-2, s. 29), a ona sama opublikowaáa obszerne sprawozdanie pn. X spotkania ze sztuką ludową Kociewia
(2006, nr 3-4, s. 66-67), traktujące o konkursie Wspóáczesna
Sztuka Ludowa Kociewia, organizowanym co dwa lata przez
GaleriĊ ,,A” Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie
GdaĔskim.
Plany twórcze artystki zostaáy docenione przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co zaowocowaáo udzieleniem
póárocznego stypendium w 2007 roku. Niejako stale jej udziaáem staje siĊ Nagroda Marszaáka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznawana w Konkursie AktywnoĞci Artystycznej
Twórców Ludowych (2006, 2007). Zarząd Oddziaáu GdaĔskiego
STL im. dra Longina Malickiego uhonorowaá zaĞ ją dyplomem
za wieloletnie upowszechnianie kultury i sztuki ludowej Pomorza
oraz za uczestnictwo w XXV Plenerze Twórców Ludowych i Malarzy Amatorów w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym (Starbienino 2007).
W wierszach Ronowskiej zamieszczonych w najnowszym
zbiorze, zatytuáowanym W rumiankowej dolinie, zwraca uwagĊ ogromna wiĊĨ uczuciowa z najbliĪszymi, niezmiernie silna
spójnia rodzinna. Przebija to chociaĪby z peánych serdecznoĞci
portretów poetyckich babci, ojca i mamy. Postaü babci emanuje nieopisaną wprost dobrocią. Ojcu przypisana zostaáa pracowitoĞü
i niemal misyjne realizowanie siĊ w czynie agrarnym, poĞwiĊcenie dla rodzącej, utrzymującej Īycie ziemi. Matka jawi siĊ z kolei
jako opiekunka, rĊkojmia bezpieczeĔstwa, istota przedkáadająca nad wszystko obowiązki domowe.
Bardzo rodzinne i zarazem osobiste, niemieszczące siĊ
w konwencji liryki roli, są wiersze oddające uczucia macierzyĔskie. Promieniuje z nich bezmiar ciepáa matczynego, wnikliwie zarysowano stany przedporodowego oczekiwania i radoĞü
páynącą z narodzin. Autorka w formie wzruszających wyznaĔ
ukazuje gáĊboką jednoĞü rodzicielki i dziecka. MacierzyĔstwo
jest wedáug niej aktem nadającym sens Īyciu, czyniącym je
w peáni wartoĞciowym; nie bez znaczenia jest teĪ, Īe w wymiarze ludzkim matka powtarza dzieáo stworzenia.
Z rodziną áączą siĊ ponadto przywoáywane z pamiĊci i dokumentowane literacko obrazy dzieciĔstwa i máodoĞci. Czas
miniony i odpowiadającą tamtej porze przestrzeĔ postrzega poetka w kategoriach niezmiernego piĊkna i pierwotnej harmonii.
Pragnie chociaĪ myĞlowo, przy pomocy wierszy, odbudowaü
ówczesną szczĊĞliwoĞü, odtworzyü niegdysiejszą symbiozĊ
miĊdzy przyrodą i ludĨmi. TĊskni za idylliczną przeszáoĞcią,
a doznanie to nasyca jej liryki wspomnieniowe nieukojoną
nostalgią.
Inne utwory osobiste odnoszą siĊ do stanów emocjonalnych
podmiotu autorskiego. Ich mocno spsychologizowane treĞci
ilustrują niepokoje pisarki, które niekiedy mają nader konkretne
przyczyny, áączą siĊ zwáaszcza z koszmarem przebytej niedawno
choroby. To doĞwiadczenie wciąĪ budzi strach, obawĊ przed nawrotem okrutnego cierpienia, ale moĪemy zarazem zobaczyü,
Īe poetka walczy z czarnowidztwem, a szukając Ĩródeá optymizmu odwoáuje siĊ do Boskiej opieki i uniwersalnych wartoĞci
sztuki. I moĪe wáaĞnie dlatego wierszy o zakroju pesymistycznym jest w tej edycji znacznie mniej niĪ w dwu wczeĞniejszych tomikach.
W edycji spotykamy takĪe niemaáo utworów, ukazujących
wraĪliwoĞü autorki wobec ludzkich dramatów i tragedii. Mówią
o tym miĊdzy innymi wspóáczujące przekazy o dzieciĊcej samotnoĞci, zniewalającej fizycznie staroĞci oraz o polegáych pod
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ziemią górnikach z „Halemby”. Prócz tego poetka piĊtnuje „dzikie” reguáy funkcjonowania wspóáczesnego Ğwiata, wywoáujące niepewnoĞü jutra, zmuszające do bezsensownej pracy
i wegetacyjnego trwania, co unicestwia moĪliwoĞü indywidualnego rozwoju. Z kolei w wierszach nawiązujących do aktualnych spraw spoáecznych i politycznych pojawiają siĊ akcenty
krytyczne wobec zjawiska wymuszonej przyczynami ekonomicznymi emigracji zarobkowej. Okazuje siĊ, Īe nastĊpstwem
takiego wyjazdu nie jest sukces materialny, lecz poczucie
wyobcowania na obczyĨnie, tĊsknota za krajem ojczystym
i groĨba utraty toĪsamoĞci. Problemem rdzennie rodzimym wydaje siĊ zaĞ nierozliczenie totalitarnej przeszáoĞci ustrojowej,
skutkujące upadkiem wartoĞci i relatywizacją prawd moralnych.
Cele literatury w stosunku do tak postrzeganej i ocenianej
rzeczywistoĞci są zdaniem Ronowskiej oczywiste. Ma ona
przede wszystkim sáuĪyü wyraĪaniu protestu przeciwko záu,
obojĊtnoĞci, wyzyskiwaniu i poniĪaniu czáowieka.
Tytuá edycji i zawarte w niej ilustracje dobitnie Ğwiadczą,
Īe wyobraĨnia poetki znajduje nieustannie inspiracje w naturze i Īe ta sfera jest równieĪ poczesnym tematem jej utworów.
Autorka skupia siĊ szczególnie na przedstawieniach przyrody
wiosennej i jesiennej, uwydatniając wáaĞciwe tym porom
roku procesy odradzania siĊ i zamierania Ğwiata roĞlinnego.
Czuje zarazem ogromną sympatiĊ wobec swego biologicznego
Ğrodowiska Īycia. Portretując naturĊ wskazuje na koegzystencjĊ jej pierwiastków. Wydobywa teĪ ich jakoĞci duchowe, odkrywa przejawy sacrum w przestrzeni materialnej i w ramach
zabiegów literackich uczáowiecza wybrane twory przyrody.
W ten sposób wprowadza tĊ rzeczywistoĞü w krąg ludzkich doĞwiadczeĔ i po czĊĞci rzutuje w wymiar metafizyczny.
Dostrzega przy tym regionalne swoistoĞci uksztaátowania
natury, stanowiące o oryginalnoĞci „maáej ojczyzny” kociewskiej, na przykáad jeziora. A w niektórych wierszach odsáania
mocno ugruntowane w kulturze i literaturze przeciwstawienie: wieĞ – miasto. O wartoĞci wsi waĪy gáównie w jej utworach
przyjazna czáowiekowi przyroda, zapewniająca spokojne, harmonijne bytowanie. Miasto okreĞlają natomiast chore od skaĪeĔ
pejzaĪe i uciąĪliwy zgieák.
Bogato w tym tomie, jak i w caáej liryce Ronowskiej, jawią
siĊ erotyki. Pulsują one namiĊtnoĞciami i poĪądaniem zmysáowym. Pisarka nie obawia siĊ Ğmiaáego portretowania zbliĪeĔ
cielesnych i w tym zakresie znacznie poszerza granice intymnoĞci
w swojej poezji i literaturze ludowej. Mówiąc o miáoĞci wielokrotnie zaskakuje odkrywczoĞcią, zwáaszcza oryginalnymi, opartymi na nieszablonowych zestawieniach, przenoĞniami. W ten
sposób seksualizm kryje za zasáonami konceptów poetyckich,
a ostroĞü pewnych ujĊü áagodzi jeszcze odniesieniami do Ğwiata
przyrody. Natura u niej niemal stale towarzyszy kochankom
i uĪycza swych zasobów do zobrazowania dziejów ich miáoĞci. W sumie dziĊki inwencji twórczej i gustowi estetycznemu,
a takĪe dziĊki szeroko wykorzystywanej przyrodzie, autorka
nie popada w przyziemnoĞü ani w trywialnoĞü. Przeciwnie, w jej
erotykach jest duĪo taktu, a nawet delikatnoĞci. ZauwaĪamy teĪ
ekstatycznoĞü i przeĞwiadczenie, Īe kobieta peániĊ Īycia moĪe
osiągnąü poprzez psychofizyczną spójniĊ z mĊĪczyzną. A juĪ zupeánie zasadnicze dla zrozumienia istoty erotyków Ronowskiej
jest uprzytomnienie sobie, Īe spotykamy siĊ z miáoĞcią maáĪeĔską – uczuciem sankcjonowanym sakramentalnie.
W publikowanym zbiorze wyróĪniają siĊ oprócz tego sugestywne emocjonalnie i zasobne treĞciowo liryki boĪonarodzeniowe. W duĪej mierze mają one charakter rodzinny i obyczajowo-obrzĊdowy, wyraĪają znamienny dla tego przeáomowego czasu
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Ğwiątecznego nastrój radoĞci. Ale poetka ukazuje teĪ ówczesne
uniesienia poboĪnoĞciowe i przygotowania duchowe, czynione
w trakcie wypatrywania przyjĞcia Zbawiciela. Samo wcielenie
Syna BoĪego w ksztaáty ludzkie zostaje zaĞ przez nią wprowadzone, zgodnie z rodzimą tradycją, pod przysáowiową strzechĊ wieĞniaczą. W chacie cháopskiej, przy ognisku domowym, niknie
dystans miĊdzy Odkupicielem a czáowiekiem, rodzi siĊ caákowite
zawierzenie religijne.
Innych wierszy o tematyce typowo religijnej jest stosunkowo
niewiele. Są za to waĪne myĞlowo i wielowymiarowe znaczeniowo.
Na przykáad, wiersz poĞwiĊcony Janowi Pawáowi II ma wydĨwiĊk
kultowo-upamiĊtniający i zarazem moralno-pouczający. Przypomnienie Ojca ĝwiĊtego dokonuje siĊ równieĪ w strofach o zakroju
modlitewnym, w których poetka prosi o siáĊ woli, umoĪliwiającą zachowanie toĪsamoĞci osobistej i narodowej. SzczeroĞcią
tchną religijne wyznania wiary a perspektywĊ eschatologiczną
kreĞlą utwory, mówiące o poĪegnaniu w „chwili ostatniej” z krainą ojczystą i najbliĪszymi.
ĩywioáem liryki Ronowskiej jest ponadto refleksyjnoĞü,
wyraĨna zwáaszcza w tekstach autotematycznych. Pisarka
zastanawia siĊ chociaĪby nad istotą i doniosáoĞcią aktu twórczego, pojmując go jako wzniosáe przeĪycie duchowe i przejaw
áaski nadprzyrodzonej. Uznaje wagĊ sáów jako noĞników myĞli. Docenia teĪ rangĊ wyobraĨni, zaznaczając, Īe sáowa naleĪy
uwolniü z ogólnych zasobów leksykalnych i wáasnego repertuaru, a nastĊpnie swobodnie ksztaátowaü w figury poetyckie.
Wedáug niej literatura winna równieĪ uzewnĊtrzniaü uczucia,
„wypowiadaü” osobowoĞü autorską i ustanawiaü nowe Ğwiaty
nad realną rzeczywistoĞcią.
Powstaáe w ciągu kilku lat trzy tomiki Ronowskiej mają siáą
rzeczy podobne upostaciowanie stylistyczne i profil znaczeniowy. Ale porównując kolejne edycje moĪna bez najmniejszego trudu dostrzec postĊpującą dojrzaáoĞü intelektualną
i biegáoĞü warsztatową autorki. Zwraca przede wszystkim
uwagĊ sprawnoĞü w formuáowaniu myĞli i uzewnĊtrznianiu
przeĪyü. WiĊksza jest refleksyjnoĞü. ĝwiat jawi siĊ gáównie poprzez zmysáy, co skutkuje wyjątkowo plastycznymi obrazami.
Pisarka caákowicie panuje nad oszczĊdnie dozowanym sáowem, posáuguje siĊ wierszem wolnym, bezrymowym, stosuje
ekspresyjną metaforykĊ, zbudowaną na nieoczekiwanych, intrygujących skojarzeniach, i rysuje niezwykáe odniesienia symboliczne. Z innych Ğrodków poetyckich przywoáuje miĊdzy
innymi personifikacje, porównania, metonimie, elipsy i záoĪenia wyrazowe.
Z niecierpliwoĞcią bĊdziemy oczekiwaü kolejnego zbiorku
lirycznego tej nietuzinkowej poetki z Kociewia.

Roman Landowski, Tczew w czasie i przestrzeni, Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 2008, form. 17 x 24 cm, s. 416, op. tw., il.

Oto jeden z wierszy:
BOēENA RONOWSKA

We mgle
W objúciach mgđy
Cađy ħwiat
Zdaje siú
Mađym pisklúciem
Otulonym
W biađe pierze

BoĪena Ronowska, W rumiankowej dolinie, „Bernardinum” Pelplin,
2008, form. 17 x 21 cm, s. 168, opr. tw., il.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Edukacja oparta o wartoćci (cz. II)

Kazimierza Denka

• Twórczoćç prozatorska Romana Landowskiego
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Zwiðzki Tczewa z Wisãð (cz. II)

Tadeusza Linknera

Czesãawa Glinkowskiego

• I Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

Maãgorzaty Kruk

• Minðã kolejny rok na Kociewiu. Refleksje

Marii Pajðkowskiej-Kensik

• Czãowiek i tur

Andrzeja Wêdzika
z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Jerzy Cherek

