KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY
NR

2 (65) kwiecieý • maj • czerwiec 2009

PL ISSN 0860-1917

CENA 3,00 zã

Kwartalnik spoÙeczno-kulturalny

ã 



5DSRUWGR.VLöFLD6DPERUD

]RND]ML-XELOHXV]XVöG]LZHJRJURGX7F]HZD
 ä    
    ä
   äĈ
äĈ
 Ĕ ö 
Ĉ
äää   
 ä  Ĉ
  äĈĈ  
!   Ĉ ö 
 Ĕ   ö 
"   ä
   Ĉä  
#       
$öè%   ä Ĉ  
&  ä Ĉä'ñ  
äö      äĈñ
   Ĉöä 
ä  
   ä   
ä     
 ä ĔĈþ  
( ö
"   Ĕ 
  ä   ä  
   
ä   
  ä Ĉ
&    Ĉþ   
ö
$  ö  
 Ĉ     )

KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY

Kwartalnik spoáeczno-kulturalny

W NUMERZE

2 OD REDAKTORA
2 Krystyna Brodnicka
LEGENDY KOCIEWSKIE
3 Krzysztof Kowalkowski
TCZEWSKI KOĝCIÓà W 1780 ROKU (cz. II ostatnia)
7 KOMUNIKAT SPOàECZNEGO KOMITETU
BUDOWY ĝRÓDLĄDOWEGO STATKU
8 Czesáaw Glinkowski
ZWIĄZKI TCZEWA Z WISàĄ (cz. III ostatnia)
14 KU PAMIĉCI I PROMOCJI
ROMANA LANDOWSKIEGO – ANKIETA
15 Maria Pająkowska-Kensik
W TCZEWIE ZACZYNAàO SIĉ MOJE KOCIEWIE

Nr 2 (65) kwiecieĔ • maj • czerwiec 2009 • PL ISSN 0860-1917
WYDANO ZE ĝRODKÓW BUDĩETU MIASTA TCZEWA
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
URZĉDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH
RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący
oraz Irena Brucka, Czesáaw Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb,
Krzysztof Korda, Jan Kulas, Tadeusz Majewski, prof. Maria Pająkowska-Kensik,
Józef Zióákowski
REDAKCJA
Halina Rudko
Wanda Koáucka
Kociewski Kantor
Edytorski

16 REGULAMIN II KOCIEWSKIEGO KONKURSU
LITERACKIEGO IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
17 BIBIOGRAFIA PUBLIKACJI
17 Jan Ejankowski
KRWAWA KOCIEWSKA JESIEē
NA ZIEMI GNIEWSKIEJ (cz. II)
20 KOCIEWIE W RYSUNKU I FOTOGRAFII
22 Adam Murawski
20-LECIE REAKTYWOWANIA
KOàA ZZMK ZAJĄCZKOWA TCZEWSKIEGO
27 Krystyna Gierszewska
TRADYCJE WIELKANOCNE

redaktor naczelna
sekretarz

30 Seweryn Pauch
HISTORIA WIECZNIE ĩYWA

opracowanie graficzne i áamanie

WYDAWCA

Kociewski Kantor Edytorski
Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

31 Michaá Boroch
Z KOCIEWIA NA TRONY EUROPY
36 Andrzej WĊdzik
17. SIEKIERKI Z BAàDOWA
Pradzieje Kociewia

dyrektor Urszula Wierycho

38 Maágorzata Pauch
KOCIYWSKIE PRZYĩERSTWA (cz. II)

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50
e-mail: kketczew@tlen.pl

39 Jan Ejankowski
PRZED 25-LECIEM
PIASECKICH KOCIEWIAKÓW (cz. II)

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytuáów
oraz poprawek stylistyczno-jĊzykowych w nadesáanych tekstach.

42 Patrycja Hamerska
DZIADEK BENEK (cz. ostatnia)

Teksty oraz zdjĊcia zamieszczone w niniejszym
numerze zostaáy przekazane przez autorów
nieodpáatnie.

44 Tadeusz Linkner
PROZATORSKA TWÓRCZOĝû
ROMANA LANDOWSKIEGO (cz. II)
47 Aniela Przywuska
PRZEDMOWA

NAĝWIETLENIE, MONTAĩ I DRUK
Zakáady Graficzne im. J. CzyĪewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11

48 Andrzej Grzyb
NOWE BAĝNIE ROMANA LANDOWSKIEGO

Nakáad: 1000 egz.
ObjĊtoĞü: 6 ark. druk.
NA OKàADCE

Krajobraz Borzechowa pod gruszą
fot. Michaá Andrearczyk

KMR

ok. wewn. II
Paweá Szczuka
RAPORT DO KSIĉCIA SAMBORA (wiersz)
ok. wewn. III
Maria Pająkowska-Kensik
WARTO ZDOBYû Tĉ KSIĄĩECZKĉ

1

Legendy Kociewskie

Od redaktora
ZbliĔajñca siö wielkimi krokami rocznica
750-lecia lokacji miasta Tczewa stwarza wiele
moĔliwoĈci jej uczczenia. Ukazaäy siö juĔ z tej
okazji dwie publikacje ksiñĔkowe: przewodnik
pt. „Tczew. Historia – Zabytki – Ludzie” autorstwa Kazimierza Ickiewicza, baĈnie „Gryf
i Maägorzata” Romana Landowskiego oraz
zbiór pocztówek Józefa Golickiego. Planowanych jest jeszcze kilka publikacji m.in. album
„WzdäuĔ Dolnej Wisäy” Józefa M. Zióäkowskiego, „Jak dawniej w Tczewie mieszkano”
Zbigniewa Nawrockiego. Prof. BäaĔej ćliwiþski przygotowuje monografiö ksiöcia lubiszewsko-tczewskiego Sambora II, która zostanie wydana w przyszäym roku.
Z okazji jubileuszu Mennica Polska we
wspóäpracy z Urzödem Miejskim w Tczewie wybiäa okolicznoĈciowy dukat „4 dersäawy”. Od
1 czerwca moĔna go nabywaè w kilku punktach miasta, a do koþca sierpnia posäugiwaè
siö nim w wyznaczonych punktach handlowych
i usäugowych. Kolejne dukaty „sambor” i „trsow”
pojawiñ siö w styczniu i czerwcu 2010 roku.
Z inicjatywy Biura Promocji Urzödu Miejskiego w Tczewie stanöäy juĔ tzw. witacze (planowanych jest szeĈè) na drodze krajowej nr 1.
Znaki w ksztaäcie wieĔyczek mostu tczewskiego
z logo 750-lecia miasta zachöcajñ do odwiedzenia Tczewa.
Jeszcze w tym roku odbödñ siö róĔnego rodzaju spotkania, wystawy, których celem jest
zainteresowanie tczewian jubileuszem i dziejami miasta. Nie zabraknie imprez sportowych
i rekreacyjnych.
Zachöcam Czytelników do wziöcia udziaäu w II Kociewskim Konkursie Literackim
im. Romana Landowskiego, którego regulamin znajduje siö na str. 16-17.
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KRYSTYNA BRODNICKA

Ogniki

Z

Nowej Cerkwi do Bobowa prowadzi droga przez
las. Kto o peáni ksiĊĪyca szedá tą drogą, a ksiĊĪyc
schowaá siĊ za chmurami, naraĪony byá na zdradliwe wabienie ogników.
Czasami wĊdrowiec krąĪyá noc caáą po lesie i dopiero
nad ranem znajdowaá drogĊ, albo idąc za Ğwiatáem, wchodziá w gĊste chaszcze, rowy i wodĊ. Ciemno byáo, coĞ jĊczaáo
w krzakach, mrok gĊstniaá, ogarniaáy go szmery lasu – tajemnicze i niepokojące. ZaczĊáy draĪniü szelesty, trącania liĞci i traw
oraz mdáe Ğwiateáka lasu. Zaczynaá mieü majaki. Ze strachu
widziaá wyciągające siĊ ku niemu ramiona, chcące zdusiü go za
gardáo, które zrywaáy mu czapkĊ, widziaá báyszczące oczy wilków i ich ostre káy, gotowe szarpaü na kawaáki jego ciaáo. Byá
nieprzytomny ze strachu, a ogniki pokazywaáy siĊ to tu, to tam.
Szalony biegaá za nimi tak dáugo – aĪ wpadá w bagno, które go
pocháonĊáo i potem juĪ nikt go wiĊcej nie widziaá.

Pan na Hasowiu

P

rzed wojną, od Nowej Cerkwi aĪ do Borkowa, rozciągaáy siĊ uprawne áany, naleĪące do ówczesnego
dziedzica – „Pana na Hasowiu”, który miaá swój paáacyk niedaleko Nowej Cerkwi. Bali siĊ go wszyscy. Szeptano, Īe ma jakieĞ konszachty z diabáem. Podczas peáni ksiĊĪyca o póánocy, z hukiem, Ğwistem, impetem i paleniem z bata,
przed drzwi dworu zajeĪdĪaáa galopem szóstka czarnych
koni, którym z pyska buchaá dym i ogieĔ, ciągnąca zamkniĊty powóz, z którego o dziwo – nikt nigdy nie wychodziá.
We dworze zapalaáy siĊ wszystkie Ğwiatáa, robiáo siĊ
gwarno, taĔczono, pito, wznoszono toasty, a gdy trzeci kur
zapiaá, robiá siĊ ogromny wiatr, wszystko krĊciáo siĊ w koáo
– nagle powóz z koĔmi znikaá, w oknach dworu gasáo Ğwiatáo, hulający wicher cichá.
Ludzie przejeĪdĪający o póánocy obok dworu, mieli
trudnoĞci z utrzymaniem koni, które dziko rĪąc, stawaáy na
zadnich nogach i cofaáy siĊ do tyáu, zaĞ bite batem pĊdziáy
przed siebie na oĞlep, w koĔcu przewracając wóz, zatrzymywaáy siĊ na drzewie lub w polu.
Codziennie rano sáuĪba wraz z fornalami staáa przy ganku i czekaáa na wyjĞcie i rozkazy Pana. CzĊsto zdarzaáo siĊ,
Īe „Pan” popatrzyá na stojących i mówiá…
– Ty, ty, i ty, wystąpcie. DziĞ w nocy wynieĞliĞcie mi szeĞü
worków zboĪa, i przy wypáacie bĊdzie wam to potracone.
– Skąd on to wie – pytali szeptem.
– Diabeá mu to podpowiada, bo przecieĪ nikt nas nie widziaá.
Sáudzy ze strachu przestali podbieraü zboĪe, a dziedzic
w czasie wojny gdzieĞ zniknąá.
Nie wiadomo – zmará, czy przeniósá siĊ do Niemiec?
A moĪe go po prostu diabli wziĊli.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Tczewski koĞcióá w 1780 roku
(czĊĞü druga ostatnia)

O

statni fragment tej czĊĞci opisu koĞcioáa dotyczy
dachu koĞcioáa. Czytamy tam: Dach alboli pokrycie
koĞcioáa tego iest wielkiey potrzebujące uprawy lubo
iuĪ po czĊĞci za staraniem teraĨniejszego Wielebnego XsiĊdza
Proboszcza, na wierzchu tego dachu w poĞrodku koĞcioáa iest
kopuáka maáa blachą ciągnioną obita w którey zawieszony iest
Sygnarek30, na wierzchu kopuáki iest krzyĪ wspaniaáy wielki
Īelazny stoiący31.
PowyĪszy opis pokazuje, Īe ówczesny proboszcz
ks. Franciszek Piechowski czyniá wielkie staranie w celu wyremontowania koĞcioáa. W ciągu czterech lat od objĊcia parafii rozpocząá remont okien, przy czym pamiĊtaü naleĪy, jak
wielkie są okna w koĞciele oraz postawiá na dachu sygnarek
z dzwonem. Ponadto z opisu wynika, Īe planowaá wymianĊ
lub remont nastĊpnych okien i rozpocząá remont dachu.
Interesujący jest dalszy ciąg opisu koĞcioáa, gdyĪ dotyczy
samej wieĪy i dzwonnicy. Wchodząc od Plebanij do koĞcioáa naprzeciwko oátarza wielkiego wystawiona iest Dzwonnica
od doáu murowana z muru krzyĪackiego aĪ do dachu KoĞcielnego, wyĪej zaĞ w drzewo stawiona y na górze w okoáo sosnowemi delami obita, maiąca na wierzchu dachówki nowe
y chorągiewki z blachy Īelazney wraz z gaáką miedzianą niegdyĞ pozáacaną. Do tej dzwonnicy są drzwi z nadworza dobre
z zamkiem dobrym zrobione y schody w okrąg wmurowane do
góry. Na niej zaĞ 4 dzwony wiszą, pierwszy wedáug dawnego
opisu zabiera w sobie centnarów 40, ten ma byü poĞwiĊcony
na honor ĝ. Jana Chrzciciela, lany zaĞ iest oraz zaprowadzony
w górĊ Roku PaĔskiego 1584. Drugi cokolwiek mniejszy którego Ğrednim zowią ten z boku iednego iest wytrącony na którym
iest wyraĪenie UkrzyĪowanego Pana Jezusa lany y zaprowadzony Roku PaĔskiego 1666. Trzeci ieszcze mniejszy z wyraĪeniem S. Mikoáaja Biskupa y Wyznawcy lany y zaprowadzony
Roku PaĔskiego 1722. Czwarty naymnieyszy który odebrany
iest od Magistratu Tczewskiego, poniewaĪ sekretnie niegdyĞ
z koĞcioáa ĝ. Jerzego MĊczennika obywatele Tczewscy akatolicy dostawszy jego przez czas dáugi u siebie zachowywali
a ten iest ciĊĪkiey wagi funtów 200 waĪący y takowy napis na
sobie mayący Helb Gote, Maria beroth S. Anna lebs Droth32.
Z opisu tego wynika jasno, Īe wieĪa byáa zwieĔczona drewnianą dzwonnicą przykrytą dachówkami. I prawdopodobnie stan
ten zachowaá siĊ do 1982 roku kiedy to wielki poĪar koĞcioáa
strawiá drewnianą dzwonnicĊ. Wspomniane tu dzwony przeszáy
róĪne koleje losów i w 1926 roku dzwoniá juĪ tylko ten trzeci.
DuĪy dzwon pĊká w 1881 roku i w 1882 roku zostaá ponownie odlany przez Jana Colliera w GdaĔsku. PoĞwiĊcony zostaá
ponownie Janowi Chrzcicielowi, ale waĪyá juĪ 46 centnarów.
Na dzwonie dáugi napis niemiecki odnosiá siĊ do przeznaczenia
dzwonów. Na koĔcu byá wymieniony papieĪ Leon XIII, biskup
Jan Nepomucen Marwicz, ks. proboszcz Robert Sawicki i zarząd koĞcielny33. Drugi dzwon takĪe zostaá ponownie odlany
przez Jan Colliera w 1882 roku. Nieznana jest przyczyna przetopienia pierwotnego dzwonu. Ten nowy waĪyá 18 centnarów
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i 70 funtów i zdobiá go wizerunek NajĞwiĊtszej Maryi Panny
z dzieciątkiem Jezus. Znajdowaá siĊ na nim napis, Jeder Schlag
bring’ neuen Segen //Der Gemeinde Und der Stadt,// Glauben,
Frieden, Wärme, Regen.//Was der Himmel Edles hat34. Dzwony te dzwoniáy do 20 sierpnia 1917 roku i juĪ nastĊpnego dnia
zostaáy zdjĊte przez firmĊ Colliera i przekazane dla celów wojennych35, co oznacza, Īe zostaáy przetopione na pociski i armaty. Te dwa mniejsze dzwony we wspomnianym 1926 roku
pozostaáy na wieĪy. Dodaü naleĪy, Īe ten trzeci byá odlany
przez Michaáa Wittwercka w GdaĔsku i waĪyá 13 centnarów
i 14 funtów. Czwarty dzwon, ten najmniejszy, po niemiecku
Seelenglocke zwany, pochodzi z r. 1805 i waýy 5 ˝ centnara36.
Ostatnim elementem tej czĊĞci opisu budynku koĞcioáa
byáo opisanie naleĪącej do niego kostnicy oraz cmentarza.
Lustrator zapisaá: Cmentarz okoáo tegoĪ koĞcioáa czĊĞcią murem, czĊĞcią delami iest opasany maiący za staraniem Wielebnego XsiĊdza Proboszcza bramĊ wielką z zamkniĊciem
y trzy forty maáe na dole z dĊbowemi kratami mocnemi aĪeby
nic naĔ nieprzychodziáo. Jnnego zaĞ mieysca niemasz Īadnego od koĞcioáa oddalonego na którymby ciaáa zmaráych
chowane bywaáy ile Īe w tym mieĞcie wcale go niepotrzeba.
KoĞnica37 przy koĞciele iest przy samym murze wtyle oátarza wielkiego murowana naleĪycie y dachówkami pokryta,
w którey koĞci wiernych zmaráych maáo siĊ ieszcze znayduie.
Te zaĞ niemowlĊta które albo nie Īywe siĊ rodzą alboli teĪ
bez Chrztu S. Z tego schodzą Ğwiata, maią mieysce osobne
przy murze wielkim do pochowania wyznaczone. Za miastem
zaĞ ieden ieszcze znyduie siĊ cmentarz na którym niegdyĞ byá
koĞcióá S. Jerzego MĊczennika, a teraz akatolicy od dawnych lat Jego trzymaią y tam trupów swoich grzebią38.
NastĊpnie lustrator ks. Lucas Krzykoski sporządziá inwentarz wyposaĪenia koĞcioáa, dzieląc go na grupy. Na wstĊpie wymienia najcenniejsze srebra, a wĞród nich monstrancjĊ srebrny
krzyĪ, relikwiarze, kielichy i pozostaáe srebra. Kolejna grupa
to przedmioty wykonane z cyny, a wĞród nich 20 lichtarzy.
W grupie wyrobów z mosiądzu miedzi wymienia m.in. nastĊpne
14 lichtarzy. NastĊpnie wymienia ornaty, kapy, chorągwie
i baldachimy oraz koĞcielną bieliznĊ, jak alby, komĪe, obrusy,
rĊczniki itp. OdrĊbnie zostaáy wymienione ksiĊgi, z których
11 wymienia z tytuáów. Choü wizytacja nie podaje tytuáów pozostaáych ksiąg i ich iloĞci to ksiĊgozbiór parafii Ğw. KrzyĪa
byá okreĞlany jako jeden z najbogatszych ksiĊgozbiorów parafialnych archidiakonatu pomorskiego w tym okresie. Niestety,
ksiĊgozbiór ten jak wiele innych na Pomorzu zaginąá39. Ostatnia grupa to szkáo i pozostaáe rzeczy stanowiące wyposaĪenie
koĞcioáa40. WĞród ksiąg nie wymieniaá jednak ksiąg metrykalnych, ksiąg brackich i innych, które wówczas na pewno juĪ byáy,
a wymieniane byáy jeszcze w 1928 roku41.
Zaprezentowana tu lustracja jest na tyle czytelna, Īe zostaáa przedstawiona w oryginale, co dodatkowo pokazuje, jak
wyglądaáa pisownia jĊzyka polskiego przed ponad 200 laty.
I jeszcze jedna uwaga. Lustracja zawiera takĪe wiele informacji
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Przekrój poziomu koĞcioáa z ukáadem sklepieĔ lata 1884-1887
ħródáo: Johann Heise, Bau-und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Danzig 1884-87

Widok na Tczew od strony Wisáy lata 1884-1887
ħródáo: Johann Heise, Bau-und Kunstdenkmäler der Prowinz Westpreussen, Danzig 1884-87

dotyczących caáej parafii, jej zasiĊgu oraz filii w Lubiszewie.
Ale poniewaĪ zamiarem piszącego te sáowa byáo pokazanie
jedynie koĞcioáa farnego w Tczewie, pozostaáe informacje zostaáy tu pominiĊte. Aby jednak uáatwiü jego czytanie, w szczególnoĞci mówiące o wyposaĪeniu koĞcioáa niektóre z uĪytych
okreĞleĔ zostaáy wyjaĞnione, w oparciu o Sáownik wyrazów
obcych42 oraz stronĊ internetową wikipedii43.
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Cyna
Lichtarzów Cynowych wszystkich dobrych
Krucifixów49 Cynowych dobrych na oátarzach
Ampuáków Cynowych starych par
Taców czyli Miseczkow Cynowych starych
àódka do kadzidáa stara Cynowa z áyĪeczką
Naczynia Cynowe do komunikantów y do soli
Miseczka y Ampuáka stara do Chrztu Cynowa
Lampa Cynowa dobra wielka
Naczynia Cynowe pospoáu do Olea Sacra
Naczynie Cynowe maáe cum Oleo do Chorych

20
2
5
3
1
2
1
1
3
1

5
1
1

Mosiądz y MiedĨ
Lichtarzów MosiĊĪnych dobrych
Kocioáek do wody ĞwiĊconey Miedziany

14
1

O sprzĊtach róĪnych tegoĪ koĞcioáa44
Srebro
Monstrancya staroĞwiecką robotą proporcyonalna y caáa
KrzyĪ srebrny pozáacany wielki
Pacyfikaá45 srebrny stary z Relikwiami
Lampa Srebrna Wielka
Kielichów staroĞwieckich wyzáacanych z wierzchu y wewnątrz
razem y z Patenami srebrnych
Kielich srebrny wewnątrz tylko wyzáacany bez Pateny
Patena46 maáa stara srebrna wyzáacana do chorych

Puszka maáa z zamykadáem pozáacana stara srebrna
Puszka wielka srebra wyzáacana z zamykadáem
Trybularz47 srebrny dobry
Ampuáków48 srebrna para
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Drewniany i záocony rokokowy Ğwiecznik
KrzyĪ relikwiarzowy z XV wieku i kielich
z trzeciej üwierci XVIII wieku
Bractwa KapáaĔskiego z 1492 roku
Fot. BoĪena i Lech OkoĔscy
Kocioáek inny MosiĊĪny stary lawaterz50
Kotáów miedzianych dobrych para lecz ieden do Bractwa
Dzwonków wszystkich do Oátarzów
Dzwonek wiszący przy Zakrystyi
Koáowrot ze Dzwonkami przy Wielkim Oátarzu wiszący
Trybularz maáy mosiĊĪny

1
1
7
1
1
1

Apparaty róĪne
Ornatów51 róĪnych biaáych dobrych ze wszystkim porządkiem
Ornat zielony z biaáemi kwiatami ze wszystkim na ĝwiĊta
Ornat Īóáty ze wszystkim porządkiem na ĝwiĊta
Ornat czerwony solenny ze záotemi kwiatami ze wszystkim
Ornat czerwony solenny z iedwabnemi kwiatami ze wszystkim
Ornat czerwony solenny Axamitny bez wela52 y bursy53
Ornatów czerwonych feryalnych dobrych ze wszystkim
Ornatów koloru niebieskiego dobrych
Ornatów zielonych feryalnych ze wszystkim
Ornatów czarnych z welami dobrych
Kapa biaáa solenna bez stuáy
Kapa zielona dobra
Kapa zielona stara
Kapa czarna dobra
Antepedium54 czerwone z srebrnemi galonami na ĝwiĊta
Baldachim wielki Axamitny czerwony z Procefryą
Pas ze Záotem przerabiany solenny
Chorągiew z czerwonego Adamaszku wielka
Chorągiewków maáych Adamaszkowych czerwonych
Chorągiew Adamaszkowa czarna stara wielka
Antepedium wáóczkową robotą do Oátarza N. P. Bolesney

3
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Bielizna
Albów55 dobrych wszystkich
56
KomĪów dobrych
Rokieta57 stara
Obrusów wielkich dobrych
Obrusów starych
Obrusów maáych
Tuwalniów58 iedwabiem wyszywanych starych
RĊczników maáych do oátarzów
RĊczników nowych wielkich
RĊczników starych
Páótno stare w brąĪki modre podczas Wielkanocney spowiedzi
Korporaáów59 z subkorporaáami wszystkich
Puryfikaterzów60 dobrych
Pasków dobrych
Komezków do Baldachimu
Komezków dobrych dla cháopców.

10
5
1
31
10
5
3
18
3
2
1
24
30
10
4
2
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XiĊgi róĪne
Agenda61 maáa dobra
Agendów starych
Rituale Romanum62
Mszaáów dobrych
Mszaá stary
Mszaáów ĩaáobnych
Ewangelia Polska
Brewiarz63 stary
KsiĊgi róĪne stare inne do czytania przybrudne na górnej
kaplicy pod zamkniĊciem bez Īadnego reyestru.
Szkáo y inne pozostaáe rzeczy
Latarnia do chorych
Lampów do Ğwiatáa starych
Cieniów do tychĪe lamp
Umbraculum64 ad ssmum
Biretów65 starych dobrych
Worki materyalne z trzonkami do JaámuĪny y z dzwonkami66
Kamienie do wody ĞwiĊconej
KrzyĪ wielki z Figurą P. Jezusa
Krucyfix maáy drewniany w Zakrystyi
Krucyfixów drewnianych na oátarzach
Kanonów na tablicach przy wszystkich oátarzach
Poduszka do Mszaáa stara
Pulpitów drewnianych do Mszaáów
Skrzynia w Zakrystyi do chowania Apparatów y bielizny
z szufladami
Szafa stoiąca wielka do chowania wiszących Ornatów
Szafa przy Ğcianie koĞcielnej do Monstrancyi, Ampuáek
Skrzynia czyli karbona dĊbowa w posackĊ wmurowana
w Zakrystyi do chowania pieniĊdzy Īelazem opatrzona
z trzema Zamkami
Sáupek w tejĪe Zakrystyi w posackĊ wmurowany
do skáadania pieniĊdzy Bractwa ĝĝ Anioáów StróĪów
Īelazem y trzema Zamkami opatrzona
Kropideá drewnianych
Lichtarzy wielkich drewnianych
Ambona malowana y snycerską robotą67 zrobiona z drzwiami,
schodami
Chór wielki drewniany do organów niemalowany
Chór maáy z pozytywą68 przy Wielkim Oátarzu malowany
Konfesjonaáów dobrych wygodnych
àawek dla ludzi y ksiĊĪy wszystkich iest
Mar drewnianych69
Katafalk70 obszerny y duĪy
Trumna Īaáobna

1
2
1
2
1
3
1
1

1
12
6
1
3
2
3
1
1
10
18
1
7
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
3
33
2
1
1
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Ostatnią czĊĞcią dokumentu sporządzonego przez
ks. Lucasa Krzykoskiego byáa informacja dotycząca oátarzów
i obrazów znajdujących siĊ w koĞciele. Ks. Krzykoski
podaje, Īe byáo ich 13, lecz w trakcie opisu wymienia, obok
12 oátarzów, dwie kaplice, co daje razem czternaĞcie oátarzów
i kaplic. Trudno powiedzieü dla czego powstaá ten báąd.
Opisanie Oátarzów y obrazów71
W tym koĞciele Oátarzów pobocznych z kaplicami rachując oraz y z wielkim Oátarzem iest 13. które muszą byü
konserwowane bo znaki to ukazują, a innego niemasz dokumentu.
Najpierwszy Oátarz wielki pod tytuáem ĝ. KrzyĪa snycerską robotą zrobiony, wspaniaáy, obszerny y wysoki, gdyĪ
wysokoĞü Jego siĊga aĪ do samego sklepienia iest zrobiony
z dwiema kondygnacyami: u wierzchu na pierwszej kondygnacyi iest wyraĪenie N. Panny Bolesney trzymaiącey Ciaáo
P. Jezusa, po stronach dwie rzniĊte statuy ĝ. JĊdrzeja y ĝ. Jakuba Apostoáów, w drugiej zaĞ wyraĪenie P. Jezusa UkrzyĪowanego. Te obydwa wyraĪenia są malowane na páótnie, a po
stronach dwie takĪe statuy ĝ. Piotra y ĝ. Pawáa Apostoáów;
ten caáy oátarz iest odnowiony malowany na dnie biaáym
y wyzáacany w Roku przeszáym 1779 za staraniem jego wielebnoĞci KsiĊdza Proboszcza.
Poboczne oátarze wszystkie są proporcyonalne z których pierwszy od strony Epistoáy iest oátarz y kaplica
ĝ. Anny snycerskiey roboty malowany y wyzáacany w którym są dwa obrazy na páótnie w górze ĝ. Joachima a niĪey
ĝ. Anny.
Drugi przy filarze ĝ. Rocha Wyznawcy. Obraz Jego iest
malowany na páótnie z srebrną sukienką niewielką, ten oátarz iest snycerską robotą zrobiony, malowany, czĊĞcią pozáacany czĊĞcią posrebrzany.
Trzeci takĪe przy filarze. ĝ. Józefa snycerskiej roboty
malowany, pozáacany, posrebrzany. Obraz zaĞ na páótnie
malowany.
Czwarty oátarz i kaplica Niepok. PoczĊcia N.M.P. snycerską robotą zrobiony, malowany y pozáacany w nim iest
statua N.M.P., w górze zaĞ ĝ. Anioáa StróĪa, którym opiekuie
siĊ Bractwo ĝĝ Anioáów StróĪów. Do tego oátarza iest przyáączona fundacja wielebnych P.P. CzarliĔskich z obligacyą
odprawowania dwóch Mszy ĝĝ w tygodniu, na co dokumentów Īadnych niemasz jednakowoĪ wielebny Szymon Kicki
Starosta Sobowicki dotychczas wypáaca z dóbr Stanisáawia,
które po Ğmierci wielebnych PP CzarliĔskich trzyma Gdary
Mory (?) záotych 62 groszy 12 na Rok caáy72.
Niestety, trudno odczytaü sáowa Gdary Mory. Byü moĪe
chodzi tu o zarządcĊ Stanisáawia, wsi poáoĪonej niedaleko
Tczewa, której wáaĞcicielem po Ğmierci CzarliĔskiego zostaá
Szymon Kicki. Przy czym Gertruda Pierzynowska pisze, Īe
starostą w 1780 roku byá Teodor von Kicki, który byá takĪe
starostą tczewskim73. Byü moĪe Teodor byá synem Szymona.
PrzejĊcie Stanisáawia przez Kickich jest zapewne wynikiem
Ğlubu Szymona Tadeusza Kickiego starosty sobowidzkiego
zawartego w 1767 roku z owdowiaáą Marianną (z Pląskowskich) CzarliĔską74.
Piąty oátarz y kaplica Przemienienia PaĔskiego do którey są schody drewniane; ten iest wspaniaáy snycerskiey roboty, malowany zielono, wyzáacany. Obraz w nim niewielki,
malowany na páótnie.
Szósty oátarz y kaplica SS. Trzech królów niewysoki, stary, malowany, snycerską zrobiony robotą.
Siódmy po drugiej stronie oátarz y kaplica ĝ. Apolonii
snycerskiej roboty, dobry, malowany y pozáacany. Obraz
w Nim na páótnie malowany.
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Ósmy oátarz y kaplica OpatrznoĞci Boskiey stary, snycerską robotą zrobiony y malowany. Obraz malowany w Nim
na páótnie w górze zaĞ ĝ. Pawáa Apostoáa.
Dziewiąty oátarz y kaplica ĝ. Jakuba Apostoáa, snycerskiej roboty, malowany y pozáacany.
Dziesiąty oátarz ĝ. Mikoáaja B. y Wyzn. snycerskiey roboty, malowany y pozáacany; obraz malowany na páótnie.
Jedenasty oátarz przy filarze ĝ. Jana Nepomucena snycerskiej roboty, malowany y pozáacany. Obraz na páótnie
malowany. Do tego byáa przed tym fundacya iako siĊ czyta
z dawnych wizyt ze Wielebny Jerzy CzarliĔski Dziedzic Czarnina y Sokoáowski Dziedzic teyĪe wsi poáowy okoáo Roku 1600
dali pewne pieniądze Magistratowi Tczewskiemu zapisawszy
na póá Dworze przy Plebanii Tczewskiej zostaiącym, na obligacye za Dusze Familyi, z którego to póá Dworu corocznie
przedtym dawano Záá. Prusk. Mon.6 gr 20 teraz zaĞ to ustaáo
gdy wypáacaü niechcą a dokumentu Īadnego niemasz.
Dwunasty oátarz N.P.M. Bolesney snycerskiey roboty,
malowany y wyzáacany, w Nim iest statua N.M.P. trzymaiąca
na áonie Ciaáo P. Jezusa. Te zaĞ oátarze wszystkie y ochĊdóstwo y przystoynoĞü maią naleĪytą albowiem za staraniem
y pilnoĞcią Ks. Proboszcza na kaĪdym oátarzu po dwa lichtarze są mosiĊĪne z woskowemi Ğwiecami, krucifix ieden, trzy
obrusy czyste y inne potrzebne do Mszy ĝ. tabliczki, takĪe
obrazy są przystoyne o których poĞwiĊcaniu luboü wprawdzie Īadnych dokumentów niemasz, iednakowoĪ sądziü
y trzymaü tak moĪna, gdyĪ od dawnego są czasu.
Cudownych obrazów Īadnych niemasz y teĪ nie byáy,
statuy zaĞ lub obrazy któryby wstrĊt oczom ludzkim czyniáy
lub nieprzystoyne byáy , nie tylko Īe teraz nieznajduią siĊ
ale teĪ y nigdy.
Obrazy wszystkie a nayprzód w Zakrystyi są 4 nastĊpuiące; to iest Pana Jezusa na krzyĪu, P. Jezusa Zmartwychwstaáego, NayĞw. Maryi Panny y ĝ. Józefa a to wszystko na
páótnie malowane, takĪe statua Zmartwychwstaáego Chrystusa snycerską robotą rĪniĊta. W koĞciele 5 tylko: ĝ. Piotra,
ĝ. Pawáa Apostoáów, ĝ. Antoniego, NayĞw. Maryi Panny takĪe na páótnie w drewnianych ramach, lecz piąty ĝ. ELJASZA na kitayce75. W kaplicy ĝ. Anny figura drewniana wielka
P. Jezusa na krzyĪu, statua ĝ. Jana Chrzciciela rĪniĊta y malowana takĪe y statua ĝ. Wincentego.
W kaplicy Niepokalanego PoczĊcia N.M.P. wyraĪenie
P. JEZUSA na krzyĪu na páótnie malowane w ramach drewnianych y na spodzie Wielebni PP. CzarliĔscy iako osobliwi
Dobrodzieje y fundatorowi teyĪe kaplicy y sklepu przy Niey
odmalowani. Na drugiej zaĞ stronie w kaplicy OpatrznoĞci
Boskiej obraz ĝ. Piotra na páótnie. Przy drzwiach koĞcielnych figura P. Jezusa malowana, a w Ğrodku koĞcioáa takowa
statua wraz z innemi, to iest: po iedney NayĞw. Panna Bolejąca a po drugiej stronie Jan Ewangelista.
Tym tedy obrazom y statuom czeĞü y uszanowanie winne
od ludzi zawsze oddaie siĊ. Na Cmentarzu tego koĞcioáa Īadna figura nieznayduie siĊ, na publicznych zaĞ drogach to iest
przy trakcie GdaĔskim za Miastem iest klar (?) murowany
w którym iest krucyfix maáy drewniany; przy drugim zaĞ trakcie Starogardzkim iest takaĪ sama figura, wiĊcey niĪ nigdzie
przy Tczewie niemasz y te ani chustami Īadnemi ani teĪ iakowemi sukienkami nigdy przykryte niebywaią76.
DziĞ koĞcióá, jego wystrój i wyposaĪenie odbiegają znacznie od opisanego powyĪej. Przyczyniáa siĊ do tego gáównie II
wojna Ğwiatowa, grabieĪe Niemców i zniszczenia w czasie
walk 1945 roku. Jednak w ostatnich latach koĞcióá odzyskuje
swoją dawną ĞwietnoĞü, a dzieje siĊ tak dziĊki ogromnym staraniom proboszcza tczewskiej fary, ks. praáata Piotra Wysgi.
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Przypisy:
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57

58
59

60
61
62

63

64
65

66

67
68
69

70
71
72
73

74

75
76

Sygnarek – sygnaturka, najmniejszy dzwon koĞcielny.
Visitatio... cyt. dz., s. 202-203.
TamĪe, s. 202-203.
R. Frydrychowicz, Dzwony koĞcielne w diecezji cheámiĔskiej,
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik trzydziesty
trzeci, ToruĔ 1926, s. 382.
TamĪe, s. 382.
TamĪe, s. 382.
TamĪe, s. 382.
KoĞnica – kostnica.
Visitatio... cyt. dz., s. 202-203.
Historia… cyt. dz., s. 141.
Visitatio cyt. dz., s. 203.
Diecezja… cyt. dz., s. 635.
Sáownik wyrazów obcych PWN, pod. red. J. Tokarskiego, Warszawa 1977.
www.pl.wikipedia.org
Visitatio… cyt. dz., s. 203-204.
Pacyfikaá – relikwiarz.
Patena – talerzyk, na którym siĊ káadzie hostiĊ w czasie mszy.
Trybularz – kadzielnica.
Ampuáka – naczynie do wody lub wina uĪywane podczas mszy.
Krucyfiks – krzyĪ z wyobraĪeniem Jezusa.
Lawaterz – naczynie do umycia rąk celebransa przed mszą.
Ornat – wierzchnia szata uĪywana prze ksiĊdza podczas odprawiania mszy.
Wela – cienka tkanina, tu byü moĪe materiaá pod ornatem.
Bursa – torba, sakwa, tu byü moĪe wewnĊtrzna ukryta kieszeĔ.
Antepedium – osáona, bądĨ zasáona, przykrycie páyty gáównej
(mensy) oátarza.
Alba – dáuga biaáa szata liturgiczna.
KomĪa – biaáa szata liturgiczna krótsza od alby.
Rokieta – rodzaj komĪy o wąskich rĊkawach, podbita kolorowym
materiaáem.
Tuwalnia – szeroki pas materiaáu, np. chusta, rĊcznik, obrus.
Korporaá – lniana kwadratowa chustka, którą siĊ podkáada pod naczynie mszalne w czasie mszy oraz pod monstrancjĊ i cyborium.
Puryfikaterz – rĊczniczek biaáy sáuĪący do przetarci kielicha mszalnego.
Agenda – zbiór modlitw, báogosáawieĔstw, obowiązujących w koĞciele.
Rituale Romanum – Rytuaá Rzymski, ksiĊga wg której odprawia siĊ
egzorcyzmy.
Brewiarz – zbiór obowiązkowych modlitw na poszczególne dni roku
koĞcielnego.
Umbraculum – zapewne osáona na lampy táumiąca zbyt mocne Ğwiatáo.
Biret – sztywne nakrycie gáowy, czapka, uĪywana przez duchownych, ale takĪe w sądownictwie i przez profesorów.
Chodzi tu zapewne o woreczki na dáugich rączkach sáuĪące do
zbierania datków podczas mszy. Zwyczaj praktykowany do dziĞ
w koĞciele ewangelickim. DziĞ datki w koĞciele katolickim, zbierane są np. przez koĞcielnego do tacy lub koszyka.
Snycerska robota – artystyczne rzeĨbienie w drewnie.
Pozytywa – rodzaj maáych organów.
Mary drewniane – drewniane aĪurowe podwyĪszenie, na którym
stawia siĊ trumnĊ.
Katafalk – podwyĪszenie, na którym ustawia siĊ trumnĊ.
Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
G. Pierzynowska, Dwory, Parki i Folwarki Kociewia i Kaszub,
Tczew 1998, s. 351.
P. Czaplewski, Senatorowie Ğwieccy, podskarbowie i starostowie
Prus Królewskich 1454-1772, w: Roczniki TNT XXVI-XXVIII
(1919-1921) ToruĔ 1921, s. 177.
Kitajka – cienka jedwabna tkanina.
Visitatio… cyt. dz., s. 204-205.
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KOMUNIKAT Nr 3/IV/09
Spoáecznego Komitetu Budowy
ĝródlądowego Statku
PasaĪersko-Wycieczkowego
w Tczewie

Spoáeczny Komitet przekazuje do publicznej wiadomoĞci informacjĊ o pracy i wydarzeniach za okres
od 2 stycznia do 31 marca 2009 roku.
1. Komitet uzyskaá pozwolenie na przeprowadzenie
zbiórki publicznej na budowĊ statku na okres od
1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wydane
przez Marszaáka Województwa Pomorskiego z dnia
17 marca 2009 roku Nr ROPS.AW.0724/10/2009.
Zbiórka publiczna przeprowadzona bĊdzie w powiatach: Tczew, Starogard GdaĔski, Kwidzyn, Sztum,
Malbork, Nowy Dwór GdaĔski, GdaĔsk i Pruszcz
GdaĔski w formie:
• ofiar do puszek kwestarskich i skarbon
• dobrowolnych wpáat na konto Komitetu
2. Dnia 5 lutego 2009 roku zostaáo otwarte konto w banku Millennium – placówka nr 233, Tczew ul. àazienna 12.
Nr konta: 71 1160 2202 0000 0001 3144 7815
Nr NIP 593 254 09 15
Regon 220 716 455
3. Dnia 30 marca 2009 roku w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie odbyáo siĊ
zebranie ogólno – sprawozdawcze za rok 2008 czáonków Komitetu, na którym przyjĊto plan pracy Komitetu na rok 2009 oraz przyjĊto uchwaáĊ w przedmiocie
sprawy.
4. Opracowano proĞbĊ o wsparcie finansowe do mieszkaĔców Kociewia, PowiĞla i ĩuáaw, która w najbliĪszym czasie zostanie rozpowszechniona w ww. powiatach.

1. Czaplewski Paweá, Wykaz oficyaáów gdaĔskich i pomorskich od
1467-1824 r., w: Roczniki TNT, rocznik dziewiĊtnasty, ToruĔ 1912.
Czaplewski Paweá, Senatorowie Ğwieccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772, w: Roczniki TNT XXVIXXVIII (1919-1921) ToruĔ 1921.
3. Diecezja cheámiĔska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928.
4. Fankidejski Jan, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezji
cheámiĔskiej, Pelplin 1880.
5. Frydrychowicz Romuald, Dzwony koĞcielne w diecezji cheámiĔskiej, w: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik
trzydziesty trzeci, ToruĔ 1926.
6. Historia Tczewa, pod red. Wiesáawa DáugokĊckiego, Tczew 1998.
7. Landowski Roman, Tczew w czasie i przestrzeni, Tczew 2008.
8. Murawski Adam, PoĪar tczewskiej Fary, Tczew 2005.
9. Pierzynowska Gertruda, Dwory, Parki i Folwarki Kociewia i Kaszub, Tczew 1998, s. 351.
10. Sáownik wyrazów obcych PWN, pod. red. J. Tokarskiego, Warszawa 1977.
11. Szulist Wáadysáaw, PrzeszáoĞü obecnych obszarów diecezji pelpliĔskiej do 1772 r., Pelplin 2000.
12. Visitatio Generalis Ecclesia Parochialis Derschawiene anno 1780.
13. www.pl.wikipedia.org
14. Szulist Wáadysáaw, PrzeszáoĞü obecnych obszarów diecezji pelpliĔskiej 1772-1920, Pelplin 2006.
2.
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Jako Przewodniczący Komitetu tą drogą zwracam
siĊ do wszystkich ludzi dobrej woli o wpáaty na ww.
konto w celu wybudowania statku pasaĪersko-wycieczkowego, gáównie dla dzieci i máodzieĪy województwa
pomorskiego.

Budujmy statek razem!
Niech nas äñczy Wisäa!
tel. kontaktowy: 518 381 217
Tadeusz Wrycza
przewodniczący Komitetu
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CZESãAW GLINKOWSKI

Związki Tczewa z Wisáą
Wisáa w Īyciu spoáecznym i kulturalnym
(C z Ċ Ğ ü 3 ostatnia)

A jednak kulturotwórcza rola Wisáy...

S

tanisáaw Mrozek w ksiąĪce pt.: „Tczewski Genius
loci” twierdzi, Īe tczewskiego Gryfa i Geniusa
trapi stosunek tczewian do Wisáy, tylko na ĝwiĊto
Morza kilka wianków puszczą, parĊ fajerwerków i Īegnaj
rzeko do nastĊpnego ĞwiĊta. ChociaĪ ocenĊ historyka uwaĪam za krzywdzącą, przyznajĊ, Īe w Tczewie nie ma tradycji folkloru inspirowanego Wisáą. Corocznie organizowane
Dni Ziemi Tczewskiej mają wprawdzie w swoim programie
sobótki, jednak nie ma w nich nic z tradycyjnych obrzĊdów:
Ğpiewów, melodii, gadek, nie mówiąc o taĔcach.
PrzedstawiĊ jednak w skrócie faktyz Īycia spoáecznego
i kulturalnego Tczewa, które Ğwiadczą o tym, Īe nasza spoáecznoĞü zrobiáa w ostatnich latach znaczący krok „do przodu” na drodze kultywowania tradycji wiĞlano-morskich. ZacznĊ od eksperymentalnego modelu wychowania morskiego,
który w latach 1972-1974 realizowano w placówkach oĞwiatowych i kulturalnych Tczewa. Na os. CzyĪykowo, poáoĪonym nad Wisáą, mieĞciá siĊ przy Osiedlowym Klubie Kultury sztab tego przedsiĊwziĊcia (ukierunkowanego na morze
i WisáĊ). Zadania zapisane w programie realizowano popularyzując literaturĊ morską poprzez sieü bibliotek w osiedlach
i szkoáach. Lokalną twórczoĞü propagowaáy placówki kultury. Aktywną dziaáalnoĞcią po dzieĔ dzisiejszy wykazują siĊ
filateliĞci. Cenną pracĊ w szkoáach kultywowaáy izby tradycji, niestety, stopniowo likwidowane. Spóádzielnia Mieszkaniowa takĪe likwiduje placówki kultury.
DziaáalnoĞü wychowawczą inspirowaną morzem i Wisáą reprezentuje Liceum Ogólnoksztaácące im. Marii CurieSkáodowskiej, poniewaĪ mieĞci siĊ w budynku, w którym
w latach 1920-1930 ksztaáciáa „wilków morskich” PaĔstwowa Szkoáa Morska. Kierownictwo LO we wspóápracy
z máodzieĪą postanowiáo tak pokierowaü procesem wychowawczym, aby umoĪliwiü máodzieĪy zdobycie wiedzy o historycznych powiązaniach z Wisáą i morzem. Zgromadzono
w szkole ich materialne Ğlady. Wykorzystując bliskie związki
z WyĪszą Szkoáą Morską w Gdyni przysposabiano máodzieĪ
do czynnego uczestnictwa w dorosáym Īyciu, w Īyciu gospodarczym i kulturalnym związanym z Wisáą i morzem. W dorobku szkoáy są imprezy i uroczystoĞci ogólnoszkolne, m.in.
spotkania z ludĨmi morza, absolwentami byáej PaĔstwowej
Szkoáy Morskiej, szczególnie z „Koáem Tczewiaków”. Organizowano wycieczki szlakami Wisáy i WybrzeĪa GdaĔskiego. Byáy wieczory literatury i poezji marynistycznej,
a takĪe udziaá w konkursach „Polska leĪy nad Baátykiem”.
Na terenie szkoáy odbywaáy siĊ m.in. uroczystoĞci 60-lecia
WyĪszej Szkoáy Morskiej i powstania Polskiego Związku
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A dopóki páynie, Tczew pamiĊta
jej Īyczliwe i groĨne zarazem wody,
niby karty umykającego czasu
Roman Klim

ĩeglarskiego. Istotną rolĊ odgrywaáy zajĊcia fakultatywne,
na których opracowano monografiĊ wspóáczesnego Tczewa
i Tczewskiej Stoczni Rzecznej, opracowano takĪe szlaki turystyczne po Ziemi GdaĔskiej. W ramach preorientacji zawodowej máodzieĪ zapoznawaáa siĊ ze studiami w WyĪszej
Szkole Morskiej i uczestniczyáa w rejsach Īaglowcami.
Szczególną rolĊ w ksztaátowaniu i pogáĊbianiu zainteresowaĔ Wisáą i morzem speániaáy druĪyny harcerskie.
W Liceum Ogólnoksztaácącym III Harcerska DruĪyna Wodna im. Mamerta Stankiewicza zrzeszaáa 60 % uczniów. Od
1956 roku w Technikum Mechanicznym dziaáaáa I DruĪyna ĩeglarska im. Tadeusza KoĞciuszki, która jako pierwsza
w Polsce otrzymaáa patent druĪyny Īeglarskiej. Przy Szkole Podstawowej nr 2 dziaáaáa II Harcerska DruĪyna Wodna
im. Antoniego Garnuszewskiego. Program druĪyn Īeglarskich oparty byá na wychowaniu przez pracĊ, wyrabianiu
nawyków wykonywania solidnie powierzonych obowiązków. DruĪyny wodne uczestniczyáy w licznych konkursach,
organizowaáy samodzielne spáywy Īeglarskie np. na Jezioraku. Tczewscy harcerze-Īeglarze dysponowali hangarem nad
Wisáą, mieli wáasną kadrĊ szkoleniową. Na WiĞle i w czasie
obozów harcerskich dziaáaáa druĪyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. U schyáku lat 80. zmienia siĊ
sytuacja polityczna, zamiera dziaáalnoĞü organizacji máodzieĪowych w szkoáach. Przestają dziaáaü prĊĪne szczepy
harcerskie. Morską tradycjĊ, ale na krótko przejmują Koáa
Ligi Morskiej, a takĪe Koáa Ligi Obrony Kraju. Niestety,
wieloletnie tradycje zostaáy zaprzepaszczone, bo przecieĪ juĪ
w 1926 roku powstaá Klub ĩeglarski Ligi Morskiej i Rzecznej, który rok póĨniej zorganizowaá pierwsze regaty na WiĞle.
W ramach Klubu Sportowego „Unia” Tczew powstaáa sekcja wioĞlarska, która dziaáa nieprzerwanie do dziĞ. Sekcja
organizuje kaĪdego roku Mistrzostwa Tczewa, a takĪe regaty „O BáĊkitną WstĊgĊ Wisáy”.
W dziaáalnoĞci niektórych placówek kultury, a takĪe stowarzyszeĔ wystĊpuje wiele związków z Wisáą.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta dysponuje literaturą fachową z zakresu hydrotechniki, historii gospodarczej, jak równieĪ antologiami poezji
oraz wydawnictwami popularnymi dla dzieci i máodzieĪy.
Mieszcząca siĊ w bibliotece Sekcja Historii Miasta posiada
bogaty zbiór opracowaĔ poĞwiĊconych WiĞle. Na licznych
prelekcjach i lekcjach bibliotecznych prezentowane są opra-
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cowania multimedialne poĞwiĊcone mostom przez WisáĊ,
sáawnym mieszkaĔcom i nadwiĞlaĔskim tradycjom Tczewa.
W sali wystawowej biblioteki prezentowano ekspozycjĊ
publikacji Wydawnictwa Morskiego, historiĊ PaĔstwowej
Szkoáy Morskiej. Byáy wystawy „Wisáa – Ğlad w literaturze”
oraz archiwalnych pocztówek przedstawiających mosty
i rzekĊ. Koáo Polskiego Związku WĊdkarskiego eksponowaáo sprzĊt wĊdkarski i literaturĊ fachową. Od 2008
roku biblioteka oferuje zwiedzającym cykl wystaw „Pozostawili trwaáy Ğlad na Ziemi Tczewskiej”, prezentując
sylwetki tczewian, których Īycie i praca byáy związane
z Wisáą i morzem.
Centrum Kultury i Sztuki, jako organizator Dni Ziemi
Tczewskiej, od wielu lat tak ustalaáo program czerwcowej imprezy, aby wáaĞnie nad Wisáą manifestowaü związki mieszkaĔców ze „swoją” rzeką. Dni Ziemi Tczewskiej
w 2000 roku poáączone byáy z 740-leciem nadania praw
miejskich. Dla uczczenia tego faktu w miejscowej farze
odsáoniĊto figurĊ ksiĊcia Sambora II. Prawdziwym hitem
Dni Ziemi Tczewskiej w 2005 roku byáa scenka historyczna w wykonaniu przedstawicieli tczewskiego samorządu
pt. „Jak zaáoĪyliĞmy miasto w Trsovie”. W ramach Dni Ziemi Tczewskiej promowano inicjatywĊ Politechniki GdaĔskiej (Tczew jest partnerem), dotyczącą wykorzystania dróg
wodnych dla rozwoju regionalnego, m.in. turystyki wodnej
Wisáą. Inna inicjatywa to „Tczew bramą na ĩuáawy”. Ta wyjątkowa lokalizacja na granicy z ĩuáawami, gdzie krzyĪują
siĊ szlaki drogowe, kolejowe i wodne, stwarza tej krainie
poáączenie z resztą kraju. W przyszáoĞci wáączona zostanie
do osi komunikacyjnej Skandynawia-Baákany, a takĪe Berlin-Kaliningrad-Litwa. W ubiegáym roku odbyá siĊ juĪ XIV
plener plastyczny pt. „Tczew – miasto nad Wisáą”.
Na bulwarze nad Wisáą odbywają siĊ kaĪdego roku
koncerty muzyczne, pokazy artystyczne, pokazy walki
Wikingów z osady Truso. Po WiĞle páywaáa sáowiaĔska
áódĨ Wikingów, na pokáadzie której pasaĪerowie zapoznali
siĊ z historią Sáowian, Wikingów, a takĪe wiĞlaną historią
Tczewa.
Za tczewskie inicjatywy związane z Wisáą (Muzeum Wisáy, bulwar) miasto jest laureatem czwartej edycji nagrody
„Przyjazny Brzeg”. Ta nagroda jest Ğwiadectwem, Īe związki z Wisáą są Īyczliwe dla turystów i mieszkaĔców.
MiĊdzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia
Tczew” organizowany jest od 12 lat. Na scenach Tczewa

i okolicznych miast w maju kaĪdego roku zespoáy rodzinne
z róĪnych regionów Polski, Europy i Ğwiata grają muzykĊ
rozrywkową, rocka, ludową, orientalną; są taĔce i karaoke.
Hymnem festiwalu jest piosenka zaprezentowana nad Wisáą w 2001 roku, a jej sáowa rozpoczynają siĊ tak: „Wisáa
páynie od stuleci, wiedzą nawet maáe dzieci...”. Niektóre zespoáy proponują publicznoĞci wáasne interpretacje utworu.
Integracja miĊdzynarodowa poprzez rodzinne muzykowanie
i Ğpiew promuje Tczew nad Wisáą.
JuĪ 10 lat máodzi artyĞci uczestniczący w MiĊdzynarodowym Festiwalu DziaáaĔ Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia-Tczew-Europa wykorzystują atrakcyjną przestrzeĔ
nadwiĞlaĔskiego Tczewa do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązaĔ estetycznych w sztukach plastycznych, muzycznych i teatralnych. Spektakle inspirowane są Wisáą i realizowane w nadwiĞlaĔskiej przestrzeni. Takim przykáadem
byá w 2000 roku monumentalny spektakl autorski Jerzego
Kaliny z udziaáem Olgierda àukaszewicza pt. „Most Fahrenheita”. Ogniowy show odbyá siĊ na zabytkowym moĞcie
tczewskim. Jerzy Kalina w 2006 roku na brzegu Wisáy zorganizowaá wymianĊ doĞwiadczeĔ máodych artystów z Polski, Litwy i Rosji. W efekcie z miĊdzykulturowego dialogu
powstaáa niezwykle barwna etiuda.
W roku 2002 Teatr Ognia i Papieru w sugestywny i widowiskowy sposób ukazaá Īycie Galileusza (przez wodĊ,
w ogniu, na ziemi, z wiatrem – Galileo). Opowiedziane za
pomocą ognistych obrazów, magicznie rozĞwietlających
bulwar nad Wisáą.
Plastycy Stefan Kornacki i Dominik SmuĪny w instalacji
„Kosmos” usytuowali nad Wisáą, zamontowany niegdyĞ na
toruĔskim hotelu stary neon, jako symbol okresu PRL-u. Za
ten projekt zdobyli Grand Prix Festiwalu.
Sztuka prezentowana na corocznych festiwalach uáatwia
kontakty z artystami wielu waĪnych oĞrodków europejskich,
sprzyja integracji mieszkaĔców miasta i promuje nadwiĞlaĔski Tczew w Polsce i za granicą.
Tematyka związana z Wisáą wystĊpuje takĪe w zbiorach
tczewskich filatelistów. W okresie miĊdzywojennym, we
wrzeĞniu 1922 roku goĞciáa u tczewskich brzegów czynna na statku „Wystawa WiĞlana”. Na pokáadzie statku byá
Urząd Pocztowy wyposaĪony w datownik, pieczĊü tuszową
i stempel polecenia. Z okazji X-lecia PRL ukazaá siĊ pierwszy powojenny datownik tematycznie powiązany z Wisáą.
Stosowano go podczas ogólnopolskiego spáywu wodnego
PTTK w miejscach etapowych: Bydgoszczy, Grudziądzu,
ĝwieciu, Gniewie, Tczewie, Sobieszewie i GdaĔsku.
Koáo Polskiego Związku Filatelistycznego powstaáo
w Tczewie 11 maja 1954 roku i ma bogaty dorobek wystawienniczy, ale my ograniczymy siĊ tylko do związków
z Wisáą. Jedyny do tej pory znaczek przedstawiający panoramĊ Tczewa od strony Wisáy wydaáa Poczta Polska
Stempel

Z áodzi Wikingów puszczano wianki.
Fot. Maciej Fergon

KMR

Datownik

9

TCZEW WSZYSTKIM BLISKI
12 maja 1961 roku. FilateliĞci uczcili ten fakt wystawą swoich zbiorów w grudniu tego roku. Trwaáym Ğladem tej wystawy byá kauczukowy stempelek i pamiątkowa pocztówka
z tczewskim znaczkiem pocztowym. Na OkrĊgowej Wystawie Filatelistycznej w 1979 roku byáy okolicznoĞciowe koperty i datownik z pchaczem „Bizon” ze Stoczni Rzecznej
w Tczewie. W 1994 roku na Krajową WystawĊ Filatelistyczną, organizowaną w Muzeum Wisáy, wydano okolicznoĞciową kopertĊ, kartĊ pocztową i okolicznoĞciowy medal. Urząd
Pocztowy stosowaá w dniu otwarcia wystawy datownik,
którego element graficzny przedstawiaá przĊsáa tczewskiego mostu z 1857 roku. PanoramĊ Tczewa jako lustrzane odbicie w WiĞle zawieraá datownik dzienny stosowany przez
Urząd Pocztowy w Dniach Ziemi Tczewskiej w czerwcu
1995 roku. W paĨdzierniku 2007 roku odbyáa siĊ w Centrum
Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy Krajowa Wystawa Filatelistyczna pt. „150 lat mostu w Tczewie”. Wydano medale okolicznoĞciowe z zabytkowym mostem z 1857
na awersie i panoramą Tczewa na rewersie. Poczta Polska
wprowadziáa w obieg tzw. „caáostkĊ” z aktualnym zdjĊciem
przĊsáa kratowego z 1857 roku. KamieĔ upamiĊtniający 150.
rocznicĊ mostu znalazá siĊ na kartce beznominaáowej Regionu GdaĔskiego Poczty Polskiej.
O roli Wisáy w krajobrazie nazewnictwa ulic, instytucji
i stowarzyszeĔ pisze w referacie pt. „Wisáa w krajobrazie
onomastycznym Tczewa” dr Aneta LewiĔska. Wedáug tych
badaĔ nazwy związane z rzeką poáoĪone w obrĊbie Starego Miasta noszą nastĊpujące ulice: ĩeglarska, Rybacka,
Wodna, NadbrzeĪna, Nad Wisáą oraz Bulwar NadwiĞlaĔski
im. KsiĊcia Sambora II. Nazwy związane z rzeką na dawnych
terenach zalewowych pozyskanych pod zabudowĊ po regulacji Wisáy: RetmaĔska, OkrĊtowa, Stoczniowców, WiĞlana,
Dokerów, BosmaĔska, Flisaków, Portowców, Za Portem. Inne
nazwy związane z Wisáą to byáe kino „Wisáa”, restauracja
„NadwiĞlaĔska”, „PrzystaĔ”, Muzeum Wisáy, Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy, Klub Sportowy „Wisáa”,
Ogrody Dziaákowe „Nad Wisáą”, dom handlowy „Retman”.
Autorka we wnioskach pisze „trzeba stwierdziü, Īe
w okresie powojennym Wisáa byáa znacząco obecna nie
tylko w nazwach ulic, ale teĪ onim (nazwa wáasna – dop.
red.) Wisáa byá czĊsto skáadnikiem nazw instytucji i trafiaáa na szyldy obiektów, utrwalając swą obecnoĞü w szacie
informacyjnej miasta. Nowi przedsiĊbiorcy po 1989 roku
otwierający sklepy i restauracje nie odwoáują siĊ, tworząc
nazwĊ, do lokal-nego krajobrazu, ale chcą byü modni i europejscy, a Wisáa dla wielu z nich brzmi jednak zbyt polsko
i prowincjonalnie. Nadal brak nazw związanych z królową
polskich rzek na szyldach i tablicach informacyjnych w nadbrzeĪnych dzielnicach”.

Spoáeczne potrzeby wyzwaniem dla wáadz

N

a przykáadzie dwóch placówek (Muzeum Wisáy
i Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy) najbliĪszych problematyce Wisáy wykaĪĊ, Īe ich
powstanie jest wynikiem spoáecznej odpowiedzialnoĞci wáadz
miejskich, wspartych zaangaĪowaniem tczewian zrzeszonych
w stowarzyszeniach. Tylko takie wspóádziaáanie odpowiedzialnych partnerów mogáo w 1979 roku doprowadziü do powstania
Muzeum Wisáy. RozpoczĊty od 1998 roku kierunek rozwoju
pod nazwą „Powrót Tczewa nad WisáĊ” mógá powstaü przy
spoáecznym wspóádziaáaniu i byü pozytywnie realizowany.
Zgodnie z tym kierunkiem obszar Starego Miasta objĊty zostaá
kompleksową rewitalizacją. Na zachodnim obrzeĪu Starego
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Miasta znajduje siĊ zabytkowy zespóá urbanistyczny, w którym
od 30 lat mieĞci siĊ Muzeum Wisáy. Záy stan techniczny tych
obiektów pogáĊbiający siĊ przez ostatnie 10 lat miaá negatywny
wpáyw na funkcjonowanie muzeum. Z roku na rok ograniczano powierzchniĊ wystawową, przez co Muzeum Wisáy traciáo
zwiedzających, a koszty utrzymania rosáy.
DziĊki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wspóápracy merytorycznej Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku, Prezydent Tczewa podjąá
decyzjĊ o zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji, która pozwoliáa utrzymaü konstrukcjĊ i wygląd zabytkowego
budynku oraz dalszą jego rozbudowĊ. Stworzono warunki lokalowe dla dwóch placówek. Tczewskie rozwiązanie
znalazáo uznanie w konkursie „Polska piĊknieje – 7 cudów
Unijnych Funduszy”, zajmując I lokatĊ.
W ramach rewitalizacji Starówki zrealizowano juĪ na
nabrzeĪu Wisáy bulwar z przystanią. W niedalekiej przyszáoĞci nabrzeĪe wzbogaci siĊ o przystaĔ wioĞlarską i jachtową,
most tczewski doczeka siĊ remontu, powstanie „Park NadwiĞlaĔski” i aquapark.
Muzeum Wisáy i Centrum Wystawienniczo-Regionalne
Dolnej Wisáy wraz z obiektami na nabrzeĪu Wisáy zaczynają coraz lepiej sáuĪyü rekreacji i turystyce oraz obsáudze
drogi wodnej. Spoáeczna potrzeba peánego kulturowego i turystycznego powrotu nad WisáĊ wyzwoliáa u wáadz potrzebĊ
uruchomienia Ğrodków inwestycyjnych.

Byü laureatem konkursu „Polska piĊknieje
– 7 cudów Unijnych Funduszy” zobowiązuje
Oto relacja (nie ocena) 2-letniej dziaáalnoĞci Centrum
Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy. Centrum
zostaáo utworzone na podstawie uchwaáy Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 26.10.2006 roku. Rada Miejska okreĞliáa
przedmiot i zakres dziaáalnoĞci swojej jednostki budĪetowej
i nadaáa jej statut, wedáug którego Centrum ma umoĪliwiü
równy dostĊp wszystkim chĊtnym do sztuki i kultury przez
dziaáalnoĞü kulturalną i wystawienniczą. W tej dziaáalnoĞci
czoáowe miejsce ma mieü propagowanie historii Tczewa
i regionu Kociewia i Dolnej Wisáy. Bardzo waĪny, z tytuáu
uczestnictwa Tczewa w programach Euroregionu Baátyk,
jest zapis o rozwoju toĪsamoĞci regionalnej oraz budzenie
wspóápracy miĊdzyregionalnej i miast partnerskich Tczewa. Z uwagi na sąsiedztwo z Muzeum Wisáy, Centrum nie
zamierza programowo zajmowaü siĊ rzeką Wisáą, jedynie
bĊdzie stwarzaü organizacjom i stowarzyszeniom zajmującym siĊ tradycjami historycznymi Tczewa i Wisáy warunki
do spotkaĔ organizacyjnych i z lokalną spoáecznoĞcią.
Przygotowania organizacyjne związane z rozpoczĊciem
pracy Centrum trwaáy jedynie 3 m-ce. JuĪ 22 lutego 2007
roku nastąpiáo otwarcie nowej placówki. Do realizacji programu Centrum ma w budynku gáównym dwie sale wystawowe o áącznej powierzchni 533 m² oraz salĊ konferencyjną
na drugiej kondygnacji. W mniejszym budynku są dwa pomieszczenia dla organizacji i stowarzyszeĔ, jest sala wielofunkcyjna na wystawy, spotkania, warsztaty i prelekcje oraz
pomieszczenie na warsztaty artystyczne. Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” prowadzi na parterze OĞrodek
Informacji Turystycznej.
Centrum zaczĊáo tĊtniü Īyciem... O potrzebie istnienia
takiej placówki Ğwiadczy spoáeczne zapotrzebowanie odnotowywane na przestrzeni dwóch lat iloĞcią odwiedzających,
których byáo 86 tysiĊcy, w tym 15800 turystów z Polski
i wielu krajów Europy. Byáy wycieczki zbiorowe z caáej
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CzĊĞciowy projekt adaptacji i przebudowy budynkow pofabrycznych Muzeum Wisáy w Tczewie
Architekci: Agnieszka i Piotr Lewandowscy

Polski. Tylko w dniu otwartym 24.02.2007 roku odwiedziáo Centrum 1021 osób i otrzymaáo najĞwieĪsze informacje
o obiekcie i planach na przyszáoĞü. A dwa dni wczeĞniej ruszyáa, jak donosiáa prasa, tczewska „fabryka sztuk”, goszcząc artystów Akademii Sztuk PiĊknych w GdaĔsku z wystawą „Oblicza rzeĨby”. SztukĊ Kociewia reprezentowaá
haft; hobbyĞci tczewscy wystawili modele statków a Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej zbiór kronik bogatych w treĞci o Tczewie.
Przez 2-letni okres dziaáalnoĞci Centrum zorganizowaáo
65 wystaw, w tym 8 poĞwiĊconych problematyce morskiej
i WiĞle, np. „Koga elbląska”, „150 lat Mostu w Tczewie”,
„Lodoáamacze”. Kilka sáów naleĪy siĊ jedynej wystawie
o WiĞle zorganizowanej z inicjatywy GdaĔskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia „Lastadia”
– „Lodoáamacze – ocaliü od zapomnienia”. Na wystawĊ skáadaáy siĊ fotografie inĪ. Cezarego Jakubowskiego, do 1982
roku zawodowo związanego z administracją dróg wodnych
w Tczewie. Najbardziej spektakularnym motywem jego
zdjĊü jest walka lodoáamaczy o droĪnoĞü nurtu rzeki Wisáy. Na zdjĊciach zarejestrowaá lodoáamacze o napĊdzie

parowym po najnowsze w tamtych latach, a dzisiaj juĪ záomowane. WspomnĊ jeszcze o wystawie fotograficznej Iwo
Dylkiewicza, który wĞród uroków Tczewa umieĞciá fotografie mostów przez WisáĊ. Wystawa „Tczew – od osady
do wspóáczesnoĞci” ze wzglĊdu na duĪą popularnoĞü trwaáa
najdáuĪej. Kierownictwo Centrum anonsuje wystawienniczą imprezĊ cykliczną organizowaną co dwa lata – Przegląd
malarstwa Polski Póánocnej. W ramach dziaáalnoĞci wystawienniczej dla artystów amatorów uruchomiono „GaleriĊ
dla Ciebie”. Na dziedziĔcu coraz bogatsza w eksponaty
staje siĊ wystawa „WzdáuĪ Dolnej Wisáy”, na którą skáada
siĊ „mini-skansen kociewski, lapidarium záoĪone z nagrobnych kamieni, makieta mostu tczewskiego, tor kolejowy
z semaforem, zabytkowa chata wiejska tzw. „poniatówka”
przeniesiona ze wsi Czarlin. Wystawa fotograficzna dokumentuje najciekawsze miejscowoĞci poáoĪone wzdáuĪ Wisáy
od Kwidzyna do GdaĔska, m.in. kolejarski Tczew reprezentuje wspomniany fragment toru.
Centrum proponuje równieĪ wiele form edukacyjnych,
od lekcji o tematyce historycznej i regionalnej po spacery po
Tczewie z przewodnikiem, warsztaty bursztyniarskie, garn-

Budynek po modernizacji
Fot. Irena Bukartyk
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carskie i plastyki obrzĊdowej, malarstwa na szkle i zajĊcia
plastyczne dla róĪnych grup wiekowych. W ciągu dwóch lat
z 764 róĪnego rodzaju zajĊü skorzystaáo 16 206 osób.
Centrum staáo siĊ miejscem, gdzie kaĪde stowarzyszenie
i organizacja pozarządowa moĪe skorzystaü z pomieszczeĔ.
Odbywają siĊ tu równieĪ spotkania organizacyjne, konferencje
i seminaria, promocje ksiąĪek i „wieczory szczeroĞci”. W salach Centrum wystawiali: MiĊdzynarodowy Festiwal Teatrów
Wspaniaáych, konkursową wystawĊ fotograficzną. MiĊdzynarodowy Festiwal DziaáaĔ Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia korzystaá z sal prezentując wystawĊ malarstwa, instalacje
plastyczne i spektakle festiwalowe. Józef Szajna przedstawiá
instalacjĊ pt.: „Drang nach Osten – drang nach Westen”.
Z okazji obchodów 750-lecia miasta przygotowywana jest wystawa staáa „Pradzieje Tczewa”. Celem wystawy
bĊdzie zapoznanie zwiedzających z najstarszymi dziejami
Tczewa nad Wisáą. Józef Zióákowski, pracownik Centrum,
przygotowuje album „WzdáuĪ Dolnej Wisáy”.
Centrum wydaje przewodnik z aktualnymi propozycjami wystawienniczo-edukacyjnymi.

Tczew muzealną stolicą Wisáy

W

grudniu tego roku minie 30 lat, kiedy to unikalna w Polsce i jedna z nielicznych w Europie placówka muzealna poĞwiĊcona rzece otrzymaáa
lokalizacjĊ w Tczewie. Tym akcentem chciaábym zakoĔczyü
ten cykl. Funkcjonowanie muzeum bĊdzie najlepszym podsumowaniem 750-letnich związków miasta z rzeką. RozpocznĊ od autora koncepcji, inicjatora i realizatora muzeum,
dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku doc.
dra hab. Przemysáawa Smolarka. W styczniu 1980 roku
w wywiadzie na áamach „Gáosu WybrzeĪa” powiedziaá:
RzeczywiĞcie, Muzeum Wisáy, o ile speáni ono oczekiwania,
mogĊ uznaü za ukoronowanie mojej pracy.
Dyrektor Smolarek juĪ w 1954 roku na konferencji poĞwiĊconej muzealnictwu w Polsce postulowaá utworzenie
muzeum Wisáy. Z jego inicjatywy w gdaĔskim ĩurawiu
otwarta zostaáa wystawa „Spáaw wiĞlany w dawnych latach”.
W Centralnym Muzeum Morskim byá dziaá historii Īeglugi
Ğródlądowej, który gromadziá liczne eksponaty, m.in. áadunek z „miedziowca”, modele XIX-wiecznych statków, oryginalne áodzie wiĞlane i wiele innych.
Wiele lat potrzebowaáo ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki, aby zrealizowaü wniosek o utworzenie muzeum
w Tczewie z 1954 roku. W latach 70. wáączyáem siĊ, jako
ówczesny prezydent Tczewa, do realizacji tych wieloletnich
zabiegów. Wtedy przeniesiono Zakáad Zmechanizowanego
SprzĊtu Domowego „Predom-Metrix” do nowej siedziby.
Oddanie do dyspozycji przyszáego muzeum obiektów wzniesionych w 1883 roku byáo konkurencyjne w stosunku do ofert
innych miast nadwiĞlaĔskich. Proponowany zespóá budynków fabrycznych od 28.08.1997 roku zapisano w rejestrze
zabytków, stanowiących przykáad uksztaátowania przestrzenno-architektonicznego budownictwa przemysáowego koĔca
XIX i pierwszej üw. XX wieku. Nasza oferta kusiáa gmachem
gáównym o kubaturze 8933 m2, w tym trzy kondygnacje uĪytkowe o pow. 2010 m2, biurami, laboratorium i warsztatem.
Pozytywna decyzja nadeszáa 10 grudnia 1979 roku.
Kazimierz Ickiewicz tak pisaá na áamach „Dziennika Baátyckiego” program zagospodarowania zakáadaá, Īe wystawy
bĊdą eksponowane w gáównym budynku dysponującym trzema
kondygnacjami o powierzchni 2100 m2, w biurowcu pomieszczono pracownie naukowe, bibliotekĊ, czytelniĊ, archiwum
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i sale odczytowe. W byáej galwanizerni oraz warsztatach usytuowano gáówną pracowniĊ zbiorów i warsztat stolarsko-szkutniczy. Na zewnątrz budynku urządzono skansen wycofanych
z eksploatacji jednostek Īeglugi wiĞlanej.
Roman Klim, pierwszy kierownik Muzeum Wisáy, zyskaá wielu przyjacióá, którzy pomagali przy drobnych remontach i gromadzeniu eksponatów muzealnych. Mają swój
znaczący udziaá nauczyciele i uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoáy Budowlanej, a takĪe Technikum Mechanicznego z Tczewa. Lista byáaby dáuga, ale wspomnĊ jeszcze o czáonkach Klubu Turystów Pieszych „Delta” z Elbląga
i NadwiĞlaĔskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow” z Tczewa, którzy na przestrzeni lat 1992-2008 odbyli 23 wycieczki
tematyczne, od przekopu Wisáy w Mikoszewie po ĝwiecie,
gromadząc eksponaty i przekazy od mieszkaĔców odwiedzanych miejscowoĞci.
DziĊki Towarzystwu MiáoĞników Tradycyjnych àodzi WiĞlanych i Towarzystwu MiáoĞników Wisáy i innym pasjonatom
zorganizowano wystawĊ „àodzie ludowe dorzecza Wisáy”.
Warto podkreĞliü, Īe Roman Klim przy kaĪdej okazji informowaá spoáeczeĔstwo Tczewa o stanie prac w muzeum
uzyskując konkretną pomoc. àącznikiem miĊdzy organizatorem Muzeum Wisáy a mieszkaĔcami byáa jedyna wówczas
organizacja poĪytku publicznego Towarzystwo MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej, którego prezesem byá Zygmunt Kuáakowski. Towarzystwo byáo orĊdownikiem, pozostaáo po dzieĔ
dzisiejszy sprzymierzeĔcem i uczestnikiem wszystkich dziaáaĔ muzealnych, mających na celu pobudzenie Īycia kulturalnego, ukierunkowanego na wiĞlane inspiracje.
Autentyczny wkáad tczewian miaá wpáyw na decyzjĊ
kierownictwa Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku.
Postanowiono, Īe w Tczewie bĊdą gromadzone, zabezpieczane, opracowywane i eksponowane zbiory związane z nastĊpującymi funkcjami Wisáy i jej dopáywów: transportową
(historia Īeglugi), gospodarczą, polityczną, osadniczą i kulturalną. Tu równieĪ miaáy byü gromadzone zbiory ilustrujące historiĊ Tczewa.
Czteroletni okres przygotowywania obiektów i gromadzenia walorów muzealnych trzeba uznaü za pionierski,
uwieĔczony dwoma wystawami: „Dzieje Īeglugi wiĞlanej”
z okazji oficjalnego otwarcia Muzeum Wisáy 13 kwietnia
1984 roku oraz drugą „àodzie ludowe dorzecza Wisáy”
(8.10.1984).
W „Dzienniku Baátyckim” Katarzyna Korczak napisaáa: Na parterze i piĊtrze są juĪ zorganizowane wystawy.
Plastycy koĔczą wáaĞnie urządzanie ich wystroju. Na parterze unikatowa kolekcja „áodzi ludowych”, znajduje siĊ
tutaj najwiĊkszy w Polsce zbiór dáubanek. W nastĊpnych
salach áodzie klepkowe. Dodam, Īe áodzie te odnaleziono
na Kociewiu, w KamieĔczyku nad Bugiem, tratwĊ znad Dunajca, z Kalisza, áódĨ dylową uĪywaną nad rzeką Zbrzycą
i Uáanowie nad Wieprzem. (...) Obejrzeü moĪna kosze do
przechowywania ryb z Palczewa koáo Elbląga, wiĊcierze,
sieci, narzĊdzia stawne, ostatni alham (35 m dá.), którego
uĪywano do áowienia wĊgorzy. We wrzeĞniu 1986 roku ponownie odwiedziáa Muzeum i tak skomentowaáa: praca organizacyjna trwa dalej, powiĊkszają siĊ unikatowe zbiory,
zakres dziaáalnoĞci siĊ rozszerza, roĞnie grono sojuszników,
do przeszáoĞci przeszáy burzliwe dyskusje nad miejscem usytuowania Muzeum Wisáy.
W latach 1993-2003 odnotowano 73 wystawy, w tym
11 poĞwiĊconych WiĞle. Aktualnie przygotowywana jest
wystawa staáa „Wisáa w dziejach Polski”. Od 2002 roku
prezentowane byáy wystawy związane z MiĊdzynarodowym
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Jeden z eksponatów wystawy zorganizowanej w czerwcu 1998 roku w Muzeum Wisáy.
Fot. ze zbiorów KKE

Festiwalem DziaáaĔ Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia”, m.in. wystawa konkursowa prac malarskich, instalacje
plastyczne i scenograficzne. Wystawy tczewskich malarzy:
Janusza i Dominiki Akerman, braci Wojciecha i Bogdana
LesiĔskich, Wojciecha Matuszka, wystawa akwarel znad
Wisáy, archiwalnych pocztówek Tczewa Tomasza Spionka
oraz wystawa „Tczew w starej fotografii”.
DziaáalnoĞü Muzeum Wisáy nigdy nie ograniczaáa siĊ do
dziaáalnoĞci wystawienniczej i badawczej. Byáo otwarte na
inicjatywy przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rzeką. Przybywali do Tczewa z caáej Polski ci, którym Wisáa pozostaje bliska. Uczestniczyli w spotkaniach,
zjazdach i sympozjach. Przez wiele lat odbywaáy siĊ Spotkania NadwiĞlaĔskie. Od 2007 roku pod zmienioną nazwą
odbywają siĊ NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne, które
kontynuuje Oddziaá Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dwa spotkania poĞwiĊcone byáy m.in. turystyce,
a takĪe roli Wisáy na szlaku bursztynowym.
Muzeum Wisáy byáo wspóáorganizatorem popularnonaukowych sympozjów wiĞlanych podejmujących szeroki zakres problematyki wiĞlanej. 13 kwietnia 1994 roku
w 10. rocznicĊ istnienia Muzeum zorganizowano I Sympozjum WiĞlane pt.: „Wisáa i jej dopáywy w muzealnictwie
polskim”. Byáo to najwiĊksze sympozjum, z najliczniejszym
gronem prelegentów i uczestników. PóĨniej odbyáo siĊ jeszcze 5 sympozjów poruszających tematykĊ powodzi i lodoáamania, flisactwa i ryboáówstwa po zabytki Kociewia i perspektywy Īeglugi na dorzeczu Wisáy.
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Od 1995 roku co piĊü lat odbywają siĊ kongresy kociewskie. Tematyką I Kongresu Kociewskiego byá spáyw
kajakowy Czarną Wodą i uroczysta sesja na temat „ĝwiecie nad Wisáą na Kociewiu”. Na II Kongresie Kociewskim
odczytano referat „Plan ochrony Parku Krajobrazowego
Doliny Dolnej Wisáy”, poáączony z wycieczką. Gáównym
celem kolejnego kongresu byáo miejsce Kociewia w Zjednoczonej Europie promujące turystykĊ w dorzeczu Dolnej
Wisáy.
MiĊdzynarodowy charakter miaá I Zjazd Mennonicki
im. Helmuta Reimera. Prelegenci zwrócili uwagĊ 400
uczestnikom z kraju i Europy na problematykĊ osadnictwa
holenderskiego na ĩuáawach WiĞlanych.
W pewnym czasie Muzeum staáo siĊ takĪe oĞrodkiem
tczewskich organizacji regionalnych, które aktualnie
przejĊáo Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej
Wisáy.
Po 20 latach prĊĪnej dziaáalnoĞci Muzeum wymagaáo
remontu. Prezydent Tczewa wnioskując o Ğrodki na kapitalny remont pisze: budynek muzeum znajduje siĊ w záym
stanie technicznym, a niedostateczne Ğrodki inwestycyjne
hamują rozwój tej placówki. ĝrodki uzyskano i w 2007
roku remont zostaá zakoĔczony. Od tej pory muzeum dzieli
swoją siedzibĊ z Centrum Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisáy. Posiada trzy sale wystawiennicze, pracowniĊ konserwacji drewna mokrego oraz magazyny Dziaáu
ĩeglugi ĝródlądowej Centralnego Muzeum Morskiego
w GdaĔsku.

12. Pomogáa unijna dotacja, Panorama Miasta 1/2007.
13. Sprawozdania z dziaáalnoĞci Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy za okres 22.02.-31.12.2007 i 1.01.-31.12.2008.
14. Gillmeister K., Notatka o tematach wiĞlanych w dziaáalnoĞci
CWRDW.
15. Statut CWRDW.
16. Informator CWRDW.
17. Kalicki R., WiernoĞü wielkiej rzece, Gáos WybrzeĪa nr 9/1980.
18. Glinkowski Cz., ĩycie Tczewem pisane, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2002.
19. Ickiewicz K., Wszystko o WiĞle, Dziennik Baátycki nr 60/1983.
20. Landowski R., 35 lat dla Tczewa i regionu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2004.
21. Korczak K. Muzeum królową rzek, Dziennik Baátycki nr 03/1983.
22. Korczak K. Wisáa w muzeum, Dziennik Baátycki nr 212/1986.
23. Klim J., Notatka na temat wystawy „Wisáa w dziejach Polski”.
24. KsiĊga pamiątkowa III Kongresu Kociewskiego.
25. Kulturotwórcza rola Wisáy – notatka z 2004 r.
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Ku pamiĊci i promocji
Romana Landowskiego
ankieta
Latem 2007 roku Roman Landowski opuĞciá nas na zawsze. Do koĔca swojego Īycia, pomimo
bardzo powaĪnej choroby, wypeániaá obowiązki redaktora naczelnego „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”.
Nie áatwo jest ogarnąü bogatą spuĞciznĊ literacką i publicystyczną Romana Landowskiego.
Wielu z nas pamiĊta go takĪe jako wraĪliwego i wybitnego poetĊ. Caáe Īycie literackie i zawodowe
Romana Landowskiego byáo związane z Pomorzem, a w szczególnoĞci z Kociewiem i Tczewem.
NaleĪy podkreĞliü, Īe w „Grodzie Sambora” mieszkaá on i tworzyá przez blisko póá wieku.
Uprzejmie prosimy o wypeánienie tej ankiety. WdziĊczni bĊdziemy takĪe za ogólne
wspomnienia i refleksje. Staną siĊ one podstawą do opracowania ksiĊgi pamiątkowej o Romanie
Landowskim. Bardzo prosimy przekazaü swoje odpowiedzi w ciągu najbliĪszego miesiąca.
Prosimy je kierowaü na adres (pocztowy, lepiej elektroniczny): e-mail biuro@jankulas.pK Biuro
Poselskie, ul. Koááątaja 9, 83-110 Tczew.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami!
Janusz Landowski
syn p. Romana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jan Kulas
poseá na Sejm

Kiedy, gdzie i w jaki sposób po raz pierwszy usáyszaá Pan(i) o Romanie Landowskim?
Kiedy i w jakich okolicznoĞciach poznaá Pan(i) Romana Landowskiego?
Co najbardziej ceniá Pan(i) w charakterze i postawie Romana Landowskiego?
Czy i jakie ulubione zachowania, zwroty, powiedzenia Romana Landowskiego,
udaáo siĊ Panu(i) zapamiĊtaü?
W jakim stopniu identyfikowaá Pan(i) dziaáalnoĞü Romana Landowskiego z Pomorzem
i Kociewiem?
Jakie (i dlaczego) utwory literackie Romana Landowskiego lubi i ceni Pan(i) najwyĪej?
Jakim poetą, w przekonaniu Pana(i), byá Roman Landowski?
Jak postrzega Pan(i) dziaáalnoĞü Romana Landowskiego jako redaktora „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego”?
Jak oceniáby Pan(i) miejsce i rolĊ Romana Landowskiego w kulturze i literaturze Pomorza,
i Kociewia?
Jakie inne waĪne i ciekawe informacje chciaáby Pan(i) przekazaü o Īyciu i twórczoĞci
Romana Landowskiego?

Bardzo dziĊkujemy za wypeánienie tej ankiety
Obok wypeániona ankieta c
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MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

W Tczewie zaczynaáo siĊ moje Kociewie
1. Od czasu studiów na Uniwersytecie GdaĔskim (19691973) zaczĊáam interesowaü siĊ bliskim mi Pomorzem.
Profesor Bogusáaw Kreja (Kociewiak) nauczyá mnie Kociewia i tak zaczĊáa siĊ moja droga naukowa. Gdy zbieraáam materiaá do pracy doktorskiej w latach siedemdziesiątych, ktoĞ wskazaá mi Piaseczno jako miejsce szczególne,
potem Tczew, gdzie w bibliotece mogą byü waĪne materiaáy – publikacje. Na początku lat osiemdziesiątych czĊsto odwiedzaáam Tczew, tu zaczynaáo siĊ moje „Kociewie
wáaĞciwe”. Tu usáyszaáam o Romanie Landowskim.
2. W czasie, gdy powstaáa waĪna inicjatywa – pismo regionalne z Kociewia, trafiáam do Romana Landowskiego (pamiĊtam pokój peáen ksiąĪek, stosów papierów, do
którego wchodziáo siĊ po „aĪurowych schodach”). Wtedy dowiedziaáam siĊ, Īe R. Landowski jest ze ĝwiecia
n.Wisáą, Īe tyle widzi spraw, motywów do przedstawienia. Miaá bardzo duĪo do powiedzenia i robiá to chĊtnie.
Po jakieĞ materiaáy dotaráam do Niego do mieszkania
w Tczewie. Z Īoną pana Romana (Ğwiecianką) miaáyĞmy
od razu wiele wspólnych tematów.
3. Roman Landowski nie byá czáowiekiem wylewnym, spontanicznym. Raczej wyciszonym, zrównowaĪonym i zarazem skorym do rozmowy. Ceniáam Jego skromnoĞü, poĞwiĊcenie dla sprawy, ĪyczliwoĞü. Nie tworzyá barier, nie
budziá oporu, by spytaü o coĞ, co powinno byü juĪ jasne.
4. Roman Landowski wprawnie posáugiwaá siĊ polszczyzną ogólną (tzw. jĊzykiem literackim). Nie zauwaĪyáam
u niego Īadnych wyraĨnych cech pomorskich. Ksztaáciá
siĊ w czasach, gdy gwary traktowano jako „jĊzyk zepsuty”, moĪe dlatego miaá do mowy Kociewiaków dystans.
Wydaje mi siĊ, Īe nie doceniaá bogactwa dialektu. Przekonaá mnie o tym Jego stosunek do tekstu Jana Wespy
„Cztery pory roku na Kociewiu” (nie myliü ze zbiorem
Antoniego Górskiego). Maszynopis tekstu dla mnie,
zajmującej siĊ polskimi gwarami, ma duĪą wartoĞü. Jest
to opowieĞü obyczajowa, zapisana (czĊsto nieporadnie)
w starokociewskiej gwarze. R. Landowski szukaá w tekĞcie wartoĞci literackich, wiĊc opowieĞü nie zostaáa opublikowana. CieszĊ siĊ, Īe mam w swoich zbiorach wiele
rĊkopisów J. Wespy, cytaty pojawią siĊ w sáowniku.
5. Dobrze, Īe nie muszĊ wymieniü piątki lub nawet dziesiątki postaci najbardziej zasáuĪonych dla Kociewia. Na
pewno znalazáby siĊ w tej grupie R. Landowski, wiĊkszy
káopot byáby jednak z innymi, bo jest ich jeszcze wielu.
6. Udaáo mi siĊ zdobyü prawie wszystkie teksty Landowskiego.
Z utworów literackich pisanych prozą najbliĪsze mi są
Powroty do miejsc pamiĊtanych. Te miejsca pamiĊtane
to Jego i teraz moje miasto nad Wisáą. Autor nie wymienia nazwy, lecz wiadomo, Īe wáaĞnie w ĝwieciu jest taka
droga od dworca i Struchawa... W jednym z wątków pisaá
o czasach, których „z Īycia” nie poznaáam, bo urodziáam siĊ
póĨniej. Oswojona przestrzeĔ budzi szczególne emocje.
7. PamiĊtam, Īe na początku zatrzymaá mnie wiersz zamieszczony w Regale regionalnym. Wiersz, w którym rosáy posadzone w kuchni sáoneczniki...WáaĞnie ta metafora czĊsto
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wracaáa do mnie. Z duĪym zdziwieniem przyjĊáam póĨniej
tomik Muzyka na wierzby i páowiejące niwy, który ujawniá
wraĪliwoĞü poety i niezwykáe, róĪnorodne skojarzenia ze
Ğwiatem muzyki. Nie wiem, czy poezja byáa tylko waĪnym fragmentem Jego Īyciowych dokonaĔ, takim dodatkowym ornamentem, czy teĪ koniecznym dopeánieniem
i zarazem speánieniem potrzeby tworzenia. Wydaje mi siĊ,
Īe Landowski bywaá poetą, którego wiersze Īyją w chwili
czytania, potem nie osadzają siĊ w duszy jakąĞ niezwykáą
metaforą, oryginalnym stylem. Tak czĊsto bywa z biaáym, oszczĊdnym wierszem (choü są wyjątki, np. wiersze
W. Szymborskiej). Dla mnie R. Landowski bywaá poetą
w prozie, w niej nadawaá ksztaát chwili i umiaá delikatnie
poruszyü strunĊ wzruszeĔ, zatrzymaü na dáuĪej niby zwykáym zdaniem. Trudno bez wzruszenia czytaü Jego Okruchy liryczne. Tyle w nich kociewskich pejzaĪy, okruchów
niby – codziennoĞci i zarazem tĊsknoty za latawcami.
I zastĊpują rozmowĊ przed milczeniem...
8. Dokonania R. Landowskiego jako redaktora naczelnego
Kociewskiego Magazynu Regionalnego utrwaliáy siĊ juĪ
w dziejach naszego regionu. Setki stron, ponad 50 numerów. Tyle w nich historii, kultury sylwetek niepospolitych ludzi i jeszcze zwykle wywaĪony (gdy trzeba byáo
– ostrzejszy) felieton wstĊpny R. Landowskiego. KMR
trafiá na póáki wielu bibliotek – miejskich, szkolnych.
Zajmuje teĪ waĪne miejsce w prywatnych zbiorach regionalistów. Wymowny dowód odradzania siĊ i oĪywienia regionu; zarazem zobowiązuje, by nie ustawaü...
9. ĩycie Romana Landowskiego powinno jeszcze trwaü,
ale Bóg widocznie inny miaá plan. Po ludzku moĪemy
tylko chroniü Jego dzieáa i rozsiewaü ukryte w nich
dobre ziarno. Jako regionalistka jestem Mu wdziĊczna
za opracowane razem z Andrzejem Grzybem Legendy
kociew-skie, bardzo przydatne w edukacji regionalnej,
podobnie jak ksiąĪki Dawnych obyczajów rok caáy i Kultura ludowa Kociewia (praca zbiorowa). R. Landowski
czuwaá i wpáynąá na ksztaát cieszącej siĊ duĪą popularnoĞcią KsiónĪki o jeĞcie na Kociewiu (gáówny tytuá
– W kuchni i przy stole). Nieraz myĞlĊ, Īe gdyby opracowaá tylko Nowy bedeker kociewski, to juĪ by zasáuĪyá
na duĪe uznanie i pamiĊü. Bedeker powinien byü lekturą
obowiązkową w kaĪdym domu na Kociewiu (w rodzinach Ğwiadomych swej toĪsamoĞci).
10. R. Landowski pamiĊtaá o miejscu swego urodzenia.
ChĊtnie przyjeĪdĪaá do ĝwiecia. Na 650-lecie nadania
praw miejskich napisaá ciekawy scenariusz widowiska
historycznego Miasto nad rzeką (z duĪym powodzeniem
zrealizowaáa to SP nr 7). Byá w jury konkursów, spotykaá siĊ z czytelnikami uczniami. Udaáo mi siĊ zaprosiü
Go do Liceum Spoáecznego i Liceum Ekonomicznego
w ĝwieciu. PamiĊtam, Īe byá teĪ w Liceum Katolickim
im. Ks. B. Sychty. Z rodziną dotará na Pierwszy Jarmark
Kociewski. Po II Kongresie Kociewskim z dumą podkreĞlaá, Īe (jego) ĝwiecie tak dobrze siĊ zaprezentowaáo.
A my byliĞmy dumni, Īe Redaktor jest ze ĝwiecia.
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II KOCIEWSKI KONKURS LITERACKI
IM. ROMANA LANDOWSKIEGO
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie ogáasza kolejny konkurs, którego celem jest przybliĪenie osoby Romana Landowskiego
– poety, pisarza, wybitnego regionalisty. Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do
przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, a w kategorii juweniliów takĪe do studentów wyĪszych uczelni.
PoniĪej publikujemy regulamin konkursu.

PATRONAT HONOROWY
 Parlamentarny Zespóá Kociewski pod przewodnictwem
Andrzeja Grzyba – Senatora RP
 Jan Kulas
- Poseá na Sejm RP
 Jan Kozáowski
- Marszaáek Województwa Pomorskiego
 Zdzisáaw Szudrowicz - Pomorski Kurator OĞwiaty
w GdaĔsku
 Zenon Odya
- Prezydent Miasta Tczewa
 Edmund Stachowicz - Prezydent Miasta Starogardu
 Tadeusz Pogoda
- Burmistrz ĝwiecia
 Witold Sosnowski
- Starosta Tczewski
 Leszek Burczyk
- Starosta Starogardzki

PATRONAT MEDIALNY








TV TeTka
Radio GdaĔsk
Radio Gáos
POLSKA Dziennik Baátycki
Gazeta Tczewska
WieĞci z Kociewia
Kociewski Kantor Edytorski

Organizatorzy
 Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie.

Wspóáorganizatorzy
 Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
 Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy
w Tczewie

Termin
24 listopada 2009 r. godz. 9.30 – wernisaĪ prac plastycznych i juveniliów literackich
• 24 listopada 2009 r. godz. 11.00 – eliminacje
• 26 listopada 2009 r. godz. 11.00 – finaá konkursu
W przypadku duĪej liczby zgáoszeĔ organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. ramowym programie. O ewentualnych zmianach poinformujemy wszystkich uczestników drogą elektroniczną lub pocztową.

•

Miejsce
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie (eliminacje konkursu w kategorii: recytacje).
 Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (eliminacje konkursu w kategoriach: programy poetycko-muzyczne, inscenizacje, poezja Ğpiewana oraz finaá).
 Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy
w Tczewie (wernisaĪ prac plastycznych i prezentacja juveniliów literackich).
Szczegóáowy program
Szczegóáowy program II Kociewskiego Konkursu
Literackiego im. Romana Landowskiego zostanie podany
w terminie do 06.11.2009 r. na stronach internetowych:
www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl






Kategorie konkursowe:
recytacje poezji i prozy
programy poetycko-muzyczne
inscenizacje
poezja Ğpiewana
juwenilia literackie (máodzieĔcze utwory twórcy).

Cele
 PrzybliĪenie osoby i spopularyzowanie dorobku poety,
pisarza, wybitnego regionalisty Kociewia.
 Popularyzacja kultury Īywego sáowa.
 Inspirowanie i promocja twórczoĞci artystycznej máodych ludzi.
 Ksztaátowanie aktywnej postawy máodych ludzi wobec
zjawisk kultury.
 Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartoĞci
kultury Kociewia, zgodnie z mottem Romana Landowskiego – Honorowego Obywatela Miasta Tczewa – NajwaĪniejsze, by w twórczoĞci swojej Ğlad o ziemi najbliĪszej zostawiü.

II Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towarzyszyü bĊdzie konkurs plastyczny na ilustracje do utworów Romana Landowskiego.
Prace plastyczne, wykonane w formacie A-4 lub A-3,
winny byü oznaczone dowolnym godáem sáownym lub cyfrowym, a w doáączonej zaklejonej kopercie opatrzonej
takim samym godáem naleĪy zamieĞciü kartkĊ z danymi
autora: imiĊ i nazwisko, wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz nr telefonu placówki, a takĪe imiĊ i nazwisko
opiekuna. NaleĪy podaü tytuá utworu, do którego zostaáa
wykonana ilustracja.
Placówka typuje maksymalnie 3 prace.

Adresaci
W konkursie mogą wziąü udziaá reprezentacje przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów, szkóá ponadgimnazjalnych, a takĪe domów kultury, Ğrodowiskowych domów pomocy spoáecznej oraz zainteresowani mieszkaĔcy Kociewia.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY
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Termin nadsyáania zgáoszeĔ na Konkurs Literacki
06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub
16.10.2009 r. (drogą elektroniczną ) na adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
ul. J. Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew, tel. 058 531 35 50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl lub mbp@tcz.pl

KMR

REGULAMIN KONKURSU
Termin nadsyáania prac plastycznych
06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub
16.10.2009 r. (osobiĞcie) na adres wspóáorganizatora:
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, tel.058 530 44 81,
e-mail: centrum@wrdw.tczew.pl

ZaáoĪenia

regulaminowe

KATEGORIA: RECYTACJE
1. Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników.
2. KaĪdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz
lub fragment prozy Romana Landowskiego. Czas prezentacji nie moĪe przekroczyü 5 minut.
3. Zgáoszenie powinno zawieraü nastĊpujące dane: imiĊ
i nazwisko recytatora, peáną nazwĊ, adres, numer telefonu/faxu, e-mail szkoáy oraz imiĊ i nazwisko opiekuna,
a takĪe tytuá utworu przygotowanego do recytacji i tytuá
Īródáa (zbioru), z którego utwór pochodzi.
Do zgáoszenia trzeba bezwzglĊdnie doáączyü dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).
KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO-MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego
czas trwania nie moĪe przekroczyü 15 minut.
2. Zespóá wykonawców nie moĪe liczyü wiĊcej niĪ
10 osób.
3. W programie naleĪy prezentowaü tylko twórczoĞü
Romana Landowskiego, nie dopuszcza siĊ moĪliwoĞci
wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Programy nie mogą skáadaü siĊ jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą byü poáączeniem muzyki i sáowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5. Ze wzglĊdów techniczno-organizacyjnych nie bĊdzie
moĪliwoĞci przeprowadzenia prób.
6. Zgáoszenie powinno zawieraü: tytuá programu, wykaz
wykorzystanych utworów Romana Landowskiego ze
wskazaniem Ĩródáa (zbioru), z których one pochodzą,
a takĪe imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scenariusza. InformacjĊ naleĪy uzupeániü nazwą, adresem,
nr telefonu/faxu, e-mailem placówki, a takĪe podaü imiĊ
i nazwisko opiekuna.
7. Do zgáoszenia naleĪy doáączyü dwa egzemplarze scenariusza oraz informacjĊ dotyczącą sprzĊtu nagáaĞniającego
i ewentualnych próĞb kierowanych do organizatora.
KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego
czas trwania nie moĪe przekroczyü 15 minut.
2. Zespóá wykonawców nie moĪe liczyü wiĊcej niĪ 10 osób.
3. Ze wzglĊdów techniczno-organizacyjnych nie bĊdzie
moĪliwoĞci przeprowadzania prób.
4. Zgáoszenie powinno zawieraü: tytuá inscenizacji, tytuá
wykorzystanego utworu R. Landowskiego, ze wskazaniem Ĩródáa (zbioru), z którego on pochodzi, a takĪe
imiona i nazwiska wykonawców oraz autora scenariusza. InformacjĊ naleĪy uzupeániü nazwą, adresem,
nr telefonu/faxu i e-mailem placówki a takĪe podaü imiĊ
i nazwisko opiekuna. Do zgáoszenia naleĪy doáączyü
dwa egzemplarze scenariusza oraz informacjĊ dotyczącą
sprzĊtu nagáaĞniającego i ewentualnych próĞb kierowanych do organizatora.
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KATERGORIA: POEZJA ĝPIEWANA
1. KaĪdą placówkĊ reprezentuje jeden uczestnik, któremu
moĪe towarzyszyü akompaniator lub zespóá instrumentalny, liczący nie wiĊcej jak piĊü osób.
2. KaĪdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy Romana Landowskiego w wersji wokalnej.
3. Jury oceniaü bĊdzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu oraz walory artystyczne.
4. Zgáoszenie powinno zawieraü: imiĊ i nazwisko wykonawcy i autora muzyki, tytuá prezentowanego utworu
i tytuá Ĩródáa (zbioru), z którego on pochodzi, a takĪe
nazwĊ, adres, nr telefonu/faxu, e-mail placówki, imiĊ
i nazwisko opiekuna oraz informacjĊ dotyczącą iloĞci
mikrofonów.
KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE
1. KaĪdy uczestnik przygotowuje wáasny jeden wiersz lub
maáą formĊ prozatorską, nieprzekraczającą 2 stron maszynopisu (w trzech egzemplarzach), który naleĪy opatrzyü godáem sáownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu powinien dotyczyü miejscowoĞci, z której
pochodzi autor (uczestnik konkursu) lub innej poáoĪonej
na Kociewiu.
3. W zaáączonej kopercie (opatrzonej tym samym godáem)
naleĪy podaü imiĊ, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu
autora oraz nazwĊ i adres placówki, a takĪe imiĊ i nazwisko opiekuna.

Informacje

dodatkowe

1. Czáonkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych bĊdą znawcy twórczoĞci Romana Landowskiego, znani regionaliĞci i nauczyciele-profesjonaliĞci.
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, zaĞ placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy
potwierdzające udziaá w konkursie.
3. Organizator nie bĊdzie przyjmowaá zgáoszeĔ telefonicznych. Druk zgáoszenia moĪna pobraü ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl
4. Nie bĊdą wysyáane odrĊbne zaproszenia na konkurs.
Laureaci konkursu, autorzy nagrodzonych utworów literackich i prac plastycznych zaproszeni zostaną pocztą
elektroniczną lub telefonicznie do udziaáu w finale.
5. Autorzy juweniliów literackich nadesáanych na konkurs
wyraĪają pisemną zgodĊ na ewentualne publikowanie
tych prac.
6. Wszelkie zgáoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie bĊdą przyjmowane.
7. Organizatorzy nie zapewniają moĪliwoĞci przeprowadzenia prób.
8. Organizator zobowiązuje siĊ do zaáączenia do Regulaminu Konkursu bibliografii twórczoĞci Romana Landowskiego (patrz s. 14). Peány wgląd do dorobku regionalisty
zapewnia MBP w Tczewie.
9. Wszelkich informacji udzielają:
 Eleonora Lewandowska, prezes TMZT, tel. 601 685 363,
e-mail: feliks.lewandowski@neostrada.pl
 Urszula Wierycho, dyrektor MBP, tel. 058 531-35-50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl
10. Informacje o konkursie znajdują siĊ w Internecie na stronach www.tmzt.tczew.pl i mbp.tczew.pl
11. Organizator bĊdzie przekazywaá systematycznie informacje nt. konkursu drogą elektroniczną pod warunkiem
otrzymania adresu e-mail.
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REGULAMIN KONKURSU
Bibliografia publikacji
Romana Landowskiego
I. Proza
1. Cierpki smak rajskiego jabáka / Roman Landowski.
GdaĔsk: 2005.
2. Gryf i Maágorzata / Roman Landowski. Tczew: 2009
3. Jasna i Dersáaw / Roman Landowski; [il. Regina JeszkeGolicka]. Tczew: 1998.
4. Jasna i Dersáaw / Roman Landowski; [oprac. graf. Jan
Misiek]. GdaĔsk: 1981.
5. Legendy kociewskie / Andrzej Grzyb, Roman Landowski; [il. Tomasz Górecki]. Gdynia: 2004.
6. àabĊdzi lot Damroki / Roman Landowski; [il. Jan Misiek]. GdaĔsk: 1989.
7. Okruchy liryczne / Roman Landowski. Tczew: 2007.
8. Powrót do miejsc pamiĊtanych / Roman Landowski. Pelplin: 1999.
9. Wyrok u Wszystkich ĝwiĊtych / Roman Landowski. Katowice: 1985.
10. Ziemia czeka na dáoĔ / Roman Landowski. Olsztyn; Biaáystok: 1981.
II. Poezja
1. GarĞü Ğmiechu i pieprzu szczypta / Andrzej Fleming, Roman Landowski. Tczew: 1997.
2. GarĞü Ğmiechu i pieprzu szczypta czyli Facecji kopa /
[wybór i oprac. Andrzej Grzyb, Roman Landowski;
rys. wykonaáa Regina Jeszke-Golicka]. Tczew; Starogard GdaĔski: 1986.
3. Muzyka na wierzby i páowiejące niwy / Roman Landowski; [oprac. graf. aut.]. Tczew: 1992.
4. PejzaĪe serdeczne / Roman Landowski. GdaĔsk: 1979.
5. Ptasie rozmowy / Roman Landowski; il. Ewa ĩywiecka.
Pelplin: 2003.
6. Wychodzenie z mroku / Roman Landowski; [oprac. graf.
aut.] Tczew: 1990.
III. Widowiska
1. My z drugiej poáowy XX wieku: widowisko publicystyczne jakoby o miáoĞci / Roman Landowski. GdaĔsk:
1975.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IV. Publikacje regionalne
Dawnych obyczajów rok caáy / Roman Landowski. Pelplin: 2000.
Kultura ludowa Kociewia / [red. Roman Landowski].
Tczew: 1995.
Nowy bedeker kociewski / Roman Landowski. GdaĔsk:
2002.
Tczew – spacery w czasie i przestrzeni. Cz. 2 / Roman
Landowski. Tczew: 1996.
Tczew – spacery w czasie i przestrzeni. Cz. 1 / Roman
Landowski. Tczew: 1995.
Tczew w czasie i przestrzeni / Roman Landowski. Tczew:
2008.
W kuchni i przy stole / [red. Roman Landowski; il. Ewa
ĩywiecka]. Tczew: 2000.
W kuchni i przy stole / [red. Roman Landowski]. Tczew:
Starogard GdaĔski: 2002.
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JAN EJANKOWSKI

Krwawa
Kociewska JesieĔ
na ziemi gniewskiej
c z Ċ Ğ ü II

N

aszym obowiązkiem jest pamiĊü o kociewskich
ofiarach okresu niemieckiej okupacji. Stosunkowo
liczną grupĊ pomordowanych stanowią mieszkaĔcy
poáudniowej czĊĞci gminy Gniew.
Jedną z ofiar byá Jan Malecki (ur. 19.08.1894 r. w Rakowcu). Najpierw przebywaá w gniewskim wiĊzieniu we
wspólnej celi z Bolesáawem Chwalaną, który cudem uniknąá
Ğmierci. Po wojnie w Powiatowej Prokuraturze w Elblągu
Bolesáaw Chwalana tak zeznaá: „WĞród innych wspóáwiĊĨniów przebywaá zabrany z Maáej Karczmy Malecki i po powrocie z przesáuchania wepchniĊto go do celi, w której leĪaá
na podáodze. Malecki nie mógá w ogóle mówiü, poniewaĪ
miaá powybijane zĊby i trzymając siĊ za usta jĊczaá: „Najpierw straszliwe, bolesne katowanie, a potem mĊczeĔska
Ğmierü”.
Z Rakowca-Wybudowania oprawcy zabrali kierownika szkoáy, Jana Murawskiego (ur. 1.09.1903), z JaĨwiskWybudowania kierownika szkoáy Pawáa Manuszewskiego
(ur. 13.10.1903) i Jana Alfonsa BieliĔskiego ur. 27.08.1901)
– kierownika szkoáy w JaĨwiskach – wsi. PóĨniej zamordowano ich w SzpĊgawskim Lesie.
NaleĪy nadmieniü, iĪ opaleĔska parafia straciáa najwiĊcej córek i synów w Krwawej Kociewskiej Jesieni 1939.
ListĊ ofiar otwiera imiĊ i nazwisko ostatniego miejscowego proboszcza – Józefa Benedykta Kalinowskiego rodem
z Czarnegolasu (powiat Starogard). Aktywny patron i dziaáacz Towarzystwa Ludowego i Katolickiego Stowarzyszenia
MáodzieĪy MĊskiej i ĩeĔskiej.
CóĪ mogáa uczyniü oprawcom 19-letnia Genowefa Szulc
– prezes koáa Katolickiego Stowarzyszenia MáodzieĪy ĩeĔskiej, która wraz z bratem Feliksem (11 lat od niej starszym)
ginie w SzpĊgawsku.
Giną bracia Stanisáaw i Bernard GáowiĔscy. Pierwszy inwalida wojenny i karczmarz w Widlicach, wspóáorganizator
patriotyczno-religijnych spotkaĔ towarzystw i bractw oraz
chórów w Widlicach. Drugi – ostatni przedwojenny soátys
w Opaleniu.
A oto nastĊpne ofiary hitlerowskich oprawców:
– Bernard Adamski, lat 50, wáaĞciciel fabryki cykorii
w Aplinkach, staraá siĊ zawsze Īyü w zgodzie z Niemcami;
– Juliusz Reptowski ur. w 1983 roku, wójt Opalenia, aktywnie wspieraá plebiscyt na PowiĞlu, osierociá ĪonĊ
i siedmioro dzieci;
– Tomasz Lorek, rolnik, prowadziá KasĊ StaĔczyka
w Opaleniu, osierociá ĪonĊ AnastazjĊ i siedmioro dzieci;
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Franciszek Nica (1908-1939)

Jan Kasprowicz z Īoną
Gertrudą (1890-1939)

Bernard Adamski (1889-1939)

–

Genowefa Szulc (1921-1939)

Tomasz Lorek (1978-1939)

–
–

–

–

Leon Behnke, lat 36, odpowiedzialny za stan gáówek na
WiĞle od Nowego do Opalenia;
Franciszek CieĞniewski, lat 36, wáaĞciciel karczmy
i sklepu w Opaleniu, czáonek Towarzystwa PowstaĔców
i Wojaków;
Franciszek Lempkowski, wáaĞciciel zakáadu przetwórczego i sklepu rzeĨnickiego, prezes Koáa PowstaĔców
i Wojaków w Opaleniu;
Jan Kasprowicz, lat 49, wybitny dziaáacz narodowy
w Opaleniu i Bydgoszczy;
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Jan Koprowski, lat 36, wáaĞciciel duĪego gospodarstwa
w Opaleniu, byáy podoficer zawodowy w Grudziądzu;
– Franciszek Nica, lat 31, rolnik, dodatkowo zajmowaá siĊ
handlem rybami. 11 listopada 1939 roku po Franciszka zam. w Widlicach przybywa dwóch oprawców. Na
oczach matki i rodzeĔstwa katują go, a nastĊpnie przed
karczmą w Opaleniu przywiązują jak bydlaka do drąga
dla koni. PóĨniej wywoĪą w niewiadomym kierunku
i Ğlad po nim ginie. Do dziĞ nie wiadomo, co siĊ staáo
z jego braümi Leonem (alumnem Seminarium Duchownego w Pelplinie) i Janem (studentem medycyny
w Poznaniu). Giną poza Opaleniem, prawdopodobnie
na początku 1940 roku. Miejsce i okolicznoĞci ich
Ğmierci nie są znane.
ZginĊli Bolesáaw Troch, Antoni KruczyĔski, robotnik
Jan Machola, Kazimierz ĝledĨ, Jan Binerowski, Bolesáaw
Gierszewski, Kubowski Jan I, Kubowski Jan II, Paweá i Kazimierz Nowakowscy, maáĪeĔstwa: Marta i Jan Piáat z Aplinek oraz Agnieszka i Wáadysáaw Ponczkowie.
O podáoĞci hitlerowskich oprawców, którzy w SzpĊgawsku i innych miejscowoĞciach, strzaáem w tyá gáowy unicestwiali Īycie ludzkie, Józef Milewski tak miĊdzy innymi napisaá: Franciszek CieĞniewski, oberĪysta z Opalenia, stojąc
23 listopada 1939 roku nad grobem w SzpĊgawsku podaá
oficerowi SS kartkĊ, z której wynikaáo, Īe co do niego zaszáa
pomyáka (...). Oficer pokazaá na dóá mówiąc: Tam moĪesz
sobie nią tyáek utrzeü. Zaraz zobaczysz, Īe Īadna pomyáka
nie zaszáa, gdy bĊdziesz w grobie.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
ħródáa:
1.
2.
3.
4.

Przegląd Historyczno-OĞwiatowy nr 4 (74), rok 1976 s. 543-544.
Kordowski M., Opalenie. Zarys dziejów wsi kociewskiej, Opalenie
2007, s. 68-72.
Milewski J., SzpĊgawsk sanktuarium kultu ofiar hitleryzmu (19391945), Starogard Gd. 1997, s. 28.
Akta Prokuratury Powiatowej w Elblągu o sygn. akt Ko 188/67
(w zbiorach autora).
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Kociewie w rysunku i fotografii

J

esienią ubiegáego roku zostaá ogáoszony konkurs plastyczno-fotograficzny, którego mottem przewodnim
byáy sáowa Zygmunta Bukowskiego: Tam „jestem
szczĊĞliwy, gdzie wszystko pachnie swojskoĞcią” pochodzące z utworu „W tym kraju”. Organizatorki konkursu – Irena Opala i Ewa Rogalska z Zespoáu Szkóá Technicznych
w Tczewie – zaprosiáy do wspóápracy biblioteki publiczne
w Tczewie i Gniewie, a honorowy patronat nad tym przedsiĊwziĊciem objąá starosta tczewski Witold Sosnowski.
W konkursie udziaá wziĊli uczniowie piĊciu szkóá z powiatu
tczewskiego. Tematy prac byáy przeróĪne: począwszy od zabytków kultury materialnej (mosty tczewskie, wieĪa ciĞnieĔ,
fragmenty murów obronnych Tczewa, koĞcióá w GorzĊdzieju, kapliczka i zabytkowy mur w SzczerbiĊcinie...) poprzez
elementy przyrody. Uczestnicy konkursu nadawali swoim
pracom niejednokrotnie zaskakujące tytuáy. Fotografie i rysunki byáy oceniane przez jury w skáadzie: Iwona Filipkowska – plastyk, Adam Murawski – fotograf, Urszula Wierycho
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Brygida Murawska – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gniewie, Kazimierz Ickiewicz – dyrektor Zespoáu Szkóá Technicznych w Tczewie, Irena Opala – nauczyciel bibliotekarz, Ewa Rogalska – nauczyciel bibliotekarz

(obie z ZST w Tczewie). Przy ocenie brano pod uwagĊ pomysá, oryginalnoĞü, subiektywne podejĞcie do tematu oraz
treĞü pracy. Wyniki konkursu przedstawimy poniĪej.
Uroczyste podsumowanie fotograficznych i plastycznych zmagaĔ máodzieĪy nastąpiáo 6 marca 2009 roku
w tczewskiej ksiąĪnicy. W galerii otwarto wówczas wystawĊ pokonkursową i nagrodzono laureatów oraz wyróĪniono pozostaáych uczestników. Warto zaznaczyü, Īe obok
prac uczniów zaprezentowano równieĪ rzeĨby i páaskorzeĨby Zygmunta Bukowskiego, które udostĊpniáa rodzina nieĪyjącego juĪ twórcy ludowego. WĞród rzeĨb znalazáy siĊ
m.in. sáynne Madonny oraz prace przedstawiające sceny
rodzajowe z Īycia wsi kociewskiej. Nie zabrakáo pierwszej
rzeĨby pana Zygmunta zatytuáowanej „Pani RóĪa” oraz
ostatniej – „Madonny z Dzieciątkiem”. Jak dowiedzieliĞmy
siĊ od syna rzeĨbiarza, Zygmunt Bukowski znalazá na poniemieckim cmentarzu zniszczoną gipsową figurkĊ Matki
Boskiej z Jezusem. Postanowiá dorobiü brakujące elementy
i ta znaleziona figurka staáa siĊ pierwowzorem jego ostatniej rzeĨby...
Konkurs plastyczno-fotograficzny i wystawa stanowiáy Ğwietną promocjĊ naszej Maáej Ojczyzny. Byáy równieĪ
okazją, by pokazaü szerszemu gronu talent máodych ludzi.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
KATEGORIA FOTOGRAFIA
I MIEJSCE:
Marta Zejer – Zespóá Szkóá RzemieĞlniczych i Kupieckich w Tczewie, za fotografiĊ „Pajączek”;
Katarzyna Kleina – Zespóá Szkóá Technicznych w Tczewie – „Most tczewski”.
II MIEJSCE:
Michaá Andrearczyk – Zespóá Szkóá Agrotechnicznych
i Ogólnoksztaácących w SwaroĪynie – „SáoĔce w zachmurzony dzieĔ”;
Martyna Janikowska – ZSRiK w Tczewie – „Urząd
Miejski w Tczewie”;
Paweá Gáuszkowski – ZST w Tczewie – „Dziecinne
igraszki – Otto Z.” oraz „W oczekiwaniu na wiosnĊ”;
Krzysztof Guzmann – ZST w Tczewie – za cykl fotografii „Tczewski most”.
III MIEJSCE:
àukasz Kobiaáka – ZSAiO w SwaroĪynie – za cykl pejzaĪy: „Pole kukurydzy”, „UĞpiona przyroda”, „Zachód sáoĔca”;
àukasz Komorowski – ZSAiO w SwaroĪynie – „W cieniu jabáoni”;
Andrzej SmoliĔski – ZSAiO w SwaroĪynie – „Symbol
Kociewia”.
WYRÓĩNIENIE:
Joanna Laskowska – Zespóá Szkóá Budowlanych
i OdzieĪowych w Tczewie – „SzczerbiĊcin – kapliczka”;
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Anita PieniąĪek – ZST w Tczewie – „Jezioro Rokickie”;
Patrycja Czarnecka – ZSRiK w Tczewie – „Jezioro
w Wandzinie”;
ĩaneta Garska – ZSRiK w Tczewie – „Kociewski potok”;
Iwona Drozdowska – ZSRiK w Tczewie – „WieĪa ciĞnieĔ w Tczewie”.
KATEGORIA RYSUNEK
I MIEJSCE:
Ewelina Handke – ZSRiK w Tczewie – „Stary Tczew”.
II MIEJSCE:
Michaá Baurycza – Collegium Marianum w Pelplinie
– „Klimat Jabáowieckiego Ğcierniska”;
Marcin Gaákowski – ZST w Tczewie – „Kociewska
chata”.
III MIEJSCE:
Monika Bathis – ZSBiO w Tczewie – „Siódmy cud Kociewia”;
Agnieszka Surowska – ZSRiK w Tczewie – „WieĪa ciĞnieĔ w Tczewie”.
WYRÓĩNIENIE:
Beata Bogut – ZSBiO w Tczewie – „KoĞcióá w GorzĊdzieju”;
Mateusz Wodzisáawski – ZST w Tczewie – „Kociewska
chata”.
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ADAM MURAWSKI

20-lecie reaktywowania
Koáa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych
Zajączkowa Tczewskiego

Z

anim przedstawimy w skrócie dziaáalnoĞü ZZM
Zajączkowa Tczewskiego w ostatnich 20. latach
wróümy do okresu miĊdzywojennego. SzczupáoĞü
zachowanych materiaáów historycznych nie odda w peáni
obrazu dziaáalnoĞci Związku w tym okresie. Powstaá w 1919
roku w parowozowni Tczew, przeniesionej w latach 30. do
Zajączkowa Tczewskiego. Tczewskie koáo ZZM wchodziáo
w skáad OkrĊgu GdaĔskiego. Koáo ZZM to podstawowa komórka związkowa, która byáa tworzona w oĞrodkach kolejowych liczących powyĪej 300 pracowników. Miaáa zapewniü
autonomiĊ w sprawach lokalnych.
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
dziaáaá praktycznie przez caáy okres miĊdzywojenny i miaá
zasiĊg ogólnopolski. Swoje struktury miaá rozbudowane
w dziewiĊciu okrĊgach: warszawskim, radomskim, wileĔskim, poznaĔskim, gdaĔskim, katowickim, krakowskim,
lwowskim i stanisáawowskim. Z zachowanych Ĩródeá moĪemy poznaü skáad zarządu koáa ZZM w Tczewie wybranego na walnym zebraniu 30.06.1928 roku – przewodniczący
Feliks Nierzwicki, wiceprzewodniczący Bolesáaw Szachta,
sekretarz Albin Kurowski, skarbnik Józef Tulibacki. KomisjĊ Rewizyjną tworzyli: Józef Kryczyk, Franciszek Winter
i Piotr Chmielewski.
Z raportów Kasy Gáównej ZZM dowiadujemy siĊ o wielu róĪnego rodzaju zapomogach przyznanych pracownikom
i ich rodzinom. Związek rozwijaá w szczególnoĞci akcje mające na celu obronĊ praw swych czáonków, dbając nie tylko
o polepszenie ich bytu, warunków páacy, ale takĪe pomoc
prawną, która wobec zwiĊkszonej odpowiedzialnoĞci maszynistów z powodu wypadków, miaáa dla nich szczególnie
waĪne znaczenie. ZZM niósá równieĪ pomoc swym byáym
czáonkom, a zwáaszcza wdowom i sierotom. Istniaáy juĪ
wówczas przy koáach związkowych kasy oszczĊdnoĞciowo-poĪyczkowe, poĞmiertne, zapomogowe itp. stanowiące
oparcie finansowe.
W okresie kryzysu gospodarczego, wspólnie z innymi kolejarzami, walczyli o poprawĊ warunków Īycia.
W sierpniu 1921 roku zatrzymali transporty z miĊsem
przewoĪone do GdaĔska. Za udziaá w tym strajku trzynastu kolejarzy straciáo pracĊ. W ich obronie stanĊáa zdecydowana wiĊkszoĞü kolejarzy pomorskich, w tym czáonków
ZZM. Na burzliwym wiecu w Tczewie ustalono początek
strajku na 22 sierpnia, który wybuchá najpierw w Tczewie
oraz w Toruniu i w ciągu dwóch dni objąá teren caáego
województwa pomorskiego. Po czterech dniach zostaá
stáumiony przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, które
rozkazem powoáaáo na üwiczenia wojskowe kilka roczników maszynistów i innych kolejarzy, a Ministerstwo
byáej Dzielnicy Pruskiej aresztowaáo czoáowych dziaáaczy związkowych. PracĊ podjĊto 28 sierpnia. Kolejarze
tczewskiego wĊzáa brali udziaá – jako jedyni na Pomorzu
GdaĔskim – równieĪ w ogólnopolskim strajku w PKP
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w dniu 6 listopada 1923 roku, który zostaá zdáawiony, podobnie jak ten z 1921 roku.
Oprócz codziennej pracy czynnie brali udziaá w Īyciu lokalnej spoáecznoĞci. Jednym z przykáadów jest duĪy wkáad
w latach 1931-1936 w budowĊ koĞcioáa p.w. Ğw. Józefa przy
ul. GdaĔskiej. WĞród wielu zachowanych witraĪy widnieje
jeden, którego fundatorem jest tczewski Związek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych. Niestety, pomimo wielu staraĔ,
nie udaáo siĊ ustaliü, jak i gdzie zaginąá tczewski sztandar
ZZM z okresu miĊdzywojennego.
Wybuch II wojny Ğwiatowej sprawiá, Īe dziaáalnoĞü
polskich organizacji związkowych, w tym ZZM dziaáających nie tylko w PKP, ulegáa zawieszeniu. Trzeba dodaü, Īe
pierwszymi ofiarami hitlerowskiej agresji we wrzeĞniu 1939
roku na PolskĊ byli celnicy i kolejarze z Szymankowa. Zanim jednak padáy pierwsze strzaáy i bomby bezwzglĊdnoĞci
i okrucieĔstwa niemieckiego okupanta doĞwiadczyli maszyniĞci z Tczewa: Franciszek Wojciechowski, Bazyli Sakowicz,
Stanisáaw Grenz i Matuszka. Mieli oni prowadziü 1 wrzeĞnia
na parowozach Ty 23-521 i Ty 23-685 pociągi tranzytowe
z Malborka do Rzeszy Niemieckiej przez Tczew. Wpadli
w zasadzkĊ, zdarto z nich polskie mundury, bito i wiĊziono
w noclegowni w Malborku. Niemcy wprowadzali w Īycie
akcjĊ wojskową „Aktion Zug”, czyli „Akcja pociąg”.
Czáonkowie koáa ZZM w Zajączkowie Tczewskim wstĊpują do AK, Gryfa Pomorskiego i innych organizacji podziemnych, skąd prowadzą walkĊ z hitlerowskim okupantem.
Ta bohaterska postawa polskich maszynistów zostaáa doceniona nawet przez niemieckiego okupanta. Po zakoĔczeniu
zwyciĊskiej dla nich kampanii wrzeĞniowej w jednej ze
swych broszur propagandowych hitlerowski lotnik wspomina atak na jakiĞ bezbronny polski pociąg. JuĪ po pierwszym
ataku z powietrza wszyscy pasaĪerowie – ludnoĞü cywilna
opuĞciáa pociąg i szukaáa schronienia w okolicznych rowach
i zaroĞlach. Nie ucieká tylko maszynista parowozu, który staá
w sáuĪbowym mundurze i strzelaá z karabinu do atakującego
pociąg samolotu. Lotnik niemiecki nie kryjąc podziwu tak
pisaá: „bezcelowa byáa ta jego samotna walka ze stalowym
jastrzĊbiem, atakującym pociąg, jednak on trwaá odwaĪnie
i desperacko strzelaá, aby w ten sposób niejako symbolicznie
broniü swej lokomotywy...”.
Wielu z maszynistów nie doczekaáo upragnionego
wyzwolenia, swe mĊstwo i gáĊboki patriotyzm przepáaciáo
Īyciem. Tych, którzy przeĪyli spotkaáy wysiedlenia, zsyáki
na Sybir i prawie 35 lat Īycia w Polsce Ludowej rządzonej
przez komunistów. Na mocy decyzji politycznych w roku
1947 ZZM zostaje rozwiązany. Po fali protestów i strajków
w sierpniu 1980 roku zaĞwieciáa iskierka na odrodzenie
ZZM. Powstają niezaleĪne i samorządne związki zawodowe. Są pierwsze próby reaktywowania ZZM, niestety, wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku niweczy te
wysiáki. Dopiero po jego zniesieniu 22 lipca 1983 roku oraz
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Z DZIAãALNOćCI KOLEJARSKIEJ BRACI
po obradach „Okrągáego Stoáu” trwających od 6 lutego do
5 kwietnia 1989 roku maszyniĞci postanawiają reaktywowaü
przedwojenny Związek.
W lokomotywowni Zajączkowo Tczewskie wiĊkszoĞü
maszynistów w latach 80. naleĪaáa do NSZZ „SolidarnoĞü”
tczewskiego wĊzáa kolejowego. Odczuwając jednak brak
naleĪytego wsparcia ze strony „solidarnoĞciowych” przywódców postanawiają zaáoĪyü wáasny Związek Zawodowy
Maszynistów. Gáównym inicjatorem jego powstania byá
starszy maszynista Roman Pestka. Wspólnie z Andrzejem
Gajewskim i Romanem Ossowskim stworzyli grupĊ zaáoĪycielską, reprezentując lokomotywowniĊ na spotkaniu
zaáoĪycielskim struktur ogólnopolskich ZZM w Olsztynie
20 wrzeĞnia 1989 roku.
DziaáalnoĞü reaktywowanego Związku Zawodowego Maszynistów Zajączkowa Tczewskiego datuje siĊ na
28.11.1989 roku, od zebrania wyborczego ZZM w Lokomotywowni Pozaklasowej w Zajączkowie Tczewskim, na którym dokonano pierwszych po wojnie wyborów wáadz związku. Pierwszym przewodniczącym zostaá starszy maszynista
Andrzej Gajewski, wiceprzewodniczącym Eugeniusz Kosmaczewski, sekretarzem Roman Ossowski, skarbnikiem
Roman Gąsiorowski, zaĞ czáonkami Rady ZZM zostali:
Lech Jabáonecki, Kazimierz Koprowski, Andrzej Magulski,
Tadeusz Misiak, Bogdan Smeja. Wybrano równieĪ KomisjĊ
Rewizyjną – jej przewodniczącym zostaá Roman Pestka, zaĞ
czáonkami: Gerard Muchowski i Ryszard Graban. Na tym
zebraniu wybrano równieĪ delegatów na Pierwszy Krajowy
Zjazd Delegatów ZZM w GdaĔsku Stogach (5-6 kwiecieĔ
1990 r.): Andrzeja Gajewskiego, Romana Gąsiorowskiego,
Eugeniusza Kosmaczewskiego, Romana PestkĊ. W pierwszej powojennej kadencji ZZM na szczeblu ogólnokrajowym wyróĪniaá siĊ Roman Pestka pracujący w komisji do
spraw nowelizacji przepisów i instrukcji oraz Andrzej Gajewski – doradca Prezydenta ZZM Jana Zaborowskiego.
To wáaĞnie z inicjatywy Gajewskiego wykonano sztandar
Rady Gáównej ZZM, który poĞwiĊcono 15 listopada 1992
roku w CzĊstochowie. W skáadzie pocztu sztandarowego
byá Roman Gąsiorowski. Pod koniec pierwszej kadencji
31 stycznia 1992 roku do prac w Radzie desygnowano Jerzego Czechanowskiego.
Dnia 12 lutego 1992 roku 48 delegatów wybraáo nowy
zarząd na drugą kadencjĊ: przewodniczącym zostaá ponownie Andrzej Gajewski, wiceprzewodniczącym Eugeniusz
Kosmaczewski, sekretarzem Roman Ossowski, skarbnikiem
Roman Gąsiorowski, na czáonków Rady ZZM wybrano: Jerzego Czechanowkiego, Jerzego Maksa, Tadeusza Misiaka,
Rajmunda Polenza i Henryka Sztegerhite. W skáadzie Komisji Rewizyjnej znaleĨli siĊ: przewodniczący Henryk Babiarz
oraz czáonkowie: Jerzy Mosor i Jan Szwoch. Wybrano równieĪ delegatów na Drugi Krajowy Zjazd Delegatów ZZM
w Zakopanem (1-3 kwiecieĔ 1993 r.): Andrzeja Gajewskiego i Romana Gąsiorowskiego. Jeszcze w pierwszej kadencji
z inicjatywy Gąsiorowskiego zawiązaá siĊ komitet powstania
sztandaru ZZM Zajączkowa Tczewskiego. Po okoáo dwuletniej zbiórce pieniĊdzy, wielkiej pracy spoáecznej inicjatora znalazáy siĊ Ğrodki na jego wykonanie. Wyhaftowaáa go
Anna Trutkowska (haftowaáa równieĪ sztandar Rady Gáównej ZZM) z Pracowni Haftu Artystycznego w Tczewie.
PoĞwiecenia sztandaru 17 czerwca 1993 roku dokonaá
w koĞciele p.w. Ğw. Józefa w Tczewie ks. praáat Stanisáaw
Cieniewicz. UroczystoĞü uĞwietnili licznie zaproszeni goĞcie: przedstawiciel Dyrektora Generalnego PKP Wáodzimierz Pijewski, Dyrektor Póánocnej DOKP Dominik
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Adamek, naczelnik Zarządu Trakcji i Wagonów Póánocnej
DOKP Jan Poáomski, naczelnik Zakáadu Taboru Zajączkowo Tczewskie Andrzej Wasielewski, przewodniczący Rady
Miasta Tczewa Zenon Odya, prezydent ZZM Jan Zaborowski, wiceprezydent ZZM Jerzy HaáaĞkiewicz, przewodniczący Rady OkrĊgu Póánocnego ZZM Kazimierz Ellwart oraz
poczty sztandarowe ZZM z Gniezna, Iáawy, Karsznic, Inowrocáawia, Rady Gáównej ZZM, Duszpasterstwa Kolejarzy
wĊzáa tczewskiego, „SolidarnoĞci” Zajączkowo Tczewskie.
Poczet sztandarowy ZZM tworzyli maszyniĞci: Roman Gąsiorowski – chorąĪy oraz Roman Ossowski i Rajmund Polenz.
Dnia 4 kwietna 1997 roku 50 delegatów wybraáo zarząd
na trzecią kadencjĊ: przewodniczącym zostaá Eugeniusz
Kosmaczewski, jego zastĊpcą Andrzej Gajewski, sekretarzem Jerzy Czechanowski, skarbnikiem Jerzy Mosor. Na
czáonków Rady wybrani zostali: Zenon Niemczyk, Roman
Ossowski, Henryk Sztegerhite, Adam UrbaĔski, Aleksander Wáodarz. KomisjĊ Rewizyjną tworzyli: Henryk Babiarz – przewodniczący, Leonard Spindel i Ryszard Arendt
czáonkowie. Dokonano wyborów delegatów na Trzeci Krajowy Zjazd Delegatów ZZM w DĨwirzynie (11-12 kwiecieĔ 1997 r.): Eugeniusza Kosmaczewskiego i Andrzeja Gajewskiego. W poáowie kadencji 15 maja 1999 roku
z powodu rezygnacji dwóch czáonków desygnowano – Andrzeja Kucharskiego i Romana Matysiaka.
Dnia 11 maja 2001 roku wybrano zarząd na czwartą kadencjĊ: przewodniczącym zostaá Roman Pestka, wiceprzewodniczącym Tomasz RogosiĔski, sekretarzem Andrzej Dajer, skarbnikiem Adam Murawski. Czáonkani Rady zostali:
Ryszard Arendt, Jan Block, Andrzej Magulski, Zbigniew
Pastwa, Szczepan KarpiĔski. KomisjĊ Rewizyjną tworzyli:
Andrzej Gajewski – przewodniczący, Krzysztof WiĞniewski i Kazimierz Koprowski – czáonkowie. Delegatami na
Czwarty Krajowy Zjazd Delegatów ZZM w Prądocinie
(4-6 czerwca 2001 r.) – zostali Andrzej Gajewski i Tomasz
RogosiĔski. Na nastĊpne Krajowe Zjazdy sprawozdawcze
i nadzwyczajne Delegatów ZZM czwartej kadencji wytypowano Romana PestkĊ i Adama Murawskiego.
Dnia 11 marca 2005 roku 67 delegatów wybraáo nowy
zarząd na piątą kadencjĊ: nowym przewodniczącym zostaá
Jerzy Mosor, wiceprzewodniczącymi Andrzej Magulski
i Adam Murawski, któremu równieĪ powierzono peánienie
funkcji skarbnika, sekretarzem ponownie zostaá Andrzej
Dajer. Czáonkami Rady zostali: Ryszard Arendt, Dariusz
Geádon, Szczepan KarpiĔski, Andrzej Kucharski, Tomasz
RogosiĔski. Wybrano nową KomisjĊ Rewizyjną w skáadzie:
Krzysztof WiĞniewski – przewodniczący, Zbigniew Stanek
i Piotr Rytelewski czáonkowie. Dokonano wyboru delegatów na Piąty Krajowy Zjazd Delegatów ZZM w Krynicy
Zdroju (7-9 czerwca 2005 r.) Jerzego Mosora i Adama Murawskiego.
Jednym z celów, które postawiáa sobie nowo wybrana
Rada byáo wybudowanie na terenie lokomotywowni kapliczki Ğw. Katarzyny – patronki kolejarzy. Miaáo to byü coĞ
w rodzaju wotum wdziĊcznoĞci dla PapieĪa Polaka – Jana
Pawáa II zmaráego 2 kwietnia 2005 roku. WczeĞniej czáonkowie ZZM odnowili parowóz-pomnik Oi2-29, uĞwietniający pracĊ druĪyn trakcyjnych. To obok tego parowozu stanĊáa
kapliczka Ğw. Katarzyny. NajwiĊkszy wkáad w jej budowĊ
mieli maszyniĞci Szczepan KarpiĔski, Gerard Muchowski,
Kazimierz Koprowski, Kazimierz Kosiedowski. Dnia 28 listopada 2005 roku odbyáa siĊ uroczystoĞü odsáoniĊcia i po- c
ĞwiĊcenia kapliczki. Na uroczystoĞü przybyli: wicemarszaáek 24-25
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Z DZIAãALNOćCI KOLEJARSKIEJ BRACI
Senatu RP – Maciej PáaĪyĔski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – Krzysztof
Cieüka, dziekan dekanatu tczewskiego – ks. praáat Stanisáaw
Cieniewicz, diecezjalny kapelan kolejarzy – ks. kanonik Jan
Antoni Ostrowski, proboszcz parafii Ğw. Józefa w Tczewie
– ks. dr Antoni Dunajski, wicedyrektor ZT Gdynia – Iwona
Frankiewicz, przewodniczący ZZM ZT Gdynia – Kazimierz
Engler, przewodniczący ZZK ZT Gdynia – Jan àebkowski,
przewodniczący NSZZ „SolidarnoĞü” ZT Gdynia – Jan SáawiĔski. Obecni byli równieĪ przedstawiciele wáadz samorządowych Tczewa, prasy, radia i telewizji regionalnej oraz
maszyniĞci i pracownicy sekcji Zajączkowo Tczewskie wraz
z rodzinami.
Przy kapliczce wartĊ honorową zaciągnĊáy cztery poczty
sztandarowe: ZZM Zaj. Tczew., Duszpasterstwa Kolejarzy wĊzáa tczewskiego, „SolidarnoĞci” Zaj. Tczew. i „SolidarnoĞci”
ZT Gdynia. Podczas caáej uroczystoĞci graáa parafialna orkiestra dĊta z Lipusza. Po powitaniu zebranych osób przez
naczelnika sekcji eksploatacji taboru trakcyjnego w Zaj.
Tczew. – Andrzeja Gajewskiego symbolicznego przeciĊcia
wstĊgi i odsáoniĊcia kapliczki dokonali wspólnie: ks. kanonik Jan Antoni Ostrowski i Iwona Frankiewicz. NastĊpnie
Andrzej Magulski w krótkich sáowach przedstawiá biografiĊ
Ğw. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz jak to siĊ staáo, Īe zostaáa ona patronką kolejarzy. Po tym wystąpieniu gáos zabraá
ks. praáat Stanisáaw Cieniewicz: „Najbardziej cieszy mnie,
Īe Īaden ksiądz was do tego nie namawiaá – powiedziaá
–NosiliĞcie w sercu taki zamiar i go zrealizowaliĞcie”. PóĨniej odmówiá modlitwĊ dziĊkczynną i dokonaá poĞwiĊcenia
kapliczki. PóĨniej Adam Murawski odczytaá Akt Erekcyjny,
a Andrzej Gajewski podziĊkowaá wszystkim, którzy przyczynili siĊ w jakikolwiek sposób do powstania kapliczki,
a w szczególnoĞci sponsorom i twórcy ludowemu – rzeĨbiarzowi Jerzemu KamiĔskiemu z BaráoĪna, projektantowi
– Januszowi Jareckiemu – Radcy Kolejowemu z ZT Gdynia,
budowniczym kapliczki oraz tym wszystkim maszynistom,
którzy brali udziaá w pracach pomocniczych. Na zakoĔczenie uroczystoĞci Jerzy Mosor oraz Jerzy KamiĔski wrĊczyli skromne upominki ufundowane przez RadĊ Koáa ZZM
– páaskorzeĨby „Chrystusa Cierpiącego” wykonane przez
rzeĨbiarza z BaráoĪna. Otrzymali je: ks. Stanisáaw Cieniewicz, ks. Jan Antoni Ostrowski, Iwona Frankiewicz oraz budowniczowie kapliczki: Janusz Jarecki, Szczepan KarpiĔski,
Gerard Muchowski, Kazimierz Koprowski, Kazimierz Kosiedowski, Marek Bielecki, Mariusz Kurkowski i Eugeniusz
Kosmaczewski.
Po zakoĔczeniu uroczystoĞci wszyscy udali siĊ do koĞcioáa p.w. Ğw. Józefa przy ul. GdaĔskiej w Tczewie, gdzie
zostaáa odprawiona msza Ğw. w intencji kolejarzy i ich rodzin
koncelebrowana przez ks. Jana Antoniego Ostrowskiego
w asyĞcie ksiĊĪy: Stanisáawa Cieniewicza, Antoniego Dunajskiego i Piotra Wysgi.
Warto wspomnieü jeszcze jedno waĪne wydarzenie przypadające na czas trwania piątej kadencji ZZM.
17.06.2008 roku przypadáa 15. rocznica poĞwiĊcenia sztandaru ZZM Zajączkowa Tczewskiego. Z okazji tej rocznicy
w koĞciele p.w. Ğw. Józefa ks. praáat Stanisáaw Cieniewicz
odprawiá uroczystą mszĊ Ğw. koncelebrowaną w intencji maszynistów i ich rodzin. Uczestniczyáo w niej piĊü pocztów
sztandarowych: ZZM Zaj. Tczew., Duszpasterstwa Kolejarzy wĊzáa tczewskiego, ZZM Gdynia Grabówek, ZZM SKM
w TrójmieĞcie, „SolidarnoĞci” Zaj. Tczew.
Adam Murawski takimi sáowami powitaá ksiĊĪy oraz
wszystkich uczestników tej liturgii: „Czcigodny ksiĊĪe dziekanie! Dokáadnie dzisiaj mija 15 lat – kiedy to w tej Ğwiątyni
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wybudowanej w wiĊkszoĞci kolejarskimi rĊkoma ĞwiĊciáeĞ
nasz sztandar – sztandar Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Zajączkowa Tczewskiego. Jak mówiá
Prymas Tysiąclecia Kardynaá Stefan WyszyĔski – sztandar
to symbol, ĞwiĊtoĞü, a Jego miejsce tkwi gdzieĞ miĊdzy
hymnem narodowym, a przysiĊgą wojskową. Dzisiaj w 15.
rocznicĊ poĞwiĊcenia naszego sztandaru, naszego symbolu
– w imieniu Rady Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Zajączkowie Tczewskim proszĊ Was drodzy
kapáani o odprawienie tej mszy Ğw. w intencji maszynistów
i ich rodzin”. W liturgii sáowa aktywnie uczestniczyá Janusz
Chyáa oraz Marek PiwoĔski. Prezenty dla ksiĊĪy niosáa trójka maszynistów, która 15 lat temu byáa w poczcie sztandarowym ZZM: Roman Ossowski oraz obecni emeryci: Roman
Gąsiorowski, Rajmund Polenz. Chleb i winogrona, hostiĊ
oraz wodĊ i wino nieĞli: Jerzy Mosor, Andrzej Magulski,
Andrzej Kucharski i Krzysztof WiĞniewski. Trwaáym Ğladem tych uroczystoĞci bĊdzie specjalny datownik okolicznoĞciowy wydany przez PocztĊ Polską oraz kartka pocztowa
beznominaáowa wydana przez Centrum Sieci Pocztowej oddziaá regionalny GdaĔsk w nakáadzie 5.000 sztuk.
Dnia 16 marca 2009 roku 52 delegatów wybraáo nowy
zarząd na szóstą kadencjĊ: przewodniczącym zostaá Andrzej
Magulski, wiceprzewodniczącymi Jerzy Mosor i Adam Murawski, któremu powierzono równieĪ, po raz trzeci z rzĊdu
funkcjĊ skarbnika, sekretarzem równieĪ po raz trzeci zostaá
wybrany Andrzej Dajer. Na czáonków Rady ZZM wybrano:
Ryszarda Arendta, Dariusza Geádona, Zbigniewa PastwĊ,
Zbigniewa Stanka, Henryka Sztegerhite. W skáad Komisji
Rewizyjnej weszli: Janusz Linda – przewodniczący, Piotr
Rytelewski, Rafaá Latuszewski – czáonkowie. Dokonano
wyboru delegatów na Szósty Krajowy Zjazd Delegatów
ZZM w Augustowie (3-5 czerwiec 2009 r.): Andrzeja Magulskiego i Adama Murawskiego.
Przed nowo wybraną Radą stoją ogromne wyzwania
– kolejna nieprzemyĞlana restrukturyzacja w PKP, prowadząca praktycznie do pozbawienia narodowego charakteru Polskich Kolei PaĔstwowych sprawia, Īe dziaáalnoĞü
Związku Zawodowego Maszynistów musi skupiü siĊ przede
wszystkim na obronie miejsc pracy druĪyn trakcyjnych.
Nasi rządzący i pracodawcy zwalniając wykwalifikowaną
i doĞwiadczoną kadrĊ zapominają o tym, Īe jest ona warunkiem bezpieczeĔstwa podróĪnych. Tego zawodu nie sposób
nauczyü siĊ na uczelni, czy teĪ z ksiąĪek. Praktyczną wiedzĊ
i doĞwiadczenie maszynista zdobywa najpierw w warsztacie, potem na kolejowym szlaku – wieloletnią jazdą jako
„szkoleniec” i pomocnik maszynisty. ĝrednia wieku maszynisty to prawie 48 lat, a nastĊpców nie widaü – máodych
ludzi odstraszają niskie zarobki oraz ciĊĪki i nienormowany
charakter pracy. Jeszcze nie tak dawno mówiono: maszynista idzie na sáuĪbĊ, a nie do pracy. Zaszczytna to sáuĪba
– doba maszynisty kolejowego nie rozróĪnia pory dnia
i nocy, dnia powszedniego i Ğwiąt. Nie sposób roztrwoniü
tego, o co walczyáo wiele pokoleĔ polskich maszynistów.
Od czasu reaktywowania ZZM Zajączkowa Tczewskiego przez minione prawie 20 lat podejmowano wiele dziaáaĔ
mających na celu poprawĊ warunków bezpieczeĔstwa ruchu i pracy maszynisty oraz bytu druĪyn trakcyjnych i ich
rodzin. Czáonkowie Związku podejmowali zdecydowane
dziaáania przeciw zwalnianiu z pracy pracowników druĪyn
trakcyjnych. Organizowali pikiety przeciw zabieraniu ĞwiadczeĔ kolejowych, wielokrotnie ogáaszali pogotowie strajkowe, brali czynny udziaá w wielu akcjach protestacyjnych
i strajkach – jak chociaĪby w Sáupsku w maju 1990 roku,
wspierali kolegów biorących udziaá w strajku gáodowym
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na Dworcu Centralnym w Warszawie 16-28 wrzeĞnia 1991
roku, brali czynny udziaá w strajku ogólnopolskim maszynistów sieci kolejowej w dniach 17-19 czerwca 1998 roku.
Ówczesny przewodniczący Związku Roman Pestka braá
udziaá w ogólnopolskiej gáodówce kolejarzy w dniach 16-19
grudzieĔ 2003 roku. Czáonkowie pikietowali przed siedzibą
Sejmu RP 13 stycznia i 2 grudnia 2004 roku oraz 5 grudnia
2005 roku przed siedzibą gmachu centrali PKP S.A. przy
ul. SzczĊĞliwickiej w Warszawie, 5 lipca 2006 roku przed
siedzibą PKP Cargo S.A. przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie, 19 grudnia 2006 roku przed Ministerstwem Pracy i Polityki Spoáecznej w Warszawie.
Związkowcy aktywnie uczestniczą w uroczystoĞciach patriotyczno-religijnych czy rocznicowych miasta
Tczewa i regionu. Rokrocznie od 1990 roku biorą udziaá
w uroczystoĞciach rocznicowych wybuchu II wojny Ğwiatowej w Tczewie i Szymankowie, gdzie oddają hoád kolejarzom i celnikom z Szymankowa, saperom i Īoánierzom
II Batalionu Strzelców z Tczewa, z okazji odzyskania przez
PolskĊ NiepodlegáoĞci 11 listopada, 3 maja – uchwalenia
Konstytucji 3 Maja organizowanych przez samorząd Tczewa. JeĪdĪą na coroczne pielgrzymki kolejarzy do CzĊstochowy z pocztem sztandarowym Związku, z okazji Dnia
Kolejarza uczestniczą we mszach Ğw. odprawianych w intencji kolejarzy i ich rodzin, a takĪe we mszach Ğw. polowych
odprawianych we wrzeĞniu w Lesie SzpĊgawskim – jednym
z pierwszych i gáównych miejsc masowego ludobójstwa
dokonanego przez hitlerowców na mieszkaĔcach Pomorza
GdaĔskiego we wrzeĞniu 1939 roku W Lesie SzpĊgawskim
rozstrzelano okoáo 7.000 mieszkaĔców powiatów, gáównie
starogardzkiego, tczewskiego i gniewskiego – wĞród nich
znajdowali siĊ kolejarze i maszyniĞci wĊzáa tczewskiego.
CzĊsto sami organizują imprezy sportowo-rekreacyjne
dla czáonków i ich rodzin, m.in. mecze piákarskie, wyjazdy
na wspólne wĊdkowanie czy grzyby, wycieczki i festyny rodzinne. Aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Rady Krajowej ZZM i w Ogólnopolskich Obchodach Europejskiego Dnia
Maszynisty Kolejowego czy ogólnopolskich turniejach piáki
noĪnej o Puchar Prezydenta ZZM i Prezesa PKP Cargo S.A.
Posiadają wáasną KronikĊ ZZM, którą prowadzi Adam
Murawski. Zawarto w niej zarys historii kolei na Ğwiecie
i w Polsce, historiĊ tczewskiego wĊzáa kolejowego, kolejarskich związków zawodowych oraz bardzo szczegóáowe kalendarium Związku od czasu jego reaktywowania. KronikĊ
wzbogaca wiele unikatowych zdjĊü, dokumentów i innych
pamiątek. Adam Murawski, który stanąá na czele zespoáu ds.
historii ZZM, wspólnie z Kazimierzem Jamrozikiem z Katowic i Leonem Gójskim ze SkarĪyska Kamiennej, ma równieĪ bardzo duĪy wkáad w przygotowanie ogólnopolskiej
Kroniki ZZM, która powstaáa w ubiegáym roku.
Do najbardziej zasáuĪonych czáonków w ostatnim
dwudziestoleciu moĪna zaliczyü zaáoĪycieli reaktywowanego po wojnie ZZM, nie tylko w Zajączkowie, ale takĪe
i w Polsce Romana PestkĊ, Andrzeja Gajewskiego, Romana Ossowskiego. Trzeba dodaü, Īe Andrzej Gajewski przez
trzy kadencje peániá rolĊ doradcy Prezydenta ZZM Jana Zaborowskiego, równieĪ przez trzy kadencje pracowaá w komisji statutowej jako jej przewodniczący; ma wielki udziaá
w przygotowanie statutu ZZM w jego pierwszych trzech
wersjach. Pracowaá równieĪ w komisji páacowej oraz braá
czynny udziaá w opracowywaniu ukáadów zbiorowych pracy. Poza tą trójką na wyróĪnienie zasáugują: Jerzy Mosor
i Eugeniusz Kosmaczewski oraz Roman Gąsiorowski, Andrzej Magulski, Ryszard Arendt, Jerzy Czechanowski, Andrzej Dajer i Henryk Sztegerhite.
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Tradycje
Wielkanocne
W niedzielĊ dnia 29 marca 2009 roku zakoĔczyá
siĊ I Festiwal Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu.
Impreza odbywaáa siĊ w Pelplinie i trwaáa cztery dni
od 26 do 29 marca br. Wydarzenie zorganizowane zostaáo przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet we wspóápracy z Miejskim OĞrodkiem Kultury
w Pelplinie w ramach zadania dofinansowanego przez
Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie oraz sponsorów: Bank Spóádzielczy w Tczewie, Bank Spóádzielczy
w Skórczu, Leszeka Melera i Stanisáawa RąbaáĊ. Festiwal patronatem honorowym objąá Starosta Tczewski
i Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie.
Celem Festiwalu byáa szeroka prezentacja tradycji,
zwyczajów, potraw i stoáu wielkanocnego oraz folkloru,
gwary i stroju ludowego, a takĪe prezentacja twórców
ludowych i dorobku Kóá GospodyĔ Wiejskich z terenu
powiatu tczewskiego. Impreza ta niewątpliwie przyczyniáa siĊ do promocji kultury regionu, a caáoĞü sprzyjaáa
wypoczynkowi, rozrywce i dobrej zabawie.

I dzieę Festiwalu
– Miejska Biblioteka Publiczna
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roczystego otwarcia Festiwalu dokonaáa Krystyna
Gierszewska – prezes Kociewskiego Forum Kobiet,
która przywitaáa goĞci, licznie zgromadzoną máodzieĪ i wszystkich zebranych. GoĞümi byli: Andrzej Grzyb
– senator RP, prof. Maria Pająkowska-Kensik, Adam Kaszowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, Jolanta
Ligmanowska – sekretarz gminy Pelplin, Roman PruszyĔski
i Wiesáaw ĝwitaáa, radni Rady Miejskiej w Pelplinie, Marta
Stalkowska – Wydziaá Promocji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Tczewie, ElĪbieta Hoffmann – wiceprezes
Banku Spóádzielczego w Skórczu, Mirosáaw Kalkowski
– Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim, Dorota Sakowska – dyrektor Miejskiej
Biblioteki w Pelplinie, Emilia Laskowska – Lokalna Organizacja Turystyczna w Tczewie, ks. Ireneusz SmagliĔski
– dyrektor Radia Gáos, a takĪe przedstawiciele mediów
i lokalnych gazet. NastĊpnie wystąpiá Adam Kaszowicz,
który przywitaá goĞci i uczestników oraz pokreĞliá znaczenie
i waĪnoĞü pielĊgnowania tradycji.
Podczas I dnia Festiwalu uroczyĞcie otwarta zostaáa wystawa kącika regionalnego, rzeĨb, haftu i malarstwa zatytuáowana „TwórczoĞü na Kociewiu”. Otwarcia dokonaá Piotr àaga
– dyrektor Miejskiego OĞrodka Kultury w Pelplinie i wspóáorganizator Festiwalu. Przedstawiá równieĪ obecnych twórców
z Kociewia: ReginĊ Matuszewską, Zenona Miszewskiego i Jerzego KamiĔskiego. Swoje prace wystawili takĪe Anna Matuszewska, Maria Leszman, Katarzyna Nowak, Anna LedwoĪyw c
oraz Tomasz Bednarski. Na wystawie zaprezentowane zostaáy 28
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WOKÓã REGIONALIZACJI
wielkie pisanki, wykonane przez dzieci z Zespoáu Ksztaácenia
i Wychowania w Rudnie Filia Lignowy Szlacheckie. W dniu
otwarcia wystawĊ obejrzaáo okoáo 100 osób.
NastĊpnie w goĞcinnych pomieszczeniach Biblioteki
wystąpiá zespóá „Gzuby z PelpliĔskiej Dwójki” pod opieką
paĔ Katarzyny BĊbenek i Marii Sikory przedstawiając gadki
i taĔce kociewskie.
Tego samego dnia odbyáa siĊ równieĪ prelekcja na temat dziedzictwa kulturowego Kociewia, którą prowadziáa
prof. Maria Pająkowska-Kensik. Mówiáa m.in. o tradycjach
związanych z Wielkanocą, o elementach i zwyczaju wy-

T

platania palmy kociewskiej oraz o sposobie jej wykonania.
W prelekcji licznie uczestniczyáa máodzieĪ z pelpliĔskich
szkóá oraz mieszkaĔcy.
Po kociewskim poczĊstunku przygotowanym przez
panie z Kóá GospodyĔ Wiejskich gminy Pelplin odbyáa
siĊ „Gala Malowania Jaja”, czyli warsztaty kraszankowe
dla dzieci przedszkolnych i szkóá podstawowych. Dzieci
poznaáy róĪne techniki zdobienia jaj na stóá wielkanocny.
DuĪe zainteresowanie wzbudziá dawny sposób barwienia jaj
w áupinach cebuli i orzecha wáoskiego. W warsztatach
uczestniczyáo ponad 50 dzieci.

II dzieę Festiwalu – Miejska Biblioteka Publiczna

en dzieĔ poĞwiecony byá gwarze kociewskiej. Przeprowadzono „Konkurs Gwary Kociewskiej” adresowany do dzieci, máodzieĪy szkolnej i dorosáych.
W konkursie obowiązywaá wystĊp solo. Uczestnik prezentowaá wyáącznie kociewskie gadki, wiersze i inne utwory
„mówione” w gwarze kociewskiej. Uczestniczyáo w nim 25
wykonawców, a oceniaáo profesjonalne jury w skáadzie: Jan
Ejankowski – znany regionalista, zaáoĪyciel zespoáu „Piaseckie Kociewiaki”, Izabela Janeczek – nauczyciel ZS nr 1
z Pelplina, Anna Pielecka – pracownik Miejskiego OĞrodka
Kultury w Pelplinie.
Oto wyniki konkursu:
Kategoria I
1. Korneliusz Tokarski – ZKiW Rudno, SP Lignowy Szlacheckie;
2. Oliwia Janakowska – ZS Rajkowy;

3. Adrian Miklasiewicz – ZKiW Kulice;
wyróĪnienie: Daria Staniszewska – ZS nr 2 w Pelplinie.
Kategoria II
1. Iga Rogaczewska – ZS nr 1 w Pelplinie;
2. Agata Kowalewska – ZS nr 2 w Pelplinie;
3. Weronika Krajnik – ZKiW Kulice;
wyróĪnienie: Wiktoria Báawat – ZKiW Kulice.
Kategoria III
1. Dorota Podjacka – ZKiW Kulice;
2. Syndia Kalisz – ZKiW Kulice;
2. Dominika Piotrowska – ZS nr 1 w Pelplinie;
3. Paulina BieliĔska – ZS nr 1 w Pelplinie;
3. Natalia Wensierska – ZS nr 2 w Pelplinie.
Kategoria IV
1. Magdalena Boschke – ZS nr 1 w Pelplinie;
wyróĪnienie: Patrycja Kowalska – LO Pelplin.

III dzieę Festiwalu – ulica Mickiewicza i okolice targowiska miejskiego

W

tym dniu gáówna ulica miasta tĊtniáa kociewskimi rytmami i pachniaáa regionalnymi
smakoáykami. Kapela kociewska w kolorowych strojach, grając i Ğpiewając, zachĊcaáa do udziaáu
w Festiwalu, a na straganie swoje baby, baranki wiel-

P

IV dzieę Festiwalu – plac przy Polo-Markecie

unktem kulminacyjnym caáego Festiwalu byáa nie-

dziela, podczas której przeprowadzono GalĊ Finaáową. Ostatniego dnia organizatorzy przygotowali
m.in.: wystĊpy folklorystyczne, skecze, scenki o tradycjach
na Kociewiu w wykonaniu przedszkolaków z Rajków, zespoáu „Modraki” z Pelplina, zespoáu „Gzuby z PelpliĔskiej
Dwójki” oraz „Burczybasa” z Gniewa. Swoisty kiermasz
ozdób i dekoracji Ğwiątecznych, a takĪe mazurków i bab
przygotowaáy panie z Kóá GospodyĔ Wiejskich z terenu
gminy Pelplin i z oĞciennych gmin. Senator Andrzej Grzyb
przeprowadziá lekcjĊ gotowania Īurku, a pomagaáy panie
z Koáa GospodyĔ Wiejskich z Rudna. Zupy starczyáo dla
wszystkich uczestników Gali, a jej zapach przyciągaá coraz
wiĊcej smakoszy tej wielkanocnej potrawy. Atrakcją byá
równieĪ pokaz dekorowania mazurka, wyrabianie baranka
z masáa oraz ukáadanie kociewskiej palmy wielkanocnej.
W ramach I Festiwalu Tradycji Wielkanocnych na Kociewiu zostaáy ogáoszone dwa konkursy skierowane do Kóá
GospodyĔ Wiejskich z powiatu tczewskiego. Prace zgáoszone do obydwu konkursów oceniaáo trzyosobowe jury
skáadające siĊ ze specjalistów (etnologa i pracowników cukierni).
Konkurs na „Mazurek Wielkanocny”. Mazurki wykonane byáy (zgodnie z wymogami konkursu) z ciasta kruchego, z marmoladą lub owocami i orzechami, wykoĔczone
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kanocne, mazurki i ozdoby Ğwiąteczne wystawiáy panie
z Kóá GospodyĔ Wiejskich. Smakowite baby gotowane
i piaskowe szybko trafiaáy do koszyków przechodniów.
Kramy cieszyáy siĊ zainteresowaniem takĪe turystów
z àeby.

polewą. Mazurki miaáy róĪne ksztaáty, polewy róĪne kolory
i smaki, a dekoracja w postaci marcepanowych wáasnorĊcznie wykonanych zajączków i palemek, to prawdziwy kunszt
cukierniczy. Do konkursu na „Mazurek Wielkanocny ” zgáoszono 10 ciast. I miejsce zajĊáo KGW Lipia Góra, II – KGW
Pomyje i III – KGW Rajkowy.
Konkurs na „Kociewską palmĊ wielkanocną” miaá na
celu zachowanie tradycyjnego sposobu wykonywania palmy
wielkanocnej na Kociewiu. Palma powinna zawieraü gaáązki
wierzby, brzozy, bukszpanu oraz kwiaty wiosenne i papierowe dodatki z bibuáy. Kolorystyka dowolna. WysokoĞü palmy
– 50 cm. ZwyciĊska palma wziĊáa udziaá w „ĝwiĊcie Palmy”
w Gogolewie dnia 5 kwietnia br. Do konkursu zgáoszono 12
palm. I miejsce przypadáo KGW Radostowo, II – KGW Pomyje i III – KGW Lignowy Szlacheckie.
Nagrody w obu konkursach ufundowaá i wrĊczyá Witold
Sosnowski – Starosta Tczewski.
Kociewskie Forum Kobiet serdecznie dziĊkuje
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wáączyli siĊ
w dziaáania Festiwalu, bowiem wydarzenia takie sprzyjają szerzeniu kultury zakrzewionej w tradycji naszych
ojców i są bardzo istotne dla podtrzymywania i rozwoju
kultury naszej „Maáej Ojczyzny” – Kociewia, a takĪe
ksztaátują przynaleĪnoĞü lokalną.
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BRACTWO KERIN

W

ostatnich kilku latach bardzo popularne staáo siĊ
odtwórstwo historyczne. W Polsce powstaáo na
przestrzeni kilkunastu lat wiele grup ukazujących
w niezwykle atrakcyjny sposób historiĊ. Ta dziedzina edukacji i zabawy polega na zaprezentowaniu wydarzeĔ historycznych w Īywy i interesujący sposób. Tak zwane „Īywe lekcje
historii”, jak sama nazwa sugeruje, polegają na aktywnym
w nich uczestnictwie obserwatorów spektaklu. Mają wiĊc oni
swój udziaá w przedstawianych wydarzeniach, dziĊki czemu
wcielają siĊ w róĪnorakie postacie z epok historycznych.
Jedną z tego rodzaju grup jest dziaáająca od 1997 roku
Braü Rycerska Kerin. Jej zaáoĪycielem i organizatorem jest
Robert Nowakowski, historyk od lat pasjonujący siĊ epoką
Ğredniowiecza. Czáonkowie Bractwa dziaáają gáównie na
terenie Pomorza, ale czĊsto bywają zapraszani w znacznie
dalsze zakątki Polski, a nawet poza jej granice. W początkach swojej dziaáalnoĞci grupa prezentowaáa jedną epokĊ
historyczną – Ğredniowiecze. Uczniowie, bo zwykle to oni
byli odbiorcami, mogli dowiedzieü siĊ jak zostaü rycerzem,
jakie byáy poszczególne stopnie i obwarowania, aby ten cel
osiągnąü. Prezentowane fakty byáy i są nadal okraszone sporą dawką naprawdĊ dobrego humoru, co powoduje, iĪ caáoĞü
zamienia siĊ w miáą zabawĊ. Podczas tego pokazu Braü Ke-

wieku. Widzowie przenoszą siĊ 400 lat wstecz w puszczĊ,
w której odbywa siĊ polowanie. Prowadzący opowiadając
w interesujący sposób prezentuje okres wojen z Kozakami.
Uczniowie mają moĪliwoĞü przymierzenia zbroi husarskich.
Pokaz ten koĔczy siĊ równieĪ walką, tym razem miĊdzy Kozakiem a polskim szlachcicem.
Dla tych, którzy zapragną obejrzeü i uczestniczyü w Īyciu staroĪytnych, bractwo przygotowaáo spektakl dotyczący
Egiptu, Grecji i Rzymu. W tej epoce wywód prowadzącego
poparty jest prezentacją stroju áucznika egipskiego, który
przyodziewa ktoĞ z oglądających. Inny uczestnik moĪe wcieliü siĊ w postaü hoplity i rzymskiego senatora. Ciekawym
elementem jest walka oficera legionu rzymskiego za pomocą
gladiusa z wojownikiem germaĔskim walczącym wáócznią.
Braü Kerin postanowiáa urozmaiciü swe pokazy tworząc spektakl umieszczony w realiach X wieku, mianowicie
w czasach Wikingów i Mieszka I. W tej inscenizacji moĪna
dowiedzieü siĊ, jak wyglądaá Ğlub Mieszka i Dobrawy, a takĪe
chrzest pierwszego polskiego wáadcy. Atrakcją jest na pewno
moĪliwoĞü zaáoĪenia stroju Wikinga, co czĊsto rozbudza wyobraĨniĊ, szczególnie uczniów klas szkoáy podstawowej.
Bractwo odwiedziáo juĪ setki polskich szkóá, w których
prezentowaáo wymienione spektakle. Warto podkreĞliü, Īe

SEWERYN PAUCH

Historia wiecznie Īywa
rin uĪywa eksponatów do záudzenia przypominających Ğredniowieczne oryginaáy. Uczestnicy mogą wiĊc przebraü siĊ
w zbrojĊ rycerską, stroje zakonów rycerskich. Dodatkową
atrakcją jest moĪliwoĞü sprawdzenia siĊ w walce, mianowicie na miecze i topory. Uczestnicy mogą oceniü celnoĞü
swojego oka podczas strzelania z áuku lub kuszy. Dla niepokornych znajdzie siĊ miejsce w dybach. CzĊsto po zaáoĪeniu
na siebie peánego rynsztunku naleĪy wykonaü szereg zadaĔ
(czyli üwiczeĔ gimnastycznych) wskazanych przez prowadzącego. Wielką atrakcją jest moĪliwoĞü obejrzenia walki na
miecze miĊdzy czáonkami bractwa.
PoniewaĪ Ğredniowiecze jest epoką doĞü czĊsto prezentowaną w podrĊcznikach i filmie, po pewnym czasie Braü
Kerin zaczĊáa prezentowaü kolejne epoki. Pojawiáa siĊ moĪliwoĞü uczestnictwa w Īyciu Rzeczypospolitej w XVI i XVII

CzĊĞü czáonków Bractwa Kerin
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grupa nie trzyma siĊ sztywnych ram i poszczególne epoki
zawsze są nieco zmodyfikowane. Mówiąc krótko – jeĞli dziĞ
ktoĞ widziaá pokaz Kerin, za rok na pewno bĊdzie on miaá
kilka nowych elementów. Wynika to z chĊci wzbogacenia
wraĪeĔ odbiorców i nabywania doĞwiadczenia przez odtwórców. Dla osób naprawdĊ spragnionych mocnych wraĪeĔ czekają turnieje rycerskie: áucznicze, strzelanie z repliki
XVII-wiecznego szwedzkiego lub holenderskiego muszkietu. Damy mogą nauczyü siĊ taĔców dworskich, podczas
gdy ich panowie uczestniczą w nocnej inscenizacji palenia
wioski. Aby jednak nie wyciągnąü wniosków, iĪ Kerin propaguje zbyt brutalny obraz minionej rzeczywistoĞci, warto
dla zupeánego relaksu wziąü udziaá w zabawach plebejskich.
MoĪna wtedy poskakaü w workach, rzucaü máotem bojowym, piü nektar àokietka na czas, ciągnąü kapustĊ, podnosiü
kolczugĊ jedną rĊką i uczestniczyü w innych równie egzotycznych konkurencjach.
W marcu 2008 roku Bractwo rozpoczĊáo budowĊ wczesnoĞredniowiecznego grodu w àebie, natomiast nieco wczeĞniej powoáaáo FundacjĊ Kerin, mającą propagowaü historiĊ
za pomocą edukacji historycznej.
Grup rekonstruujących historiĊ jest w Polsce wiele, jednak warto na opisanym przykáadzie Braci Kerin zwróciü
uwagĊ na róĪnorodnoĞü ich dziaáaĔ. Przyczyniają siĊ one
do kultywowania tradycji i szerzenia wiedzy o przeszáoĞci
w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Dodatkowo zachĊcają
do uczestnictwa w imprezach plenerowych nie tylko jako
widz, ale takĪe jako uczestnik. MoĪe w niedalekiej przyszáoĞci czytelnicy Kociewskiego Magazynu Regionalnego
postanowią wybraü siĊ w poáowie lipca na inscenizacjĊ bitwy pod Grunwaldem. Tym, którzy nie mają ochoty na dalekie podróĪe, polecam obejrzenie w sierpniu dwudniowej Bitwy Dwóch Wazów pod Gniewem – nota bene najwiĊkszej
XVII-wiecznej inscenizacji w Polsce.
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MICHAã BOROCH

Z Kociewia na trony Europy

P

o podboju Pomorza Wschodniego przez Bolesáawa Krzywoustego
(1116 roku) kraina ta
zostaáa
bezpoĞrednio
podporządkowana ksiĊciu polskiemu. Najradykalniej
postąpiono
z tzw. ksiĊstwem nakielskim pozostającym
pod wáadzą ĝwiĊtopeáka I: czĊĞü zachodnia,
tj. Krajna z Nakáem i Czarnkowem, zostaáa przyáączona
do Wielkopolski, a czĊĞü wschodnia, objĊta kasztelanią wyszogrodzką, zostaáa wcielona do Kujaw.
Bardziej záoĪona byáa sytuacja prawno-ekonomiczna
ziem na póánocy rzeki Kamionki aĪ po wybrzeĪe. U schyáku
XII wieku istniaáy tutaj trzy ksiąstewka: Ğwieckie, gdaĔskie
i sáupsko-sáawieĔskie. Wáadca ksiĊstwa Ğwieckiego, Grzymisáaw (II) (na rycinie powyĪej jego pieczĊü z 1198 roku),
stwierdziá w swoim dokumencie z roku 1198, Īe byá jednym
z ówczesnych „wáadców” (princepsów) pomorskich. Taki
tytuá przydaje teĪ sobie „wáadca” gdaĔski, Sambor I, w dokumencie z 1178 (1188).
„KsiĊstwo Ğwieckie od wschodu byáo odgraniczone od
Prus i od ziemi cheámiĔskiej biegiem Wisáy, od poáudnia
granicami kasztelanii wyszogrodzkiej i rzek: Kamionki
i Dobrzynki aĪ do rzeki Gwdy; nastĊpnie granica zawracaáa siĊ ku póánocy w górĊ Gwdy i Czarnej, gdzie schodziáa
siĊ z granicą ksiĊstwa sáawieĔskiego i dalej na wschodzie
z granicą ksiĊstwa gdaĔskiego” (wg Gerarda Labudy: Historia Pomorza, tom I).
O Grzymisáawie (II) wiemy bardzo maáo, choü byá
ksiĊciem „z dziada pradziada”. Jego dziadem byá ĝwiĊtopeák I, a pradziadem ĝwiĊtobór. To postacie historyczne.
Obaj byli wzmiankowani w Kronice Polski Galla Anonima
jako krewni ksiĊcia polskiego Bolesáawa Krzywoustego.
O domniemanym pokrewieĔstwie dynastii ksiąĪąt Pomorza
Wschodniego z królewską dynastią piastowską pisaliĞmy juĪ
w KMR nr 1(48) z roku 2005 (MiĊdzy àabą a Wisáą).
Grzymisáaw (II) miaá brata Marcina, ksiĊcia na Lubiszewie, który w dniu konsekracji koĞcioáa w ĝwieciu (1198)
zapewne juĪ nie Īyá, a wyznaczenie tej uroczystoĞci na
dzieĔ Ğw. Marcina (11 listopada) byáo formą uczczenia jego
pamiĊci.
W historii powszechnej czytamy przede wszystkim
o mĊskich czáonkach dynastii. Tutaj zajmiemy siĊ przedstawicielkami páci piĊknej. Grzymisáaw nie miaá potomka mĊskiego, a jedyną córkĊ ZwinisáawĊ (ĝwinisáawĊ) wydaá za MĞciwoja I (Mestwina I), ksiĊcia na Biaáogardzie, máodszego brata
wáadcy GdaĔska ks. Sambora I. Po Ğmierci Sambora I i Grzymisáawa II oraz Sobiesáawa II (Subisáawa) – syna Sambora
I, MĞciwoj I przejąá we wáadanie caáe Pomorze Wschodnie
i osiadá w stoáecznym GdaĔsku.
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Zwinisáawa i MĞciwoj mieli czterech synów i piĊü lub
szeĞü córek. Po zgonie MĞciwoja I najstarszy syn ĝwiĊtopeák II otrzymaá dzielnicĊ z naczelnym grodem, GdaĔskiem,
Warcisáaw I objąá dzielnicĊ Ğwiecką, a máodsi, po osiągniĊciu
wieku uprawniającego do dziaáaĔ samodzielnych, otrzymali:
Sambor II Lubiszewo wraz z dzielnicą, a Racibor BiaáogardĊ
z okrĊgiem.
Dzieje córek są rozmaite. Najstarsza, Mirosáawa, wyszáa
za ksiĊcia Pomorza Zachodniego Bogusáawa II, JadwigĊ poĞlubiá Wáadysáaw Odonic, ksiąĪĊ Wielkopolski. Witosáawa
wstąpiáa do zakonu norbertanek w ĩukowie i zostaáa przeáoĪoną (magistrą). Wielokrotnie peániáa ona posáugi dyplomatyczne na rzecz swego brata ĝwiĊtopeáka II. Dwie dalsze
córki, nieznane z imienia, równieĪ wstąpiáy do tego zakonu.
Edward Rymar, powoáując siĊ na badania Thomasa Kantzowa, wymienia jeszcze jedną córkĊ, SalomeĊ, która zostaáa
wydana za ksiĊcia Rugii Wisáawa I. Niewykluczone, Īe Salomea, która zmaráa doĞü wczeĞnie, byáa matką najstarszego
z piĊciu synów Wisáawa I – Jarosáawa.

MIROSàAWA – matka ksiąĪąt
Pomorza Zachodniego

M

irosáawa – najstarsza córka MĞciwoja I i Zwinisáawy, wnuczka Grzymisáawa ksiĊcia Ğwieckiego, zostaáa wydana w 1210 roku za Bogusáawa II ksiĊcia uznamsko-szczeciĔskiego. Barnim I byá
owocem tego maáĪeĔstwa (ur. ok. 1218). PoniewaĪ jego
ojciec, Bogusáaw II, zmará w 1220 roku regencjĊ objĊáa Mirosáawa. Lata jej zastĊpczej wáadzy sprawowanej wspólnie
z teĞciową, ksiĊĪną Anastazją, córką Mieszka Starego, przypadaáy na trudny okres zmagaĔ o wzglĊdną niezaleĪnoĞü
ksiĊstwa od Danii i Brandenburgii, ubiegających siĊ o wáadzĊ nad Pomorzem Zachodnim.
Pomorze Zachodnie byáo podzielone na dwa ksiĊstwa.
KsiĊciem na Szczecinie byá Barnim I, a na Dyminie jego
kuzyn Warcisáaw III (syn Kazimierza II). Po bezpotomnej
Ğmierci kuzyna w 1264 roku Barnim staje siĊ wáadcą caáego
Pomorza Zachodniego.
Po Ğmierci Barnima I (1278) wáadzĊ w ksiĊstwie przejmuje najstarszy syn Bogusáaw IV, którego matką byáa sáowiaĔska
ksiĊĪniczka meklemburska Maágorzata. Po dojĞciu do peánoletnoĞci máodszych braci (1295 roku) Barnima II i Ottona I,
synów trzeciej Īony Barnima i ksiĊĪniczki brandenburskiej
Matyldy, nastĊpuje podziaá Pomorza Zach. na dwie dzielnice
ksiąĪĊce. Granica miĊdzy nimi biegáa równoleĪnikowo tworząc nadmorskie ksiĊstwo woáogoskie i Ğródlądowe ksiĊstwo
szczeciĔskie. Pierwsze z nich obejmowaáo teren zaodrzaĔski,
miĊdzy Baátykiem a rzeką Pianą z Gryfią i Woáogoszczą,
z wyspami Uznam i Wolin, póánocna czĊĞü terenów przedodrzaĔskich z Kamieniem, Trzebiatowem i Stargardem oraz
oddzielona posiadáoĞciami biskupstwa kamieĔskiego, ziemia
biaáogardzka. Ottonowi I, najmáodszemu z braci, przypadáa
dzielnica poáudniowa, która obejmowaáa obok Szczecina,
Dymin, Anklam, WkryujĞcie, Pyrzyce i Banie. Barnim II
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Mirosáawa, córka
MĞciwoja I na pieczĊci
z okresu rządów
opiekuĔczych (1229).
KsiĊĪna przekazuje
beráo i liliĊ stojącemu
obok synowi
Barnimowi I.

zmará tuĪ przed dokonaniem ostatecznego podziaáu. Podziaá
ten przetrwaá w zasadzie do poáowy XVI wieku.
Wáadztwo terytorialne biskupów kamieĔskich obejmowaáo ziemiĊ koáobrzeską, koszaliĔską i od roku 1339 równieĪ boboliĔską.
Dzielnica szczeciĔska w okresie panowania Ottona I
(1295-1344) i Barnima III Wielkiego (1344-1368) nie ulegáa dalszemu rozbiciu. Dzielnica woáogoska za panowania
Bogusáawa IV (1295-1308) i Warcisáawa IV (1308-1326)
równieĪ zachowaáa jednoĞü. Trwaáa ona i przez dáugi czas
po Ğmierci tego ostatniego, kiedy najstarszy i najenergiczniejszy z jego synów, Bogusáaw V, sprawowaá wáadzĊ w caáym ksiĊstwie równieĪ w imieniu braci: Barnima IV i Warcisáawa V – jedynego w historii ksiĊcia Szczecinka. Sytuacja
zmieniáa siĊ, kiedy to miĊdzy braümi doszáo do niesnasek
i Ğmierci Barnima IV w 1365 roku. W roku 1368 dokonano
nowego podziaáu. Do tego czasu ksiĊstwo woáogoskie znacznie powiĊkszyáo swój obszar: w 1310 roku wáączono ziemiĊ
szczecinecką, w 1317 roku pozyskano od Brandenburgii ziemiĊ sáupską, sáawieĔską i daráowską, a w 1325 RugiĊ w wyniku zrealizowania ukáadu sukcesyjnego zawartego miĊdzy
ostatnim ksiĊciem Rugii Wisáawem III, a jego siostrzeĔcem
Warcisáawem IV. W 1368 roku i w latach póĨniejszych nowe
dzielnice ksiąĪĊce powstaáy w Sáupsku, Szczecinku, Stargardzie SzczeciĔskim, w Bardo i na Rugii.
Linia woáogosko-sáupska byáa w swym nastawieniu
politycznym raczej propolska, o czym Ğwiadczy stosunek
ksiĊcia sáupsko-stargardzkiego Bogusáawa VIII do wojny
polsko-krzyĪackiej. W tym czasie, gdy Jagieááo oblegaá Malbork, Bogusáaw zaatakowaá Pomorze GdaĔskie (naleĪące
wówczas do Zakonu) i zdobyá caáy szereg zamków. W nagrodĊ otrzymaá od Jagieááy w lenno LĊbork i Bytów z przylegáoĞciami. W bitwie pod Grunwaldem po stronie krzyĪackiej
z ksiąĪąt pomorskich wziąá udziaá tylko syn ĝwiĊtobora I,
ksiĊcia szczeciĔskiego, Kazimierz V z szeĞciuset kopiami
rycerstwa.To wáaĞnie Kazimierz V szczeciĔski wraz z Ulrykiem von Jungingen wysáaá Jagielle i Witoldowi rankiem 15
lipca 1410 roku owe dwa nagie miecze grunwaldzkie jako
wyzwanie Polaków do boju.
KsiąĪĊta pomorscy Īenią siĊ gáównie z ksiĊĪniczkami
krajów niemieckich (17-krotnie), z Meklemburgii, zniemczonego ksiĊstwa sáowiaĔskiego Obodrytów (6), z Danii (5),
z Wielkopolski (dwie córki Mieszka Starego), z Pomorza
GdaĔskiego (Mirosáawa – bohaterka naszego opowiadania),
z Mazowsza, z Anglii (Filipina, Īona Eryka Pomorskiego),
z Gáogowa, Litwy oraz dwie królewny polskie: ElĪbie-
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ta, córka Kazimierza Wielkiego wydana za Bogusáawa V
i Anna, córka Kazimierza JagielloĔczyka za Bogusáawa X.
Pomorskie ksiĊĪniczki wychodziáy za ksiąĪąt Meklemburgii
(9), krajów niemieckich (5), dwie wyszáy za królów Danii
(Eufemia za Krzysztofa II, Zofia za Fryderyka I z dynastii
Oldenburskiej), za cesarza rzymskiego Karola IV wyszáa
ElĪbieta c. Bogusáawa V, Katarzyna, siostra Eryka Pomorskiego zostaáa Īoną Jana, palatyna neuburskiego.
Gryfici dbali o rozwój kulturalny i naukowy podlegáej
krainy, czego dowodem jest choüby powoáanie pierwszego
na Pomorzu uniwersytetu. Staáo siĊ to w roku 1456 w Gryfii (obecnie Greifswald) na terenie ksiĊstwa woáogoskiego za
panowania ksiĊcia Warcisáawa IX (1395-1457). Inicjatorem
i pierwszym rektorem byá burmistrz miasta Henryk Rubenow.
Dynastia zachodnio-pomorska byáa bardzo rozgaáĊziona
i panowaáa ponad 500 lat. Imiona wáadców powtarzaáy siĊ.
NajwiĊcej byáo Bogusáawów (14), Warcisáawów i Barnimów (po 10), Kazimierzy (5), a imiĊ Otto nosiáo trzech. Do
najwybitniejszych naleĪaá ksiąĪĊ Bogusáaw X, który zjednoczyá caáe Pomorze Zachodnie i uniezaleĪniá siĊ od paĔstw
oĞciennych, gáównie od Brandenburgii, z którą zawará ukáad
w Pyrzycach w 1493 roku. Wychowywaá siĊ na dworze krakowskim u Dáugosza. Prowadziá ukáady z królem Polski
Aleksandrem JagielloĔczykiem w celu poáączenia Pomorza
Zachodniego z Polską, do czego jednak nie doszáo (przedwczesny zgon Aleksandra). Ostatnim ksiĊciem pomorskim
byá Bogusáaw XIV (1580-1637), ksiąĪĊ caáego Pomorza
Zachodniego. W wyniku wojny trzydziestoletniej ksiĊstwo
opanowali Szwedzi. Pomorze Zachodnie, ale bez ksiĊstwa
woáogoskiego i Rugii, Polska odzyskaáa po II wojnie Ğwiatowej, na podstawie ukáadu zawartego w Poczdamie (1945
roku), potwierdzonego w ukáadach z NRD (u. zgorzelecki
1950 roku) i z RFN (1970 roku).

Jadwiga

M

áodsza córka MĞciwoja I i Zwinisáawy, Jadwiga,
zostaáa poĞlubiona w roku 1219 przez Wáadysáawa Odonica, ksiĊcia kaliskiego z rodu Piastów,
prawnuka Bolesáawa Krzywoustego. Prawdopodobnie jednoczeĞnie odbyá siĊ Ğlub brata Jadwigi ĝwiĊtopeáka II z Eufrozyną – siostrą Wáadysáawa. Swatem obu maáĪeĔstw byá
zapewne ksiąĪĊ krakowski (senior) Leszek Biaáy, który tworzyá koalicje przeciw swemu konkurentowi Wáadysáawowi
Laskonogiemu.
Jadwiga urodziáa dwóch dorodnych synów, którzy po
Ğmierci ojca podzielili miĊdzy sobą sukcesjĊ w ten sposób,
Īe Przemysá I otrzymaá ziemiĊ poznaĔską ze stolicą w Poznaniu, máodszy zaĞ, Bolesáaw – Gniezno, Kalisz, WieluĔ,
Pyzdry, Giecz, Pobiedziska. Przemysá byá Īonaty ze swą
kuzynką, ElĪbietą, córką Henryka PoboĪnego; Bolesáaw byá
dotychczas kawalerem. Jak podaje Dáugosz, za radą ksiĊcia krakowskiego Bolesáawa Wstydliwego, Bolesáaw Kaliski wysáaá na Wawel poselstwo z proĞbą o rĊkĊ królewny
wĊgierskiej Jolenty, siostry ksiĊĪnej Kingi. Wesele odbyáo
siĊ w 1256 roku. ĝlub máodej parze dawaá biskup Prandota.
„Gody weselne – pisze Dáugosz – odbywaáy siĊ w obecnoĞci
wielu znakomitych osób przez dni kilkanaĞcie w Krakowie”,
po czym ksiąĪĊ, Bolesáaw z ziemi krakowskiej przywiódá
z królewskim przepychem do swojej ziemi JolentĊ, córkĊ
wĊgierskiego Beli (Kronika Wielkopolska).
Rok póĨniej zmará Przemysá I zostawiając wdowĊ ElĪbietĊ z czterema córkami i synem niemowlĊciem, pod opieką swego brata Bolesáawa PoboĪnego, który przejąá równieĪ
pieczĊ nad ksiĊstwem poznaĔskim. Najstarszą córkĊ, Kon-
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stancjĊ, wydano w 1260 roku za Konrada I margrabiego
brandenburskiego, a pozostaáe, EufrozynĊ, AnnĊ i EufemiĊ
(OfkĊ) oddano do klasztoru.
Jolenta w 1263 roku urodziáa ElĪbietĊ (wydaną w roku
1277 za Henryka V Grubego, ksiĊcia Ğląskiego), w 1266
– JadwigĊ, a nastĊpnie AnnĊ.
Tymczasem jedyny syn Przemysáa I, máody Przemysá,
doszedá do 16 lat i domagaá siĊ oddania mu dzielnicy po ojcu.
Udowodniá juĪ, Īe jest dzielnym rycerzem, bowiem przepĊdziá z Drezdenka zaáogĊ brandenburską. Bolesáaw postawiá
jeden warunek, máody ksiąĪĊ musi siĊ oĪeniü. W 1273 roku
Przemysá udaá siĊ do Szczecina na dwór spokrewnionego
z Piastami wielkopolskimi ksiĊcia Barnima I, gdzie przebywaáa jego wnuczka Ludgarda, córka Henryka Pielgrzyma,
ksiĊcia Wyszomierza (obecnie Wismar). Ojciec 12-letniej
Ludgardy przebywaá w niewoli u Saracenów 27 lat, a matka Anastazja oddaáa ją w opiekĊ dziadkowi. ĝlub máodej
pary odbyá siĊ niebawem w Szczecinie. W 1279 roku umiera Bolesáaw PoboĪny. Przemysá II obejmuje dzielnicĊ po
stryju oraz w opiekĊ wdowĊ i jej córki. Przemysá nie doczekaá siĊ nastĊpcy od Ludgardy, która, zapewne przy pomocy
dworaków, zeszáa z tego Ğwiata. Druga Īona, Ryksa, królewna szwedzka, urodziáa mu córkĊ RyksĊ, ale po dwóch
latach umiera. Trzecią Īoną, zostaáa Maágorzata, córka Albrechta III margrabiego brandenburskiego i Matyldy (córki
Maágorzaty Samborówny i Krzysztofa I, króla duĔskiego).
Tym maáĪeĔstwem Przemysá II chciaá zabezpieczyü siĊ od
zachodu, a tymczasem skutek byá odwrotny.
W roku 1293 Jadwiga, druga córka Bolesáawa PoboĪnego i Jolenty wyszáa za ksiĊcia áĊczycko-kujawsko-sieradzkiego Wáadysáawa àokietka. W owym czasie, gdy
Przemysá II maáĪeĔstwo to ukáadaá, zapewne nikomu nie
przyszáo do gáowy, Īe ten nieefektowny Piastowicz ozdobi
skronie Jadwigi królewską koroną.
Jadąc do Milicza na spotkanie z legatem papieskim Filipem i KrzyĪakami, MĞciwoj II, ksiąĪĊ gdaĔski, zatrzymaá
siĊ po drodze w KĊpnie i 15 lutego 1282 roku darowaá „za
Īycia” (inter vivas) caáe swe ksiĊstwo swemu krewniakowi
ksiĊciu wielkopolskiemu Przemysáowi II. Oznaczaáo to, Īe
po Ğmierci MĞciwoja, który nie miaá potomka mĊskiego,
caáe jego ksiĊstwo – Pomorze Wschodnie – miaáo przypaĞü
Przemysáowi II.
Do uregulowania pozostaáy jeszcze sprawy związane
z realizacją nadaĔ dokonanych przez stryjów MĞciwoja:
Sambora II i Racibora. W Miliczu na ĝląsku pod naciskiem legata papieskiego Filipa z Fermo w dniu 18 maja
1282 roku doszáo do zawarcia polubownej ugody. Oznaczaáa ona caákowite zwyciĊstwo Zakonu. Jak podaje Gerard Labuda, MĞciwoj zostaá zmuszony do przekazania „na
peáną wáasnoĞü, prawo i wáadanie” caáą ziemiĊ gniewską,
w granicach, w jakich posiadaá ją klasztor oliwski. Ponadto
w odszkodowaniu za darowizny Racibora otrzymali oni
wieĞ MiĊdzyáeĪ n. Wisáą, dalej na wielkich ĩuáawach
Miáoradz i Lichnowy oraz odgaáĊzienie wiĞlane Wielki
i Maáy Kabel wraz z przylegającym pasmem mierzei dáugoĞci ponad dwóch mil; byá to mniej wiĊcej terytorialny
odpowiednik kasztelanii biaáogardzkiej, dzielnicy, którą
zarządzaá Racibor.
Najnowsze badania bydgoskiego historyka prof. Maksymiliana Grzegorza (urodzonego w ĝwieciu) wykazaáy,
Īe przedstawiony w Miliczu przez KrzyĪaków dokument
darowizny ziemi gniewskiej, rzekomo wystawiony przez
Sambora II, jest falsyfikatem, bowiem zostaá opatrzony pieczĊcią podrobioną. W tej sytuacji bĊdziemy musieli naprawiü krzywdy wyrządzone wydaną przez historyków niepo-
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chlebną opinią o ksiĊciu Samborze II. Ja czyniĊ to z wielką
ochotą.
25 grudnia 1294 umiera MĞciwoj: Przemysá przejmuje
wáadanie nad Pomorzem GdaĔskim. Teraz moĪe urzeczywistniü wielki cel swojego Īycia. 26 czerwca 1295 roku odbyáa siĊ w GnieĨnie koronacja Przemysáa II na króla Polski.
Do aktu koronacji uĪyto korony Bolesáawa ĝmiaáego. Koronowana zostaáa równieĪ Īona Przemysáa, Maágorzata brandenburska. Aktu koronacji dokonaá arcybiskup gnieĨnieĔski
Jakub ĝwinka, wielki orĊdownik zjednoczenia Polski, najwiĊkszy autorytet moralny w ówczesnej Polsce.
Jak podaje Kronika Wielkopolska, patronami dnia koronacji, 26 czerwca, są ĞwiĊci bracia mĊczennicy Jan i Paweá
(† 362). To samo Ĩródáo podaje, Īe goĞümi Piasta i Rzepichy w czasie postrzyĪyn ich syna Siemowita, byli wáaĞnie ci
dwaj mĊĪowie. ĝwiĊci bracia mĊczennicy zaĪywali kiedyĞ
tak wielkiej czci, Īe imiona ich znalazáy siĊ w Kanonie Mszy
ĝwiĊtej i byáy przez wiele lat wymieniane przez wszystkich
kapáanów KoĞcioáa rzymskiego, dzisiaj Pierwsza Modlitwa
Eucharystyczna (wedáug Īyciorysu ĞwiĊtych).
W niespeána rok po koronacji Przemysá udaá siĊ na zapusty do RogoĨna, gdzie wyprawiaá turniej. Tam napadli na
niego podczas snu Brandenburczycy. W morderstwie braá
udziaá rodzony siostrzeniec Przemysáa, ksiąĪĊ Jan brandenburski. SierotĊ, maáą królewnĊ RyksĊ, Maágorzata zabraáa na
dwór brandenburski.
W PrzemyĞle, ostatnim potomku wielkopolskich Piastów, skupiáa siĊ jak w soczewce caáa esencja cech dynastii
Piastów: geniusz polityczny polegający na umiejĊtnoĞci odróĪniania rzeczy waĪnych od drugorzĊdnych, konsekwencja
i wytrwaáoĞü w dąĪeniu do obranego celu oraz okrucieĔstwo, równie bezwzglĊdne, jak u Plantagenetów, czy PrzemyĞlidów.
W 1300 roku arcybiskup Jakub ĝwinka juĪ po raz drugi
w GnieĨnie wkáadaá koronĊ na skronie polskiego monarchy.
Tym razem nie byá to Piast. KoronĊ otrzymaá Wacáaw II
z rodu PrzemyĞlidów. Wacáaw szukaá wsparcia o polską piastowską dynastiĊ i dlatego 20 maja 1303 roku wziąá Ğlub
z máodziutką córką Przemysáa, Ryksą, której dodano imiĊ
ElĪbieta. Ryksa zostaáa koronowana na królową Czech
i Polski. Po Ğmierci Wacáawa II i krótkim panowaniu Wacáawa III królem Czech zostaá ksiąĪĊ austriacki Rudolf III
Habsburg, który poĞlubiá wdowĊ po Wacáawie II RyksĊ (po
czesku ReiczkĊ), która po raz drugi zostaáa królową. Rudolf panowaá niespeána rok i królowa ponownie owdowiaáa. Dáugosz, a za nim Jasienica, wydają ją jeszcze za króla
Hiszpanii. Nasz dziejopis popeániá pomyákĊ, przypisując
Reiczce mĊĪa Ryksy, córki Wáadysáawa i Agnieszki. W rzeczywistoĞci Reiczka byáa wdową do ostatnich swych dni.
ĩyáa 47 lat.
Z bezkrólewia skorzystaá Wáadysáaw àokietek, który
opanowaá niemal caáy kraj. Po uzyskaniu zgody papieĪa,
dnia 20 stycznia 1320 roku arcybiskup gnieĨnieĔski Janisáaw na Wawelu namaĞciá Wáadysáawa àokietka i JadwigĊ
i naáoĪyá im korony na gáowy. Korony byáy nowe, gdyĪ dawna, którą koronowali siĊ Bolesáaw ĝmiaáy i Przemysá II, zabraá do Pragi Wacáaw II.
Jadwiga i Wáadysáaw mieli piĊcioro dzieci. Stefan i Wáadysáaw umarli máodo. Kunegunda zostaáa Īoną Bernarda
ĝwidnickiego. ElĪbieta w roku koronacji rodziców wyszáa
za króla WĊgier Karola Roberta, a Kazimierz oĪeniá siĊ
z córką wielkiego kniazia Litwy Gedymina, Aldoną. W 1333
roku umiera àokietek, a Kazimierz, juĪ jako drugi (po PrzemyĞle II) potomek Grzymisáawa Ğwiecko-lubiszewskiego
zostaje królem Polski.
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ElĪbieta i Karol Robert, królewska para WĊgier, rezydowaáa w Wyszehradzie. ElĪbieta posiadaáa duĪe zdolnoĞci
dyplomatyczne. Jej znaczenie, od początku duĪe, w miarĊ
upáywu czasu ciągle wzrastaáo. ZáoĪyáy siĊ na to przychylne
dla niej okolicznoĞci: zapewnienie ciągáoĞci dynastii andegaweĔskiej i widoki na tron w Polsce, lecz przede wszystkim
jej niepospolita indywidualnoĞü. ElĪbieta potrafiáa bowiem
nie tylko sprostaü zadaniom wynikającym z eksponowanej
pozycji, jaką przyjmowaáa, ale dokonaü znacznie wiĊcej niĪ
moĪna byáo po niej oczekiwaü. Wprowadziáa bowiem na
tron polski wáasnego syna (Ludwika WĊgierskiego), a póĨniej wnuczkĊ z pominiĊciem potomka Kazimierza Wielkiego
i innych Piastów, co – wobec niechĊci Polaków do rządów
kobiecych – stanowiáo w istocie majstersztyk w dyplomacji.
ElĪbieta urodziáa piĊciu synów, co rokowaáo dynastii AndegaweĔskiej dáugie na WĊgrzech panowanie. Dwaj starsi synowie Karol i Wáadysáaw zmarli wprawdzie w dzieciĔstwie,
jednak Ludwik, Andrzej i Stefan chowali siĊ zdrowo na jednym z najĞwietniejszych dworów w Europie. Dla Ludwika
przewidziano koronĊ wĊgierską, Andrzej po maáĪeĔstwie
z Joanną, dziedziczką tronu neapolitaĔskiego, zostaá skrytobójczo zamordowany przez dworaków. Stefan zapewne
zmará w máodoĞci. Ludwik poĞlubiá ElĪbietĊ BoĞniaczkĊ,
sáawną z urody córkĊ bana BoĞni Stefana Kastromanicia
i ElĪbiety ksiĊĪniczki kujawskiej z Gniewkowa. Ze związku tego urodziáy siĊ trzy córki: przewidziana początkowo na
tron Polski Katarzyna oraz Maria i Jadwiga. Po wczesnym
zgonie Katarzyny na tron wĊgierski przewidziano MariĊ,
a do Polski desygnowano JadwigĊ. W tej sytuacji Jadwiga
zostaáa zmuszona do uniewaĪnienia swego Ğlubu zawartego w wieku piĊciu lat z ksiĊciem austriackim Wilhelmem
oraz poĞlubienia 35-letniego Jagieááy. Ludwik WĊgierski
i Jadwiga z domu Andegawenów to ostatni królowie Polski,
potomkowie Jadwigi pomorskiej i jej dziadka Grzymisáawa.
Maria zostaáa królową WĊgier, a jej maáĪonkiem Zygmunt
Luksemburski, potomek ksiąĪąt pomorskich (sáupskich)
i Kazimierza Wielkiego, przyszáy cesarz rzymski.
Kazimierz III zwany Wielkim, zostaá koronowany wraz
z Aldoną, kniaziówną litewską, w 1333 roku. Z tego związku urodziáy siĊ dwie córki. Starsza ElĪbieta wyszáa w 1343
roku za Bogusáawa V ksiĊcia pomorskiego na Sáupsku, którego prababcią byáa nasza ksiĊĪniczka Mirosáawa. MaáĪeĔstwo ElĪbiety z Bogusáawem byáo konsekwencją politycznej
orientacji Piastów zwróconych ku Pomorzu. Syn ElĪbiety
i Bogusáawa, KaĨko, zmará bezpotomnie, a córka ElĪbieta
zostaáa czwartą Īoną cesarza Karola IV, a ich dzieümi byli
Zygmunt Luksemburski (król WĊgier, Czech i Niemiec oraz
cesarz rzymski) i Anna, Īona Ryszarda II Plantageneta, króla
Anglii w latach 1377-1399. Druga córka Kazimierza Wielkiego, Kunegunda, zostaáa wydana w wieku lat 10 za Ludwika VI Wittelsbacha, ksiĊcia bawarskiego i elektora brandenburskiego. Zmaráa mając lat 22, osierocając piĊcioro dzieci.
Z czwartego maáĪeĔstwa z Jadwigą ĩagaĔską, zostaáy dwie
córki, Anna i Jadwiga, które w chwili Ğmierci ojca (1370)
liczyáy, starsza 4, máodsza 2 lata. Obie zostaáy zabrane na
dwór wĊgierski. DziesiĊü lat póĨniej odbyáy siĊ zaĞlubiny
Anny z Wilhelmem, hrabią Cilly. 14-letnia królewna polska
nie umiaáa juĪ po polsku mówiü. Czáowiek, za którego wydali ją Andegawenowie, pochodziá z rodziny zaĪywającej
sáawy okrutników. Nie wiadomo czy maáa Anna wiedziaáa,
Īe hrabiowie Cilly mieli na swoim sumieniu Īonobójstwa.
Na szczĊĞcie Anny ten los nie spotkaá. Z hrabią Cilly miaáa
jedną córkĊ, teĪ AnnĊ, sama natomiast mĊĪa swego przeĪyáa
i mając lat 28 wydaáa siĊ powtórnie za Ulryka, ksiĊcia Teck
z Wirtembergii. Z tej rodziny pochodziáa królowa angielska,
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Queen Mary, urodzona ksiĊĪniczka Teck, babka królowej
ElĪbiety II i prababka nastĊpcy tronu, ksiĊcia Walii Karola,
w którego Īyáach páynie krew nie tylko Kazimierza Wielkiego, ale i ksiĊcia Grzymisáawa Ğwiecko-lubiszewskiego.
Najmáodsza córka Kazimierza Wielkiego, Jadwiga, zostaáa
wydana „za jakiegoĞ wielmoĪĊ z poáudniowej sáowiaĔszczyzny”. Kroniki nie odnotowaáy ani imienia oblubieĔca, ani
nazwy kraju, z którego pochodziá. Jednak na dworze polskim pamiĊtano o córkach ostatniego Piasta. Gdy król Polski
Wáadysáaw Jagieááo owdowiaá, Polacy przypomnieli sobie
o wnuczce Kazimierza. ĝlub Anny, hrabianki Cilly, z Wáadysáawem odbyá siĊ niebawem w Krakowie. Na Ğlubie byáa
jej matka ksiĊĪna Anna Teck.

Maágorzata – matka królów
Danii, Norwegii i Szwecji

P

rawnuczka Grzymisáawa (II), wnuczka MĞciwoja I i Zwinisáawy. Maágorzata bywa czĊsto mylona
z máodszą siostrą Zwinisáawą. Jak podaje Edward
Rymar, jej mĊĪem (tj. Zwinisáawy) byá Dobiesáaw IV Sądowic OdrowąĪ, kasztelan zawichojski, Īarnowski i wiĞlicki.
ĝlub tej pary odbyá siĊ okoáo 1258-1260 roku.
Sambor II i Matylda wydają swą najstarszą córkĊ MaágorzatĊ za ksiĊcia duĔskiego Krzysztofa w 1248 roku. Krzysztof byá wówczas ksiĊciem dzielnicowym i wáadaá dwiema
wyspami Lolland i Falster. Senioralny nadzór nad máodszymi
braümi sprawowaá Eryk IV Plovpenning (Denar od Páuga,),
a po jego Ğmierci (1250) królem zostaá kolejny brat Abel
(ksiąĪĊ Poáudniowej Jutlandii), a gdy i ten zmará (1252),
królem obrano Krzysztofa (I) z pominiĊciem synów Abla, co
byáo powodem póĨniejszej wojny domowej w Danii.
Po nagáej Ğmierci Krzysztofa 29 maja 1259 roku Maágorzata objĊáa rządy regencyjne, zmagając siĊ przez lata
z moĪnowáadczą opozycją. Maáy Eryk miaá wówczas
10 lat. Maágorzata kierowaáa przez wiele lat polityką Danii, a jednoczeĞnie samodzielnie panowaáa w Estonii, którą
otrzymaáa w doĪywocie. Od 1266 roku tytuáowaáa siĊ „Domina Estoniae”.
PamiĊü o tej namiĊtnej áowczyni przetrwaáa w legendach
duĔskich i pomorskich. Opowiadano o duchu „Czarnego JeĨdĨca” siejącym grozĊ, w okolicy jeziora àeba, zwáaszcza 13 lipca
w dzieĔ Ğw. Maágorzaty. W Szlezwiku i Holsztynie powtarzano
podania o dzikiej áowczyni pĊdzącej na koniu przez pola. Na
Pomorzu GdaĔskim zwano ją teĪ „Dziką áowczynią”, w Szlezwiku „Czarną Maágorzatą” (Swarte Grete), w Danii „Ujarzmiającą konie” lub „Co koĔ wyskoczy” (Sprenghengst).
W 1260 ruszyáa zbrojnie na zdobycie poáudniowej Jutlandii (dzielnicy naleĪącej do synów Abla) i tu poniosáa zu-
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peáną klĊskĊ, dostając siĊ wraz z synem, przyszáym królem
Danii Erykiem V, do niewoli holsztyĔskiej. Z opresji wyzwoliá ją przyszáy ziĊü ks. Albrecht III brunszwicki.
Maágorzata i Krzysztof I mieli córką MatyldĊ, która poĞlubiáa (1270) wspomnianego ks. Albrechta. Z tego związku
urodziáa siĊ Maágorzata, która zostaáa trzecią Īoną Przemysáa II i dostąpiáa w czerwcu 1295 roku w GnieĨnie zaszczytu koronacji na królową Polski. Nie byáo jej jednak pisane
dáugie królowanie, gdyĪ zdradziecki spisek zabraá z grona
Īyjących jej mĊĪa.
Po Eryku V Klippingu (przezwisko syna Krzysztofa I),
który zmará w 1286 roku królestwem Danii wáadali jego synowie: Eryk Menved (zm. 1319) i Krzysztof II (zm. 1332)
oraz wnuk Waldemar IV Atterdag (Dojutrek) (zm. 1375).
Waldemar IV nie miaá syna, a swe dzielne córki wydaá za
mąĪ. Starsza, Ingeborga, wyszáa za Henryka ksiĊcia Obodrytów (Meklemburgia), a z kolei ich córka, Maria, zostaáa
wydana za Warcisáawa VII ksiĊcia pomorskiego na Sáupsku.
Dzieümi Marii i Warcisáawa byli Bogusáaw (Eryk) i Katarzyna (do nich wrócimy w dalszej czĊĞci opowiadania).
Máodsza córka Waldemara IV, Maágorzata, wydana za króla Norwegii Hakona, miaáa syna Olafa, który po Ğmierci dziadka (1375) objąá tron duĔski, a po Ğmierci ojca (1380) równieĪ
tron norweski. Rządy w imieniu maáoletniego syna sprawowaáa Maágorzata. Po Ğmierci Olafa II (V) w 1387, jego matka juĪ
jako Maágorzata I królowa Danii i Norwegii (a od 1389 roku
równieĪ Szwecji) szukaáa usilnie nastĊpcy tronu. Wybór padá
na 5-letniego Bogusáawa, syna Warcisáawa VII, a jednoczeĞnie wnuka swej siostry Ingeborgi. Cháopca adoptowaáa jako
Eryka i wychowaáa na dworze duĔskim w Roskilde.
W 1397 roku Dania, Norwegia i Szwecja zawaráy w Kalmarze uniĊ, na mocy której odtąd te królestwa bĊdą miaáy
wspólnego wáadcĊ obieralnego. Pierwszym zostaá 15-letni
wówczas Eryk. Rządy sprawowaá wspólnie z Maágorzatą I, a po jej Ğmierci (1412) Eryk VII Pomorski sprawowaá
rządy juĪ samodzielnie. Eryk byá postacią bardzo znaną
w Ğwiecie politycznym ówczesnej Europy i czĊsto odwiedzaá wáadców oĞciennych paĔstw. Byá równieĪ na Ğlubie
Wáadysáawa Jagieááy z Sonką HolszaĔską na Wawelu. Podobno na jego czeĞü jedną z baszt nazwano duĔską. Spotykaá
siĊ czĊsto z cesarzem Zygmuntem Luksemburskim, z którym
byá spokrewniony – obaj byli wnukami Bogusáawa V, ksiĊcia pomorskiego. W Danii i Szwecji panowaá do 1439 roku,
a w Norwegii do 1442 roku. Wróciá do swego dzielnicowego ksiĊstwa sáupskiego i osiadá blisko ukochanego morza,
w Daráowie, gdzie umará (1459) i zostaá pochowany. Sarkofag króla znajduje sie w koĞciele Mariackim.
Po Eryku tron skandynawski objąá jego siostrzeniec
Krzysztof, syn Katarzyny i Jana, palatyna neuburskiego.
Krzysztof III Bawarski panowaá do roku 1448, ale na nim nie
koĔczy siĊ panowanie potomków Maágorzaty Samborówny
w Skandynawii. W 1448 roku wáadzĊ w Danii przejmuje
dynastia oldenburska, a Chrystian I, hrabia Oldenburga jest
w szóstym stopniu potomkiem po kądzieli Eryka V, czyli pierworodnego syna Maágorzaty i Krzysztofa I. Dynastia oldenburska koĔczy swe panowanie na tronie duĔskim na Fryderyku VII (1848-1863). Na opuszczony
tron powoáany zostaje Chrystian IX, ksiąĪĊ GlĦcksburga,
w dziewiątym stopniu potomek Chrystiana III (1534-1559)
z dynastii oldenburskiej. Chrystian IX (1818-1906) panowaá
w Danii od 1863 roku. W 1842 poĞlubiá LuizĊ (LudwikĊ)
z Hesji-Kassel, ksiĊĪniczkĊ heską, siostrzenicĊ króla duĔskiego Chrystiana VIII Oldenburga, z którą miaá szeĞcioro
dzieci:
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– Fryderyk (VIII) zostaá królem Danii;
– Aleksandra poĞlubiáa króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII, syna sáawnej Wiktorii. Obecnie panująca ElĪbieta II
jest prawnuczką Aleksandry;
– Wilhelm zostaá królem Grecji i panowaá pod imieniem
Jerzego I w latach 1863-1913. Ta dynastia panowaáa w Grecji do 1973 roku, tj. do proklamacji republiki;
– Dagmara, jako Maria Fiodorowna, zostaáa cesarzową
Rosji, Īoną Aleksandra III;
– ponadto Thyra (1853-1933) i Waldemar (1858-1939).
Chrystian IX byá postacią, niezwykle popularną. Jego potomkowie panowali (lub jeszcze panują) na wielu europejskich
tronach królewskich, ksiąĪĊcych a nawet cesarskich i dlatego
nazwanie go przez telewizyjne Discovery Channel „teĞciem
Europy”, a przez internetową encyklopediĊ historyczną – „ojcem Europy”, jest caákowicie uzasadnione.
Tragicznie koĔczy swój byt dynastia, do której weszáa
Dagmara. Jej teĞü, cesarz Rosji Aleksander II, ginie w zamachu dokonanym (1881) przez Ignacego Hryniewieckiego,
a na jej mĊĪa przygotowywali zamach dwaj inni Polacy, bracia Bronisáaw i Józef Piásudscy. Zamachowców ujĊáa tym
razem bardzo czujna carska ochrana. Potomkiem Dagmary
(Marii Fiodorowny) i Aleksandra III byá ostatni wáadca Rosji
Mikoáaj II, zamordowany w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku
w Jekaterinburgu. Wraz z nim Ğmierü w masakrze ponieĞli:
Īona Aleksandra Fiodorowna, córki Olga, Maria, Tatiana
i Anastazja, nastĊpca tronu 14-letni cesarzewicz Aleksy oraz
domownicy: lekarz dr Botkin, pokojówka Niuta Demidowa,
lokaj Trupp i kucharz Charitonow.
Potomkowie Maágorzaty Samborówny w dalszym ciągu
dzierĪą tron duĔski. Panująca monarchini, Maágorzata II, ma
swych nastĊpców – synów Fryderyka (ur. 1968) i Joachima
(ur. 1969). Królowa wraz z mĊĪem odwiedziáa przed laty
nasz kraj.
Pod koniec Īycia Maágorzata Samborówna przebywaáa
w ksiĊstwie Obodrytów (w Meklemburgii) ojczyĨnie swej
matki Matyldy, gdzie w 1282 roku zmaráa. „Pochowano ją
w koĞciele klasztornym cystersów w Doberanie, gdzie na páycie nagrobnej zachowaáa siĊ kopia z VIII wieku jej drewnianej figury przeniesiona z klasztoru w Rostoku”. (E. Rymar:
Rodowód..., t. I, s. 308).
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17. Siekierki z Baádowa
Byä chäodny, jesienny poranek. Starszy möĔczyzna okryty däugim, weänianym päaszczem usiäowaä wejĈè na
wierzchoäek piaszczystego pagórka. Powoli, z trudem przedzieraä siö przez dorodne krzewy tarniny, których kolczaste gaäözie szarpaäy jego odzieĔ, skutecznie utrudniajñc wödrówkö. Byä juĔ prawie u celu, gdy odsuwajñc najeĔonñ
kolcami gaäñĒ, zsunñä siö nagle po stromym zboczu, kaleczñc przy tym sobie boleĈnie däoþ. Dostaä siö wreszcie na
wierzchoäek rzadko poroĈniöty köpkami trawy i rumianku. Zrzuciä z ramion päaszcz i usiadä na nim wyraĒnie
zmöczony wödrówkñ. Po chwili z podäuĔnego, skórzanego worka wyjñä dwie siekierki, których zäociste ostrza umocowane byäy w solidnych döbowych styliskach. Wyjñä teĔ motykö z poroĔa jelenia, którñ zaczñä intensywnie kopaè
w miökkim podäoĔu, co jakiĈ czas wybierajñc rökoma duĔe iloĈci sypkiego piasku. Wreszcie gotowy, pokaĒnych
rozmiarów dóä, wyĈcieliä starannie skórami, skäadajñc w nim przyniesione cenne narzödzia. Przysypaä siekierki
wybranym piaskiem, starannie maskujñc ĈwieĔy wykop.
Czasy sñ niespokojne, wiöc lepiej nie trzymaè zbyt wielu takich przedmiotów w osadzie. PrzecieĔ w razie potrzeby bez problemu odnajdzie swojñ wäasnoĈè. MöĔczyzna, przypomniaä sobie opowieĈci o obcych, którzy podobno
przemierzajñ ogromne obszary na poäudniu, grabiñc i palñc napotkane na drodze swojego marszu osiedla. Tu na
póänoc, dochodziäy teĔ wieĈci, Ĕe jakoby coĈ zäego dziaäo siö w dalekich krainach, gdzie podobno niezwykle silni bogowie podziemi walczyli ze säonecznym bóstwem. W krainach nad wielkñ rzekñ, skñd przybyli najeĒdĒcy zatrzösäa
siö ziemia, spadä czarny deszcz, usychaäy roĈliny a ludzie w panice uciekali ze swoich osad.
MöĔczyzna, schodzñc stromym zboczem, jeszcze raz spojrzaä na wierzchoäek pagórka, rozmyĈlajñc z obawñ
o konsekwencjach wojny potöĔnych bogów. Na pewno wszystko siö zmieni, bödzie juĔ zupeänie inaczej...
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a początku XX wieku, w poáoĪonym niedaleko Tczewa
Baádowie dokonano interesującego odkrycia. Na terenie miejscowej
Īwirowni robotnicy, którzy wydobywali
piasek, znaleĨli dwie siekierki leĪące na
gáĊbokoĞci okoáo 2 metrów (Ryc. 1a, b).
Siekierki (ĞciĞlej mówiąc ostrza
siekier) byáy wykonane z brązu
i pokryte patyną: z jednej strony brunatną, a z drugiej zieloną. Co ciekawe, na pewnym odcinku, siĊgającym
w przypadku obu przedmiotów na dáugoĞü okoáo 8 cm od obucha w kierunku ostrza, patyna posiadaáa wyraĨnie
„szklistą” fakturĊ powierzchni. Zinterpretowano wówczas ten fakt jako
Ğlad po drewnianej oprawie, co jest
rzeczywiĞcie bardzo prawdopodobne.
Zabytki z Baádowa trafiáy do GdaĔska, do znajdującego siĊ tam Muzeum
Archeologicznego. Niestety, w 1945
roku, tak jak wiele innych eksponatów
gdaĔskiej placówki, zaginĊáy bądĨ ulegáy zniszczeniu. Zachowaáy siĊ jednak
w publikacjach fotografie oraz krótkie
opisy, dziĊki czemu moĪna podjąü próbĊ analizy siekierek.
Pierwsza z nich (Ryc. 1a) to egzemplarz dáugoĞci 16,5 cm przy 4,1 cm sze-
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rokoĞci i 0,85 cm gruboĞci. WydáuĪony
ksztaát oraz Ğredniej wielkoĞci póákoliste ostrze, sprawiają, iĪ caáy przedmiot
postrzegany jest jako smukáy. Siekierka posiada charakterystyczne podniesione brzegi, które z obu stron tworzą coĞ na ksztaát páytkich rynienek.
W omawianym zabytku uwagĊ przykuwa nietypowy obuch – niewielki
i páaski, zaopatrzony w póákoliste
wyciĊcie. Ten interesujący szczegóá
wskazuje niezbicie, iĪ forma siekierki ma swoją genezĊ w Ğrodkowych
i póánocnych Wáoszech, skąd tego typu
przedmioty rozpowszechniáy siĊ z czasem na tereny dzisiejszych: Niemiec,
Ğrodkowej i poáudniowej Francji,
Szwajcarii, a takĪe – choü zdecydowanie rzadziej: Danii, Szwecji i Polski.
Warto w tym miejscu dodaü, Īe analogiczne „italskie” siekierki znaleziono
miĊdzy innymi w Brusach (pow. Chojnice) i Pliszczu (pow. Gáupczyce).
Mimo tak charakterystycznej
formy, trudno jednak bezwzglĊdnie
ustaliü, czy siekierka z Baádowa faktycznie zostaáa wykonana na Póáwyspie ApeniĔskim. Istnieje równieĪ
prawdopodobieĔstwo, iĪ jest wytworem jakiegoĞ zdolnego miejscowego

brązownika. W dobie epoki brązu czĊsto naĞladowano bowiem, mniej lub
bardziej udanie szereg przedmiotów
popularnych i chĊtnie przyjmowanych
w ramach wymiany na okreĞlonych terytoriach.
Druga z odnalezionych siekierek
(Ryc. 1b) o dáugoĞci 12,7 cm, szerokoĞci 4,1 cm i gruboĞci 1 cm posiada
czĊĞü „tnącą” w postaci starannie wypracowanego póákolistego ostrza oraz
podniesione brzegi, lekko wklĊsáe,
które siĊgają do okoáo ¾ dáugoĞci, licząc od strony páasko ĞciĊtego obucha.
Wiele na to wskazuje, Īe omawiana
siekierka prezentuje typ zbliĪony do
tzw. form poáudniowych, które są
czĊsto spotykane w materiale archeologicznym áączonym w duĪej mierze
z kulturą unietycką (znane są z obszarów Wielkopolski, ĝląska, Czech, Sáowacji i czĊĞci Niemiec).
Znalezione w Baádowie zabytki
pierwotnie byáy osadzone w drewnianych styliskach (dĊbowych, cisowych
lub jesionowych), zaopatrzonych
w charakterystyczne rozwidlone na
koĔcu trzpienie, w których osadzano
brązowe ostrza. Zasygnalizowane juĪ
wczeĞniej charakterystyczne podnie-
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a
Ryc. 1 a, b
Brązowe siekierki
(Baádowo pow. Tczew)
(skala 1:1)

sione brzegi nie byáy dzieáem przypadku lub efektem ubocznym niedoskonaáego procesu odlewnictwa. Ten istotny
element pozwalaá na lepsze osadzenie
siekierki w stylisku, które dodatkowo
obwiązywano surowym rzemieniem.
CaáoĞü stanowiáa zatem spójne i mocne narzĊdzie, sáuĪące do prac przy karczunku lub znakomicie sprawdzające
siĊ jako broĔ.
Ciekawe, iĪ to wáaĞnie w ciągu
trwania epoki brązu, kiedy ludzie zaznajomili siĊ z wytopem záocistego
metalu, nastąpiáa niebywale szybka
„ewolucja” formy siekiery (Ryc. 2),
począwszy od páaskich egzemplarzy
– áudząco podobnych do kamiennych
wyrobów neolitu, poprzez formy
z podniesionymi brzegami, a skoĔczywszy na siekierkach z peáną tuleją,
które wydają siĊ najbardziej skutecz-
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nymi i zaawansowanymi technologicznie ówczesnymi formami.
Podejmując próbĊ datowania znaleziska, naleĪy mieü na uwadze fakt, iĪ
w tym wypadku moĪna oprzeü siĊ jedynie na analogiach z obszaru dzisiejszej
Polski. NastrĊcza to pewne trudnoĞci
przy okreĞleniu precyzyjnych ram czasowych, w jakich naleĪaáoby umieĞciü
siekierki z Baádowa. Ogólnie moĪna
ostroĪnie przyjąü, Īe siekierki pochodzą z wczesnej epoki brązu (1800-1400
r. p.n.e.). Jest to jednak dosyü uproszczone – poglądowe stwierdzenie oparte na systemie chronologii epoki brązu
dla ziem polskich, opracowanym przez
J. Kostrzewskiego.
W realiach Pomorza taki podziaá
moĪe byü po prostu zbyt arbitralny.
Specyfika tego regionu jako terytorium osadniczego w epoce brązu,

Ryc. 2
Typy siekier – epoka brązu

mogáa wpáywaü na pewnego rodzaju
„rozmycie” granic pomiĊdzy poszczególnymi okresami epoki brązu. Dlatego teĪ biorąc pod uwagĊ pomorskie realia w nowszej literaturze tematu skarb
z Baádowa datuje siĊ na lata 14001300 r. p.n.e., czyli na przeáom I i II
okresu epoki brązu.
Nie do koĔca wydaje siĊ byü jasny
ówczesny „krajobraz kulturowy” Pomorza. Byü moĪe trwaáy jeszcze wtedy
jakieĞ „tradycje sznurowe” – echa dawnej ĞwietnoĞci przedstawicieli kultury
ceramiki sznurowej. Na pewno silne
byáy wpáywy, przeĪywającego rozkwit
oĞrodka unietyckiego, którego centrum
w przypadku ziem polskich stanowiáy:
ĝląsk i poáudniowa czĊĞü Wielkopolski. Plemiona unietyckie prowadziáy
oĪywioną wymianĊ handlową z Pomorzem, na terenie którego przenikaáy
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wpáywy dwóch kultur: grobsko-Ğmiardowskiej – wyksztaáconej okoáo 1700
r. p.n.e. oraz iwieĔskiej, której przedstawiciele egzystowali na obszarach:
póánocnej Wielkopolski, Kujaw i poáudniowej czĊĞci Pomorza – siĊgając
aĪ po Tczew. W kontekĞcie znaleziska
z Baádowa, interesująco rysuje siĊ fakt,
iĪ wiele skarbów kultury iwieĔskiej zawiera tylko 2-3 przedmioty, wĞród których wystĊpują m.in. siekierki z páasko
ĞciĊtym obuchem.
Pod koniec I i na początku II okresu
epoki brązu zachodzą w Europie duĪe
zmiany na páaszczyĨnie osadnictwa
i kultury. Nie wiadomo, czym dokáadnie byáy spowodowane. Wysuwane są
hipotezy: katastrofy ekologicznej lub
wĊdrówki idei religijnych. Ówczesny
obraz kulturowy staje siĊ jeszcze mniej
jasny, a zachodzące zmiany okazaáy
siĊ na tyle doniosáe, iĪ obserwuje siĊ
upadek prĊĪnie dziaáających oĞrodków
unietyckich. Jest wielce prawdopodobne, Īe dochodzi wówczas do wielkich
migracji plemion kultury mogiáowej,
które wychodząc ze swoich siedzib nad
górnym i Ğrodkowym Dunajem rozlaáy
siĊ w niszczącej ekspansji na znacznych obszarach Ğrodkowej Europy.
Czy mogáo to byü powodem ukrycia
skarbu w Baádowie? Niewykluczone,
chociaĪ przy obecnym stanie wiedzy
na temat omawianego znaleziska nie
moĪna tego udowodniü. Przyczyna
mogáa byü przecieĪ bardziej prozaiczna. Brąz byá w owych czasach bardzo
cennym metalem, a siekierki, biorąc
pod uwagĊ ich pewną standaryzacjĊ
wagi i wymiarów, mogáy peániü funkcjĊ rodzaju „pieniądza kruszcowego”.
MoĪna je byáo sprzedaü, wymieniü na
poĪądane towary, ale teĪ zdeponowaü
w bezpieczny, znanym tylko wáaĞcicielowi, miejscu.
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Sprostowanie

W poprzednim numerze KMR wkradá siĊ
báąd w postaci wyskalowania rys. tura na str. 37.
Jest to rysunek poglądowy.

38

MAãGORZATA PAUCH

Kociywskie przeĪyrstwa

czĊĞü druga

Gwaro kociewska maáy ojczyzny,
(...) Chto czuje cie áucham,
Ten odgadnie ducham,
Jak tobó rozbrzmniywa kóĪdyn kociywski dóm.

P

Hubert Pobáocki

iewca mowy kociewskiej Bernard Sychta w swym dziele Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej przytoczyá wiele nazw i sformuáowaĔ,
które dziĞ mogą czytelników bawiü, ale i uczyü. MądroĞü ludowa, bowiem,
w swej prostocie zawiera niejednokrotnie wiedzĊ, wynikającą z wielopokoleniowych obserwacji i doĞwiadczeĔ. Gwara ziemi kociewskiej w swym bogactwie
posiada oryginalne, czĊsto barwne okreĞlenia dotyczące dzieci i máodzieĪy.
WdziĊczny temat Īartów, dowcipów, uwag lub nawet drwin, po dziĞ dzieĔ
stanowią najmáodsze istoty. Dmuchotulkiem i dzadzkiem nazywano brzdąca,
o ile ten, byá sáodki i miáy. O niemowlĊciu mówiono pieszczotliwie pupka.
Dziecko uparte, niegrzeczne zwano nicpotą i krzyczano za nim: Poczekaj, nicpoto! Urwisy w gwarze kociewskiej to inaczej baĔasy, brojki, brojniki, brojnicy.
W okolicach Drzycimia i ĝwiecia na dzieci brojące woáano: Jidz, ti wigáasie!
Psotników takich straszono pujacami, czyli duĪymi kotami. Z kolei ruchliwe
dziecko zwano wierckiem, któremu mówiono czĊsto: Nie kranü sa wiercku. Wiele okreĞleĔ dotyczy maáych páaczków, zwanych bleczkami, beczkami, riczkami,
rikaákami, czy skrzeczkami. Epitety te miaáy negatywny wydĨwiĊk, który odczytaü moĪna z wyraĪeĔ: UĪ ti znowu beczysz, riczku?, czy Nie uspokoisz ti sa dzis
bleczku? Nie oszczĊdzono teĪ wyglądu dzieci – i tak celbert i pulcin to táuĞcioszek i grubasek. Gdy dziecko baáaganiáo podczas posiáku nazywano je brejdonem
i mawiano: Wejno, brejdonie, jak ti sa usmarowaá jak taki ĞwiĔcón. Po dziĞ dzieĔ
jest aktualne okreĞlenie dziecka nieĞlubnego, zwanego bĊkartem.
Kobzdy, czyli dziewczĊta, to w dialekcie kociewskim równieĪ kozy, dzochy,
dzioáchy. Podlotki zwano perlitami, prichnami, perpesami, sraldami, czy ĞuĞónkami. Sychta przytacza przykáady uĪycia tegoĪ nazewnictwa: Chiba do take
sraldy ne pudzesz?, Te perliti nic ne robio, jano po drodze chodzo. Zdarzaáy siĊ
takĪe typowe przezwiska dziewcząt, takie jak sudera, wyraĪające ogólnie niechĊü
do máodej przedstawicielki páci piĊknej. Gdy ta z kolei byáa osobą szczupáą, czy
wrĊcz chudą mawiano: Dziwia sa, Īe sa móg w tej wierüpie zakochaü. JeĞli byáa
natomiast wysoka, mawiano Īe jest wiecha. MądroĞü ludowa wywnioskowaáa, iĪ
wiek máodzieĔczy rządzi siĊ swoimi prawami, tak wiĊc perpesy, czyli podlotki patrzą za cháopakami. Jak juĪ przypadną im do gustu, wtedy taka koza, czy dzioácha
staje siĊ ukochaną Īabuchną.
Równie rubaszny i treĞciwy jest zbiór okreĞleĔ na przedstawicieli páci przeciwnej. MáodzieĔcy nazywani byli bubkami, biczonami lub bófkami. O takich
wyrostkach mówiono: To je walni bófka, tan uĪ w konie jeĨdzi jak stari. Sáownik Sychty prezentuje bogatą litaniĊ epitetów na máokosów i wyrostków: knapki,
knapeczki, knapulki, buzeje, kaáandy czy nawet warchlaki. Są to jednak áagodne
nazwy, jeĞli jednak chciano podkreĞliü swoistą w tym wieku niedojrzaáoĞü, czy
lekkomyĞlnoĞü nie wahano siĊ powiedzieü: Dziwa sa, Īe ti z takim gównaram gadaĞ lub teĪ: Za wiele sobie, purtku, pozwalasz. Zdarzali siĊ, jak i dziĞ máodzieĔcy
niedojrzali, którzy z miejsca otrzymywali przezwisko smarkatich. A kiedy taki
mocno pogrywaá na nerwach stawaá sie szurem; Lepsie, ĪebiĞ beá, szurze, doma
siedziaá. Trzpiot to inaczej sowizdrzaá, a tarach – roztrzepaniec. Dostaáo siĊ takĪe chudym i wysokim, czyli mirchlonom, dáugolcom. Osoby te zazwyczaj byáy
wyroĞniĊte ponad wiek, dlatego moĪna byáo usáyszeü: Co ta Cula za dáugolca
wziana, ona mu ledwie do pasa siąga.
Trudno nie przyznaü, Īe owe kociewskie przezwiska bywają osobliwe i wyraziste. PowyĪszy zbiór proszĊ potraktowaü jednak, jako przedsmak obfitoĞci tej
piĊknej gwary.
CzĊĞü I – KMR nr 1(52) 2006, str. 17 pod nazwiskiem Maágorzata Gąsiorowska
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Przed 25-leciem „Piaseckich Kociewiaków”
II. Od szkolnego zespoáu folklorystycznego „Kociewie” do „Piaseckich Kociewiaków”

N

a początku lat 70. ubiegáego wieku w Szkole Podstawowej w Piasecznie zaczyna dziaáalnoĞü dzieciĊco-máodzieĪowy Zespóá PieĞni i TaĔca „Kociewie”,
pod kierunkiem nauczycielki muzyki, Marii Halmann, którą aktywnie wspieraáy koleĪanki: Lusia KamiĔska i Danka
Kristowska. Do zespoáu zgáosiáo siĊ ponad 30 uczniów klas
III-VIII. SiĊgniĊto do starych pieĞni, gadek i taĔców, tu
w Piasecznie, dawno temu znanych1.
Stroną muzyczną zajĊáa siĊ Maria Halmann wraz z mĊĪem Bogdanem. Stroje uszyli rodzice z materiaáu zakupionego przez Urząd Gminy w Gniewie.
Premiera zespoáu odbyáa siĊ w sobotĊ 23 listopada 1973
roku podczas akademii poĞwiĊconej dziaáalnoĞci Kraziewicza na tle Komisji Edukacji Narodowej. Udziaá wziĊli m.in.
doc. dr hab. Wacáaw Odyniec z Uniwersytetu GdaĔskiego
i dr Zygmunt Lietz z OĞrodka Naukowego w Olsztynie,
którzy wygáosili referaty naukowe. Uczestniczyá równieĪ
kociewski poeta, Jan Wespa z Morzeszczyna2. W kronice
Szkoáy Podstawowej w Piasecznie zanotowano: W czĊĞci
artystycznej máodzieĪ w gadkach, pieĞniach i taĔcach pokazaáa piĊkno folkloru kociewskiego, a zespóá recytatorski pod
kierunkiem polonistki Danieli Kirstowskiej wystawiá sztukĊ
„Janko Muzykant”. Licznie zebrani nagrodzili máodych artystów brawami....
NastĊpnie zespóá „Kociewie” wziąá udziaá w Powiatowym ĝwiĊcie PieĞni i TaĔca, które odbyáo siĊ w niedzielĊ
26 maja 1974 roku w muszli koncertowej w tczewskim parku.
Piasecka máodzieĪ w nowych, kociewskich strojach przedstawiáa zebranej publicznoĞci najciekawsze fragmenty „Wesela
kociewskiego” ks. dr Bernarda Sychty. Jury przyznaáo zespoáowi z Piaseczna wyróĪnienie. ByliĞmy jedynymi, którzy na przeglądzie pokazali piĊkno
kociewskiego folkloru3.
W sobotĊ i niedzielĊ 8-9 czerwca 1974
roku odbyáy siĊ pierwsze Dni Piaseczna poáączone z sesją popularnonaukową na temat
związków króla Jana Sobieskiego z Piasecznem (doc. W. Odyniec) i 390. rocznicą istnienia szkoáy w Piasecznie (J. Ejankowski). Po
naukowych referatach – wspaniaáa Īakinada
historyczna od Piasta po wspóáczesnoĞü i udany wystĊp „Kociewia” na scenie na boisku
szkolnym.
NastĊpny wystĊp „Kociewia” to jego
udziaá w naukowej sesji historycznej, poĞwiĊconej dziaáalnoĞci Juliusza Kraziewicza dla
dobra polskiej wsi w trudnym okresie pruskiego zaboru. To historyczne spotkanie o zasiĊgu krajowym odbyáo siĊ 26 listopada 1976
roku w sali FAMA w Gniewie. Uczestnikami
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byli czáonkowie Komisji Historycznej Krajowego Związku
Kóáek Rolniczych w Warszawie i zaproszeni goĞcie.
Po referatach zespóá „Kociewie” wystawiá inscenizacjĊ
historyczną na temat twórczej dziaáalnoĞci Kraziewicza nie
tylko w Piasecznie. Widowisko przeplatane kociewskimi
gadkami, przyĞpiewkami i taĔcami bardzo przypadáo do gustu goĞciom nie tylko z Warszawy4. W ten sposób piasecki
folklor staá siĊ zapewne bliski goĞciom z caáej Polski5.
Po odejĞciu nauczycielki Marii Halmann do Czarnej Wody
opiekĊ nad zespoáem „Kociewie” przejĊáa nauczycielka muzyki Teresa Klimecka. Zespóá doskonaliá wáasny program
artystyczny, przygotowując siĊ do nastĊpnej, waĪnej uroczystoĞci. W dniach 26 i 27 kwietnia 1980 roku w OĞrodku Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie (dom kultury) odbyáa
siĊ wielka sesja popularnonaukowa na temat roli regionalizmu
w ksztaátowaniu postaw patriotycznych máodzieĪy. Uczestniczyli w niej nauczyciele historii i wychowania obywatelskiego
z trzech województw: sáupskiego, bydgoskiego i gdaĔskiego.
Dlaczego wybrano Piaseczno? Bo tu od początku 1961 roku
w miejscowej szkole zaczĊto wprowadzaü wychowanie regionalne, dziĊki któremu powstaáo miejscowe muzeum, kociewski zespóá folklorystyczny, powstaáy przepiĊkne KsiĊgi
PamiĊci Piaseczna i Jelenia, organizowano sesje popularnonaukowe oraz przywracano w szkole kociewską gwarĊ6.
Po wystąpieniach naczelnika Miasta i Gminy Gniew,
Henryka Górskiego, prof. dr hab. Wacáawa OdyĔca, gminnego dyrektora szkóá – Jana Ejankowskiego odbyá siĊ wystĊp „Kociewia”, który przedstawiá w specjalnej inscenizacji
nasze czĊsto zabawne gadki, cudne kociewskie pieĞni i taĔce
tu w Piasecznie i okolicy od dziesiątków lat na weseliskach

Zespóá Ğpiewa i taĔczy „Z tej harmonki”
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i rumlach (potaĔcówkach) taĔcowane. PodkreĞlono, Īe to są
waĪne elementy wdraĪanego od lat 60. wychowania regionalnego w szkole w Piasecznie7. WystĊp bardzo przypadá
do gustu zacnym goĞciom, dla których Kociewie jest maáo
znane. A to cieszy i mobilizuje do lepszej pracy z myĞlą
o przyszáych pokoleniach.
Piasecki zespóá wystąpiá równieĪ na posiedzeniu szefostwa Kóá GospodyĔ Wiejskich w GdaĔsku.
Po raz ostatni „Kociewie” wystąpiáo w sobotĊ 27 paĨdziernika 1982 roku na ogólnopolskich obchodach 120-lecia
dziaáalnoĞci Kóáka Rolniczego w Piasecznie. UroczystoĞü
odbyáa siĊ w OĞrodku Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie. Czáonkowie zespoáu cytowali fragmenty przemówieĔ
Juliusza Kraziewicza, Melchiora Tollika, recytowali wiersz
miejscowego poety Jana StefaĔskiego, przeplatając kociewskimi gadkami, Ğpiewami i taĔcami. Bo to wáaĞnie prezes
Kraziewicz zalecaá braciom – rolnikom, by kaĪde waĪne zebranie kóáka w Piasecznie i okolicy koĔczyáo siĊ cháopskim
teatrem, ludowym Ğpiewem i naszymi taĔcami. I po 120. latach w Piasecznie do tej przepiĊknej tradycji wrócono8.
W ciągu dziesiĊciu lat dziaáalnoĞci „Kociewia” máodzieĪ
nauczyáa siĊ posáugiwaü gwarą praojców, poznaáa sporo starych pieĞni, które przed laty chĊtnie Ğpiewano na weselach,
zabawach, wieczorami w domach oraz nauczyáa siĊ taĔczyü
nasze walczyki, polki, „chodzóne”9.
RozpoczĊte w Piasecznie przez miejscową szkoáĊ dzieáo,
po dwuletniej przerwie, wznowiono. Zespóá powstaá póĨną jesienią 1984 roku. Dziaáaá przy OĞrodku Tradycji Kóáek
Rolniczych w Piasecznie10. Jego twórcami byli: Hildegarda
Makowska – przewodnicząca Koáa GospodyĔ Wiejskich, Teresa Klimecka – nauczycielka muzyki w miejscowej szkole,
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ks. Zdzisáaw OsiĔski – ówczesny miejscowy wikariusz i Jan
Ejankowski, jako gáówny pomysáodawca zespoáu11.
Początki byáy trudne, poniewaĪ máodzieĪ nie bardzo byáa
przekonana do celowoĞci pracy w zespole. W koĔcu jednak
zebraáo siĊ ponad 30 osób. Byli to uczniowie klas V-VIII
miejscowej szkoáy i sąsiednich szkóá ponadpodstawowych.
Wsparcia finansowego udzielili: Zarząd Spóádzielni
Kóáek Rolniczych w Nicponi, Wojewódzki Związek Rolników, Kóáek i Organizacji Rolniczych w GdaĔsku i Krajowy
Związek Rolników Kóáek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. To oni sfinansowali zakup materiaáów na stroje kociewskie, obuwie i wynagrodzenie dla choreografa i instruktora muzyki wraz z zakwaterowaniem w zajeĨdzie „Gniewko”
w Rakowcu12.
Szyciem strojów kociewskich zajĊáy siĊ czáonkinie Koáa
GospodyĔ Wiejskich, w wiĊkszoĞci matki córek i synów
naleĪących do zespoáu. Za stronĊ muzyczną odpowiadaáa
nauczycielka muzyki – Teresa Klimecka, za naukĊ gwary
kociewskiej – ks. Zdzisáaw OsiĔski rodem ze Zblewa (Kociewie) i Jan Ejankowski.
Od początku duszą zespoáu byá Teofil Watkowski
z Piaseckich Pól (przysióáek Piaseczna) – wspaniaáy mistrz
gry na harmonii guzikowej, którego wszyscy w Piasecznie i okolicy wujkiem zwali, bo tak go z serca kochali. Byá
przede wszystkim lubianym, autentycznym, peánym wigoru i humoru Kociewiakiem. To on swoją postawą zachĊcaá
máodzieĪ do wysiáku.
Máodzi, chociaĪ urodzili siĊ w wiĊkszoĞci na Kociewiu,
nie umieli mówiü piĊkną gwarą swych dziadków, a takĪe
i rodziców. Wujek Filek Watkowski staá siĊ ich autentycznym nauczycielem i niezawodnym przyjacielem13. W domu,
w rozmowie z sąsiadami, sam siĊ nią
posáugiwaá.
Zespóá „Piaseckie Kociewiaki” – taką
nazwĊ máodzieĪ sama wybraáa – podjąá
tradycjĊ zapoczątkowaną przez zespóá
„Kociewie” na Piaseckim Polu, o którym w pierwszym rozdziale wspomniano. PracĊ rozpoczĊto od prób wybranych
fragmentów „Wesela kociewskiego”
ks. Sychty z Pelplina. Staáo siĊ to pod koniec listopada 1984 roku. Wspólnie wybrano nastĊpujące sceny: poĪegnanie starego roku, bardzo zabawną scenĊ rajenia
z dwiema pieĞniami: Szumi woda, szumi
i Zielóna áónczka, spotkanie máodych
skorych do Īaniaczki, báogosáawieĔstwo
rodziców i wyjazd do koĞcioáa.
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PRZED JUBILEUSZEM
W lutym 1985 roku do wspóápracy pozyskano
Witolda NalepĊ – znanego, gdaĔskiego choreografa,
który zająá siĊ czĊĞcią weselną „Wesela kociewskiego” ks. Sychty. Konkretnie opracowaá i üwiczyá podane przez autora kociewskie taĔce, jak dwa walczyki: àod sónczka, do sónczka, LeĞne nastroje, Cip, cip,
cip cipuĞki, Z ty harmónki na te skrzypki, ĩebyĞ ty,
chmielu po tykach nie laz, czy kociewski polonez...
Próby zespoáu odbywaáy siĊ zgodnie z opracowanym planem pracy. W Ğrody wieczorem przypisane
czáonkom role i wybrane kociewskie pieĞni. W soboty próby miaáy miejsce w godzinach od 1500 do 2100,
natomiast w niedziele od 900 do 1130 po porannym naboĪeĔstwie. W tym czasie Witold Nalepa uczyá máodzieĪ oĞmiu kociewskich taĔców, których máodzi nie
znali. Czáonkowie zespoáu zabrali siĊ do pracy z wielkim zapaáem i poĞwiĊceniem. CzĊsto pot strumieniem
UĞmiechniĊci artyĞci - amatorzy po udanym premierowym
cieká. PodziwialiĞmy ich. Jednak nie wszyscy zdoáali
wystĊpie w Piasecznie (18.05.1985)
podoáaü wymaganiom swojego opiekuna. W zespole zostali najlepsi, najwytrwalsi uczniowie14. DziĞ
z wielkim szacunkiem jako kierownik zespoáu chylĊ przed Mnijszkóm kele lasu i inne rómbane po chruĞcie. Po drodze
nimi czoáo.
wykupsiny ji áodczepiny, a na kóniec kociewski chodzóny18.
Do repertuaru wáączono takĪe starą pieĞĔ, Ğpiewaną na Kiedy wesele dobiegáo koĔca, zerwaáa siĊ burza oklasków
melodiĊ: Nadzieja zawszeĞ mi miáa. Tekst napisaá kierownik i niemilknące brawa... za udany premierowy wystĊp. W taki
zespoáu – Jan Ejankowski. Oto brzmienie pierwszej zwrotki:
oto sposób piasecki zespóá rozpocząá wspaniaáą przygodĊ
Piaseczno moje mniáe,
z kociewskim folklorem, co sáusznie zauwaĪyli dziennikarze
Wioska znóna w historji.
nastĊpujących gazet: „Dziennika Baátyckiego”, „Gáosu WyTutaj zdarzali sia chwile,
brzeĪa” i „Naszej Wsi”.
Tutaj Sobieski nóm rzóndziá15.
Maria Tokarska m.in. napisaáa: ...Ğpiewają Piaseckie Kociewiaki, sáawiąc w piosence (o Piasecznie – przyp. autora) boPieĞĔ ta staáa siĊ poniekąd hymnem Piaseczna.
gate tradycje swoich miejscowoĞci (...). Máody, istniejący dopiero niespeána rok, zespóá regionalny, dziaáający w Piasecznie
1. Premiera zespoáu „Piaseckie Kociewiaki”
koáo Gniewu, nawiązuje do skarbca tych tradycji (...). TrzydzieW sobotĊ 18 maja 1985 roku odbyáa siĊ w Piasecznie stotrzyosobowy zespóá wáącza je teraz do swojego repertuaru
19
wielka manifestacja patriotyczna, poĞwiĊcona 40-leciu za- starając siĊ krzewiü i upowszechniaü regionalne tradycje .
koĔczenia drugiej wojny Ğwiatowej16. Po przemówieniach
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
prezesa SKR w Nicponi – Tadeusza Jankowskiego i kustosza OĞrodka Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie Przypisy:
Jana Ejankowskiego, po odĞpiewaniu przez máodzieĪ Roty, 1 Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie, t. II.
delegacja Piaseczna w skáadzie: Franciszka Brzóska, Sta- 23 Landowski R., 35 lat dla Tczewa i regionu, Tczew 2004, s. 84.
Kronika Szkoáy Podstawowej w Piasecznie, t. II.
nisáaw Kisicki i Zbigniew Libiszewski odsáoniáa na fronto- 4 TamĪe.
5
nie budynku OTKR tablicĊ pamiątkową ku czci polegáych
Scenariusz napisaá i z máodzieĪą przygotowaá kierownik piaseckiej
Īoánierzy polskich w latach 1939-1945, wywodzących siĊ 6 szkoáy Jan Ejankowski.
Kronika OĞrodka Tradycji Kóáek Rolniczych w Piasecznie.
z Piaseczna. Czáonkami delegacji byáy osoby, które w czasie 7 TamĪe.
8
wojny straciáy najbliĪszych.
Ejankowski J., Zespóá „Kociewie” w Piasecznie, „Nowiny GniewPo uroczystym apelu polegáych, na specjalnym podium 9 skie”, nr 111, s. 26.
Relacja Marii Halmann (w zbiorach autora).
wykonanym przez pracowników SKR w Nicponi, odbyáa siĊ 10 JabáoĔska D., DziaáalnoĞü Ludowego Zespoáu Folklorystycznego
premiera Ludowego Zespoáu Folklorystycznego „Piaseckie
„Piaseckie Kociewiaki” w Piasecznie w latach 1984-1987 (praca
Kociewiaki”17. Pogoda bezchmurna, ciepáa, jakby na zamó- 11 licencjacka), Bydgoszcz 1997, s. 12-13.
„Pielgrzym”, nr 10 (220) 1991, s. 7.
wienie. Plac przed OTKR wypeániony goĞümi z zagranicy, 12 Ejankowski J., Przywróciü pamiĊci, „Kociewski Magazyn RegioWarszawy, GdaĔska, Tczewa, Gniewu, Piaseczna i okolicy.
nalny”, nr 4, 1987, s. 6.
13
Szczygieá Zdz., Charakterystyka folklorystycznego zespoáu kociewKaĪdy zapewne ciekaw, co ci máodzi, naleĪący do zespoáu
skiego z Piaseczna „Piaseckie Kociewiaki”. Praca podyplomowa.
pokaĪą... Na rozpoczĊcie wspaniaáa kociewska pieĞĔ: LejUMK ToruĔ 2002, s. 26.
14
BieĔkowski J., Miejsce folkloru kociewskiego w caáoksztaácie dziacieli Īurawie, lejcieli áabandzie, zapowjedzi wyszli, wesela
áalnoĞci zespoáu „Piaseckie Kociewiaki” w latach 1984-1989, pranie bandzie. ZaĞpiewaáy dziewuchy siedzónce przy stole,
ca magisterska, Bydgoszcz 2004, s. 84-87.
po kociewsku áobute. A kedy zjawili sia cháopczaki razam 15 Ejankowski J., Przywróciü pamiĊci, „Kociewski Magazyn Regionalny”, nr 4, 1987, s. 6.
wew walczyka sia deli Ğpsiywajónc: àod sónczka, do sóncz16
M.T., Patriotyczna manifestacja mieszkaĔców Piaseczna, „Dzienka, chojanka roĞnie. Znienacka rajek zes gdowcem na scena
nik Baátycki” 21.05.1985, nr 111, s. 3.
17
wáazi ji gadka zaczyna, rozbawjajónc do rozpuku goĞci.
Generalna próba zespoáu trwaáa od godz. 1900 do 2355 – piątek 17
maja 1985 roku i przyniosáa konkretny skutek w postaci udanej prePo zabawnym rajeniu (swataniu), báogosáawieĔstwo
rodziców i wyjazd do koĞcioáa. Powrót, witanie chlebem 18 miery.
Kronika Domu Kultury i Muzeum w Piasecznie, s. 12.
i solą. Wodzirej gadki zaczyna ji do tónców wszytkich 19 M.T., Piaseczno moje miáe, wioska znana z historii..., „Dziennik
Baátycki” nr 222, z dnia 17.10.1985, s. 3.
wciónga. Mkną po sali pary Ğpiewając: LeĞne nastroje,
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B

ernard Janowicz wydaá równieĪ cykl „Kipków
Opaáków”. Kipki opaáki, to gwarowe okreĞlenie na
dowcipy. Wesoáe opowiastki, zwane powszechnie
„dowcipami”, od zawsze funkcjonowaáy w naszej kulturze,
peániáy funkcjĊ rozrywkową. Obecnie niewielu ludzi potrafi
w sposób zabawny opowiedzieü dowcip, a co dopiero stworzyü krótką, zabawną historyjkĊ.
Bernard Janowicz zacząá pisaü swoje kipki opaáki bĊdąc juĪ na emeryturze. Publikowaá je za namową redaktora
Tadeusza Majewskiego w „Gazecie Kociewskiej”, w której
to pojawiaáo siĊ cotygodniowo parĊ najnowszych pereáek
naszego bajkopisarza. Nie jesteĞmy w stanie powiedzieü ile
kipków opaáków dokáadnie napisaá. Niestety, nie znalazáam
w Īadnym z archiwów wszystkich numerów „Gazety Kociewskiej”.
Tematyka kipków opaáków jest bardzo róĪna. MoĪna
jednak je pogrupowaü w logiczny sposób i podzieliü na kilka grup tematycznych. Zatem wĞród kociewskich dowcipów
moĪemy wyróĪniü te o przywarach kobiecych, jak np.:

– Nie myĞli pan, Īe tyn kurón tam wew kurniku byndzie
zazdrosny? – odpowiada Januszek6.
WĞród Kipków Opaáków znajdziemy takĪe dowcipy
związane z „miastowymi”.
W lecie na wsi je wiela roboty. Dlatego jedyn chbur
wzión sobie do pomocy jednygo cháopaka z mniasta w czasie urlopu szkolnygo. Z poczóntku byá ón zez tego cháopaka
zadowolony. AĪ jednego dnia ów wjidzi jak tyn mieszczuch
jedyny krowie daje ĞwjiĪe mlyko psiü.
– Czy ciebie juĪ dycht zdrowy rozum opuĞciá! – krzyczy
chbur.
– Co pan siĊ tak dynerwuje – mówji máody mieszczuch.
To mlyko byáo dzisiaj take chude, to ja chciaáóm to jeszczy
raz przepuĞciü!7.
(...)
WĞród wesoáych opowiastek naszego bajkopisarza znajdziemy takĪe sporo sproĞnych i pikantnych dowcipów:
Ón namawia, óna odmawja
– Ja Ğpsia zez cháopym jano tedy, jak ja Īónata banda!

PATRYCJA HAMERSKA

Dziadek Benek
czĊĞü ostatnia

– Kochany, ja jida na psiynü minut do sónsiadki.
Prosza, przemniszyj co pu godziny tyn kurzy rosóá1.
albo:
Jeden cháop leĪy na áóĪku Ğmnyrci i mówji do swoji kobjity: – Tera mogą ci powjedziü. Ja ciebje zdradziáóm zez tó
Magdusió.
– Jó, a ty myĞlisz, Īe ja ciebie bez powodu otruáóm?2.
Jednym z ulubionych tematów poruszanych w dowcipach
B. Janowicza byáy takĪe róĪne przypadki szkolne, i tak:
Nauczyciel: – Powjidz, czamu ja prawje ciebje nazwaáóm «maáy, gupsi ábje»?
– Nó tamu, Īe ja jeszczy nie jezdóm taki duĪy jak pan!3.
albo:
Mundek káadzie tacie na stóá arkusz papĞyru. Na nim je sto
razy napisane zdanie: «Ja jezdóm pyskaty, zgniáy i gupsi».
– Co ja móm z tym ? – pyta tata.
– Nauczyciel powjedziaá, Īe ty masz to podpisaü!4.
Albo:
Tata do synka:
– Tomek, chodĨno tu prosza. Ja rozmawjaáóm zes twojó
nauczycielkó.
Tomek machnyá ranko i mówji:
– Ja juĪ nie chca sáuchaü, coĞta gadeli. PomyĞl o mamie,
ty sóm wjisz, jak te kobjyty wszystko przeinaczajó!5.
W „Gazecie Kociewskiej” pojawiaáy siĊ równieĪ czĊsto
dowcipy o lekarzach i ich pacjentach:
(...)
Lykarz przyszed do szkoáy, podszukuje LusiĊ i pyta:
– Masz ty jakieĞ boleĞci z nosym lub áuszami?
– Jó – piszczy Lusia.
– Óni mnie durcham zawadzajó, jak ja mój pulower zebuwóm i bólo.
Lykarz szkolny podszukuje 10-letniego Janusza i mówji:
– Ty byĞ mniaá jiĞü zez kurami do áóĪka!
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– To zawoáaj mnie po twojim weselu! – mówji ón8.
Albo:
Maáa Mania (ma cztery lata) i piĊcioletni Paweáek ĞpĞyrajó siĊ w ogródku:
– Moja mamusia je lepsza niĪ twoja! – mówji Mania.
– Jó, to mój tata tyĪ mówji9.
To tylko nieliczne dowcipy z wielkiego zbioru „Kipków
Opaáków” Janowicza. UwaĪam jednak, iĪ wystarczą one by
zaprezentowaü pokrótce zdolnoĞci satyryczne Bernarda Janowicza, a takĪe jego niezwykáe poczucie humoru i sprawne
wáadanie gwarą kociewską.
Gwara ta poza „pomysáem” na opowiastkĊ, wzmacnia
efekt komiczny caáoĞci i dodaje kipkom opaákom niepowtarzalnego uroku.
Kipki Opaáki drukowane byáy regularnie co tydzieĔ,
a Panu Bernardowi pomysáów na coraz to nowe dowcipy
nie brakowaáo. Kiedy zapytaáam ĪonĊ Panią HelenĊ o to, co
myĞli o kipkach, a takĪe o jej wspomnienia związane z kociewskimi dowcipami odpowiedziaáa:
– Ja tam nigdy nie wiedziaáóm, kiedy on mówiá prawda,
a kiedy Īartowaá, taki juĪ byá. ĝmiaáam siĊ z tych Kipków,
bo one dycht fajne byáy, chociaĪ takie niepowaĪne...
***
Pisaáam juĪ o Bajkach i o Kipkach Opaákach. Są to bez
wątpienia najbardziej znane i lubiane dzieáa naszego bajkopisarza. Nie wspomniaáam jednak o kilku opowiadaniach, które napisaá, poniewaĪ jest to trochĊ zaniedbana i zapomniana
czĊĞü twórczoĞci naszego bajkopisarza, do tej pory nie powstaá ani jeden tekst, który chociaĪ w minimalnym stopniu
by je zanalizowaá. Brak zainteresowania nie oznacza jednak,
Īe opowiadania te stanowią mniejszą wartoĞü literacką...
Udaáo mi siĊ zebraü i odnaleĨü tylko piĊü opowiadaĔ Bernarda Janowicza: „Wszystko bez ta koza”, „Móm tylyfón,
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móm”, „Na Ğwinirynku”, „Záota tabakyra”, „Wejta, ludzie
i tak gadaü bandó”. Byáy one rzadko publikowane, ze wzglĊdu na jĊzyk, którym posáugiwaá siĊ w nich Janowicz. Na ich
publikacjĊ z chĊcią zgodziáy siĊ tylko „Zapiski Kociewskie”,
których to redaktorem naczelnym byá Ryszard Szwoch.
Innym czasopismom, jak juĪ wczeĞniej wspomniaáam
nie odpowiadaáa treĞü janowiczowskich opowiadaĔ. Zarzucano im wulgarnoĞü, obscenicznoĞü, zbyt ostre sformuáowania. Zarzuty te kierowaáy w stronĊ Janowicza osoby, które
moĪna by uznaü za badaczy i propagatorów kultury ludowej.
Wydaje mi siĊ jednak, Īe zapomniano o tym, Īe przecieĪ
kultura ludowa (lepszym sformuáowaniem w tym przypadku
byáoby „kultura ludu”) taka wáaĞnie byáa. CzĊsto próbowano ją zmieniaü, bardziej „ucywilizowaü”, przez co zatracaáa
swój pierwotny, tym samym prawdziwy charakter. Tym bardziej smutne okazaáo siĊ, gdy najbardziej znane z czasopism,
poĞwiĊconych pomorskiemu regionalizmowi „Pomerania”
odmówiáo ich publikacji. Bernard Janowicz zostawiá w swoich notatkach jedną z odpowiedzi „Pomeranii” (negatywną
oczywiĞcie), na wyraĪoną przez naszego bajkopisarza chĊü
publikacji jednego z opowiadaĔ „Wszystko bez ta koza”14.
Powód odmowy publikowania gadki wydaá mi siĊ co
najmniej niezrozumiaáy, dlatego teĪ postanowiáam ją przeczytaü i dokáadniej przeanalizowaü.
Opowiadanie, to traktuje o maáĪeĔstwie, które hodowaáo
w swoim gospodarstwie kozĊ, ze wzglĊdu na mleko, które dawaáa. Niestety Franc, mąĪ Wjikci lubiá zdecydowanie
bardziej od koziego mleka alkohol, co byáo powodem wielu
maáĪeĔskich sprzeczek.
Bernard Janowicz na początku opisuje rodzinĊ, wspomina o pijaĔstwie Franca, a potem skupia siĊ juĪ tylko na kozie. Zwraca takĪe uwagĊ, Īe kozie mleko jest bardzo zdrowe
i dobre dla organizmu, pisze:
Ale Wjikci to najwiancy o to kozie mlyko száo, bo óna
chciaáa zdrowa byü, i dáugo kozie mlyko psiü. Nó jó, Franc
tyĪ lubiá psiü, ale niy kozie mlyko11.
Ów fragment bez wątpienia peáni zatem funkcjĊ edukacyjną.
Pewnego dnia koza jednak przestaáa dawaü mleko, poniewaĪ nadszedá dla niej czas rui. Wówczas to Wjikcia postanowiáa posáaü Franca do miasta, Īeby znalazá dla kozy
odpowiedniego partnera:
Moja mecka, chce do kozioáka, na niy? Jó, zara jutro
Franca wyprawia zez mojó mecko do kozioáka, oba psianknie pudzieta, na niy?12.
PomyĞlaáam, Īe moĪe to ten fragment wywoáaá zgorszenie w 1986 roku w redakcji „Pomeranii”. Doszáam jednak do
wniosku, Īe nie narusza on chyba niczyjego dobrego smaku,
poniewaĪ Īadnych „ostrzejszych sformuáowaĔ” tam nie uĪyto.
Wjikcia daáa Francowi „záotygo”, przeznaczonego na
znalezienie odpowiedniego kozáa. Niestety, Franc pieniądze
wydaá na alkohol, a koza nie zostaáa dopuszczona do kozáa.
Trzy dni póĨniej koza zdecháa, a Wjikcia domyĞliáa siĊ
dlaczego. Obraziáa siĊ na Franca i wyrzuciaáa go z maáĪeĔskiego áóĪka. MinĊáy jednak trzy noce i Franc do áóĪka nie
wracaá. StĊskniona mĊĪa Wjikcia w koĔcu powiedziaáa:
Franc! Zlyziesz ty wnet na dóá, abo czy ty chcesz Īeby zy
mno tak przyszáo jak zez tó kozó?!
Franc zszedá na dóá i poáoĪyá siĊ obok Wjikci:
Franc podskoczyá, bo eszcze spaá, gwizdnyá sobje i zlaz
trzepami na dóá. WzioĔ Wjikcia mocno pod pacha, aĪ siĊ
gloka na lampsie zakolybaáa i cylander zazwóniá. Obadwa
zdmuchnyli lampa, i Īeby sia nie stáukáa, razym trzymeli:
– Wjikcia za gloka, a Franc za cylander, i o ciamku, jak wew
Ğpsiku szli do wyra13.
Ten fragment rzeczywiĞcie zawiera „ostrzejsze sformuáowania”, ale czy do tego stopnia, aby miaáy one przeszkodziü
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w publikowaniu tekstu? Czy wáaĞnie nie taka jest kultura
ludu? Czy cháopi w swoim zachowaniu nie byli bezpoĞredni, czasami obsceniczni, a nawet wulgarni? Dlaczego zatem
próbuje siĊ ich „na siáĊ” ucywilizowaü? NajwyĪszy czas
chyba zdecydowaü, co tak naprawdĊ propagujemy: kulturĊ
ludową, tĊ autentyczną i prawdziwą, czy kulturĊ wiejską...
Ten problem pozostawiam do rozwaĪenia...
(...)
W 1996 roku, Bernard Janowicz opublikowaá z „Zapiskach Kociewskich” kolejne ze swoich opowiadaĔ: „Záota
tabakyra”14. Jest to opowiadanie o wiernym sáudze, któremu
Pani obiecaáa záotą tabakierĊ (nie podobaáa jej siĊ bowiem jego
stara, zniszczona, brzozowa tabakiera). Zapomniaáa jednak
o swojej obietnicy i „sáuĪka” jej o niej przypomniaá, zarzucając tym samym, Īe káamaáa obiecując záotą tabakierĊ. Wówczas to Pani ofiarowaáa mu srebrną tabakierĊ. Sáuga byá jednak
niezadowolony, poniewaĪ chciaá otrzymaü záotą tabakierĊ.
A tak historia záotej tabakiery potoczyáa siĊ dalej:
(...) Oddaj mnie ta srybrna, a chalam ci záota.
– Niy Pani. Co siĊ raz daje, to siĊ nie odbiyra. Ta srybrna
baĔdzie na codziaĔ, a ta záota na niydziela.
Pani siĊ rozyĞmniaáa – Wjidza, Īe ty lubjisz prawda. Polejciaáa i chalaáa mu záota tabakyra. No i mówta teraz – je
prawda czy niy?15.
Kolejna zabawna pointa, to bardzo charakterystyczna
cecha gadek i opowiadaĔ Janowicza.
Ostatnim, znanym mi opowiadaniem Janowicza jest
„Wejta, ludzie i tak gadaü bandó!...”16.
Caáe to opowiadanie najlepiej streszcza jego zakoĔczenie:
Nichdy nie byáo dobrze. Jak stary jechaá na oĞle, to mniaá
máody jechaü. Jak tan máody jechaá, to mniaá tan stary jechaü. Jak oba na oĞle jecheli, to osioá mniaá za ciaĪko, Īe go
zamanczyli. Jak oba szli psiechty za osáam, to nazyweli jich
dziwakami. Tak byáo, je i baĔdzie. Bo czáowiek, choüby jak
najlepsi robjiá, to ludzie i tak gadaü bandó17.
Wszystkie te opowiadania peánią funkcjĊ moralizatorską,
a takĪe rozrywkową. (...). To, co najbardziej charakterystyczne
dla tych opowiadaĔ, to niezwykáe poczucie humoru, ich moralizatorski charakter i krótkie, zwiĊzáe, przezabawne pointy,
które stanowią krótkie podsumowanie kaĪdego z opowiadaĔ.
Efekt komizmu i autentycznoĞci zostaje uzyskany nie tylko
dziĊki poczuciu humoru autora, ale takĪe dziĊki gwarze kociewskiej. Gwara kociewska dodaje im równieĪ autentyzmu.
Warto w wiĊkszym stopniu zainteresowaü siĊ opowiadaniami i gadkami Janowicza. Warto teĪ pochyliü siĊ w ogóle
nad problemem literatury ludowej (o ile jeszcze o takowej
moĪemy mówiü) i zastanowiü nad jej przyszáoĞcią.
Bernard Janowicz byá ostatnim, autentycznym twórcą
ludowym.
Przypisy:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16

17

Wszystkie kipki opaáki pochodzą z nieopisanych wycinków „Gazety Kociewskiej”.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
B. Janowicz, Wszystko bez ta koza, „Zapiski Kociewskie”. 1996
nr 4-5 s.4.
TamĪe.
TamĪe.
TamĪe.
Bernard Janowicz, Záota tabakyra, „Zapiski Kociewskie”. 1996
nr 1 s. 1
TamĪe.
Bernard Janowicz, Wejta, ludzie i tak gadaü bandó!... „Zapiski Kociewskie”. 1995 nr 3 s. 1
TamĪe.
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA

TADEUSZ LINKNER

Prozatorska twórczoĞü
Romana Landowskiego
(czĊĞü druga)

A

kcja pierwszej powieĞci „Ziemia czeka na dáoĔ”
dzieje siĊ w latach szeĞüdziesiątych w okolicach
Suwaák. Ekipa geologów szuka tam ropy, zaĞ
w pobliĪu archeolodzy prowadzą wykopaliska. Stefan, który
przeniósá siĊ nie przypadkiem w te okolice, pracuje na wieĪy wiertniczej, zaĞ Aldona, z którą wkrótce siĊ spotka, jest
zdolną i áadną doktorantką archeologii. Ale to nie wszystko,
bo poznajemy tu jeszcze okolicznego gospodarza, którego
córka studiuje stomatologiĊ w Biaáymstoku i zjeĪdĪa na wakacje zawsze na Ğw. Jana. Zresztą tak siĊ wáaĞnie skáada, Īe
to u jej rodziców ma swoją kwaterĊ Stefan. I jakby jeszcze
byáo tego maáo, dowiadujemy siĊ, Īe przybysz z Polski pilnie studiuje wspomnienia swego wuja, z którymi zapozna
siĊ potem bez jego wiedzy Ola.
Wątków jest tutaj duĪo i to róĪnych, ale pisarz z wielką
wprawą wyplata z nich powieĞciową akcjĊ, dając sprawom
miáosnym znaczne prawa. OtóĪ Stefan najpierw przeĪyje erotyczną przygodĊ z Aldoną. BĊdzie co prawda miaáa na niego
chĊü Iza, nazbyt máoda Īona doktora Kotarskiego, ale jej propozycje przejdą mu mimo uszu. Zakocha siĊ natomiast w Oli,
córce Supryka – gospodarza. I wtenczas tą miáoĞcią powieĞü
siĊ zakoĔczy.
PoniewaĪ wszystko siĊ tu od Stefana zaczyna, wiĊc
okazuje siĊ, Īe przyjechaá w te strony, aby rozwikáaü sprawĊ stryja Leona, uznanego przez okupacyjne podziemie
w suwalskim regionie za zdrajcĊ. OczywiĞcie pomaga mu
w tym Ola, która podpowiada, aby udaü siĊ do Suwaák i tam
w ZBOWiDzie wszystkiego siĊ dowiedzieü. Zostaá co prawda zrehabilitowany, ale kiedyĞ niesáusznie ktoĞ go oskarĪyá
i nie dostaá renty. Rozwiązanie zostanie jednak na naszych
oczach utajnione i tak naprawdĊ niczego pewnego siĊ nie
dowiemy. Ale poniewaĪ wáaĞnie stąd wysupáuje autor tytuá
tej powieĞci, bo wiele trzeba tej ziemi i jej ludziom przebaczyü i ta „ziemia czeka na dáoĔ”, wiĊc moĪna siĊ tylko domyĞlaü, Īe w krĊgu ojca Oli i jego przyjacióá z wojny kryje
siĊ rozwiązanie zagadki.
PowieĞü jest ciekawa i nie ma nuĪących dáuĪyzn. Czynią
to przeplatające siĊ ze sobą wątki, a takĪe akcja bliska kryminaáu. Bo chociaĪ wszystko rozpoczyna siĊ od pracy geologów,
poszukujących na SuwalszczyĨnie ropy, co kojarzy siĊ natychmiast z dawnym produkcyjniakiem, jest to tylko záudzenie. JuĪ
wkrótce bohater spotyka dziewczynĊ i to obudzi u odbiorcy
ciekawoĞü. A potem w ramach retrospekcji przypomniana zostanie ta, która go boleĞnie zraniáa, oszukując perfidnie w miáoĞci. Stąd jego ostroĪnoĞü w zawieraniu znajomoĞci i pewien
dystans wobec Aldony. Ich spotkanie nie bĊdzie jednak trwaáo
zbyt dáugo i natychmiast pojawi siĊ sprawa stryja Leona, który
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zastąpiá mu po wojnie ojca i od którego otrzymaá przed Ğmiercią plik notatek, gdzie są spisane wspomnienia z wojny.
Poznamy z nich jednak tylko pierwszą stronĊ, bo tutaj
szybko wraca siĊ do kolejnych wątków, w tym przypadku do
ĞwieĪej znajomoĞci Stefana i Aldony. Potem przyjdzie czas
na zapoznanie siĊ z gospodarzami, u których nasz bohater
mieszka. Najpierw z gospodynią, potem z jej synem Mikoáajem, zaocznie z córką Olą i wreszcie z ojcem. PoniewaĪ
w kaĪdym z nowych wątków kryje siĊ zawsze jakaĞ tajemnicza, budząca zainteresowanie odbiorcy, informacja, wiĊc
i teraz stary Supryk na pytanie Stefana o dawne okupacyjne czasy powie coĞ o przybyszu z zewnątrz, który zdradziá
i wtenczas gestapo rozbiáo okoliczny ruch oporu. BĊdzie to
oczywiĞcie korespondowaáo z treĞcią wspomnieĔ, z których
dowiemy siĊ wiĊcej o przywódcy tej grupy, niejakim „Ziomku”. Potem Supryk jeszcze powie, kto byá zdrajcą, ale nie bĊdzie to nazwisko wuja stryja Leona.
PoniewaĪ ta sprawa zostaáa juĪ jakby rozwiązana, wiĊc
czas powróciü z okupacyjnej przeszáoĞci do teraĨniejszoĞci, w której poznamy dalsze etapy znajomoĞci Stefana
z Aldoną. CiekawoĞü odbiorcy zostanie oczywiĞcie aĪ nadto
zaspokojona. Nie tylko dlatego, Īe dowiemy siĊ teraz wiele
o niej i jej koleĪance, ale takĪe o doktorze Kotarskim i jego
Īonie, Izie, których miáosne zapaáy bĊdą zapowiadaáy to, co
przeĪyją wkrótce w szaáasie nad jeziorem. A w miĊdzyczasie
bĊdzie cokolwiek o pracy Stefana na wiertni i zajrzymy do
pamiĊtnika, skąd dowiemy siĊ o miáoĞci Leona, OleĔce, która
swoim imieniem przypomina córkĊ gospodarzy naszego bohatera. Powróci teĪ sprawa stryja Leona, gdy Supryk zwierzy siĊ koledze, Īe zdrajca uniknąá kary i widziano go potem
w Warszawie. OczywiĞcie z pamiĊtnika wiemy, Īe to nieprawda, bo przecieĪ Leon nie znaá aresztowanego przez gestapo
Ziomka, natomiast zdradziá go zastĊpca zwący siĊ Majchrzak,
o którym teĪ bĊdzie w pamiĊtniku i o którym wspomni Supryk. Zderzenie jednak tych prawd kaĪe myĞleü o prawdzie
ostatecznej, i to jest godne uwagi. Ponadto jawi siĊ tu równieĪ
kwestia tutejszych i obcych. Jak bowiem to zazwyczaj bywa,
gorsi są zawsze wedle tutejszych ci ostatni i dlatego na stryja Leona padáo podejrzenie. Czas jednak wiele juĪ zmieniá,
a przykáadem moĪe byü chociaĪby niemiecki profesor w obozie archeologów i jego dająca wiele do myĞlenia znajomoĞü
z Aldoną. Wszystko bowiem zmierza tu do finalnej maksymy
nakazującej tytuáem powieĞci przebaczanie okupacyjnych tragedii, a wpisanej przez Stefana do pamiĊtnika jako riposta na
sáowa stryja o jego ucieczce z tych stron:
„Drogi stryju! Ja zostajĊ. Teraz nie trzeba przed nikim
uciekaü. Ta ziemia czeka na podanie serdecznej dáoni”.

KMR

BIESIADA LITERACKA
Dzisiaj, co moĪemy jedynie zawdziĊczaü zawsze sprawiedliwemu czasowi, inaczej juĪ na wiele spraw patrzymy
i inne mamy o nich zdanie, wiĊc dobrze jest siĊ wymądrzaü.
Lecz cóĪ poradziü, jeĪeli krytyczna analiza literackiego tekstu
nieubáaganie nakazuje to czyniü. Zresztą, jeĪeli siĊ chce, zawsze
w kaĪdym utworze coĞ nieudanego i udanego moĪna znaleĨü.
Jako Īe pierwsza to powieĞü Landowskiego, wiĊc nie wszystko
moĪe byü w niej udane. Nazbyt widoczne jest przeciąĪenie jej
treĞci pracą wedle socjalistycznych reguá, elektryfikacją, poszukiwaniem okupacyjnych konfidentów, ZBOWiD-em czy
skáadaniem kwiatów na grobie pomordowanych, chociaĪ wtedy
rzeczywiĞcie tak byáo. Ponadto za wiele tu wszystkiego naraz.
ZauwaĪyá to juĪ Henryk Panas, kiedy mówiá, Īe za duĪo tego,
„jak na jedną ksiąĪkĊ. KaĪdy z wymienionych problemów starczyáby na oddzielną powieĞü”4. ĩe natomiast zdecydowaáem
siĊ o tej powieĞci mówiü i poĞwiĊciáem jej tyle czasu, to przede
wszystkim dlatego, Īe jest w niej wiĊcej spraw godnych uwagi,
niĪ zasáugujących na negatywną krytykĊ. Najlepszym zaĞ tego
sprawdzianem jest, Īe moĪna ją czytaü i budzi zainteresowanie
podczas lektury. ChociaĪ miáoĞü nie jest tu wcale najwaĪniejsza, to zadziwia Ğmiaáe jak na tamte czasy jej opowiadanie,
oczywiĞcie tej miáoĞci speánionej, która zdarzyáa siĊ Stefanowi
z Aldoną, bo romantyczne bĊdzie jedynie otoczenie, gdzie siĊ
to odbyáo. JeĪeli juĪ o miáoĞci mowa, to interesujące w lekturze okazują siĊ nawet jej odgáosy, sáyszane przez cienką ĞcianĊ
baraku i komentowane przez studentki. Autentyczne jest takĪe
maáĪeĔstwo Izy z nazbyt wiekowym doktorem Kotarskim, jeĪeli to jego studentka. Uczucie Stefana do Oli teĪ przekonuje,
bo jako niezbyt Ğmiaáy w tych sprawach, a ponadto zawiedziony aĪ dwukrotnie w miáoĞci, wbrew pozorom nie oczekuje od
kobiety inicjatywy. Oli natomiast wstydliwoĞü uczucia go poruszy i z nią ostatecznie zostanie. I tak powieĞü ta siĊ koĔczy,
powieĞü wspóáczesna, chociaĪ siĊgająca pamiĊcią gáównego
bohatera i sáowami pamiĊtnika w czasy ostatniej wojny. Podobnie bĊdzie u Landowskiego w „Powrocie do miejsc pamiĊtanych”, ale o tym w nastĊpnej czĊĞci.

W

***
edle ustalonej na wstĊpie kolejnoĞci naleĪy siĊ
teraz zająü „Wyrokiem u Wszystkich ĝwiĊtych”,
powieĞcią uznaną w 1984 roku za najlepszą
w literackim konkursie Krajowej Agencji Wydawniczej, która
ukazaáa siĊ podobnie szybko jak pierwsza, bo teĪ po dwóch
latach. Kazimierz KoĨniewski, zdając w imieniu jury sprawĊ
z przebiegu tego konkursu, którego rozstrzygniĊcie nastąpiáo
17 kwietnia tego roku, tak pisaá w „Tu i Teraz” o tym utworze:
„Pierwsza – przez nikogo z jurorów niekwestionowana, zaskakująco dojrzaáa artystycznie, nowoczesna w spojrzeniu na
historiĊ, fabularnie ciekawa – nagroda, którą za swoją powieĞü
Wyrok u Wszystkich ĝwiĊtych zdobyá pan Roman Landowski
z Tczewa byáa naszą wielką satysfakcją”5.
PoniewaĪ byáa to tym razem powieĞü historyczna, wiĊc
tym bardziej powinna zasáugiwaü na uwagĊ. Nierzadko
siĊ bowiem zdarza, Īe pisarz decyduje siĊ na przekraczanie granic czasu, zajmując siĊ jednoczeĞnie teraĨniejszoĞcią
i przeszáoĞcią. Na opowiadanie historii trzeba dysponowaü
odpowiednim bagaĪem wiedzy, a bez poĞwiĊcenia temu odpowiedniej iloĞci czasu nie da siĊ tego porządnie i uczciwie
zrobiü. Landowskiemu siĊ to nie tylko udaáo, ale zyskaá jeszcze ogólnopolskie uznanie. Zwróciá na siebie uwagĊ podczas
tak trudnego tematu konkursu ustawionego na dzieje polskiej
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lewicy. Landowski zająá siĊ wydarzeniami lat 1904-1905, poprzedzającymi u nas rewolucjĊ 1905 roku, o której dotychczas
milczano, a której to czas i ludzi opowiadali niegdyĞ Bolesáaw
Prus w „Dzieciach” i w swoich utworach Andrzej Strug6. Byáy
to nie tylko wydarzenia maáo znane, ale jeszcze niezbyt chĊtnie widziane przez ówczesną wáadzĊ. Landowski oczywiĞcie
podjąá siĊ tego trudu, bo juĪ w pierwszej powieĞci daá siĊ poznaü, Īe jest pisarzem od nieáatwych i draĪliwych tematów.
Lecz wtenczas byáo jeszcze tego niewiele, bo tylko krytyczne
uwagi wobec ZBOWiD-u i moĪe widzenie Mazur jako regionu, który chociaĪby dlatego powinien zasáugiwaü na uwagĊ,
Īe nie tylko za okupacji mieszkali tam Niemcy.
Tematyka „Wyroku u Wszystkich ĝwiĊtych” bĊdzie
oczywiĞcie inna od powieĞci powojennych i tych z lat osiemdziesiątych. Nie tylko dlatego, Īe literatury piĊknej nie interesowaá wtenczas PPS, ale Īe nikomu nie przyszáo do gáowy czyniü z partyjnej sprawy kryminaáu, a potem jeszcze
wpisywaü weĔ miáoĞü. Rozpoczyna siĊ tu wszystko jakby
w „Beniowskim” Sáowackiego i zarazem w opowieĞci starego sáugi z „Kordiana”, bo z romantycznej wĊdrówki teĪ
mamy tu trochĊ. Lecz w tej tradycyjnej konwencji, w której
nawet utrzymani są gáówni bohaterowie, jest zarazem wiele innoĞci i oryginalnych pomysáów. Najpierw z zesáania na
Sachalinie ucieka polski rewolucjonista. Trafia do Triestu,
potem do Wiednia i wreszcie do Krakowa. Jest wycieĔczony
i ciĊĪko chory, ale za wszelką cenĊ chce dotrzeü do Warszawy. Znajdzie siĊ tam w pierwszych dniach marca. Szuka go
carska ochrana, lecz znajduje pomoc u towarzyszy z PPS-u
i zaopiekuje siĊ nim wprowadzona w tajnie konspiracji dziewczyna, peániąca rolĊ siostry Czerwonego KrzyĪa. Najpierw
dzieli ich milczenie, lecz z kaĪdym dniem wiedzą o sobie coraz wiĊcej. Skazani na siebie w zamkniĊtej przestrzeni czterech Ğcian powierzają sobie wáasne tajemnice. Ona staje siĊ
mu coraz bardziej oddana, on coraz czĊĞciej widzi w jej twarzy, sylwetce i zachowaniu utraconą niegdyĞ MaryniĊ.
Najpierw niewiele nam mówią jego sáowa, Īe zdecydowaá
siĊ tu „wróciü i zdąĪyü umrzeü”, ale gdy zwierzy siĊ Joannie,
Īe szuka agenta ochrany, niejakiego Záotnika vel Goldsztajna,
wtenczas je zrozumiemy. Na Goldsztajna wydano wyrok i on
miaá go wáaĞnie wykonaü, ale zdrajca uszedá Ğmierci. Rozpozna
go jednak, gdy Joanna opowie o niejakim Goldsztajnie, dziaáającym aktywnie w warszawskiej sekcji PPS-u. BĊdą siĊ zgadzaáy pewne znaczące szczegóáy. Wszak to jemu zawdziĊcza
rosyjski agent bliznĊ na twarzy, a koledze, z którym dokonaá
na zdrajcĊ zamachu, Īe kuleje. ChociaĪ dziewczyna nie bĊdzie
do tej opowieĞci specjalnie przekonana, to zdecyduje siĊ przeprowadziü Ğledztwo na wáasną rĊkĊ. Niewiele to jednak da, bo
Goldsztajn zniknie jej za drzwiami burdelu. Gdyby mogáa tam
wejĞü, to byáaby Ğwiadkiem jego spotkania z Gawryáowem,
szefem informacji carskiej ochrany. Jest to bowiem pierwszy
powód, dla którego Goldsztajn odwiedziá ten przybytek. Z carskim podpuákownikiem spotkaá siĊ tam, by przekazywaü mu
informacje, a teraz wieĞci o planowanej demonstracji i ukrywającym siĊ w mieĞcie Sybiraku, który przed laty zamierzaá
go zabiü. Natomiast bardziej przyziemną przyczyną odwiedzin
lunaparu okaĪe siĊ oczywiĞcie Helcia. Lecz o tym mogą wiedzieü tylko odbiorcy, zaĞ Joanna musi dalej obserwowaü swoją
ofiarĊ. I wtedy pomaga jej przypadek. Goldsztajn przychodzi
któregoĞ dnia do fotografa, gdzie dziewczyna pracuje, i tak
uda siĊ jej zdobyü jego zdjĊcie. Kiedy pokaĪe je Sybirakowi,
ten rozpozna na nim agenta, a wtedy i ona uwierzy. Goldsztajn
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tymczasem organizuje skuteczną prowokacjĊ na Placu Grzybowskim. Demonstracja zostaje rozbita, są zabici i ranni. Wielu natomiast ukryje siĊ w koĞciele Wszystkich ĝwiĊtych i trafi
tam równieĪ Joanna, której ostatecznie uda siĊ uratowaü.
Ona jest oczywiĞcie postacią fikcyjną, ale najwaĪniejsze
wydarzenia są tu autentyczne. Jak zauwaĪyá Wojciech Siewierski, PPS-owska zbrojna manifestacja na Placu Grzybowskim,
która rzeczywiĞcie odbyáa siĊ 13 listopada 1904 roku, zostaáa tu wiernie odtworzona. Podobnie jak i to, Īe demonstranci
schronili siĊ w koĞciele Wszystkich ĝwiĊtych i potem wielu z nich aresztowano. Autentyczne są teĪ pewne incydenty,
a z nich chociaĪby ten, jak to Īoánierze zamiast strzelaü do
táumu oddali salwĊ w powietrze, czy to zdarzenie z doroĪką,
której podczas strajku nie pozwolono jechaü dalej i kazano
wysiąĞü pasaĪerom. Tyle faktografii pozwoliáo recenzentowi
przed laty skonstatowaü, „Īe pod wzglĊdem historycznym powieĞü Landowskiego, bĊdąca przecieĪ beletrystyką, pozostawia mniej niedomówieĔ, niĪ niektóre napisane w latach siedemdziesiątych opracowania o ambicjach naukowych, gdzie
sáowo PPS omijano tak czĊsto, jak tylko to byáo moĪliwe”7.
Takie zaĞ zespolenie historii z fikcją ma jeszcze ten aspekt, Īe
tytuáowy koĞcióá Wszystkich ĝwiĊtych zyskuje w tej powieĞci
rangĊ symbolu, i to nie tylko symbolu rewolucji i patriotycznego sprzeciwu wobec rosyjskiego zaborcy, „lecz takĪe jest miejscem wiąĪącym ze sobą losy bohaterów, które zataczając koáo
Czasu przecinają siĊ ponownie na stopniach tej Ğwiątyni, aby
tu znaleĨü koĔcowe rozwiązanie”8. Podnosi to rangĊ powieĞci,
bo przecieĪ są to kluczowe fakty w jej akcji, a poniewaĪ autor
harmonijnie áączy je z fikcyjnymi, wiĊc tym bardziej jego pisarskie umiejĊtnoĞci zasáugują na uznanie. Dopeániają zaĞ tej
pochwaáy Ğpiewane podczas rekolekcji parafrazy suplikacji,
zdające siĊ siĊgaü nawet w pewnych wersach granicy bluĨnierstwa, ale oddające z wielką odwagą sytuacjĊ ciemiĊĪonych:
W oátarzu Maria, dziĞ dumna królowa
otoczona Ğwiatáami.
Ona, ongi prostacka jak my, biaáogáowa,
dziĞ dla áazarzów plemienia
nie ma sumienia...
O Mario! Matko panów, królów i cesarzów,
zmiáuj siĊ nad nami!
PamiĊtając jednak o dalszych perypetiach bohatera, ostatecznie trafia on do szpitala. Są to juĪ jego ostatnie dni. MyĞli jednak stale o wyroku na zdrajcy. Ostatecznie wykona go
Joanna, wywoáawszy agenta, przygotowującego kolejną prowokacjĊ, z koĞcioáa Wszystkich ĝwiĊtych. Zanim to jednak
uczyni, odsáoni z twarzy woalkĊ. Zrobi to specjalnie, bo wie,
Īe jest podobna do Maryni i chciaáaby Goldsztajnowi przypomnieü raz jeszcze jej twarz. Chce mieü tĊ satysfakcjĊ, Īe zdrajca bĊdzie do ostatniej chwili przekonany, iĪ zabija go ta sama
osoba, którą zadenuncjowaá przed dwudziestu laty i uznaá za
zmaráą. Wpadáa zaĞ na ten pomysá, kiedy Sybirak nieraz myliá
ją ze swoją ukochaną, a w szpitalu, tracąc co raz przytomnoĞü,
niemal stale z nią jakby z Marynią rozmawiaá.
OczywiĞcie, gdyby Joanna go nie kochaáa i gdyby nie byáa
w organizacji, nie zdecydowaáaby siĊ na ten czyn. Tu jednak
musiaáa byü wierna swoim sáowom. Aby uspokoiü chorego,
powiedziaáa mu kiedyĞ w szpitalu, Īe wyrok zostanie wykonany. Zabijając agenta ochrany, czego nie udaáo siĊ Sybirakowi, dowiodáa, Īe záo powinno byü ukarane. MoĪe w obecnych
czasach to zbyt idealistyczna i wrĊcz nierealna maksyma, ale
niegdyĞ znaczyáa ona najwiĊcej. I chociaĪby dla tej tak bar-
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dzo odlegáej i wrĊcz obcej dzisiaj prawdy warta jest powieĞü
Landowskiego lektury. Bo chociaĪ mamy tak inne czasy, nie
razi w niej ani trochĊ partyjna treĞü. Jest miarą wartoĞci tej
ksiąĪki i talentu autora, Īe nie poradziá sobie z nią czas. MoĪe
tajemnica jest w tym, Īe gdyby zabrakáo w tej powieĞci miáosnego wątku, tak subtelnego w swej uczuciowej treĞci, Īe
z lirycznym moĪna go tylko równaü, a jednoczeĞnie tak najzwyczajniej i bez patosu opowiedzianego, to wiele ten utwór
by straciá i szybciej by siĊ zestarzaá. NieobojĊtny zapewne jego
aktualnoĞci jest równieĪ bliski kryminaáowi detektywistyczny
i akcyjny wątek. TakĪe szczypta erotyzmu i aury publicznego
domu teĪ siĊ tu przydaje, bo wtenczas akcja, chociaĪ tak bardzo partyjnej ideologii podporządkowana, zyskuje naturalny
wymiar modernistycznego koĔca wieku XIX.
Gáówni bohaterowie są ustawieni tutaj w tradycyjnym
trójkącie: on, ona i ten trzeci, ale poniewaĪ jest to powieĞü historyczna, nie o miáosny trójkąt tu chodzi, ale o ideowy. Ten
trzeci jest zdrajcą, odpowiedzialnym za tragediĊ i nieszczĊĞcie
pierwotnie kochających siĊ bohaterów: tego pierwszego i jego
dziewczyny. Sytuacja siĊ tu jednak powtarza, a raczej jest zdublowana, bo Joanna zastĊpuje po latach MaryniĊ. I jeĪeli nawet
ich obecne uczucie káóci jej postaü, stale obecną w pamiĊci Sybiraka, to są to pomimo wszystko dwa poziomy, które mieszają siĊ tylko w majakach chorego. Niemniej jest to oryginalne,
kiedy w Ğwiat realnej rzeczywistoĞci wkraczają wizyjne obrazy
z podĞwiadomoĞci. MoĪna by tu jeszcze pomyĞleü, jak mają siĊ
postacie Joanny i Maryni w mitycznej strukturze lustra, która
juĪ nieraz zastanawiaáa pisarzy, znajdując najpierw swój wyraz
w baĞniach, mających z mitem najwiĊcej wspólnego. Warto tu
jeszcze pamiĊtaü o szczególnym pojedynku, który rozgrywa
siĊ tu miĊdzy katem i ofiarą. Interesujące w tym wszystkim
jest to, Īe tutaj, niczym w lustrze, kat jest jednoczeĞnie ofiarą
zaĞ ofiara katem. Ale to jeszcze nie koniec, bo chociaĪ szanse
Sybiraka są znikome, wszak przykuty jest chorobą do áóĪka, to
wáaĞnie jego okazuje siĊ przed grobem zwyciĊstwo. Jego siáa
woli okazuje siĊ tak znaczna, Īe znajduje wykonawcĊ wyroku i zarazem mĞciciela w postaci jakby medium ukochanej, co
na fascynacjĊ tamtego czasu spirytyzmem zarazem wskazuje.
I wtenczas sprawia to takie wraĪenie, jakby byáo to zarazem
zemstą za tych, którzy zginĊli na zesáaniu. JeĪeli nawet pojedynek trafiá tu z powieĞci historycznej, i to moĪe nawet z walterscotycznej, to waĪniejsze jest to spostrzeĪenie, Īe „odbywa siĊ
w tle i równolegle do wielkiego pojedynku historii, wydarzeĔ
na skalĊ narodu i spoáeczeĔstwa”9. Symbolem wszak uciemiĊĪonego narodu moĪe tu byü gáówny bohater tej powieĞci, nie
przypadkiem tak umĊczony, jak niegdyĞ wielu Polaków zesáaniem, zaĞ rolĊ zaborcy gra Goldsztajn.
Akcja tej powieĞci dzieje siĊ od marca roku 1904 do marca 1905. KoĔczy siĊ co prawda przed Wielkanocą, ale trudno
byáoby kojarzyü gáównego bohatera z Chrystusem, chociaĪ
wskazuje na to Judaszowa postaü Goldsztajna. JeĪeli nawet za
maáo tu przesáanek, pozwalających myĞleü o tej powieĞci jako
chrzeĞcijaĔsko mitycznej, to tego rodzaju skojarzenia i zestawienia tekstowi literackiemu nigdy nie szkodzą, a jedynie go
nobilitują. PowieĞü ta ma oczywiĞcie kompozycjĊ zamkniĊtą,
odpowiednią do opowiadanych w niej wydarzeĔ. Gdy bowiem
wyrok na zdrajcy zostanie wykonany, Sybirak moĪe wreszcie
spokojnie umrzeü. ZaĞ czynią tĊ powieĞü artystycznie ciekawszą oniryczne i somnambuliczne wizje, które nasilając siĊ
z chorobą zesáaĔca, pozwalają byü odbiorcy do nich tym bardziej przekonanym. Wiele mamy tu równieĪ skojarzeĔ, kreują-
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cych naturalnie akcjĊ powieĞci, a wreszcie retrospekcji, dziĊki
którym utwór ten zyskuje wielowymiarowoĞü – w czasie i przestrzeni. WydarzeĔ teĪ mamy tu wiele, ale ich rola nie sprowadza
siĊ jedynie do wypeániania Īyciorysu bohaterów. ChociaĪ tak
czĊsto w powieĞciach bywa, to sáusznie o niej powiedziano, Īe
„OdnieĞü moĪna wraĪenie, iĪ dzieje siĊ akurat odwrotnie, i Īe
to wáaĞnie same pogmatwane losy trojga gáównych bohaterów
rzuconych w wielki wir historii sáuĪą autorowi do egzemplifikacji charakterystycznych postaw, wydarzeĔ i historycznych
prawidáowoĞci, które rządzą jednostkami, choü te przecieĪ je
tworzą”10. Natomiast nie moĪna siĊ zgodziü z przekonaniem,
Īe opowiadana tu historia Sybiraka i potem jego miáoĞci do
Joanny, bogacona i niemal sycona tak czĊsto motywem zemsty,
zostaáa opowiedziana podobnie tradycyjnie jak dziewiĊtnastowieczna opowieĞü. JeĪeli nie zauwaĪono tu psychodramy bohatera, z jej onirycznymi i wizyjnymi kwestiami, to trudno siĊ
takiej ocenie dziwiü. Zresztą, jeĪeli powieĞü ta „niekoniecznie
stanowiü musi lekturĊ porywającą”11, to czytaü ją warto (pytanie tylko, gdzie jeszcze moĪna ją znaleĨü, jeĪeli ukazaáa siĊ
przed dwudziestu laty i nie miaáa drugiego wydania), bo jest
oryginalna w pomyĞle i bogata faktograficznie, znając bowiem
pozytywistyczną drobiazgowoĞü Landowskiego, moĪna to
uznaü za jej mocną stronĊ.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

Przypisy:
4
H. Panas, Ziemia czeka na dáoĔ, „Gazeta OlsztyĔska”, dodatek
„Archipelag”, 1982, nr 21.
5
K. KoĨniewski, Z dziejów lewicy, „Tu i Teraz” 1984. nr 21.
6
Por. W. K. Siewierski, Dzieje jednego pojedynku, „Nowe KsiąĪki”
1986, nr 6, s. 67.
7
TamĪe.
8
TamĪe
9
TamĪe.
10
TamĪe.
11
TamĪe.
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ANIELA PRZYWUSKA

Przedmowa

Ã

ycie spoáecznoĞci lokalnej toczy siĊ wspóáczeĞnie
w ramach jednostki terytorialnej jaką jest gmina.
Miejsce urodzenia i rodzinna gmina to „maáa ojczyzna”. Przyznają siĊ do niej i tĊsknią za nią ludzie, których
los rzuciá daleko od stron rodzinnych, zarówno wyniesieni
wysoko, jak i ci, którzy w trudzie budują codzienną egzystencjĊ. Autorka jest z zawodu historykiem i archiwistą
i pisząc niniejsze opracowanie, daje wyraz przywiązaniu do
rodzinnych stron.
Opracowanie nosi tytuá: „Kociewska gmina SmĊtowo
Graniczne. Dzieje do roku 2005”. Tytuá nie wymaga uzasadnienia. Gmina SmĊtowo Graniczne jest jedną z gmin poáoĪonych na terenie Kociewia. Kociewie to nazwa terytorialna, która pojawiáa siĊ w 1807 roku na okreĞlenie dorzecza
Wierzycy z gáównym miastem Starogardem. Podano tylko
koĔcową cezurĊ chronologiczną opracowania, początkowa siĊga bowiem pomroki dziejów. Przedstawiono w nim
problematykĊ historyczną, gospodarczą, spoáeczną, sprawy
szkolnictwa i KoĞcioáa, poprzedzone charakterystyką Ğrodowiska geograficznego i prehistorii terenów Gminy. Problemy historyczne wymagaáy niekiedy, dla ich zrozumienia,
naĞwietlenia ogólniejszego, co teĪ uczyniono.
Caáe opracowanie podzielono na 12 gáównych punktów.
W punkcie 1. scharakteryzowano poáoĪenie, obszar i granice
Gminy, w punkcie 2. jej Ğrodowisko geograficzne oraz prehistoriĊ, w punktach 3.- 6. historiĊ do roku 1920, czyli do koĔca
I wojny Ğwiatowej i odrodzenia siĊ paĔstwa polskiego. Opis
uzupeánia wykaz osób polegáych podczas wojny. Punkt 7.
przedstawia historiĊ poszczególnych wsi i osad przynaleĪących do Gminy od informacji najstarszych przekazów Ĩródáowych do roku 1920. Ksztaátowanie siĊ problemów oĞwiaty do 1920 roku omówiono w punkcie 8. ĩycie spoáecznoĞci
Gminy w okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939), w niezwykle trudnych latach hitlerowskiej okupacji (1939-1945)
oraz w okresie Polski Ludowej (1945-1989) opisano w punktach 9.-11. Punkt 10. uzupeániono spisem pomordowanych
przez okupanta mieszkaĔców Gminy i polegáych podczas
II wojny Ğwiatowej. ZáoĪone wspóáczesne problemy, które rozgrywają siĊ na naszych oczach, czyli historiĊ Gminy
w okresie III Rzeczypospolitej (1989-2005), przedstawiono
w podpunkcie 11.10. Problematyka nie jest tu opracowana
w sposób wyczerpujący. Zasygnalizowano jedynie niektóre
sprawy. Brak bowiem materiaáów archiwalnych i zdystansowanej oceny tego okresu. Szkolnictwo w latach 1945-2005
ujĊto w podpunkcie 11.11. áącznie, bez podziaáu na czasy PRL
i III Rzeczypospolitej. Opis uzupeániają tabelaryczne charakterystyki poszczególnych szkóá. PublikacjĊ zamyka historia
KoĞcioáa na ziemi smĊtowskiej – punkt 12. Poszczególnym
parafiom rzymskokatolickim w: KoĞcielnej Jani, Lalkowach,
SmĊtowie Granicznym i Kamionce oraz gminie protestanckiej w SmĊtowie, która prowadziáa tu dziaáalnoĞü w latach
1900-1945, poĞwiĊcono odrĊbne studia, poprzedzone ogólną, wprowadzającą w temat charakterystyką KoĞcioáa.
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Opracowanie oparto na literaturze przedmiotu i Ĩródáach
historycznych. Wykorzystano opracowania syntetyczne
i monograficzne, sáowniki biograficzne, geograficzne, publikacje Ĩródeá. Zapoznano siĊ takĪe z opracowaniami archeologów dotyczącymi ziemi smĊtowskiej. Przeprowadzono
szeroką kwerendĊ materiaáów przechowywanych w archiwach: Archiwum PaĔstwowym w GdaĔsku, Bydgoszczy,
Malborku, Toruniu, Archiwum Gáównym Akt Dawnych

Aniela Przywuska, Kociewska gmina. SmĊtowo Graniczne. Dzieje do roku 2005, Stowarzyszenie „Instytut Kociewski” Starogard Gd.
2008, form. 17 x 24,5 cm, s. 462, il., op. twarda.

w Warszawie, Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, archiwach parafii w KoĞcielnej Jani, Lalkowach, SmĊtowie Granicznym i Kamionce. Wykorzystano równieĪ zbiory Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku. Autorka nie omawia
szczegóáowo wykorzystanej literatury i opublikowanych Ĩródeá, nie zaáącza równieĪ ich wykazu. Zainteresowanych odsyáa do swojej publikacji omawiającej stan badaĔ, literaturĊ
i Ĩródáa do badaĔ dziejów ziemi smĊtowskiej zamieszczonej
w czasopiĞmie Rydwan 1/2006, str. 135-141. Wykorzystane
publikacje i Ĩródáa cytowane są szczegóáowo w przypisach
do opracowania. Zaáącza jednak wykaz zespoáów archiwalnych, z których czerpaáa informacje, gdyĪ w opracowaniu
cytowaáa jedynie sygnatury numeryczne archiwaliów.
Autorka ustaliáa, iĪ wiele informacji funkcjonujących
w obiegu, dotyczących prehistorii, wsi, szkóá, koĞcioáów
i parafii na terenie Gminy, zawiera nieĞcisáoĞci i prezentuje
nieaktualny stan wiedzy. Przede wszystkim chodzi o pracĊ znanego popularyzatora dziejów ziemi starogardzkiej
J. Milewskiego, „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego”
(1968) i autorów, którzy z tej pracy czerpali. W okresie po
wydaniu tej ksiąĪki opublikowano wiele nowych Ĩródeá,
które rozszerzają moĪliwoĞci badawcze, a historycy wydali
wiele prac, które przyniosáy nowe ustalenia, nowe poglądy
oparte na naukowych metodach badawczych, a nie na legendach i domniemaniach, gdy brak byáo Ĩródeá. Postąpiáy teĪ
badania archeologiczne, przynosząc zmianĊ wielu poglądów
powszechnych do lat 70. ubiegáego wieku.
Na koniec pragnĊ podziĊkowaü uczynnym Kolegom archiwistom z wymienionych archiwów, ks. prof. A. Nadolnemu,
dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, kierowniczkom UrzĊdów Stanu Cywilnego w SmĊtowie Granicznym,
Gniewie i Nowem, ksiĊĪom proboszczom z KoĞcielnej Jani,
Lalków, SmĊtowa Granicznego i Kamionki za udostĊpnienie
materiaáów, dyrektorom Publicznych Szkóá Powszechnych
w Kamionce, Kopytkowie i SmĊtowie Granicznym, za udostĊpnienie kronik szkóá, panu J.M. ZieliĔskiemu z Kulmagi, byáemu
wójtowi Gminy, za przekazane informacje i fotografie.

ANDRZEJ GRZYB

Nowe baĞnie Landowskiego

T

o juĪ trzecia ksiąĪka Romana Landowskiego, która ukazuje siĊ po jego odejĞciu. Nie ma autora, to
nieustająca szkoda, bo gdyby z nami byá, powiedziaáby przynajmniej kilka zdaĔ skromnych a mądrych
o potrzebie pisania dla dzieci i máodzieĪy. Nigdy nie przeminie potrzeba uczenia, przekazywania wzorców moralnych
i umiáowania ojczyzny serdecznej, maáej, domowej i duĪej,
wszystkich nas obejmującej. Powiedziaáby teĪ autor o trudzie i odpowiedzialnoĞci piszącego. Trzeba napisaü baĞĔ
dobrze, a nawet lepiej, bo máody czytelnik zapamiĊta, moĪe
i na caáe Īycie, niezrĊcznoĞci i báĊdy. Wielka jest zatem autora odpowiedzialnoĞü. A jeszcze ma zabawiü i poczuciem
piĊkna zaszczepiü.
Oblekanie na nowo w sáowa – wybacz Przyjacielu
– „sáawnych czynów wojowników”, czasem tylko z iskry
rozpalanie, nowego ogniska jest robotą trudną i niepewną,
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lecz gdy siĊ powiedzie, nagrodą bywa opowieĞci pamiĊtanie
i spóĨniona, lecz nawet po czasie miáa pochwaáa dla autora. NiewdziĊcznikiem niemiáym jest ten, który pracĊ autora pomniejsza, uwaĪając, Īe tylko zebraá, od nowa zapisaá,
powtórzyá, a mówiąc tak nieprzychylnie ten zazdroĞnik nie
zdaje sobie sprawy (albo umyĞlnie pomniejsza godną szacunku pracĊ), jaką jest owe na nowo opowiadanie dawnych
dziejów.
W tym zbiorze, prócz znanych baĞni z „àabĊdziego lotu
Damroki” i „Jasnej i Dersáawa”, znajdujemy szeĞü nowych,
wszystkie poza kociewskie opáotki, lecz nie Pomorze, wyglądające. Wiedzie autor swe baĞniowe opowieĞci zarazem
z bliska i z daleka, odczarowuje Ğwiat miniony tak, aby staá
siĊ nam bliski i uĪyteczny.
Zgromadzone w rozdziale „O uczciwoĞci i podstĊpnych
czynach” opowieĞci to byü moĪe echo wakacyjnego odpo-
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czywania nad morzem. „Upiorny Īaglowiec” przedstawiany byá przecieĪ miĊdzy Daráowem, Jastrowiem aĪ po àebĊ
w dawnych i wspóáczesnych czasach na potrzeby promocji
turystycznej o morskim, brzegowym zbójowaniu. U Romana Landowskiego ta opowiastka zyskaáa nową, piĊkną szatĊ. Warto zwróciü uwagĊ na zamykającą wybór nową baĞĔ
o „Sprytnych pomysáach mieszczki”, która dotyczy Grudziądza, uwaĪanego kiedyĞ za zawiĞlany kraniec kociewskiego
regionu.
W sáowie „Od autora” znajdujemy uwagĊ rozróĪniającą baĞĔ od legend i podaĔ z wáaĞciwym zastrzeĪeniem, Īe
owszem róĪnią siĊ, ale tworzą jeden fantastyczny, z ziarenkiem prawdy, Ğwiat baĞni.
DziĊkując wydawcom za nową ksiąĪkĊ Romana Landowskiego w 750-lecie miasta Tczewa, miejmy nadziejĊ, Īe
za niedáugo ukaĪe siĊ nastĊpna, zawierająca „coĞ nowego”
z tego, co w jego spuĞciĨnie jeszcze nieznane czytelnikom
pozostaje.
Roman Landowski, Gryf i Maágorzata. BaĞnie i podania nie tylko
z Kociewia, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2009, form. 16,5
x 23,5 cm, s. 108, il.

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Warto zdobyü tĊ ksiąĪeczkĊ

J

uĪ sam tytuá U Anki i Maüka na Kociewiu jest zachĊtą. O Kociewiu ciągáe jeszcze nie za wiele... Okáadka
z makami i modrakami teĪ kusi. Autor, Józef M. Zióákowski na początku przypomniaá, Īe kociewskie sáówka, są
jak rodzynki w kuchu. JuĪ dawniej (w Dzienniku Baátyckim)
publikowaá krótkie teksty – opowiastki z uĪyciem gwaryzmów
zamieszczonych w moim Sáowniczku gwary kociewskiej. UwaĪam, Īe jest to dobra i strawna forma popularyzacji. WĞród
krótkich, z uproszczoną fabuáą (i widocznym dydaktycznym
przesáaniem) opowiadaĔ znajdujemy dotyczące spraw Īycia
codziennego – przygotowania posiáków (Dukane kartofle),
porządków w domu (Z baliją do sklepu), prac na dworzu.
WiĊkszoĞü zawiera róĪnorodne motywy. Jak w Īyciu – to co
zwykáe miesza siĊ z odĞwiĊtnym (Gbury w bryczce).
Choü nie uskrómnia sie izby skrzydlakam, do koĞcioáa
nie jeĨdzi bryczkó, nie szneptuch a chusteczki higieniczne
uĪywane są, gdy sapa, to warto przypomnieü máodszym
– jak dawniej Īyli i mówili Kociewiacy.
Sáówka z gwar kociewskich rzucają siĊ od razu w oczy,
są wytáuszczone i zapisane innym kolorem. Znaczenie tych
wyrazów podawane jest w nawiasie. Podczas gáoĞnego „czytania dzieciom” moĪna znaczeĔ nie podawaü, bawiąc siĊ
w zgadywankĊ. CzĊĞü uĪytych form to kociewskie archaizmy, np. bumsa (karczma), sznurówka (stanik), kornus
(wódka). Bardziej Īywotne to np. plata (páyta kuchenna),
knap (cháopak), czy teĪ mające siĊ dobrze jak jo (tak).
Lepiej bĊdzie, jeĞli dopiero drugie czytanie poáączy siĊ
ze zgadywaniem. Wielokrotnie przekonaáem siĊ podczas
spotkaĔ w szkoáach, Īe uczniowie lubią konkursy.
Nakáad ksiąĪeczki nie jest zapewne tak duĪy, by mogáa
trafiü pod wszystkie kociewskie strzechy, ale do szkolnych
bibliotek powinna dotrzeü. BĊdzie pomocnicza w edukacji
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regionalnej máodszych uczniów. Dla zachĊty warto podaü
parĊ tytuáów opowiadaĔ: Blerwy w buchcie, W kropówkach
po chojankĊ, O baczeniu w wigilijny wieczór, Styczniowe pyrace, Noworoczne faksy i 13 innych. Do kaĪdej opowiastki
zaáączona jest kolorowa áadna ilustracja Krystyny Dems.
WdziĊczna jestem J. Zióákowskiemu za popularyzacjĊ
gwary wáaĞnie w takiej formie.

Józef M. Zióákowski, U Maüka i Andzi na Kociewiu, Wydawnictwo
„Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2008, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 56, il.
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Poseá Jan Kulas z Klubu Parlamentarnego PO záoĪyá 20 lutego br. oĞwiadczenie poselskie w związku z prezentowaną wystawą w Senacie RP w cyklu „Autorytety: Lech Bądkowski”

Panie Marszaáku!
Wysoki Sejmie!
W samo poáudnie, dnia 18 lutego
2009 roku, w Senacie RP zaprezentowano wystawĊ w cyklu „Autorytety:
Lech Bądkowski”. Na 25. tablicach
zaprezentowano drogĊ Īyciową Lecha
Bądkowskiego, od najmáodszych lat
(ToruĔ), poprzez bogate i róĪnorodne
Īycie dorosáe, aĪ do Ğmierci. Organizatorem wystawy byáo Europejskie
Centrum SolidarnoĞci, a partnerami
Instytut Kaszubski w GdaĔsku oraz
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
WystawĊ przygotowano na proĞbĊ
Parlamentarnego Zespoáu Kaszubskiego. WystawĊ przygotowano w 25.
rocznicĊ Ğmierci Lecha Bądkowskiego (24.02.1984 r.). Jak na profesjonalną wystawĊ przystaáo towarzyszyá
jej okolicznoĞciowy katalog wydany
przez Europejskie Centrum SolidarnoĞci pt. „Autorytety: Lech Bądkowski”. Wprowadzenie do katalogu osobiĞcie napisaá premier Donald Tusk,
a rozwiniĊcie Paweá Zbierski. Nadto
Biuro Informacji Kancelarii Senatu
udostĊpniáo opracowanie tematyczne
pt. „Lech Bądkowski (1920-1984)”,
zawierające popularny zarys biografii.
Jego autorem jest Robert Stawicki. Na
sąsiednich stolikach, tuĪ przy wystawie, moĪna byáo pobraü miesiĊcznik
„Pomerania” i gazetĊ „Dziennik Baátycki”, z informacjami o Īyciu i znaczeniu Lecha Bądkowskiego.
Kim byá bohater tej niepospolitej
wystawy? Najkrócej mówiąc Lech
Bądkowski byá oficerem Polskich Siá
Zbrojnych na Zachodzie, Kawalerem
orderu wojennego Virtuti Militari,
wybitnym Pomorzaninem, cenionym
pisarzem i publicystą, wspóátwórcą
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
sygnatariuszem PorozumieĔ Sierpniowych, pierwszym Rzecznikiem Prasowym NSZZ „SolidarnoĞü”, krzewicielem spoáeczeĔstwa obywatelskiego i
prekursorem samorządnoĞci. PrzemoĪną wiĊkszoĞü swojego dojrzaáego Īycia
spĊdziá on w GdaĔsku. Pogrzeb Lecha
Bądkowskiego staá siĊ wielką manifestacją niezaleĪnego spoáeczeĔstwa
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skupionego w NSZZ „SolidarnoĞü” i
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim.
WartĊ przy trumnie Lecha Bądkowskiego peánili m. in. Lech WaáĊsa, Bronisáaw Geremek i Zbigniew Herbert.
Uroczystego otwarcia wystawy
o Lechu Bądkowskim dokonali Marszaáek Senatu Bogdan Borusewicz,
Premier RP Donald Tusk i Przewodniczący Kaszubskiego Zespoáu Parlamentarnego Kazimierz Kleina. Na tĊ
wielką uroczystoĞü przybyáa rodzina
Lecha Bądkowskiego, to jest córka
Sáawina Kosmulska z mĊĪem oraz
wnuczka Miáosáawa Kosmulska. W
uroczystoĞci wziĊáo udziaá równieĪ
wielu posáów i senatorów. Warto zauwaĪyü, Īe na czas otwarcia wystawy
o Lechu Bądkowskim, zarządzono
przerwĊ w obradach Senatu. GoĞümi
szczególnymi tej niezwykáej wystawy
byli takĪe Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artur JabáoĔski oraz
dziesiątki animatorów ruchu kaszubsko-pomorskiego z Pomorza.
Wystawa „Autorytety: Lech Bądkowski” byáa klasyczną wystawą „z
kluczem”. Tego dnia wydawaáo siĊ, Īe
wszystkie oczy byáy zwrócone – poprzez piĊkną i szlachetną sylwetkĊ Lecha Bądkowskiego – na Pomorze! Nie
przypadkiem na wystawie panowaá
duĪy Ğcisk i towarzyszyáo jej ogromne
zainteresowanie. Dawno nie widziano
tutaj tylu przedstawicieli mediów.

Wysoki Sejmie!
Warto teĪ zwróciü uwagĊ na wagĊ
sáów wypowiedzianych przez persony
otwierające wystawĊ. Marszaáek Bogdan Borusewicz przywoáaá wspóápracĊ
z Lechem Bądkowskim w latach 70.
podczas tworzenia opozycji demokratycznej i w czasie budowania ruchu
„SolidarnoĞü”. Marszaáek Senatu podkreĞliá zaangaĪowanie czcigodnego
Lecha Bądkowskiego na rzecz Polski
suwerennej i demokratycznej. Podzieliá siĊ teĪ osobistymi wspomnieniami.
W okresie stanu wojennego, podczas
ciĊĪkiej choroby Lecha Bądkowskie-

go, odwiedzaáa go jego Īona Alina
Pienkowska, legenda „SolidarnoĞci”
i sáuĪby zdrowia. Marszaáek Senatu
zachowaá Lecha Bądkowskiego we
wdziĊcznej pamiĊci jako powszechnie
szanowanego intelektualistĊ i wychowawcĊ niezaleĪnej máodzieĪy pomorskiej, szczególnie z krĊgów Ruchu
Máodej Polski.
Prezes Rady Ministrów byá gáównym goĞciem honorowym wystawy
„Autorytety: Lech Bądkowski”. W
doĞü powszechnej opinii na Pomorzu
Donald Tusk uchodzi za wychowanka
Lecha Bądkowskiego. W swoim sáowie premier Donald Tusk powiedziaá;
„Miaáem szczĊĞcie spotkaü czáowieka,
który kiedy byáa gáucha cisza, kiedy
strach pĊtaá ludziom umysáy i serca,
potrafiá zabraü wyraĨny, krysztaáowo
brzmiący gáos w obronie niezaleĪnego
myĞlenia i marzeĔ o Polsce niepodlegáej”. Premier nie kryá wzruszenia i
osobistych, bliskich związków z Lechem Bądkowskim. PodkreĞliá, Īe
„warto siĊ byáo urodziü, aby spotkaü na
swojej drodze takich ludzi”. Bądkowskiemu zawdziĊczam, nie kryá Donald
Tusk, przebudzenia i uĞwiadomienie
mojej toĪsamoĞci regionalnej („jesteĞ
Kaszebą”). W przekonaniu premiera
rządu RP, tacy ludzie jak Lech Bądkowski, mogą wytyczaü kierunki naszych dziaáaĔ na przyszáoĞü. W tym
kontekĞcie szczególnie bliska jest idea
tworzenia silnych regionów. W opinii
premiera Donalda Tuska Lech Bądkowski moĪe byü takim „patronem na
nasze trudne czasy”!
Kazimierz Kleina, przewodniczący
Kaszubskiego Zespoáu Parlamentarnego, z poczuciem dumy uwaĪa siĊ za
wychowanka Lecha Bądkowskiego.
Przywoáaá takĪe kilka wspomnieĔ osobistych, w tym to, znamienne z ostatniego roku Īycia Lech Bądkowskiego,
kiedy to powiedziaá on, Īe „Donald w
wolnej Polsce bĊdzie premierem”.
Panie Marszaáku!
Po zwiedzeniu wystawy „Autorytety: Lech Bądkowski” jej uczestnicy
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udali siĊ na dyskusjĊ panelową. Przed
jej uczestnikami postawiono trudne
i wysokie wyzwanie, a mianowicie:
„AktualnoĞü myĞli politycznej Lecha Bądkowskiego. Zadania na XXI
wiek”. Moderatorem dyskusji byá
dziennikarz i biograf Lecha Bądkowskiego, Paweá Zbierski. Wprowadzeniem do dyskusji panelowej byáy referaty czáonków Klubu Studenckiego
„Pomorania” z Torunia:
Magdalena Rejnsz, „Lech Bądkowski – Īycie i twórczoĞü”
Sáawina Klawiter, „Lech Bądkowski – mistrz i wychowawca”
Maciej Narloch, „Wpáyw Lecha
Bądkowskiego na ksztaátowanie toĪsamoĞci regionalnej”
W dyskusji panelowej wypowiedzieli siĊ parlamentarzyĞci Kazimierz
Kleina, Jan Kulas, Jarosáaw Sellin i
Jan WyrowiĔski. W otwartej dyskusji
gáos zabrali równieĪ Iwona Joü, Marek Adamkowicz, Sáawina Kosmulska, Artur JabáoĔski oraz z máodzieĪy
Miáosáawa Kosmulska i Maciej Narloch. Dyskusja byáa nacechowana
twórczym, dociekliwym i przyjaznym
klimatem. Towarzyszyáo jej przekonaniem, Īe tak wiele jeszcze koncepcji
Lecha Bądkowskiego czeka na realizacjĊ! Nade wszystko wyeksponowano
uniwersalny charakter („pomorskoĞü”)
ruchu kaszubsko-pomorskiego, a jako
priorytetowe zadanie na przyszáoĞü
wskazano na wizjĊ duĪych i silnych
regionów.

Kilka sáów o O Europejskim Centrum SolidarnoĞci,
wydawcy prezentowantowanego katalogu

Europejskie Centrum SolidarnĞci
jest instytucją kultury áączącą funkcje naukowe, kulturalne i edukacyjne
z nowoczesną placówką muzealną oraz
archiwum, dokumentującym dziaáania
ruchów demokratycznych i wolnoĞciowych w najnowszej historii Polski
i Europy.
Akt erekcyjny Europejskiego
Centrum SolidarnoĞci zostaá podpisany przez szefów paĔstw, rządów i
przywódców Unii Europejskiej, goszczących w GdaĔsku w 25. rocznicĊ
Sierpnia ‘80.
Gáównymi celami Europejskiego
Centrum SolidarnoĞci jest zachowanie pamiĊci o moralnym przesáaniu
SolidarnoĞci i twórcze przekazanie jej
dziedzictwa przyszáym pokoleniom,
wskazując jego aktualnoĞü i uniwersalizm.
Pierwszemu z tych celów, retrospektywnemu, sáuĪyü bĊdzie nowoczesne interaktywne muzeum pokazujące,
jak wydarzenia, które zapoczątkowaá
strajk w Stoczni GdaĔskiej, uruchomiáy
demontaĪ systemu komunistycznego w
Europie ĝrodkowej i Wschodniej. SáuĪyü mu mają równieĪ multimedialne

archiwum i biblioteka, zabezpieczające
dziedzictwo SolidarnoĞci, dziĞ rozproszone, a niekiedy zaniedbane. Poprzez
wystawy – takĪe ruchome – ECS chce
wzmacniaü ĞwiadomoĞü historyczną,
która wydaje siĊ w Europie sáabnąü,
a która niezbĊdna jest w budowaniu
europejskiej toĪsamoĞci.
Drugi cel, prospektywny, to przeniesienie dziedzictwa SolidarnoĞci
w przyszáoĞü. Temu edukacyjnemu
celowi sáuĪą warsztaty dla máodych
ludzi z Europy i seminaria dla máodzieĪy polskiej, cykle wykáadów
i dyskusji, przygotowuje teĪ ofertĊ
szkoleniową dla nauczycieli i liderów
samorządowych.
Jako instytucja kultury Europejskie
Centrum SolidarnoĞci kreuje wydarzenia kulturalne i inspiruje twórczoĞü artystyczną.
Europejskie Centrum SolidarnoĞci
to takĪe oĞrodek naukowo-badawczy,
zajmujący siĊ zagadnieniami wolnoĞci
oraz centrum wspóápracy i integracji,
dzielący siĊ dorobkiem pokojowej
walki SolidarnoĞci o sprawiedliwoĞü,
demokracjĊ i prawa czáowieka z tymi,
którzy są ich pozbawieni.

Wysoki Sejmie!
Wystawa „Autorytety: Lech Bądkowski” oraz ciekawa i twórcza dyskusja panelowa staáy siĊ wielkim
hoádem dla wybitnego Pomorzanina,
Polaka o proeuropejskim nastawieniu,
dla pisarza i odwaĪnego czáowieka
(pragmatyka o romantycznej duszy),
czáowieka czynu i niezachwianej wiary
– w intelektualną ĪywotnoĞü máodego
pokolenia i w ...urzeczywistnienie marzeĔ o wolnej Polsce. To byáo swoiste
ĞwiĊto na czeĞü Lecha Bądkowskiego!
Ta wystawa i dyskusja wzbudziáy duĪe
zainteresowanie wĞród máodzieĪy. Potwierdziá siĊ teĪ prosty i wymowny
fakt, jak bardzo wspóáczesna máodzieĪ
potrzebuje wsparcia ze strony autorytetów!
Bardzo dziĊkujĊ za uwagĊ!
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Autorytety: Lech Bądkowski, Europejskie Centrum SolidarnoĞci
GdaĔsk 2009, form. 24 x 18 cm, s. 40, il.
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Twórczoćç prozatorska Romana Landowskiego (cz. III)
Tadeusza Linknera
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

• Mðtowy Wielkie

Tadeusza Magdziarza

• Fistulatores et Cantores Novienses

Zenona Gurbady

• Piaseckie Kociewiaki (cz. III)

Jana Ejankowskiego

• Ćwiat który nie moēe zaginðç

Andrzeja Wêdzika

Z cyklu Pradzieje Kociewia

Fot. Michaá Andrearczyk

