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Od redaktora
Trzeci numer kwartalnika, z tego wzglödu,
Ĕe przypada na wrzesieþ, zawiara duĔñ partiö
materiaäu poĈwiöconñ wojnie i zbrodni katyþskiej.
Przed 70. laty, 17 wrzeĈnia, na tereny
II Rzeczpospolitej wkroczyäa armia sowiecka,
tym samym skróciäa opór w walce z hitlerowskim
najeĒdĒcñ i zmieniäa mapö ówczesnej Europy.
Zbrodni dokonano na czöĈci oficerów Wojska Polskiego, którzy w trakcie uzgodnionej
z III Rzeszñ agresji ZSRR na Polskö zostali po
17 wrzeĈnia 1939 na terytorium Polski w róĔnych okolicznoĈciach rozbrojeni i zatrzymani
przez Armiö Czerwonñ jako jeþcy wojenni. Zostali oni przekazani nastöpnie NKWD, które
skupiäo ich w utworzonym specjalnie systemie
obozów NKWD dla jeþców polskich. Nastñpiäo
to po oddzieleniu oficerów od jeþców szeregowych i podoficerów, którzy zostali przekazani
stronie niemieckiej, skierowani do pracy przymusowej lub zwolnieni. NKWD aresztowaäo
równieĔ oficerów i podoficerów Policji Paþstwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza.
W wyniku rozlicznych dziaäaþ majñcych
miejsce do marca 1940 roku, m.in. przemieszczeþ, wyselekcjonowaniu osób gotowych do
wspóäpracy, aresztowaniach w obozach, praktycznie wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w ZSRR – ok. 15 tysiöcy, NKWD
skoncentrowaäo w trzech obozach specjalnych:
kozielskim, starobielskim i ostaszkowskim.
5 marca 1940 roku ãawrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnötrznych ZSRR
skierowaä do Józefa Stalina notatkö, w której
po zdefiniowaniu, Ĕe polscy jeþcy wojenni oraz
wiöĒniowie w wiözieniach Zachodniej Biaäorusi i Ukrainy stanowiñ „zdeklarowanych i nie
rokujñcych nadziei poprawy wrogów wäadzy
radzieckiej”.
Rozstrzelano 14,7 tys. jeþców i 12 tys. wiöĒniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakoþczeniu
Ĉledztwa i aktu oskarĔenia.
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TADEUSZ MAGDZIARZ

Pozostanie w pamiĊci

D

nia 27 lutego 2010 roku poĪegnaliĞmy na cmentarzu komunalnym w Tczewie naszego wspaniaáego
kolegĊ Andrzeja. Napisaü kilka sáów o osobie, która
wiele czasu poĞwiĊciáa NadwiĞlaĔskiemu Klubowi Krajoznawczemu „TRSOW” nie jest áatwo.
Andrzej Hegele urodziá siĊ w roku 1940, gdy trwaáa druga wojna Ğwiatowa. ĩyjąc w trudnych latach powojennych
skoĔczyá szkoáĊ podstawową, póĨniej zdobyá wyksztaácenie wyĪsze (inĪynier elektronik) i podjąá pracĊ zawodową.
Ostatnio pracowaá w Telekomunikacji Polskiej SA – OĞrodek Sieci DalekosiĊĪnej w GdaĔsku – Stacja Teletransmisyjna w Tczewie.
Czáonkiem NadwiĞlaĔskiego Klubu Krajoznawczego
„TRSOW” byá od początku jego istnienia, czyli 1992 roku.
Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpiá w 1997 roku. Od 1998 roku byá wiceprezesem
NKK „TRSOW”. Zawsze uĞmiechniĊty, otwarty i Īyczliwy
dla ludzi. Jako znakomity organizator zajmowaá siĊ planowaniem tras wĊdrówek. Ulubionymi jego tematami, które
staraá siĊ pogáĊbiaü i lepiej poznawaü byáy: historia Malborka, poszukiwanie Zantyru oraz historia i przebieg Kanaáu
Juranda.
W Klubie cieszyá siĊ duĪym szacunkiem i powaĪaniem.
Uczestnictwo i praca spoáeczna na rzecz turystyki pieszej
staáo siĊ dla niego Īyciową pasją, którą staraá siĊ zaraziü
innych. Z zamiáowania byá równieĪ turystą fotografikiem.
W swoich zbiorach posiadaá wiele ciekawych zdjĊü zabytków architektury, hydrotechniki, przyrody i wiele innych.
WĊdrując zdobyá nastĊpujące odznaki turystyczne:
• Odznaka Turystyki Pieszej (popularna – 2003 r., maáa
brązowa – 2003, maáa srebrna – 2004);
• Turysta Przyrodnik (popularna – 2008 r., jubileuszowa
– 2008 r.);
• Turysta Ziemi Kaliskiej – 2006;
• MiáoĞnik Twierdzy Grudziądz – 2006;
• Szlakiem Partyzantów AK i Gryfa Pomorskiego – 2002.
Przez lata swej dziaáalnoĞci w Klubie byá Instruktorem
Krajoznawstwa Regionu od roku 2007 oraz Spoáecznym
Opiekunem Przyrody od roku 2006.
Jego wieloletnia dziaáalnoĞü nie mogáa pozostaü niezauwaĪona. W roku 2002 otrzymaá Medal Centralnego Muzeum Morskiego w GdaĔsku, w roku 2002 Dyplom Zarządu
Gáównego PTTK, w 2007 roku Srebrną Honorową OdznakĊ
PTTK, a w roku 2008 Honorową OdznakĊ „MiáoĞnik Ziemi
Elbląskiej”.
Uczestniczyá prawie w kaĪdej wĊdrówce pieszej (460
wĊdrówek), za co zdobyá Záoty Kompas, przyznawany
przez Zarząd NadwiĞlaĔskiego Klubu Krajoznawczego
„TRSOW”. Podczas ostatniego, tradycyjnego ogniska noworocznego, jakie odbyáo siĊ w OĞrodku LeĞna Podkowa
w Damaszce, wspólnie ze swą maáĪonką, Eugenią, otrzymali za upór w turystyce pieszej drewnianą figurkĊ turysty.
Odszedá czáowiek zaangaĪowany w Īycie turystyczne
NadwiĞlaĔskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”. Na
szlakach turystycznych nie spotkamy tego wspaniaáego kolegi, jednak zawsze bĊdzie w naszej pamiĊci.
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KRZYSZTOF F. KOWALKOWSKI

Z dziejów Obozina
c z Ċ Ğ ü III (ostatnia)

W latach II Rzeczypospolitej

W

parcelacji, o której mowa poniĪej. A moĪe czĊĞü majątku zostaáa sprzedana.
Jednoklasowa katolicka szkoáa powszechna z jednym nauczycielem katolickim mieĞciáa siĊ w JastrzĊbiu i uczĊszczaáo
do niej 49 katolickich dzieci88. Zapewne tam uczyáy siĊ dzieci
z Obozina. NaleĪy dodaü, Īe w naleĪących do Obozina majątkach mieszkaáo odpowiednio w Janinie 119 katolików, JastrzĊbiu 13 katolików i KaĨmierowie 9 katolików89. Spis ten nie
podaje iloĞci mieszkaĔców wyznania ewangelickiego.
W 1930 roku prowadzono prawdopodobnie w dobrach
oboziĔskich intensywny wyrĊb lasów w celu produkcji
i sprzedaĪy tzw. kopalniaków, niezbĊdnych do wykonywania umocnieĔ górniczych wyrobisk, gdyĪ poszukiwano
duĪej iloĞci robotników do prowadzenia tych prac. ĝwiadczy o tym ogáoszenie w Gazecie Bydgoskiej o treĞci: Zarząd Dóbr Obozin p. Skarszewy, Pomorze zatrudni jeszcze
okoáo 30 robotników leĞnych (10 piá) do doraĨnej pracy
przy wyrobie kopalniaków. ChĊtni posiadający wáasne
narzĊdzia i kucharza mogą przysáaü przodownika celem
uzgodnienia warunków utrzymania. Mieszkanie wolne,
páaca wdg. taryfy rob. leĞ. Zgáoszenia do NadleĞnictwa JastrzĊbie p. Skarszewy90.
W 1934 roku, na podstawie ustawy o czĊĞciowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, dokonano podziaáu
powiatu koĞcierskiego na gminy wiejskie. Zostaáy utworzone nowe gminy tzw. zbiorcze z siedzibami w Lipuszu,
Dziemianach, KoĞcierzynie, Nowej Karczmie, Liniewie,
Skarszewach, Pogódkach i Starej Kiszewie. Obszar dworski
Obozin wszedá w skáad gminy Skarszewy91.
W 1936 roku, na skutek wprowadzonej w 1925 roku
przez paĔstwo reformy rolnej, dokonano przymusowego
wykupu od wáaĞciciela majątku, Stanisáawa Karwata, czĊĞci

1921 roku w skáad obszaru dworskiego Obozin wchodziáy: Obozin folwark, Janin osada,
JastrzĊbie osada, KaĨmirowo osada, Obozin
cegielnia i Obozin leĞniczówka. Na terenie caáego obszaru
dworskiego Obozin mieszkaáo áącznie 420 osób, z czego 215
mĊĪczyzn i 205 kobiet. 402 mieszkaĔców byáo Polakami,
katolikami i 18 Niemcami, ewangelikami. Byáo tu 50 budynków mieszkalnych. NajwiĊcej mieszkaĔców miaá oczywiĞcie folwark. Mieszkaáy tu (wraz z mieszkaĔcami KaĨmirowa) w 17 budynkach mieszkalnych 183 osoby, 93 mĊĪczyzn
i 91 kobiet, z czego 181 Polaków, katolików i 2 Niemców,
ewangelików. W Janinie w 27 domach mieszkalnych Īyáo
205 mieszkaĔców, z czego 103 mĊĪczyzn i 102 kobiety.
SpoĞród nich 189 byáo Polakami, katolikami i 16 Niemcami, ewangelikami. Na terenie cegielni w 2 domach mieszkaáo 9 osób, a w leĞniczówce 8 osób. Ponadto w JastrzĊbiu
w 3 domach mieszkaáo 15 osób82. Nie byáo jednak wĞród
mieszkanek majątku dobrej kucharki, skoro dzierĪawczyni
majątku Karwatowa zamieĞciáa w lipcu 1922 roku w prasie
nastĊpujące ogáoszenie: PierwszorzĊdna kucharka-gospodyni potrzebna od 1 sierpnia. Warunki, kop. Ğwiadectwa i fotografjĊ nadesáaü pod adr. Karwatowa, Obozin p. Skarszewy
(Pomorze)83.
W 1923 roku wáaĞcicielem majątku Obozin byá Stefan
Karwat, który jednak majątku sam nie uĪytkowaá. DzierĪawcą majątku byá Alkiewicz. Majątek obejmowaá obszar
1123 ha, z czego 439 ha roli, 75 ha áąk, 428 ha lasów, 17 ha
nieuĪytków i 164 ha wód. W majątku pracowaáa cegielnia.
Czysty dochód z gruntów wynosiá 9422 marek84.
W 1927 roku obszar dworski Obozin znajdujący siĊ
w powiecie koĞcierskim miaá 420 mieszkaĔców. Majątek o pow. 1120 ha, bĊdący wáasnoĞcią Stefana Karwata, dzierĪawiá Jan Alkiewicz,
przy czym Janin o pow. 63 ha zostaá wydzierĪawiony odrĊbnie, a dzierĪawcą zostaá Franciszek Wojewódka. Ponadto w majątku funkcjonowaáa cegielnia, a poáowem ryb zajmowaá siĊ
M. Cichocki85.
W 1928 roku w Obozinie (z zastrzeĪeniem
poniĪej) mieszkaáo 181 katolików. Kolatorem
koĞcioáa filialnego pod wezwaniem Ğw. Michaáa, byá w dalszym ciągu wáaĞciciel dóbr rycerskich w Obozinie86 Stefan Karwat. Majątek byá
juĪ mniejszy o 400 ha i zajmowaá áączny obszar
1107 ha. Zmniejszenie to dotyczyáo ziemi ornej,
której areaá z 794,2 ha zmniejszyá siĊ do 442 ha.
W folwarku byá zainstalowany aparat telefoniczny o numerze Skarszewy 1687. Byü moĪe zmniejDwór w Obozinie – widok od strony póánocnej
szenie powierzchni byáo skutkiem przymusowej
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majątku Obozin o obszarze 185 ha92. Nie udaáo siĊ ustaliü
czy byáa to pierwsza parcelacja, czy teĪ juĪ wczeĞniej odbyáy
siĊ parcelacje, na co wskazywaáoby zmniejszenie siĊ obszaru
majątku w 1928 roku.
W 1939 roku folwark w spisie telefonów okreĞlono jako
Dominium Obozin93.

Po 1945 roku

P

o zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych nie zmieniá siĊ podziaá administracyjny powiatu koĞcierskiego. Obozin jako gromada znajdowaá siĊ na terenie gminy
Skarszewy wieĞ.
W 1951 roku w skáad gromady Obozin wchodziáy Obozin
wieĞ, JastrzĊbie osiedle i Karolewo osiedle94. W 1950 roku zawiązano SpóádzielniĊ Produkcyjną „Nowe Īycie”, która dziaáaáa do 1955 roku. Jej grunty przejĊáo PaĔstwowe Gospodarstwo Rolne Bączek, a nastĊpnie PGR Starogard GdaĔski95.
W 1954 roku zlikwidowano trójstopniowy podziaá kraju
i w miejsce gmin oraz maáych gromad utworzono gromady,
w skáad których wchodziáo po kilka wsi i osad. Powstaáa gromada Bolesáawowo z siedzibą gromadzkiej rady narodowej
w tej wáaĞnie wsi. To w skáad tej gromady wszedá Obozin96.
Nie udaáo siĊ ustaliü daty likwidacji gromady Bolesáawowo, na pewno jednak w 1961 roku gromada Bolesáawowo juĪ
nie istniaáa97. Obozin po likwidacji gromady Bobowo wszedá
w skáad gromady Skarszewy w powiecie koĞcierskim.
W 1972 roku zlikwidowane zostaáy gromady i gromadzkie rady narodowe, a w to miejsce utworzono gminy. Powstaáa gmina Skarszewy, w skáad której weszáa wieĞ
Obozin98.
W 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podziaá
administracji paĔstwa. Zlikwidowano powiaty i utworzono
49 mniejszych województw99.
W lipcu 1977 roku powstaá Zakáad Rolny Skarszewy
wchodzący w skáad Kombinatu Rolnego Kociewie, a nastĊpnie od 1.07.1982 roku w skáad PGR Skarszewy. W skáad
tego PGR wchodziá rejon upraw Obozin o obszarze 281 ha,
z czego 233 ha gruntów ornych. Rejon w Obozinie specjalizowaá siĊ w produkcji mleka i tuczu trzody chlewnej (7000
szt. rocznie). PGR ulegáo likwidacji w 1993 roku100.
W latach powojennych soátysami byli Leon Rekowski, Stefan àysik, Zbigniew MáyĔski, Mieczysáaw ZieliĔski i Janusz
Flisikowski101. Obecnie soátysem jest Grzegorz Miszewski.

WáaĞciciele i dzierĪawcy Obozina

P

rzedstawiony poniĪej wykaz wáaĞcicieli i dzierĪawców wsi zostaá sporządzony w ukáadzie chronologicznym wedáug daty posiadania bądĨ dzierĪawienia
majątku. Jest on niekompletny, choüby dlatego, Īe nie są
znane pierwsze lata Obozina i jego wáaĞciciele i dzierĪawcy.
Brak teĪ informacji na temat daty objĊcia Obozina przez rodzinĊ Loka, czy teĪ Kowalkowskich.
THOMAS VON DORSTET byá on wáaĞcicielem bądĨ
dzierĪawcą Obozina w pierwszym okresie panowania KrzyĪaków na Pomorzu. Prokurator krzyĪacki Thomas von Dorstet
z Thomaswalde jest wymieniany w 1334 r. podczas sporu
o przynaleĪnoĞci wsi, pomiĊdzy Joannitami i KrzyĪakami102.
HANUS
Edwin F. Kozáowski wymienia jako wáaĞciciela Obozina
w 1418 r. Hanusa, który byá prebendarzem Klasztoru Kartuzów
w Kartuzach. Hanus dobra oboziĔskie sprzedaá lub przekazaá
w rĊce dalszej rodziny103. Byü moĪe byá to wspomniany wcze-
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Ğniej Landmesser Hans Thomaswalde wymieniany w 1428 r.
podczas regulacji granic przy Johannisburgu104.
BAJERSKI JAN herbu wáasnego. Przed 1466 r. walczyá
jako rotmistrz w Tczewie. W latach 1471-1476 byá miecznikiem
pomorskim. Od 1482 r. byá podkomorzym cheámiĔskim, a od 19
marca 1483 r. byá wojewodą pomorskim. Regularnie uczestniczyá w zjazdach stanów Prus Królewskich. Byá posáem królewskim105. Ks. Paweá Czaplewski pisaá, Īe Jan Bajerski otrzymaá
w 1476 r. przywilej na Obozin. Przywilej ten w 1921 r. znajdowaá siĊ w rĊkach ks. Czaplewskiego106.
LOKA
Ród Loka (Locka, Locke) byá wáaĞcicielem dóbr Obozin
przez okoáo 200 lat. Brak jednak informacji, kiedy dobra te
zakupili czy teĪ otrzymali. Nieznana jest takĪe data sprzedaĪy
Obozina. Przedstawicielami wáadającymi oboziĔskimi dobrami
byli m.in.:
Loka Jan herbu Rogala ur. ok. 1470 r., w 1511 r. wystĊpuje
jako chorąĪy pomorski. Byü moĪe byá on juĪ wáaĞcicielem dóbr
w Obozinie. Byü moĪe byá on ojcem Jana urodzonego ok. 1495 r.107.
Loka Jan h. Rogala, ur. ok. 1495 r., áawnik sądu ziemskiego
tczewskiego. Byá reprezentantem interesów szlachty pruskiej
w poselstwach do króla. Od 1549 r. byá podkomorzym malborskim. Zmará w 1562 r., pochowany w Obozinie108.
Loka Jan ur. ok. 1550 r., syn Jana podkomorzego malborskiego i Katarzyny z Jackowa (pow. lĊborski), byá na pewno
wáaĞcicielem Obozina w 1583 r. W 1614 r. wymieniany jest jako
wicewojewoda pomorski. Zmará 6 lutego 1623 r.109.
Loka J. wáaĞciciel 23 áanowego folwarku w Obozinie
w 1664 r.110.
Loka Florian wáaĞciciel czĊĞci dóbr Obozin w 1682 r.111.
KLIēSKA
Brak szczegóáowych informacji na jej temat, w tym takĪe
nie jest znane jej imiĊ. Wiadomo, Īe wedáug taryfy uchwalonej w 1648 r. KliĔska byáa wáaĞcicielką czĊĞci dóbr w Obozinie
i páaciáa pobór podwójny, a akcyzĊ potrójną páaciáa w wysokoĞci 4 florenów i 16 groszy. Druga czĊĞü naleĪaáa do rodziny
Loka (Locka)112. Byü moĪe wspomniana KliĔska to Katarzyna,
wdowa po Janie KliĔskim dzierĪawcy wsi Pszczóáki naleĪącej
w 1624 r. do starostwa sobowidzkiego113.
KOWALKOWSKA
W 1682 r. dobra ziemskie Obozin w powiecie tczewskim
miaáy dwóch wáaĞcicieli. Tak to zapisano w taryfach oryginalnych prowincji pruskiej: Obozin. Pani Kowalkowska od
1 ogrodnika 4 gr.114. Brak, niestety, szerszych informacji na jej
temat, w tym takĪe o jej imieniu. WáaĞcicielem drugiej czĊĞci
Obozina byá Florian Loka (Locka). W tym samym roku Kowalkowski jest wymieniany jako wáaĞciciel bądĨ dzierĪawca czĊĞci wsi Weápin w powiecie tucholskim115. Inni Kowalkowscy
w tym okresie wymieniani są jako wáaĞciciele bądĨ dzierĪawcy
kilkunastu róĪnych wiosek na Pomorzu, a takĪe peánili róĪnego
rodzaje funkcje, np. áawników czy sekretarzy.
SARTAWSCY
W 1693 r. Sartawscy są wymieniani jako wáaĞciciele folwarku KaĨmierowo116. W 1695 r. jako wáaĞciciel Obozina jest
wymieniany Sartawski117. Trudno powiedzieü kiedy Sartawscy
nabyli Obozin. Po raz kolejny Sartawski jako dziedzic Obozina
jest wymieniany w 1710 r. w wizytacji Szaniawskiego118.
NARZYMSCY
Historia rodu Narzymskich jest dáuga, dlatego tu jedynie
kilka istotnych informacji. Dobrami w Obozinie zostali obdzieleni synowie Stanisáawa Narzymskiego – Jan i Antoni, którzy
oĪenili siĊ z córkami Andrzeja i Józefy z Karwatów. Jednym
z dzieci Jana i Ewy byá Stefan, który oĪeniá siĊ z Otolią Karwat.
Ich córką byáa Marianna Balbina Deograta Narzymska119, o której wiĊcej poniĪej.
Narzymski Jakub Florian byá prawdopodobnie pierwszym wáaĞcicielem Obozina. Urodzony w 1690 r. w rodzinie
Stanisáawa, kasztelana warszawskiego i ElĪbiety z FalĊckich.
Zawará związek maáĪeĔski z Anną Czapską, co spowodowaáo
jego aktywnoĞü na Pomorzu. W 1737 r. zostaá wojewodą pomorskim sprawując swój urząd, poáączony ze stanowiskiem starosty grodowego skarszewskiego, do 14 czerwca 1758 r. Zmará
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21 sierpnia 1759 r.120. Narzymscy jako wáaĞciciele folwarku
w Janinie i KaĨmierowie wymieniani byli juĪ w 1733 r.121.
Narzymski Stanisáaw – najstarszy syn Jakuba i Anny,
dzierĪawiá Szczodrowo. OĪeniá siĊ z RóĪą Szubersdorf-Sartowską (Sartawską), która wniosáa mu w posagu wieĞ ĝwincz
koáo GdaĔska. Stanisáaw otrzymaá kompleks dóbr w Obozinie
w spadku po swym ojcu Jakubie122.
Narzymski Jan, syn Stanisáawa, szambelan królewski, oĪeniá siĊ z Ewą Lewald-Jezierską123.
Narzymska Ewa urodzona w 1785 r. w rodzinie Jezierskich. Zmaráa w 1850 r. i pochowana zostaáa w grobowcu
umieszczonym przy wieĪy koĞcioáa w Obozinie. W czasie okupacji hitlerowskiej zasmarowano cementem marmurowe epitafium. Okoáo 1980 r. grobowiec rozebrano, a tablica zaginĊáa.
Byáa prawdopodobnie babką Marianny z Narzymskich, ksiĊĪnej OgiĔskiej124.
Narzymski Stefan, syn Stanisáawa i Ewy urodziá siĊ w 1807
r., Īoánierz powstania listopadowego. Zawará związek maáĪeĔski z Otolią Karwat, z którego urodziáa siĊ Marianna Balbina
Deograta. Zmará w Rzymie w 1868 r.125.
Marianna Balbina Deograta Narzymska (ksiĊĪna OgiĔska), córka Stefana, urodzona ok. 1845 r. Odziedziczyáa wiĊkszoĞü dóbr rodowych Narzymskich, wáaĞcicieli Obozina, Wichulca i Jabáonowa126. 24 wrzeĞnia 1873 r. zawaráa związek
maáĪeĔski z wnukiem Michaáa Kleofasa OgiĔskiego, Felixem
OgiĔskim, urodzonym w 1828 r., synem Franciszka – referendarza stanu Królestwa Polskiego, jednego z wielkich posiadaczy ziemskich na kresach. Po Ğmierci mĊĪa w 1893 r. szczególnie czĊsto przebywaáa w dobrach w Obozinie. Byáa ostatnią
z Narzymskich wáadającą Obozinem. JuĪ w 1895 r. dwa lata po
Ğmierci mĊĪa ksiĊĪna otrzymaáa propozycjĊ sprzedaĪy swoich
dóbr poáoĪonych w powiecie brodnickim (Jabáonowa, Biaáobáota i Czekanowa) oraz majątków w Obozinie i Janinie. JednakĪe ksiĊĪna odmówiáa ich sprzedaĪy i jak zapisano w gazecie
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Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym PaĔstwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych,
Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 91, s. 159.
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Za to usuwa ksiĊĪna, wskutek namowy krewnych z Rosyi, dzierĪawców Niemców i stara siĊ obsadziü dzierĪawcami polskiej
narodowoĞci. Informacja ta uznana zostaáa za zmyĞloną127. Byü
moĪe byáa w tym jednak prawda, skoro zarządcą bądĨ dzierĪawcą byá wspomniany wczeĞniej Alkiewicz, czáonek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, do którego naleĪeli gáównie
Polacy. KsiĊĪna OgiĔska byáa aktywną dziaáaczką na rzecz
przywrócenia niepodlegáoĞci Polski, czyniáa ogromne wysiáki,
by podnieĞü oĞwiatĊ i kulturĊ na ziemiach Polski128. KsiĊĪna
dziaáaáa aktywnie w Towarzystwie Ludowym w Skarszewach,
gdzie zasiadaáa w jego wáadzach i organizowaáa róĪne imprezy
plenerowe nad jeziorem Gruszka129.
àYSKOWSKI JÓZEF
Urodziá siĊ przed 1820 r. w rodzinie ziemiaĔskiej Konstantego i Anny z Rutkowskich130. Byá dzierĪawcą majątku
w Obozinie naleĪącego do Narzymskich. W 1850 r. skazany na
6 miesiĊcy wiĊzienia za obrazĊ majestatu króla pruskiego131.
ZaangaĪowany byá w sprawy powstania styczniowego, na skutek czego wáadze pruskie przeprowadziáy u niego 11 czerwca
1864 r. Ğcisáą rewizjĊ132. Józef àyskowski dzierĪawiá Obozin
przez 30 lat133.
KARWATOWIE
Karwatowie byli wáaĞcicielami Jabáonowa. Otolia Karwat
wyszáa za mąĪ za Stefana Narzymskiego. Otolia byáa matką
Marianny Narzymskiej, ksiĊĪnej OgiĔskiej134.
Marian Karwat
Radca dr Marian Karwat (1856-1946) filomat pomorski,
dr med., dziaáacz niepodlegáoĞciowy, oĪeniony z Anną z Piwnickich. Otrzymaá Obozin w spadku po Mariannie OgiĔskiej135.
Stefan Karwat, syn Mariana i Anny z Piwnickich. W latach 1908-1912 Stefan Karwat byá filomatą brodnickim136. Byá
on ostatnim wáaĞcicielem Obozina do 1939. Majątek otrzymaá
w drodze spadku po Mariannie ksiĊĪnej OgiĔskiej z Jabáonowa.
Byá dobrym gospodarzem, lubiá jazdĊ konną137.
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Subkowy
na przestrzeni
wieków
c z Ċ Ğ ü III

PiĊtnastowieczne konflikty zbrojne

K

iedy w roku 1000 ustanowiono arcybiskupstwo
w GnieĨnie granice paĔstwowe i poszczególnych
diecezji pokrywaáy siĊ ze sobą, tworząc jednolity
monolit. Nie przetrwaáy one jednak próby czasu. Konflikty
zbrojne i rozbicie dzielnicowe osáabiáy PolskĊ, która utraciáa
swe prowincje na rzecz zaborczych sąsiadów. Tak teĪ staáo
siĊ z Pomorzem GdaĔskim w 1308 roku. Diecezja wáocáawska, która dotychczas byáa umiejscowiona w obrĊbie jednego paĔstwa, pojawiáa siĊ takĪe w granicach drugiego, jakĪe
odmiennego. Mowa jest tu o Zakonie KrzyĪackim. Wáadze
zakonne zabiegaáy niejednokrotnie, aby utworzyü z archidiakonatu pomorskiego oddzielną diecezjĊ. Na szczĊĞcie ich
starania zakoĔczyáy siĊ fiaskiem.
Osnowa wstĊpu wprowadziáa realistyczny klimat roku
1410 i konfliktu polsko-krzyĪackiego oraz roli Subków
jako oĞrodka wáadzy biskupiej. Po wewnĊtrznym zatargu
z lat dwudziestych XIV wieku pomiĊdzy biskupami wáocáawskimi a joannitami z Lubiszewa upáynĊáo sporo czasu.
Niesnaski byáy przyczyną pewnych strat materialnych, które ponieĞli mieszkaĔcy osady. PoĪoga wojenna, ale juĪ na
skalĊ miĊdzynarodową w wieku XV, ogarnĊáa caáą ziemiĊ
pomorską i rozlegáy obszar paĔstwa zakonnego. Tym razem
efekty zniszczeĔ okazaáy siĊ duĪo wiĊksze niĪ w poprzednim konflikcie.
Wielkim wstrząsem w dziejach paĔstwa krzyĪackiego
byáa klĊska poniesiona 15 VII 1410 roku przez zakon pod
Grunwaldem. RozprĊĪenie i zamĊt powstaá wĞród niedobitków i uciekinierów zbiegáych z pola bitwy po totalnym
pogromie. ZbliĪającemu siĊ pod Malbork królowi polskiemu poddawaáy siĊ kolejne zamki i miasta. Tak uczynili
mieszczanie Tczewa i Gniewa. W tym samym czasie biskup
Jan, który „staá najwyraĨniej po stronie Polski”, przyjąá
w Subkowach peánomocnika gdaĔskiego Konrada Leczkowa. PowyĪszą informacjĊ zamieszczono w Zarysie historyczno-statystycznym Diecezji CheámiĔskiej. Jako uzupeánienie dodano: „...zapewne wpáywowi biskupa naleĪaáo
przypisaü, Īe GdaĔsk krótko potem hoáduje królowi”.
Archidiakonat pomorski leĪaá w granicach paĔstwa zakonnego, ale pozostaáa czĊĞü diecezji, jak teĪ i Wáocáawek,
znajdowaáy siĊ w Królestwie Polskim i to wáadcy tego paĔstwa obsadzali swoimi kandydatami wakatujące stanowiska
koĞcielne. Biskup Jan záoĪyá deklaracjĊ wiernoĞci zakonowi
krzyĪackiemu, jednakĪe po klĊsce pod Grunwaldem pomagaá Polakom. Odwoáajmy siĊ zatem do niemieckiego tekstu, gdzie zamieszczono nastĊpującą opiniĊ o Subkowach:
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„gród staá przed nieprzyjacielem otworem, któremu dawaá on
schronienie i którego przyjmowaá w goĞcinĊ. Subkowy byáy
oĞrodkiem nieprzyjacielskiego obozu wojskowego, z którego
dokonywano okolicznych najazdów áupieĪczych, nie oszczĊdzając przy tym równieĪ klasztoru w Pelplinie. W latach 1410
i 1411 niemiecki zakon krzyĪacki czyniá biskupowi zarzuty,
iĪ prowadzi wolny dom dla polskich oficerów”. Autor tekstu
wyraĨnie akcentuje propolskie stanowisko hierarchy koĞcielnego oraz podkreĞla strategiczne znaczenie Subków i rolĊ,
jaką osada peániáa w konflikcie zbrojnym. Wobec powyĪszej
opinii, dalszy komentarz jest zbyteczny. Biskup Jan i jemu
wspóáczeĞni nie doczekali chwili powrotu Pomorza GdaĔskiego. Dopiero ich nastĊpcy cieszyli siĊ owocem zwyciĊstwa.
Otto Korthals jest autorem ksiąĪki „Chronik der Kreises Dirschau”. Wydano ją ponad czterdzieĞci lat temu. Zbiór
informacji w jĊzyku niemieckim zawiera opis najwaĪniejszych wydarzeĔ z przeszáoĞci wszystkich miejscowoĞci
powiatu tczewskiego. Opracowanie jest Ĩródáem cennej
wiedzy i warto z niej skorzystaü, poniewaĪ przedstawione
informacje pozwoliáy w zupeánie innym Ğwietle spojrzeü
na konflikt polsko-krzyĪacki. Cytowane fragmenty tekstu
uwzglĊdniają poglądy wymienionego powyĪej autora i oparte są na autentycznych faktach historycznych, w których nie
brak obiektywizmu. Dotyczy to zwáaszcza opisu Subków po
batalii grunwaldzkiej.
Po kilku miesiącach oblĊĪenia nie powiodáa siĊ próba
zdobycia stolicy paĔstwa krzyĪackiego i nastąpiá odwrót
wojsk polskich. Wówczas KrzyĪacy wykorzystali sytuacjĊ
i podjĊli energiczną oraz skuteczną akcjĊ zmierzającą do odzyskania utraconych miast i zamków. Surowe represje zastosowane wobec opozycjonistów wywaráy negatywne skutki.
Dotyczyáo to równieĪ Konrada Leczkowa. Byá on burmistrzem GdaĔska i zwolennikiem przyáączenia Pomorza do
Korony Polskiej. Dlatego teĪ przybyá do Subków, co odnotowano w dokumentach. DziĊki postawie jego i innych osób
mieszczanie gdaĔscy záoĪyli hoád królowi Wáadysáawowi
Jagielle. Jednak miasto pozostaáo pod rządami krzyĪackimi. Na polecenie wielkiego mistrza Konrad Leczkow pod
koniec 1410 roku posáowaá w Szczecinie i w Brunszwiku
i Ğciągnąá dla zakonu posiáki.
Po zawarciu pokoju toruĔskiego skarb paĔstwa zakonnego Ğwieciá pustkami, a naleĪaáo pokryü koszty kontrybucji wojennej dla Polski, wykupiü jeĔców oraz opáaciü Īoád
zaciĊĪnym oddziaáom. Jedyną drogą do pozyskania nowych
Ğrodków finansowych byáo podwyĪszenie podatków. Wielki mistrz Henryk von Plauen zmusiá opozycjonistów do
uchwalenia przedstawionych wniosków, aczkolwiek zrobili to pod przymusem. Od GdaĔska zaĪądaá cáa funtowego,
opáaty nakáadanej w porcie na towary wwoĪone i wywoĪone. Natomiast mieszczanie domagali siĊ zwrotu wydatków,
które ponieĞli w pierwszych dniach po klĊsce grunwaldzkiej
w celu wsparcia zamku malborskiego. Wówczas komtur
gdaĔski rozpocząá walkĊ z miastem. Zablokowaá port áaĔcuchem, a gdaĔszczan zacząá chwytaü i wiĊziü. Mieszczanie uzbroili siĊ, zamurowali bramĊ prowadzącą do zamku
oraz zwrócili siĊ z proĞbą o pomoc do miast hanzeatyckich.
Wtedy komtur zmieniá taktykĊ i zaprosiá do rokowaĔ. Na
naradĊ do zamku 6 IV 1411 roku przybyli burmistrzowie:
Konrad Leczkow i Arnold Hecht oraz ziĊü Leczkowa, rajca
Bartáomiej Gross. Wszyscy trzej zostali zdradziecko zamordowani, a ciaáa ich dopiero po tygodniu wydano. Na miasto
padá strach, jednoczeĞnie przelana krew podsyciáa wrogoĞü
zakonu. Odtąd GdaĔsk za wszelką cenĊ bĊdzie uparcie i niezmordowanie dąĪyá do zrzucenia nienawistnego jarzma.
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Niewiele zatem informacji znajdujemy o piĊtnastowiecznym burmistrzu GdaĔska Konradzie Leczkowie, który przebywaá w Subkowach. Przytoczone w tym miejscu
wzmianki na jego temat miaáy na celu przypomnieü czyny
tej maáo znanej postaci. W ten sposób ponownie odkrywamy
szczegóáy z Īyciorysów niektórych osób dotychczas anonimowych. Szkoda, Īe wystĊpują one w nielicznych opracowaniach.
Postanowienia pierwszego pokoju toruĔskiego z 1411
roku nie uszczupliáy paĔstwa zakonnego o Pomorze i w dalszym ciągu pozostawaáo ono w rĊkach krzyĪackich. Drugi zryw wolnoĞciowy miaá miejsce dopiero czterdzieĞci
lat póĨniej, ale zostaá on poprzedzony najazdem husytów
w 1433 roku. W tym przypadku konflikt zbrojny nie oszczĊdziá równieĪ Subków. Wojska wielkopolskie ze swym sojusznikiem ksiĊciem sáupskim Bogusáawem IX i czeskimi husytami dotaráy do Chojnic, Tczewa i GdaĔska, niszcząc po drodze
klasztory cystersów w Pelplinie i Oliwie oraz wiele innych
okolicznych miejscowoĞci.
Wojna trzynastoletnia, toczona ze zmiennym szczĊĞciem
przez PolskĊ i KrzyĪaków, odbiáa kolejne piĊtno nieszczĊĞü
na mieszkaĔcach terytorium, na którym operowaáy wrogie
strony. Król Kazimierz JagielloĔczyk 6 III 1454 roku dokonaá inkorporacji ziem pruskich do Królestwa Polskiego.
Miesiąc wczeĞniej czáonkowie Związku Pruskiego wypowiedzieli posáuszeĔstwo KrzyĪakom i stopniowo zajmowali
kolejne miasta i zamki. Ich stan posiadania nieustannie wzrastaá. JuĪ w pierwszym dniu powstania 6 II opanowano Tczew,
a kilka dni póĨniej siedzibĊ wójta tczewskiego w Sobowidzu.
Wymienione miejscowoĞci utrzymano zaledwie kilka miesiĊcy. O dalszych zmiennych losach wojny zawaĪyáa przede
wszystkim klĊska wojsk polskich w bitwie pod Chojnicami,
którą rozegrano 18 IX 1454 roku. Byá to punkt kulminacyjny. W obliczu rozpowszechniającego siĊ w ludzkich umysáach zjawiska paniki bez walki oddawano w rĊce krzyĪackie kolejne warownie. Aby uniknąü represji, wáadzy zakonu
podporządkowali siĊ równieĪ okoliczni cháopi. Postąpili tak
miĊdzy innymi mieszkaĔcy dóbr biskupich w Subkowach
i Miáobądzu. Od tego momentu rozpocząá siĊ mozolny, dáugotrwaáy okres oblĊĪeĔ i stopniowo zajmowano poszczególne zamki. Od czeskich Īoánierzy zaciĊĪnych wykupiono
Tczew w 1457 roku, a siedem lat póĨniej zajĊto Gniew. Wojna zakoĔczyáa siĊ w 1466 roku podpisaniem II pokoju toruĔskiego. Na mocy ukáadu Polska przejĊáa Pomorze GdaĔskie,
ziemiĊ cheámiĔską i WarmiĊ. Z wyodrĊbnionego obszaru
utworzono nową prowincjĊ o nazwie Prusy Królewskie.
Ziemia pomorska byáa Ğwiadkiem licznych bitew i przemarszów wojsk, które pozostawiáy po sobie wiele zniszczeĔ.
Oddziaáy stacjonujące w miejscowych garnizonach dokonywaáy wypadów rabunkowych w celu pozyskania ĪywnoĞci.
Tego typu dziaáania rujnowaáy a nie wzbogacaáy. W czasie
dziaáaĔ wojennych zaginąá wystawiony przez biskupa Gerwarda przywilej lokacyjny z 1301 roku. Na proĞbĊ mieszkaĔców wsi Subkowy biskup Piotr MoszyĔski za pozwoleniem
kapituáy katedralnej i w oparciu o kopiariusz Archiwum Katedralnego zatwierdziá poprzedni i wystawiá nowy przywilej
17 VIII 1486 roku.
Po dáugotrwaáych zmaganiach wojennych nastaá upragniony czas pokoju. Na gruzach zniszczonych domostw
pojawili siĊ ich mieszkaĔcy. Ponownie odbudowali to, co
ulegáo sile ognia i grabieĪy. PonieĞli wiele kosztów i wyrzeczeĔ, a jednak efekty ich dorobku materialnego są obecnie
zauwaĪalne i znajdują siĊ pod Ğcisáą ochroną konserwatorów
zabytków.
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Szesnastowieczny podziaá administracyjny

W

ieloletnie spory i konflikty zbrojne o Pomorze zakoĔczyáy siĊ w 1466 roku podpisaniem
II pokoju toruĔskiego. Niezmienione w ksztaácie
granice prowincji Prus Królewskich, w skáad której weszáy
trzy województwa: pomorskie, cheámiĔskie, malborskie oraz
Warmia przetrwaáy do I rozbioru Polski. NiegdyĞ oderwane
terytoria teraz na nowo naleĪaáo wáączyü w obrĊb struktury
administracyjnej Królestwa Polskiego. PowyĪszy proces byá
dáugotrwaáy, ale wydaá obfity owoc w postaci unifikacji.
Zatem rozpocząá siĊ powolny okres zrastania Prus Królewskich z resztą kraju. W 1476 roku król Kazimierz JagielloĔczyk przeprowadziá ujednolicenie praw, przyjmując za
podstawĊ prawo cheámiĔskie. Wprowadzono urzĊdy analogiczne do tych, jakie byáy w Polsce, a wiĊc: województwa,
kasztelanie i starostwa. Województwo pomorskie zostaáo
podzielone na osiem powiatów: czáuchowski, gdaĔski, mirachowski, nowski, pucki, Ğwiecki, tucholski oraz tczewski.
Ostatni z wymienionych swym zasiĊgiem terytorialnym
obejmowaá obszar dawnego wójtostwa tczewskiego z czasów krzyĪackich, powiĊkszonego o komturstwo gniewskie i okrĊg borzechowski. W szesnastowiecznym wykazie znajdujemy informacje na temat powiatu tczewskiego,
który skáadaá siĊ z dziewiĊciu starostw: borzechowskiego,
gniewskiego, kiszewskiego, koĞcierskiego, skarszewskiego,
sobowidzkiego, starogardzkiego, tczewskiego, dzierĪawy
miĊdzyáĊskiej i dziesiĊciu jednowioskowych dzierĪaw. Nie
naleĪy równieĪ zapominaü o posiadáoĞciach koĞcielnych:
cystersów z Pelplina i Oliwy oraz biskupów wáocáawskich.
Z przedstawionego opisu wynika, Īe pod wzglĊdem podziaáu administracyjnego Subkowy naleĪaáy do województwa
pomorskiego i powiatu tczewskiego. Dotyczyáo to równieĪ
wszystkich innych oĞciennych miejscowoĞci. Tutaj naleĪy
zwróciü uwagĊ na ich przynaleĪnoĞü majątkową. Jak juĪ wielokrotnie wspominano Subkowy byáy wáasnoĞcią biskupów
wáocáawskich. Natomiast sąsiadujące z tą osadą Radostowo,
BrzuĞce oraz Wielgáowy naleĪaáy do cystersów oliwskich,
z kolei Narkowy i Maáy Garc – do cystersów pelpliĔskich. Inne
miejscowoĞci tworzyáy enklawĊ wáasnoĞci prywatnej. I tak
Waümierz byá w posiadaniu J. DĊbickiego i K. Bystrama, Waümierek – P. Jackowskiego, a Czarlin – rodziny CzarliĔskich.
Wymienione wczeĞniej starostwa i dzierĪawa miĊdzyáĊska naleĪaáy do króla. W skali ogólnej tzw. „królewszczyzna” zajmowaáa obszar 31,7 proc. powiatu tczewskiego.
Wskazana jednostka administracyjna nie tworzyáa jednolitego kompleksu i biegáa wzdáuĪ lewego brzegu Wisáy, obejmującego Maáą SáoĔcĊ i GorzĊdziej, a nastĊpnie rozciągaáa siĊ
w kierunku zachodnim i póánocnym. Dotyczyáo to: Gniszewa, Rokitek i Lubiszewa. Z kolei od strony poáudniowej do
Subków przylegaáa dzierĪawa miĊdzyáĊska. W jej skáad weszáy: MiĊdzyáĊĪ, GrĊblin i Garc. Starostwa byáy najczĊĞciej
wydzierĪawiane albo zastawiane szlachcie, a nawet miastom.
Ciągáe káopoty finansowe wáadców Polski skáoniáy ich do takiego wáaĞnie postĊpowania. W ten sposób ratowano budĪet
paĔstwa. UĪytkownicy i dzierĪawcy dąĪyli do przekazywania tenut czáonkom rodziny i dlatego przez szereg lat znajdowaáy siĊ one w rĊkach jednego rodu. PowyĪsza praktyka
doprowadziáa do wzrostu znaczenia i zamoĪnoĞci szlachty.
JednakĪe tytuá starosty nie dawaá Īadnych uprawnieĔ sądowych czy administracyjnych wobec szlachty i dlatego nazywano ich starostami niegrodowymi lub tenutariuszami.
Dzieáo unifikacji systemu administracyjnego rozpoczĊte
w XV wieku, choü nie pozbawione rysów i skaz, przetrwaáo
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wiele dziesiĊcioleci. W drugiej poáowie XVI stulecia staáo
siĊ podstawą do ostatecznego poáączenia Pomorza i Warmii
z resztą Polski.

Sieü parafialna i dekanalna w XVI wieku

¼

lady wielowiekowej tradycji kultury chrzeĞcijaĔskiej
znajdujemy niemalĪe na kaĪdym kroku. Dokumenty
wskazują na powstanie pierwszych parafii juĪ pod koniec XII wieku. Zapewne niektóre z nich mają jeszcze dáuĪszy
rodowód. Aby usprawniü funkcjonowanie wiĊkszej iloĞci jednostek duszpasterskich tworzono dekanaty. Pierwsza wzmianka o dekanacie tczewskim pochodzi z roku 1309.
W poáowie XVI wieku wiĊksza czĊĞü województwa pomorskiego naleĪaáa do archidiakonatu pomorskiego, który
w tym czasie byá najbardziej na póánoc wysuniĊtą enklawą
diecezji wáocáawskiej. Na podstawie wykazu z 1583 roku
wiadomo, Īe archidiakonat pomorski skáadaá siĊ z nastĊpujących dekanatów: lĊborskiego, puckiego, mirachowskiego, gdaĔskiego, steblewskiego, tczewskiego, zaborskiego,
nowskiego i Ğwieckiego. Ich wielkoĞü byáa zróĪnicowana
tak samo, jak i iloĞü parafii. Granice niektórych z nich pokrywaáy siĊ z szesnastowiecznymi granicami powiatów, ale
istniaáy równieĪ doĞü duĪe rozbieĪnoĞci w tym zakresie.
Parafia Subkowy znajdowaáa siĊ w obrĊbie dekanatu zaborskiego, który obejmowaá rozlegáe lesiste terytorium na
poáudnie od dekanatu mirachowskiego aĪ po BrdĊ. Obszar
zwany w Ğredniowieczu Zaborami oraz okolice Starogardu
wciskaáy siĊ niemal w Ğrodek dekanatu tczewskiego i równoczeĞnie oddzielaáy ten dekanat od gniewskiego. Takie
uksztaátowanie terytorialne wynikaáo z dawnych podziaáów
na kasztelanie. Dwie czĊĞci dekanatu tczewskiego to dawne
kasztelanie: gorzĊdziejska i lubiszewska. Do dekanatu zaborskiego naleĪaáy nastĊpujące parafie: Brusy, Czersk, Kokoszkowy, Lubichowo, Nowa WieĞ, Skarszewy, Starogard,
Subkowy, SzpĊgawsk i Wiele.
Parafia Subkowy byáa najbardziej na wschód wysuniĊtą placówką duszpasterską dekanatu zaborskiego, opartą
o zachodni brzeg Wisáy w rejonie Maáej i Wielkiej SáoĔcy.
StycznoĞü z parafią SzpĊgawsk gwarantowaáa staáą áącznoĞü
z wymienionym wczeĞniej dekanatem. W konsekwencji
obie parafie oddzielaáy wąskim klinem dekanaty tczewski
od gniewskiego. Poprzez parafie Garc i Rajkowy od poáudnia graniczyáa parafia Subkowy z dekanatem gniewskim,
natomiast poprzez KlonówkĊ uzyskaáa stycznoĞü z dekanatem nowskim. Póánocnym jej sąsiadem byá dekanat tczewski
z parafiami: Tczew, Lubiszewo i GorzĊdziej.
Dla sprecyzowania caákowitego podziaáu sieci parafialnej
naleĪy uĞciĞliü skáad przynaleĪnoĞci poszczególnych miejscowoĞci do jednostek duszpasterskich. Ich wielkoĞü byáa
zróĪnicowana – od jednowioskowych po kilku- czy teĪ kilkunastowioskowych. Parafia Subkowy naleĪaáa do tej ostatniej
grupy i w obrĊbie jej terytorium znajdowaáy siĊ nastĊpujące
osady: Subkowy, Radostowo, Waümierz, Waümierek, Gniszewo, Czarlin, Maáa i Wielka SáoĔca, Maáy Garc, BrzuĞce,
BrzeĨno, Narkowy, Wielgáowy i Teudtschland. Do czasów
obecnych zaszáy istotne zmiany, a ze skáadu ubyáy Waümierz
i Waümierek na rzecz parafii SwaroĪyn oraz BrzeĨno, które
w tej chwili naleĪy do parafii Klonówka. Podziaáowi ulegá
równieĪ Czarlin. W XVI wieku odnotowano istnienie osady Teudtschland. Dwudziestoáanowa wioska znajdowaáa siĊ
w obrĊbie starostwa gniewskiego i byáa poáoĪona pomiĊdzy
Subkowami a GrĊblinem. Do naszych czasów nie zachowaáa
siĊ i umieszczono ją w wykazie miejscowoĞci zaginionych.
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W XVIII wieku, a nawet wczeĞniej wáączono parafiĊ
subkowską do dekanatu tczewskiego wraz z innymi miejscowoĞciami, takimi jak: Tczew, Garczyn, Niedamowo,
Rekownica, Wysin, Miáobądz, Dalwin, Giemlice, GorzĊdziej, Lubiszewo, Godziszewo, Obozin, Skarszewy, Trąbki
Wielkie i Szczodrowo. W przedstawionym wykazie parafiĊ
gorzĊdziejską ks. Augustyn Hildebrandt wyodrĊbniá jeszcze
jako samodzielną, chociaĪ w tym czasie byáa filią subkowskiej. Kiedy nastąpiáo jej przyáączenie? Istnieją rozbieĪnoĞci
w tej materii, bowiem historycy podają dwie daty – 1646
i 1696 rok. Dzieli je zatem piĊüdziesiĊcioletnia przestrzeĔ
czasowa obejmująca XVII wiek.
Przez wieki podziaáy sieci parafialnej i dekanalnej
zmieniaáy siĊ. Na przykáadzie parafii subkowskiej moĪna
to zjawisko zauwaĪyü i jednoczeĞnie udowodniü w oparciu
o przytoczone w tym miejscu argumenty.

Reformacja

R

eformacja na ziemiach polskich pojawiáa siĊ juĪ kilka lat po wystąpieniu w 1517 roku Marcina Lutra
w Niemczech. Protestanci wystĊpowali przeciwko
wiĊkszoĞci sakramentów, handlowi odpustów, hierarchii
katolickiej, negując tym samym usankcjonowane przez KoĞcióá warunki Īycia. WĞród mieszczan i cháopów odnotowano wyraĨne oznaki niezadowolenia, poniewaĪ krytykowali
uiszczanie pokaĨnych opáat na rzecz duchownych oraz odrabianie paĔszczyzny. Dlatego nauka Marcina Lutra zyskaáa
wielu zwolenników na Pomorzu.
W Prusach Królewskich nowinki religijne szerzyáy siĊ
przede wszystkim wĞród licznej grupy studentów. Odnotowano równieĪ przychylne nastawienie niemieckiej czĊĞci mieszczaĔstwa i osadników, którzy licznie zamieszkiwali niziny
nadwiĞlaĔskie i majątki koĞcielne. Wobec niesprzyjającej sytuacji biskupi byli bezradni. Luteranie – wyznawcy nowej religii
– dąĪyli do przejĊcia koĞcioáów katolickich, poniewaĪ swoich
ĞwiątyĔ nie posiadali. PowyĪszy proceder zostaá zapoczątkowany juĪ w latach trzydziestych XVI wieku, a póĨniej rozwijaá
siĊ z jeszcze wiĊkszym natĊĪeniem. W Tczewie w 1567 roku
luteranie otrzymali koĞcióá Ğw. Jerzego. Trzy lata póĨniej po
uzyskaniu przywileju religijnego zajĊli farĊ. Podobny cykl
wydarzeĔ w 1557 roku objąá Ğwiątynie starogardzkie. Tą samą
drogą podąĪali innowiercy z Lignowów, Garca i Walichnów.
W przypadku dwóch ostatnich miejscowoĞci duĪe znaczenie miaáa postawa starosty miĊdzyáĊskiego Franciszka ĩelisáawskiego, który byá zagorzaáym zwolennikiem Lutra. Garc
w tym czasie nazywano „gniazdem luteranizmu”. Zaznaczono tu tylko kilka przykáadów, ale dla zobrazowania olbrzymiej
skali problemu naleĪy przedstawiü to zjawisko w Ğwietle struktur dekanalnych. Wedáug wykazu z 1583 roku protestanci zajĊli
prawie caáy dekanat gniewski z parafiami: BaráoĪno, Bobowo,
Garc, Gniew, Grabowo, Jabáowo, Lignowy, Pelplin, Rajkowy, TymawĊ i Walichnowy. W dekanacie tczewskim luteranie
przejĊli Ğwiątynie w Dalwinie, Demlinie, Starej Kiszewie, Niedamowie, Pinczynie, Trąbkach Wielkich i w Tczewie. Na koniec pozostaá dekanat zaborski z parafiami w Kokoszkowach,
Nowej Wsi, Skarszewach i w Starogardzie.
Luteranizm na Pomorzu miaá wielu zwolenników i do
pewnego momentu byá ruchem ekspansjonistycznym. Pod
koniec XVI wieku nastąpiá jednak kres dominacji luteran,
a liczba ich sympatyków nieustannie malaáa. Uchwaáy Soboru Trydenckiego stanowiáy podáoĪe umoĪliwiające powrót do
pierwotnego stanu, a dziaáalnoĞü wáadców Polski, biskupów
i duchowieĔstwa legáa u podstaw sukcesu kontrreformacji.
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Za rządów biskupa Karnkowskiego w latach siedemdziesiątych XVI wieku zwrócono katolikom pierwsze koĞcioáy. Proces ten kontynuowaá biskup Hieronim RozraĪewski
w latach 1581-1600. Wówczas w obecnoĞci króla Zygmunta III Wazy odebrano protestantom niemalĪe wszystkie
pozostaáe Ğwiątynie. W niektórych przypadkach usuniĊto jedynie proboszcza lub nakáoniono innowierców do jednoĞci
z KoĞcioáem katolickim. Wszystko to byáo moĪliwe w majątkach paĔstwowych, natomiast nietykalne pozostaáy majątki prywatne. Te ostatnie stanowiáy podstawĊ do utrzymania protestantyzmu na tym terenie.
Dáugotrwaáy spór dotyczyá Tczewa. Biskup RozraĪewski
16 IX 1588 roku prowadziá procesjĊ BoĪego Ciaáa i odprawiá mszĊ. Gdy chciaá opuĞciü miasto, mieszczanie zamknĊli
bramy. Do tego incydentu oraz kwestii restytucji dochodów
parafii tczewskiej powróciá biskup w czasie swego pobytu
w Subkowach latem 1590 roku. Wáadze miasta odpieraáy
zarzuty i nie chciaáy ukaraü sprawców zamĊtu. PodjĊto tam
takĪe decyzjĊ o nominacji na proboszcza tczewskiego Henryka Manta – z powodu staáej nieobecnoĞci dotychczasowego.
Nowy zwierzchnik braá aktywny udziaá w odzyskaniu majątku parafialnego. Jednak z przeprowadzonej w 1597 roku wizytacji wynika, Īe nie sprostaá wymaganiom. Ponadto podejrzewano go o niewstrzemiĊĨliwoĞü. O religijne sprawy parafii
nie dbaá, zbyt czĊsto jeĨdziá do GdaĔska. Byá jednoczeĞnie
proboszczem gorzĊdziejskim i tam teĪ, w GorzĊdzieju, przebywaá na staáe. W Tczewie odprawiaá mszĊ raz w miesiącu.
W tej sytuacji katolicy czuli siĊ zupeánie opuszczeni. Na kongregacji archidiakonatu pomorskiego w Subkowach w 1598
roku zarzucano mu niemoralne prowadzenie siĊ, zdefraudowanie 100 grzywien przeznaczonych na budowĊ organów
oraz zastawienie kielicha mszalnego z pateną.
W XVI wieku, a nawet wczeĞniej w Subkowach istniaáo
wiĊzienie. W tym miejscu przebywali podejrzani o herezjĊ
zwolennicy protestantyzmu. Cytat umieszczony poniĪej jest
tego potwierdzeniem:
„W okresie przed reformacją, a takĪe w czasie reformacji
Subkowy byáy miejscem, którego obawiaáo siĊ duchowieĔstwo. Biskup urządziá w starej warowni wiĊzienie dla duchownych, którzy dopuĞcili siĊ ciĊĪkich wystĊpków. Pierwszy reformator w Polsce Jacob Knade, Niemiec, początkowo
dziaáający w GdaĔsku, a nastĊpnie stamtąd wypĊdzony, odbywaá w Subkowach swój areszt. Tu w czasach kontrreformacji
przetrzymywani byli w wiĊzieniu duchowni podejrzewani
o herezjĊ (kacerstwo) i skáonnoĞci do protestantyzmu”.
W okresie staropolskim w wielu pomorskich gminach
mieszkaáa ludnoĞü mieszana pod wzglĊdem etnicznym i religijnym. W związku z tym dochodziáo co pewien czas do
konfliktów na tle wyznaniowym, jednak w Prusach Królewskich nigdy nie miaáy one tak tragicznego przebiegu, jak
tumulty w innych regionach Rzeczypospolitej. RównowagĊ
miĊdzy katolikami i protestantami zapewniali opiekunowie
obu stron – katoliccy starostowie i biskupi z jednej strony
oraz ewangelickie wáadze GdaĔska z drugiej. Ponadto kilkuwiekowa koegzystencja ludnoĞci mieszanej pod wzglĊdem
wyznaniowym musiaáa doprowadziü do wyksztaácenia pewnych nawyków wzajemnej tolerancji.
MieszkaĔcy Subków pozostali przy wierze katolickiej
i nie ulegli nowinkom religijnym Lutra, chociaĪ przytoczone
wczeĞniej fakty wykazaáy powszechne objawy zjawiska, jakie ogarnĊáo caáe Pomorze. Zatem osada biskupia okazaáa siĊ
ostoją katolicyzmu wobec szalejącego wokóá protestantyzmu.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Kalatrawensi z Tymawy
c z Ċ Ğ ü II (ostatnia)

Podsumowanie i wnioski

P

odsumujmy niniejszy artykuá oraz w jego Ğwietle odpowiedzmy na podstawowe pytania, odnoszące siĊ
do tymawskich kalatrawensów, o ile przedstawiony
w poprzednim numerze kwartalnika (2/69, s. 10-12) ich rys
historyczny w Hiszpanii nie jest nam tutaj aĪ tak potrzebny, nie mniej jednak zaznaczmy. Zakon Calatrava powstaá
w 1158 roku pod wpáywem cysterskim, w 1187 roku zostaá
ĞciĞle podporządkowany cysterskiej kapitule generalnej
w burgundzkim Morimond. Ponadto wáączyá siĊ aktywnie
w hiszpaĔską rekonkwistĊ, walcząc wiernie u boku poszczególnych królów Kastylii (Alarcos 1198 r., Las Navas
de Tolosa 1212 r.), uzyskując z czasem wielkie uposaĪenia ziemskie i osiągając fortuny, stając siĊ pokaĨną instytucją zakonną posiadającą swe dobra gáównie w Kastylii,
Andaluzji i czĊĞciowo w Estremadurze oraz zajmując siĊ
równieĪ repoblacją. W 1486 roku zakon zostaá podporządkowany monarchii, stając siĊ elitą dworu. W I poá. XIII
wieku przeniknąá równieĪ w inne rejony poza HiszpaniĊ
– zaáoĪyá komandoriĊ w Saint-Lary w poáudniowej Francji
oraz w Tymawie na Pomorzu GdaĔskim.
Spróbujmy wiĊc odpowiedzieü na nastĊpujące pytania
związane z pobytem kalatrawensów w Tymawie, tj: 1. datacji przebywania zakonników; 2. osoby, która mogáa ich
sprowadziü; 3. celu ich osadzenia w Tymawie; 4. przypuszczalnej lokacji ich komandorii; 5. nagáego znikniĊcia ze Ĩródeá historycznych.
1. W Ğwietle analizy dokumentów odnoszących siĊ do kalatrawensów tymawskich (tj. dokumentu tzw. tymawskiego z 9.08.1224 [1227 r.] oraz dokumentu – ugody
bpa Chrystiana ze stycznia 1230 r.) wynika, Īe kalatrawensi przybyli do Tymawy okoáo 1227 roku oraz Īe
przebywali tam w 1230 roku. Brak dalszych wzmianek
o nich w Ĩródáach po 1230 r. daje prawdopodobieĔstwo
o wygaĞniĊciu ich placówki, które to wygaĞniĊcie wiązaü siĊ równieĪ mogáo z uwiĊzieniem bpa Chrystiana
przez Sambów w 1233 roku, o którym jeszcze poniĪej
w punkcie 5. W związku z czym, ich pobyt w Tymawie
datowaü moĪna ogólnie na lata 1227-123341.
2. Kto mógá osadziü kalatrawensów w Tymawie?
W skromnym Ğwietle zachowanych dokumentów, trudno
jednoznacznie wskazaü na inicjatorów lub inicjatora osadzenia ich w Tymawie. Niemniej jednak wydaje siĊ, Īe
musieli byü oni w jakiĞ sposób powiązani z wielkopolskim klasztorem w àeknie oraz wspomnianym biskupem
pruskim Chrystianem. Powiązanie to wynika przecieĪ
z faktu wystĊpowania kalatrawensów jako Ğwiadków,
obok dwóch cystersów z àekna i filialnego Lądu, na ugodzie bpa Chrystiana z KrzyĪakami w sprawie jego posia-
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dáoĞci w ziemi cheámiĔskiej w 1230 roku42. ZauwaĪmy,
Īe potwierdzenie przez opatów ugody bpa Chrystiana odbyáo siĊ w odlegáym od Tymawy Inowrocáawiu.
Przebyta przez kalatrawensów odlegáoĞü do miejsca
wspomnianej ugody, moĪe Ğwiadczyü o ich kontaktach
i powiązaniach z tamtejszymi klasztorami oraz biskupem
Chrystianem. PowyĪsze przypuszczenie zdaje siĊ utwierdzaü fakt wspólnego podporządkowania wspomnianych
klasztorów cysterskich z àekna i Lądu oraz Zakonu
Calatrava wspólnej kapitule generalnej we francuskim
Morimond43. ZauwaĪyü jednak trzeba, Īe osadzenie kalatrawensów nastąpiáo na pograniczu pomorsko-pruskim
w Tymawie. Wiadome jest, Īe cysterski klasztor w àeknie byá aktywnie zaangaĪowany w misjĊ pruską44, to
wydaje siĊ jednak, Īe osadzenie ich wáaĞnie w Tymawie,
mogáo nastąpiü raczej za poĞrednictwem bpa Chrystiana. MoĪe o tym Ğwiadczyü m.in. bliskoĞü grodu Santyr
– siedziby misyjnej tegoĪ biskupa. Byü moĪe ulokowanie
kalatrawensów na przeciwlegáym (lewym) brzegu Wisáy
wiązaáo siĊ z jakimiĞ planami tegoĪ biskupa – stworzeniem wsparcia dla Santyra itp. NaleĪy jednak pamiĊtaü,
Īe Tymawa jako miejsce osadzenia kalatrawensów wchodziáa w skáad poáudniowej dzielnicy pomorskiej (tzw.
Ğwieckiej)45. Prawdopodobne jest wiĊc, Īe osadzenie ich
akurat tam musiaáo siĊ odbyü za wiedzą któregoĞ z tamtejszych ksiąĪąt pomorskich, raczej jeszcze Warcisáawa I.
Reasumując, w roli inicjatorów osadzenia kalatrawensów
w Tymawie naleĪy upatrywaü, moim zdaniem, przede
wszystkim bpa pruskiego Chrystiana oraz mogące mieü
w tym równieĪ poĞredni udziaá wielkopolskie opactwa
w àeknie i filialnym Lądzie.
3. Jaki wiĊc byá cel osadzenia kalatrawensów w Tymawie? Na temat kalatrawensów tymawskich nie zachowaá siĊ Īaden przekaz Ĩródáowy (dokument), który by
okreĞlaá w swej dyspozycji np. zakres nadanego im terytorium czy przywilejów oraz wyznaczenie celu ich
przebywania w Tymawie. Mimo braku bezpoĞrednich
przesáanek Ĩródáowych, uwaĪaü moĪna (biorąc pod
uwagĊ ówczesną sytuacjĊ na pograniczu pomorskopruskim, np.: dotkliwy najazd pruski w okolice GdaĔska w 1226 r., czy prowadzenie misyjnej chrystianizacji
Prus, a szczególnie strategiczne poáoĪenie Tymawy na
pograniczu pomorsko-pruskim), Īe kalatrawensi mogli
zostaü osadzeni w nastĊpującym celu. Za piewszy cel
moĪna by byáo uznaü czynnik obronny, np. przeciwko
nagáemu zbrojnemu wypadowi Prusów w okolice lewego (tymawskiego) brzegu Wisáy (choü ze Ĩródeá nie
wynika, by kalatrawensi tymawscy stanowili pokaĨną
siáĊ militarną)46. Kolejnym z zadaĔ kalatrawensów mogáo byü równieĪ przeciwdziaáanie przenikaniu ludnoĞci
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pruskiej na lewy (tymawski) brzeg Wisáy, w tym i kontrola tamtejszego odcinka Wisáy47.
Dodaü równieĪ trzeba, Īe u podnóĪa tymawskich nadwiĞlaĔskich stromych wzniesieĔ – miejsca stacjonowania
kalatrawensów, o którym poniĪej w punkcie 4. – biegáa
w Ğredniowieczu droga z grodu w Nowem wzdáuĪ Wisáy na
póánoc w okolice Gniewu – zdają siĊ ją potwierdzaü w tej
okolicy póĨniejsze mapy z XVII wieku48. Niewykluczone,
Īe osadzenie ich w bliskoĞci tego szlaku miaáo na celu stanowienie stróĪy na jego tymawskim odcinku. Ponadto dodaü
trzeba, Īe istnienie oĞrodka w Santyrze – siedziby misyjnej
bpa Chrystiana – mogáo siĊ równieĪ wiązaü w jakiĞ sposób
z przeciwlegáą Tymawą. Reasumując, obrona tego terenu oraz
peánienie straĪy przez kalatrawensów mogáo stanowiü cel ich
osadzenia w tak strategicznym miejscu, jakim byáa Tymawa.
4. KaĪdy zapewne, kto zetknąá siĊ z epizodem kalatrawensów tymawskich postawiá pytanie, gdzie mogáa
znajdowaü siĊ ich komandoria? Na wstĊpie musimy odrzuciü wersjĊ starszej historiografii, która skáonna byáa
lokowaü ich komandoriĊ w miejscu obecnego koĞcioáa pw. Ğw. Michaáa Archanioáa49. JeĪeli przebywali oni
w Tymawie w celach obronnych, to nie mogli posiadaü
swej siedziby w miejscu obecnej wsi oddalonym i to
o ok. 1,5 km od Wisáy. Dodaü trzeba, Īe wieĞ Tymawa
jest znacznie póĨniejsza, lokowana przez KrzyĪaków
w 1351 roku w miejscu przede wszystkim do tego odpowiednim50.
Gdzie wiĊc mogáa znajdowaü siĊ komandoria kalatrawensów? Historyk Stanisáaw Mielczarski stwierdziá, Īe
na wysokoĞci Tymawy-Wybudowania znajduje siĊ nad
brzegiem skarpy niezlokalizowane jakieĞ grodzisko!
Dodaá, Īe znaleziono w tym rejonie (na polu ornym)
równieĪ pewne skupienie ceramiki z XIII wieku51. Ponadto w sąsiedztwie tego domniemanego grodziska
wedáug podaĔ ludowych znajdowaáa siĊ tzw. „Winna
Góra”, na której kalatrawensi posiadali swą winnicĊ52.
Mamy wiĊc tutaj pewne odniesienie do ustalenia lokalizacji ich komandorii. Dlatego teĪ, stwierdziü moĪna
ogólnie, Īe miejsce to musiaáo znajdowaü siĊ w sektorze raczej na póánocny-wschód od obecnej wsi Tymawa, dokáadnie na wysokoĞci przystanku autobusowego
Tymawa-Wybudowanie. Chciaáoby siĊ w tym miejscu
oddaü paáeczkĊ badawczą kolegom archeologom. UwaĪam jednak, Īe powyĪsza zasygnalizowana lokalizacja
tymawskiej komandorii kalatrawensów (w pán.-wsch.
rejonie wsi) wymaga gáĊbszych studiów, np. analizy terenowej specjalistycznego zespoáu. De facto grodzisko
wzmiankowane przez S. Mielczarskiego jest odnoĞnikiem do prowadzenia dalszych badaĔ w tym zakresie i
dokáadnego zlokalizowania ich komandorii, dlatego teĪ
pozostawiam w tym miejscu sprawĊ tą otwartą.
5. Pozostaje nam odpowiedzieü na ostatnie pytanie: dlaczego
kalatrawensi tak szybko zniknĊli z Tymawy? Starsza historiografia twierdziáa, Īe powrócili oni do swej rodzimej
Kastylii53. OdnieĞmy siĊ jednak w niniejszym punkcie do
tego, co juĪ ustaliliĞmy na temat pobytu kalatrawensów
w Tymawie. Mianowicie, osadzenie ich na lewym brzegu
Wisáy odbyáo siĊ za poĞrednictwem bpa Chrystiana okoáo
1227 roku w celach gáównie obronnych. Wiadome jest,
Īe przebywali oni tam w 1230 roku (PrU, Bd. I, nr 74),
póĨniej wzmianki o nich w Ĩródáach ustają.
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Skoro, jak ustaliliĞmy powyĪej, osoba bpa Chrystiana
wydaje siĊ najbardziej odpowiednia do ich sprowadzenia,
to wskaĪmy na nastĊpujące wydarzenie, które moĪe wiązaü
siĊ ze znikniĊciem kalatrawensów z Tymawy. Mianowicie
w 1233 roku bp Chrystian zostaje uwiĊziony podczas swej
podróĪy misyjnej przez pogaĔskie plemiĊ Sambów, w niewoli tej pozostawaá aĪ do 1239 roku. Wykorzystując to, KrzyĪacy, rozgáaszając w kurii papieskiej plotki o jego Ğmierci,
weszli podczas jego szeĞcioletniej nieobecnoĞci w prawo posiadania wszystkich jego dóbr i praw na terenie ziemi cheámiĔskiej oraz m.in. inkorporowali w 1235 roku utworzony
przez niego Zakon DobrzyĔców54. Nic wiĊc dziwnego, Īe
protegowani przez Chrystiana kalatrawensi z pobliskiej Santyrowi siedziby tegoĪ biskupa – Tymawy, widząc zaistniaáą
sytuacjĊ (popadniĊcie Chrystiana w niewolĊ, brak wieĞci
o nim), nie mając poparcia oraz dysponując nikáym stanem
osobowym, zaczĊli wątpiü w dalszy cel przebywania w Tymawie. Wszystko wskazuje na to, Īe postanowili w związku
z tym opuĞciü swą pomorską komandoriĊ – zapewne mogáo
siĊ to staü w 1233 roku55. Gdzie udali siĊ kalatrawensi? Nie
wiadomo, zapewne tam, skąd siĊ rekrutowali. Analizując ich
imiona (Konrad, Magnus) moĪna przypuszczaü za E. Rymarem, Īe niektórzy rycerze zakonni mogli pochodziü z terenów
Meklemburgii56. OsobiĞcie opowiedziaábym siĊ, biorąc pod
uwagĊ kolejne trzy ich imiona, tj. Florencjusz, Herbord i Gerhard, Īe równie dobrze mogą tu wchodziü w grĊ tereny Francji. PamiĊtaü trzeba, Īe kapituáa generalna kalatrawensów
w Morimondzie znajdowaáa siĊ przecieĪ na terenie Francji.
Nic wiĊc dziwnego, Īe jak bp Chrystian zostaá uwolniony
za ĞwiĊtopeákowy okup z sambijskej niewoli w 1239 roku,
zastaá dzieáo swej dotychczasowej pracy misyjnej (przez
KrzyĪaków) zrujnowane, a miejsce pobytu kalatrawensów
w Tymawie dawno opustoszaáe. Próbowali go w restauracji jego misji pruskiej wspieraü zawsze wierne cysterskie
klasztory àekno i Ląd oraz ksiąĪĊta wielkopolscy. Prawdopodobne jest wiĊc, Īe jedną z inicjatyw odzyskania dawnej
pozycji bpa Chrystiana mogáa byü (wspomniana w I czĊĞci
artykuáu) petycja ksiąĪąt wielkopolskich (duces de Polonia)
w 1245 roku do kapituáy generalnej w Morimondzie o ponowne przysáanie kalatrawensów do Polski57. WczeĞniejsze
postanowienia tejĪe kapituáy z 1231 roku zniweczyáy bezpowrotnie te plany, do czego przyczyniáa siĊ równieĪ Ğmierü
bpa Chrystiana w 1245 roku.
PowyĪszy artykuá nie wyczerpuje jego tematu, stanowi
on tylko zarys krótkiego epizodu kalatrawensów w Tymawie
w Ğwietle dostĊpnych Ĩródeá oraz wskazuje na najbardziej
realne wnioski odnoszące siĊ do ich pobytu tamĪe. Konieczne są jednak dalsze badania na temat zakonników, m.in. archeologiczne, które umoĪliwiáyby dokáadne zlokalizowanie
ich komandorii, jak i historyczne, mające na celu wnikliwe
studia nad problemem misji pruskiej, a przede wszystkim
przybliĪające postaü bpa Chrystiana. Przebywanie przedstawicieli Zakonu Calatrava w Tymawie na przeáomie lat 20.
i 30. XIII wieku, jest dowodem na to, Īe region pogranicza pomorsko-pruskiego stanowiá równieĪ pewien znaczący element w ówczesnej polityce cystersów. Dlatego teĪ na
epizod kalatrawensów tymawskich naleĪy spojrzeü równieĪ
z szerszej perspektywy – ówczesnej Ğredniowiecznej Europy. Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe studia historyków nad kalatrawensami z Tymawy nie ustaną i z czasem dane nam bĊdzie poznaü wiĊcej prawdy, dotyczącej zakonnych rycerzy
z pomorskiej Tymawy.
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Przypisy:
41

42
43

44

45

46

47

48
49

50
51

52

53
54

55

56

57

PowyĪszą datacjĊ przyjmujĊ za E. Rymarem, Ze studiów nad genealogią ksiąĪąt Pomorza GdaĔskiego w pierwszej poáowie XIII w.
Daty zgonów, Zapiski Historyczne, t. 42, 1977, z. 1, s. 19; tenĪe,
Raz jeszcze w sprawie peánoletnoĞci Sambora II pomorskiego. OdpowiedĨ Gerardowi Labudzie i Józefowi Sporsowi, [w:] Rocznik
GdaĔski, t. 44, 1984, z. 4, s. 228.
PrU, Bd. 1, nr 74, patrz wyĪej s. 11.
Zob. M. Starnawska, MiĊdzy Jerozolimą a àukowem. Zakony krzyĪowe na ziemiach polskich w Ğredniowieczu, Warszawa 2000, s. 113.
J. Powierski, Na marginesie najnowszych badaĔ nad problemem
misji cysterskiej w Prusach i kwestią Santyra, [w:] Komunikaty
Mazursko-WarmiĔskie, 2, 1968, s. 239 i passim, tamĪe dalsza literatura.
Historia Pomorza, t. 1, cz. 1. pod red. G. Labudy, PoznaĔ 1972,
s. 552 por. E. Rymar, Raz jeszcze w sprawie..., s. 228.
àącznie ze Ĩródeá poznajemy 5 kalatrawensów: mistrza Florencjusza, Gerharda, Konrada, Herborda, Magnusa, zob PU nr 28; PrU,
Bd. 1, nr 74. UwaĪaü moĪna, Īe są to raczej wszyscy tamtejsi bracia
biorąc pod uwagĊ fakt, Īe w komandoriach kalatrawensów znajdowaáo siĊ 12 rycerzy plus kapelan, w praktyce jednak, jak stwierdza
D. Seward, znajdowaáo siĊ w komandoriach przewaĪnie 5 (freiles)
rycerzy.
Aspekt przenikania Prusów na lewy brzeg Wisáy porusza J. Powierski, Na marginesie..., s. 252 tamĪe dalsza literatura.
Zob. np. mapĊ F. Getkanta z 1635 r.
R. Frydrychowicz, Der Ritterorden von Calatrava in Tymau bei
Mewe, Altpreussische Monatsschrift, Bd. 27, Königsberg 1890, s. 316317; S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, cz.1: Do roku 1309, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 21, 1914, s. 480.
PrU, Bd. IV, nr 681.
S. Mielczarski, Drogi publiczne a oĞrodki grodowe na Kociewiu we
wczesnym Ğredniowieczu, [w:] Kociewie II, Ossolineum 1992, op.
cit. nr 46, s. 61.
O istnieniu w Tymawie winnicy wzmiankowali w swych pracach m.in.:
R. Frydrychowicz, Der Ritterorden..., s. 317; F. Gutton, La chavaleire
militaire en Espagne L‘ ordre de Calatrava, Paris 1955, s. 231.
S. Kujot, Dzieje..., s. 481.
R. Grodecki, Chrystian, [w:] Polski Sáownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 456.
Ewentualnie w 1234 r. sądząc po tym, Īe bp Chrystian zostaá pojmany w poáowie 1233 r., a utworzony przez niego Zakon DobrzyĔców wcháoniĊty przez KrzyĪaków w 1235 r.
E. Rymar, Ze studiów..., s. 19, przyp.65. Ich imiona poza mistrzem
„Florencjuszem(?)” nie wskazują na ich hiszpaĔską proweniencjĊ.
PowyĪej, s. 11.

SPROSTOWANIE
W poprzedniej czĊĞci owego artykuáu redakcja popeániáa kilka báĊdów, otóĪ nazwa zamku „AlcĚntara”
winna brzmieü „Alcántara”, sáowo „maestro” powinno
byü „maestre”.
Na str. 11 w kolumnie pierwszej w akapicie pominiĊto fragment tekstu: „Wielkim regresem dla Zakonu
Calatrava (jak i caáej rekonkwisty) staáa siĊ dotkliwa
klĊska poniesiona wespóá z osamotnionym królem
Kastylii Alfonsem VIII z rąk Maurów po Alarcos
w 1195 r. Wskutek owej klĊski zakon traci czĊĞü
swoich kastylijskich terenów (w tym swoją twierdzĊ
macierzystą CalatravĊ la Vieja) oraz zagroĪony jest
równieĪ rozáamem...”.
W tej samej kolumnie w nastĊpnym akapicie jest:
„który w 1216 r. przenosi siedziby...” winno byü: „który
w 1216 r. przenosi swoją siedzibĊ...”.
Na str. 12 w przypisie 28 jest „exstra nes”, a powinno byü „exstra fines”, w przypisie 39 jest „PowyĪej s. 4
przyp. 28” winno byü: „ PowyĪej s. 11 przyp. 28”.
Autora jak i Czytelników przepraszamy.
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TADEUSZ WRYCZA

Reminiscencje
nad odrodzeniem
Īeglugi Ğródlądowej
w delcie Wisáy
c z Ċ Ğ ü II

Drogi wodne w Delcie Wisáy

J

ak w tak ogólnie przedstawionej sytuacji w krajowej
gospodarce wodnej przedstawia siĊ stan dróg wodnych i Īeglugi Ğródlądowej w Delcie Wisáy?
ĩeglugi Ğródlądowej nie ma i trzeba ją reaktywowaü,
w przeciwnym przypadku są chĊtni aby istniejące jeszcze
w regionie akweny zasypaü ziemią i mieü ĞwiĊty spokój!
Zajmiemy siĊ wobec powyĪszego stanem dróg wodnych
korzystając z Rys. 1 (patrz KMR nr 2(69), s. 19 i Tab. 1,
pomocnych w zrozumieniu tej specyficznej problematyki.
Profesor Marek Michalski pisze:
Drogi wodne tym siĊ róĪnią od dróg koáowych czy kolejowych, Īe rzeki i jeziora istnieją w naturze, nie wymagają wykupu terenu, Īe zazwyczaj pozostają w otulinie dzikiej
roĞlinnoĞci, która stanowi ochronny parawan ograniczający
rozprzestrzenianie siĊ haáasu, pyáów i jest doskonaáym filtrem hamującym dalszą drogĊ spalin. ToteĪ prawdziwi ekolodzy (z wyksztaácenia) widzą tylko zalety związane z wykorzystaniem dróg wodnych. Przeciwnie – ekofile (wyznawcy
ekologii) nie widzą Īadnych korzyĞci dla siebie. Nie moĪna
tu nikogo straszyü, szantaĪowaü, uzyskiwaü niczym nieuzasadnionych dochodów. Interesujące jest, Īe w innych krajach
Europy drogi wodne uznane są za najbardziej sprzyjające
Ğrodowisku, jedynie w Polsce uznano je za sprzeczne z wymogami ekologii3.
Teoretycznie do roku 2002 zdatnych do uprawiania Īeglugi Ğródlądowej dróg wodnych w regionie posiadaliĞmy
o áącznej dáugoĞci 355 km, a obecnie prawnie uznanych za
Īeglowne posiadamy 265 km, co oznacza, Īe ubyáo 90 km
tj. 25%. Nie oznacza to oczywiĞcie, Īe po rzekach nieuznanych za Īeglowne nie wolno uprawiaü indywidualnej turystyki wodnej przestrzegając podstawowe zasady ruchu na
wodzie. Bezsprzeczny jest fakt wyeliminowania Motáawy
i jej dopáywów jako dróg wodnych z uwagi na zniszczenia
wojenne w 1945 roku, w tym Ğluzy Kamiennej i mostów
zwodzonych na Motáawie w obrĊbie miasta GdaĔska, obiektów dotychczas nieodbudowanych. Paradoksem natomiast
jest, Īe rzek wymagających utrzymania w celu ochrony
przeciwpowodziowej jest znacznie wiĊcej niĪ wykazano to
w Tabeli 1, ale nie ma to Īadnego związku z ich uĪeglowieniem. KlasyfikacjĊ techniczną dróg wodnych i ich dáugoĞü
od 2002 roku Minister ĝrodowiska ustala pod stan zanie-
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dbaĔ! Bardziej dociekliwych Czytelników odsyáam do Dz.
U. Nr 77 poz. 695 z roku 2002 dotyczącego tej klasyfikacji.
Tab. 1 Zestawienie dáugoĞci rzek w regionie uznanych
za Īeglowne dawniej i dziĞ
do roku 2002
Lp.

nazwa rzeki

obecnie

dáugoĞü
w km

Uwagi

dáugoĞü
w km

1 Dolna Wisáa

94,3*

94,3

2 Martwa Wisáa

18,23

18,23

3,0

3,0

przeáom z 1840 r.

4 Nogat

62,0

62,0

uchodzi do
Zalewu WiĞlanego

5 Szkarpawa

25,4

25,4

jw.

6 Wisáa
Królewiecka

11,5

11,5

jw.

3 Wisáa ĝmiaáa

od km 847+ 000
od mostu
kolejowego

7 Rzeka Elbląg

17,7

17,7

jw.

8 Kanaá
JagielloĔski

5,83

5,83

Nogat – rz. Elbląg

7,4

7,4

10 Tuga ĝwiĊta

25,1

-

uchodzi do
Szkarpowy

11 DzierzgoĔ

14,1

-

uchodzi do
j. Druzno

12 Fiszewka

7,0

-

uchodzi do
rz. Elbląg

10,0

-

jw.

9 jezioro Druzno

13 Tyna

O ile do rzek uznanych za Īeglowne, dodamy szlaki wodne maáosolnego Zalewu WiĞlanego, to jest po czym uprawiaü
ĪeglugĊ Ğródlądową, szczególnie pasaĪersko-turystycznowycieczkową w wymiarze masowym, lecz nie ma czym jej
kontynuowaü z braku statków o maáym zanurzeniu. Smutna
to prawda, ale od ponad 30 lat spoáecznoĞü nadwiĞlaĔska nie
widziaáa rodzimego statku pasaĪerskiego na WiĞle, a máode
pokolenie jest przekonane, Īe tak zawsze byáo, co oczywiĞcie
jest nieprawdą. Starsze pokolenie pamiĊta, Īe po WiĞle páywaáy parostatki, barki, áodzie i bocznokoáowce pasaĪerskie:
z Krakowa, Warszawy, Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy do
GdaĔska, Elbląga, Malborka i Tczewa, woĪąc towary i turystów. Pozostaáy wspomnienia, rozproszone materiaáy i fotografie statków z okresu ĞwietnoĞci rodzimej Īeglugi Ğródlądowej. Niektóre z nich przedstawiam. Reasumując sprawĊ dróg
wodnych w regionie, stwierdziü naleĪy, Īe pomimo wieloletnich zaniedbaĔ są one warunkowo przydatne do uprawiania
Īeglugi, szczególnie pasaĪersko-turystycznej.

szlak wodny

* od 847,00 km, tj. od granicy woj. pomorskiego

PrzystaĔ dla statków w Tczewie, rok 1955.
Fot. Tadeusz Kleszczewski

Bocznokoáowy statek pasaĪerski Īeglugi
warszawskiej wpáywa do kanaáu koáo Stoczni
Rzecznej „Wisáa” w Tczewie, wrzesieĔ 1957.
Fot. Tadeusz Wrycza

PrzystaĔ páywająca dla statków w Tczewie, lata 30.
Fot. ze zbiorów Lucjana KawczyĔskiego

KMR

Transport zbiornikowców dla Celulozy w ĝwieciu,
rok 1995.
Fot. Tadeusz Wrycza
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Jaki ruch statków panowaá na WiĞle Pomorskiej, a jaki
panuje obecnie potwierdza to jednoznacznie iloĞü ĞluzowaĔ
na Ğluzie w Przegalinie w latach 1999-2009 bĊdącej wiarygodnym licznikiem ĞluzowaĔ. JuĪ w roku 1999 Ğp. Roman
Klim w artykule „ĩegluga na WiĞle dawniej i dziĞ” sygnalizowaá zapaĞü Īeglugi Ğródlądowej4.
ĝluza w Przegalinie od 1895 roku byáa i jest miarodajnym miejscem rejestracji ruchu statków pomiĊdzy Wisáą
i portami oraz na szlaku GdaĔsk – Elbląg. Dla udokumentowania zapaĞci Īeglugi Ğródlądowej na WiĞle niĪej przedstawiam zestawienia ruchu statków przez ww. ĞluzĊ w latach
1970-2000 oraz 2005-2009.
Liczba ĞluzowaĔ
przez zmodernizowaną ĞluzĊ

Rodzaj statku

Koszarka páywająca na Martwej WiĞle w Sobieszewie.
Fot. Tadeusz Wrycza

2005

2006

2007

2008

2009

Towarowe

192

292

217

168

183

Turystyczne

585

753

803

698

677

777

1045

1020

866

860

Razem

Przedstawione liczby przemawiają same za siebie
i wskazują na bardzo niskie Īeglugowe wykorzystanie dróg
wodnych w Delcie Wisáy. Przypomnieü naleĪy, Īe w roku
1981 oddano do uĪytku zmodernizowaną ĞluzĊ dla tratew
w Przegalinie o dáugoĞci 180 m i szerokoĞci 12 m.

Zmodernizowana Ğluza dla tratew – rok 1981.
Fot. Tadeusz Wrycza

Stara Ğáuza dla statków w Przegalinie. Na zdjĊciu
statek SP 150 „Maágorzata” – ĩegluga GdaĔska.
Fot. Tadeusz Wrycza
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Czy od tego czasu w uprawianiu Īeglugi Ğródlądowej,
rozumianej jako przewóz materiaáów lub osób, coĞ siĊ zmieniáo na lepsze? Na to merytoryczne pytanie postaram siĊ
ustosunkowaü w dalszej czĊĞci artykuáu.

Jak reaktywowaü ĪeglugĊ Ğródlądową

W

1999 roku Stowarzyszenie Dorzecza Wisáy
Wisáa O/Tczew wraz ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, Muzeum Wisáy w Tczewie oraz Federacją StowarzyszeĔ Naukowo-Technicznych
NOT O/GdaĔsk podjĊáo dziaáania na rzecz reaktywowania
Īeglugi pasaĪersko-turystycznej. WysuniĊto juĪ wówczas
propozycjĊ powoáania Spoáecznego Komitetu Budowy
Statku, lecz do tego nie doszáo z róĪnych obiektywnych
przyczyn. Sprawa ta odĪyáa ponownie po wejĞciu Polski do UE, kiedy wáadze dowiedziaáy siĊ, Īe przez PolskĊ przebiegają aĪ 3 miĊdzynarodowe drogi wodne E 30,
E 40 i E 70, w tym dwie ostatnie przez Województwo Pomorskie. W rewitalizacjĊ dróg wodnych wáączyá siĊ Urząd
Marszaákowski Województwa Pomorskiego, skupiając
gáównie swoje dziaáania na odbudowie i rozbudowie infrastruktury lądowo-wodnej, która roĞnie jak na droĪdĪach
wyprzedzając rozwój zaniedbanych dróg wodnych. Wisáa
i pozostaáe rzeki wraz z Zalewem WiĞlanym dziczeją potĊgując jednoczeĞnie stan zagroĪenia powodziowego dla
ĩuáaw i GdaĔska!5.
Aby Czytelnikowi przybliĪyü przebieg tych miĊdzynarodowych dróg wodnych przez PolskĊ przedstawiam ich
przebieg niĪej:
E 30: Sztokholm – Oxelösund – Baátyk – ĝwinoujĞcie
– Szczecin – Odra – Kanaá Odra - Dunaj – Bratysáawa
(kanaáu Odra – Dunaj dotąd nie zbudowano),
E 40: GdaĔsk – Wisáa – Bug – Dmuchawiec – Kanaá
Królewski – Pina – Prypeü – Dniepr – Morze Czarne
– Istambuá,
E 70: Antwerpia – Kanaá Skalda – Ren – Zatoka Kramer
– Holenderska GáĊbia – Merwerde – Ren – WDK – DEK
– Mittelland Kanal Hawela – Hawela Odra Kanal – Odra
– Warta – Noteü – Kanaá Bydgoski – Brda – Wisáa – Nogat – Zalew WiĞlany – Pregoáa – Dajma – Kanaá Dajma
Gilia – Gilia – Niemen. (Rys. 2).
Nas interesuje droga wodna E 40, a przede wszystkim
E 70 w granicach Województwa Pomorskiego, o której
w samorządach gáoĞno. DáugoĞü tych szlaków odpowiednio
wynosi w obrĊbie regionu:
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ANNA GAWRZYJAã

Stąd Do Katynia
czĊĞü I

Tytuáem wstĊpu
Rys. 2. Sieü europejskich dróg wodnych w Polsce.
Opracowanie M. Michalski

E 40 – 94,3 km Wisáą od ujĞcia do Zatoki GdaĔskiej do
kilometra 847 + 000 w miejscowoĞci Weácz i okoáo 120
km z GdaĔska Martwą Wisáą i dalej przez ĞluzĊ Przegalina Poáudniowa,
E 70 – 115,5 km – Wisáa – Nogat do Zalewu WiĞlanego.
Jakakolwiek dyskusja na temat przydatnoĞci dróg
wodnych w regionie w celu uprawiania Īeglugi o znaczeniu
miĊdzynarodowym nie ma sensu w sytuacji kiedy polski
Rząd nie robi NIC albo prawie NIC na rzecz ich naleĪytego
utrzymania, zmieniając ich klasyfikacjĊ w zaleĪnoĞci
od stanu zaniedbaĔ! Ten stan rzeczy ma Ğcisáy związek
z narastającym z roku na rok zagroĪeniem powodziowym,
co w praktyce oznacza równieĪ utrudnienia dla Īeglugi.
PowyĪsza teza znajduje potwierdzenie w róĪnych programach
i publikacjach. O záym stanie krajowych dróg wodnych
o znaczeniu miĊdzynarodowym Ğwiadczy fakt niepodpisania
dotąd przez Rząd RP porozumienia AGN (porozumienie
w sprawie wielkich dróg wodnych, Īeglownych o znaczeniu
miĊdzynarodowym), co z jednej strony uznaü naleĪy
za sáuszne, zwaĪywszy na koniecznoĞü przeznaczania
przez wiele lat ogromnych nakáadów finansowych na
modernizacjĊ tych dróg, z drugiej Ğwiadczy o zacofaniu
i zagroĪeniu. Obszerne uzasadnienie tego stanu rzeczy
potwierdza referat Anny Wypych-Namiotko, Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pt. Polityka PaĔstwa
w Zakresie Rozwoju ĩeglugi ĝródlądowej w Polsce
wygáoszony dnia 21 kwietnia 2008 roku w GdaĔsku podczas
konferencji pt. Rewitalizacja gospodarcza Obszaru Delty
Wisáy Poprzez Rozwój ĩeglugi ĝródlądowej.

Stan posiadania
W rozpatrywanym regionie aktualnie posiadamy:
rzek swobodnie páynących (Wisáa) 93,4 km – 35,4%
rzek o wodach stojących
132,4 km – 50,1%
rzek skanalizowanych (Nogat)
38,5 km – 14,5%
uznanych za Īeglowne – razem
265,3 km – 100%
o znaczeniu miĊdzynarodowym: E 40
94,3/120 km
E 70 115,5/123,5 km
Ğluz komorowych: na Nogacie szt. 4:
szer. 9,6 m
na Szkarpawie szt. 1 szer. 12,5 m
na Martwej WiĞle szt. 1szer. 12,0 m
przeszkód nadwodnych i wodnych (gáównie mostów)
áącznie jest 28 szt.
w tym: staáych
20 szt.
zwodzonych i obrotowych
6 szt.
pontonowych
2 szt.
DokoĔczenie w nastĊpnym numerze
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Z

nany historyk Jerzy Topolski1 twierdzi, Īe aby zdarzenie z przeszáoĞci mogáo zaistnieü, musi ono trwaü
gáĊboko zachowane w pamiĊci ludzkiej, bądĨ zostaü
opracowane przez historyków.
Jako máoda adeptka tej jakĪe piĊknej nauki zwanej historią, Ğmiem w peáni zawierzaü sáowom czáowieka szanowanego i cenionego a dla potwierdzenia wagi jego spostrzeĪenia,
posilĊ siĊ niniejszym cytatem: JeĞli coĞ nie zostanie w naszej
pamiĊci lub nie stanie siĊ przedmiotem zainteresowania krytyków, to zniknie, byü moĪe jedynie wibrując w kosmicznej
przestrzeni2. Dlatego, jako tak zwani straĪnicy historii, powinniĞmy odnajdywaü sposoby na przekazywanie wiedzy
o przeszáoĞci potomnym. W Īaden sposób nie jest moĪliwym
odmalowanie czy zrekonstruowanie przeszáoĞci, moĪna natomiast spróbowaü poáączyü w logiczną caáoĞü wszystkie
informacje zawarte w dostĊpnych Ĩródáach. To wáaĞnie staraáam siĊ zrobiü, opisując losy Franciszka Jana Górskiego.
Z postacią Jana Wojciecha Górskiego i jego syna Franciszka Jana po raz pierwszy spotkaáam siĊ czytając ksiąĪkĊ
ksiĊdza Mariusza àąckiego3. Zainteresowaáa mnie postawa
obu panów, jednak wtedy jeszcze nie rozumiaáam, czym tak
naprawdĊ byá KatyĔ i dlaczego NKWD4 postanowiáo zgáadziü polską inteligencjĊ.
10 listopada 2009 roku miaáam zaszczyt uczestniczyü
w uroczystoĞci posadzenia DĊbu PamiĊci5 ku czci Franciszka Jana przed budynkiem Publicznej Szkoáy Podstawowej
w Mirotkach. W tamtym dniu wspomnienie dawno przeczytanej ksiąĪki odĪyáo. Szybko podjĊta decyzja w sprawie zapoznania siĊ dokáadniej z tematem mordu katyĔskiego na podstawie Īycia i Ğmierci jednej z ofiar zdawaáa siĊ byü sáuszna.
Postawiáam w stan gotowoĞci przede wszystkim dyrektor szkoáy, GraĪynĊ KoĞcielną i historyka, Krzysztofa Kowalkowskiego, Īeby zdobyü jak najwiĊkszą liczbĊ informacji dotyczących rodziny Górskich jak i zbrodni katyĔskiej.
Okazuje siĊ, Īe mimo iĪ nie ma wielu Ğwiadków zdarzeĔ
z lat 1909-1940, czyli Īycia Franciszka Jana wiele informacji
dostĊpnych jest niemalĪe na wyciągniĊcie rĊki. A jeĞli wie siĊ
jeszcze, do których drzwi zapukaü, obraz dworskiego Īycia
w Mirotkach rysuje siĊ nam doĞü przejrzyĞcie.
Publikacje Józefa Milewskiego6 pozwoliáy zorientowaü
siĊ w sytuacji spoáeczno-politycznej tamtego okresu, ksiąĪka Krzysztofa Kowalkowskiego odkryáa fakty dotyczące
historii parafii BaráoĪno, táumaczy jaką rolĊ odgrywali pojedynczy mieszkaĔcy w Īyciu parafii BaráoĪno, do której naleĪy równieĪ wieĞ Mirotki. Pozostaáe tytuáy w mniejszy lub
wiĊkszy sposób opisują obu dziedziców, region Kociewia
i losy Polaków w czasie II wojny Ğwiatowej.
W Polsce wystĊpuje, zarówno wieĞ jak i osada o nazwie
Mirotki, dlatego postaram siĊ sprecyzowaü poáoĪenie tej,
o której jest tu mowa. ĩeby byáo áatwiej, naleĪaáoby rozpocząü poszukiwania od wszystkim chyba znanego Trójmiasta
i kierując siĊ z GdaĔska na poáudnie (oczywiĞcie chwilowo
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tylko ‘palcem po mapie’) odnaleĨü stolicĊ regionu Kociewie
– Starogard GdaĔski. W obrĊbie powiatu starogardzkiego
znajdują siĊ bowiem Mirotki. I tu przystaĔmy na chwilĊ,
gdyĪ bĊdąc w stolicy Kociewia, naleĪaáoby zastanowiü siĊ
czym tak naprawdĊ jest Kociewie. Wielu jest ludzi, którzy
najchĊtniej wszystkich Pomorzan nazwaliby Kaszubami,
a to byáby duĪy báąd! Kociewie to kraina geograficzna poáoĪona na obszarze trzech powiatów – starogardzkiego, Ğwieckiego i tczewskiego oraz dwóch województw – pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przez które przepáywają m.in.
Wisáa, Wda czy Wierzyca.
Do najciekawszych miejsc regionu zaliczyü moĪna bez
wątpienia Pelplin7 z jedynym zachowanym w Polsce egzemplarzem biblii Gutenberga, pochodzącą z okoáo 1455 roku,
Gniew8 ozdobiony niewielkim zameczkiem krzyĪackim czy
sąsiadujące z Mirotkami BaráoĪno9, z nie tak dawno odkrytą
osadą neolityczną sprzed ponad 6 tysiĊcy lat, która na terenach wykopalisk przez wiele miesiĊcy goĞciáa archeologa
Olgierda Felczaka10 z Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku, do tej pory nie doczekaáa siĊ staáej rekonstrukcji.
Nasz wzrok spoczywa teraz na mapie w punkcie opisanym jako Starogard GdaĔski. Posuwając siĊ o okoáo 1 cm na
mapie w skali 1:2000000 znajdujemy Skórcz – miasteczko
z siedzibą administracyjną dwóch gmin – miejskiej i wiejskiej. Stąd juĪ milimetry na poáudniowy wschód pokierują
nas do Mirotek.
Skoro mniej wiĊcej znamy juĪ poáoĪenie ogólnego
przedmiotu moich badaĔ, wsi Mirotki, naleĪaáoby bardziej
okreĞliü siĊ w temacie. A mianowicie napisaü nieco o wsi,
jej mieszkaĔcach i w miarĊ dokáadnie przedstawiü sylwetki obu moich bohaterów. Nie jest moim celem powielanie
informacji, które zostaáy juĪ spisane czy to przez ks. àąckiego, czy historyków – regionalistów, autorów ksiąĪki „Sto
lat naszej szkoáy. Mirotki 1905-2005’’. Chciaáabym pokazaü
codziennoĞü Īycia we dworze, z którego wyszáa jedna z ofiar
ogromnej katyĔskiej tragedii.

Strajku nie byáo

N

ie ma juĪ nikogo, kto pamiĊtaáby dzieĔ, w którym
Jan Wojciech Górski pojawiá siĊ we wsi po raz
pierwszy. Nie wiadomo nawet, który byá wówczas rok. Pewnym jest, Īe byáy to lata 90.11 XIX wieku,
i Īe ziemiĊ zakupiá Górski od niejakiego Juliana Kurtiusa.
Mirotki, znajdując siĊ w zaborze pruskim, podlegaáy wáadzom niemieckim. PoáoĪenie wsi umiejscowiáo ją w Prusach
Zachodnich. Stolicą tej czĊĞci Prus byá najpierw Kwidzyn12
(1773-1793), a póĨniej GdaĔsk (1793-1945). Kociewie jednak spod wáadzy niemieckiej uwolniáo siĊ juĪ 28 czerwca
1919 roku, kiedy Niemcy i paĔstwa Ententy podpisaáy traktat wersalski.
W Mirotkach wybudowano w roku 1903 (przypuszcza
siĊ, Īe mogáo to byü jednak w roku 1905) szkoáĊ podstawową13. DarczyĔcą gruntu i jednym z fundatorów szkoáy byá
Jan Wojciech Górski, ojciec Franciszka Jana. Początek XX
wieku byá na Pomorzu okresem strajków szkolnych. Mirotki nie doáączyáy do strajku. Szkoáa dopiero powstaáa i jako
máoda placówka nie przystąpiáa do protestów organizowanych na terenie caáego kraju14.
W pobliskim BaráoĪnie strajki przeprowadzono w szkole pod wodzą jednego z uczniów klasy szóstej, a caáa akcja
trwaáa kilka tygodni. Tego typu dziaáania najczĊĞciej zostawaáy przemilczane, ale Bernard Grochocki, który byá kierownikiem szkoáy w BaráoĪnie od 1922 roku opisaá tamte
wydarzenia w kronice szkolnej: W paĨdzierniku (24) roz-
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począá siĊ w szkole strajk szkolny. Rodzice za przykáadem
innych domagali siĊ w szkole nauki religii w jĊzyku polskim.
Pewnego dnia witaáy dzieci I i II klas polskim pozdrowieniem ’Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chrystus’ wchodzącego nauczyciela. Mimo upomnienia i ukarania dzieci pozostaáy w powziĊtym zamiarze. Dnia 4 listopada 6 dziewcząt
I klasy swe niemieckie ksiąĪki do religii zaniosáy nauczycielowi i poáoĪyáy na przednią áawkĊ oĞwiadczając, Īe chcą
nauki w jĊzyku ojczystym. Zjechaá nawet inspektor szkolny,
który dzieci napominaá i zagroziá surowsze kary jak: cháosta,
zatrzymanie po lekcjach, przedáuĪenie obowiązku szkolnego
itp. NastĊpnie 108 ojców wysáaáo zbiorową petycje do ministerstwa, regencji i biskupa cheámiĔskiego o udzielenie religii w ojczystym – polskim jĊzyku15.
Jan Wojciech zadbaá nie tylko o to, Īeby we wsi byáa
szkoáa. We dworze organizowaá teatrzyki, a w latach trzydziestych, sprowadzaá do wsi kino objazdowe, mniej wiĊcej
dwa razy do roku. Sam wszystko sponsorowaá i zapraszaá
ludzi do miejscowej karczmy, której budynek dzisiaj juĪ nie
istnieje. MieszkaĔcy byli zadziwieni inwencją twórczą i pomysáowoĞcią dziedzica, który byá gáównym organizatorem
wszelkich rozrywek we wsi16.

Dziedzic Jan Wojciech

W

ostatnich dwóch dekadach istnienia Prus Zachodnich, Kociewie byáo polskim regionem
z samodzielną wáadzą. Niestety, druga wojna Ğwiatowa przyniosáa kolejny konflikt miĊdzy Polską
a Niemcami. I tu gáównym Ĩródáem nieporozumienia miaáa byü przynaleĪnoĞü GdaĔska do niepodlegáego paĔstwa
polskiego. Jako Wolne Miasto, GdaĔsk wciąĪ podlegaá prezydenturze polskiej, a strona niemiecka doszukiwaáa siĊ
pruskich korzeni miasta. Z tego wyniknąá pierwszy konflikt
z Führerem17, który nalegaá na, dobrowolne jego zdaniem,
oddanie miasta portowego w rĊce III Rzeszy.
Jak pisze Józef Borzyszkowski w swej ksiąĪce: DziaáalnoĞü tajnych organizacji gimnazjalnej máodzieĪy polskiej na
Pomorzu zaczĊáa siĊ co najmniej na przeáomie lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku i trwaáa z róĪnym natĊĪeniem
w ciągu caáego interesującego nas okresu (chodzi tu o lata
1848-1920) Najstarszymi ogniskami tego ruchu byáy gimnazja
w Chojnicach i Cheámnie18. Jan Wojciech Górski wspóápracowaá z wieloma filomatami i filaretami. MiĊdzy innymi ks.
senatorem Feliksem Boltem19. DziaáalnoĞcią obu ruchów interesowaá siĊ juĪ sam Adam Mickiewicz20. Nie po raz pierwszy
symbolem organizacji narodowowyzwoleĔczych staá siĊ ów
wieszcz. Jego poezja miaáa wskrzesiü ducha patriotycznego21.
Gáówną zasadą dziaáalnoĞci organizacji byáo przypominanie
Polakom o tym, Īe ich kraj kiedyĞ byá wolny i warto walczyü,
by przywróciü paĔstwu dawną ĞwietnoĞü.
Franciszek Jan Górski urodziá siĊ 6 czerwca 1909 roku
jako pierwszy syn wáaĞciciela ziemskiego, Jana Wojciecha.
Matka Franciszka, Agnieszka Górska (JeliĔska) byáa gosposią w domu Jana, a ich związek byá klasycznym mezaliansem. Z tego maáĪeĔstwa na Ğwiat przyszáa jeszcze dwójka
dzieci. Najpierw Maria Danuta w 1919 roku, a potem Antoni
ĝwiĊtopeák w 1921 roku22.

DzieciĔstwo

F

ranek byá bardzo ruchliwym dzieckiem. Interesowaáo go wiele dyscyplin sportowych. WszĊdzie byáo
go peáno, a jego perlisty Ğmiech cieszyá rodziców.
W prezencie od ojca otrzymaá konia, na którym bardzo
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szybko nauczyá siĊ jeĨdziü. NajczĊstszym kierunkiem wypraw byáy pobliskie lasy i jeziora, w których páywaá lepiej
niĪ niejeden dorosáy. Nad wodĊ jednak nigdy nie wybieraá
siĊ sam. Zabieraá go tam ojciec, matka lub któryĞ z pracowników gospodarstwa ojca. Nie byáa to zwykáa przejaĪdĪka.
Zazwyczaj przygotowywano siĊ do wyjazdów na áono natury na kilka godzin przed planowaną wycieczką. ZaprzĊgano konie, przygotowywano bryczkĊ i dbano, by w koszyku
z jedzeniem nie zabrakáo smakoáyków, którymi moĪna byáoby siĊ raczyü w przerwach miĊdzy kolejnymi turami páywania. Termosy z gorącą kawą i herbatą pakowano wraz
z flaszkami zimnych napojów. Przed domem równieĪ znajdowaá siĊ staw, który byá przystosowany jako páywalnia.
Mimo, iĪ byá niewielkich rozmiarów (jego namiastka zachowaáa siĊ do dnia dzisiejszego), to cháopiec tak bardzo kochaá
sporty wodne, Īe nie przeszkadzaáo mu to w najmniejszym
stopniu. Po ukoĔczeniu w 1931 roku szkoáy podchorąĪych,
Franek otrzymaá od ojca pokaĨny kawaáek gruntu, którym
mógá sam gospodarowaü. WciąĪ máody a zarazem zdolny
cháopak, postanowiá pobawiü siĊ w nowatora, a jego eksperymenty w rolnictwie dziwiáy okolicznych mieszkaĔców. Sam
Jan Wojciech krĊciá gáową na dziwaczne pomysáy syna23.
Franciszek, jako niezwykle uzdolniony cháopiec, wiecznie poszukiwaá nowych wraĪeĔ, rozwijaá swe zainteresowania, a Ğpiew byá kolejną z jego pasji. Wraz z ojcem, Janem
Wojciechem Ğpiewali we dworze dla caáej rodziny. W liĞcie
do GraĪyny KoĞcielnej, napisanym na potrzeby niniejszej
monografii, Maria Danuta pisze: Dziedzic i jego syn Franciszek mieli operowe gáosy. W czasie, gdy siostra Jana Wojciecha – Tekla wróciáa ze Lwowa po Ğmierci swojego mĊĪa prof.
dra Weerhra i zamieszkaáa w Mirotkach, to czĊsto graáa na
pianinie. Jej mąĪ byá lekarzem i wykáadowcą medycyny we
Lwowie. Wspóápracowaá z Marią Curie-Skáodowską. Pianino przywiozáa ze sobą ze Lwowa. Tekla miaáa piĊkny gáos.
CzĊsto w salonie Ğpiewaáa i graáa. Jan Wojciech z Franciszkiem Ğpiewali np. „Szumią jodáy na gór szczycie” lub „Lecą
listki z drzewa, co wyrosáy z wolna, nad mogiáą Ğpiewa jakieĞ
ptaszĊ polne”. Pozostali czáonkowie rodziny, tzn. dziedziczka Agnieszka oraz jej dzieci Danusia i AntoĞ nie Ğpiewali, bo
nie mieli dobrych gáosów24.

PodróĪe

M

imo, iĪ koniec XIX i początek XX wieku byáy erą
ogromnej fascynacji samochodami, Górscy nie
posiadali wáasnego pojazdu. Wszelkie niedalekie
podróĪe odbywaáy siĊ bryczką zaprzĊgniĊtą w folwarczne konie. JeĞli podróĪe byáy dalsze, np. do Poznania czy do GdaĔska, dziedzic byá zawoĪony na stacjĊ do SmĊtowa25, a potem
jechaá pociągiem pospiesznym w wybrane miejsce. Jan Wojciech zawsze korzystaá z przedziaáów czwartej klasy. W ten
sposób podróĪowali ludzie ubodzy, z którymi chciaá on obcowaü. Traktowaá ich na równi z innymi, duĪo z nimi rozmawiaá i dowiadywaá siĊ o ich problemach, byá bardzo dobrym
sáuchaczem, dlatego ludzie uwielbiali jego towarzystwo.
CzĊste wyprawy do Starogardu GdaĔskiego26 równieĪ
odbywano pociągiem. Przed wyjĞciem ze stacji rozpoĞcieraáa siĊ malownicza alejka, wiodąca przez kolejne skrzyĪowania do centrum miasta. Stamtąd moĪna byáo dojĞü do rynku
z ratuszem miejskim, mijając po drodze sáynne starogardzkie gimnazjum27. W rynku mieĞciáy siĊ m.in. dwa piĊkne,
dobrze zaopatrzone sklepy, np. sklep báawatny28, którego
wáaĞcicielem byá niejaki MulczyĔski. Kupowano tam tkaniny i materiaáy, z których we dworze szyto ubrania. W rynku
znajdowaá siĊ równieĪ sklep Odyji. Jak pisze Maria Danuta
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Górska: Syn wáaĞciciela tego byá kolegą szkolnym Franciszka. W jednej z bocznych uliczek mieĞciáa siĊ równieĪ restauracja DáugoĔskich, gdzie dziedzic Jan Wojciech bardzo czĊsto zachodziá na smaĪone karasie i szczupaki29.

TrochĊ o obyczajowoĞci

N

iedziele zawsze byáy najwaĪniejszym dniem tygodnia we dworze, ze wzglĊdu na ich rodzinny charakter. Wspólne Ğniadanie przy duĪym stole rozpoczynaáo dzieĔ. PóĨniej wszyscy wsiadali do bryczki, która
zawoziáa ich do koĞcioáa pw. Ğw. Marcina w BaráoĪnie. MszĊ
ksiądz odprawiaá po áacinie. Jan Wojciech po mszy rozmawiaá z proboszczem i parafianami, po czym caáa rodzina
wracaáa do dworu na obiad przygotowany przez kucharkĊ.
CzĊstymi goĞümi w niedzielne popoáudnia byáa zaprzyjaĨniona rodzina Boltów30 z BaráoĪna. FranuĞ, DaĔcia i AntoĞ
bawili siĊ wraz z dzieümi przybyáych goĞci, a doroĞli mogli
wtedy spokojnie porozmawiaü. CzĊsto poruszano tematy
czysto polityczne. Gdy Franek podrósá, równieĪ braá udziaá
w tego typu rozmowach. Wiele rozumiaá i angaĪowaá siĊ
w konwersacje. W roku 193331 ks. Kamil Kantak32 przywiózá
do dworu ksiąĪkĊ Hitlera pt. „Mein Kampf”. Tym razem
rozmowy trwaáy caáy dzieĔ i zeszáy do nastĊpnego poranka. Górscy i Boltowie, wraz z ksiĊdzem doktorem Kantakiem doszli do wniosku, Īe sytuacja polityczna w kraju staje
siĊ niebezpieczna. Kanclerzem Niemiec staá siĊ czáowiek
o dziwnej filozofii, który zdawaá siĊ byü bezwzglĊdny. Kilka
lat póĨniej ich przypuszczenia dotyczące zbliĪającej siĊ wojny Polski z Niemcami staáy siĊ faktem33.
Po przeczytaniu lektury i zapoznaniu z filozofią Hitlera, obawiano siĊ nadejĞcia wojny. Agnieszka i Jan Wojciech
pokáadali caáą swoją nadziejĊ i ufnoĞü w Bogu. JuĪ od najmáodszych lat dzieci uczyáy siĊ modlitwy i wychowywane
byáy w duchu patriotyczno-katolickim. Maria Danuta wspomina nawet sytuacjĊ z dzieciĔstwa, kiedy rodzice opowiadali
o jej ciĊĪkich chorobach z okresu niemowlĊctwa. Jako malutka dziewczynka, Danusia byáa bardzo sáaba i czĊsto chorowaáa. Dziedziczka wymodliáa dla niej zdrowie i boĪe áaski.
Sam dr ĩynda34 stwierdziá, Īe DanciĊ Bóg uratowaá poprzez
modlitwĊ dziedziczki. Caáa rodzina modliáa siĊ przynajmniej
dwukrotnie kaĪdego dnia. Przy tym zawsze klĊkano. Dzieci
nauczone byáy wielu róĪnych formuáek, jednak ich modlitwy
byáy krótsze niĪ te rodziców (którzy dziĊkowali za wszystkie
áaski i prosili o kolejne). W domu nie traktowano Ğmierci jako
tematu tabu, przeciwnie, czĊsto wspominano nieobecnych
i modlono siĊ za nich – przede wszystkim w ĞwiĊto zmaráych,
kiedy brano równieĪ udziaá w mszach gregoriaĔskich35.
Na BoĪe Narodzenie choinkĊ strojono dopiero w wigilijny poranek. Obowiązkiem Franusia byáo jak najpiĊkniejsze przystrojenie drzewka. Zakáadaá on równieĪ Ğwiece,
które potem rozjaĞniaáy dom swym cudownym blaskiem.
Ze wspomnieĔ pani Marii Danuty wiemy, Īe wieczerzĊ wigilijną we dworze spoĪywano w towarzystwie ksiĊdza proboszcza z BaráoĪna. Siadano przy piĊknie udekorowanym
stole, nastĊpnie ksiądz odmawiaá modlitwĊ. Odczytywano
równieĪ fragment Pisma ĝwiĊtego dotyczący narodzin Jezusa. Wszyscy zebrani dzielili siĊ opáatkiem i skáadali sobie
Īyczenia Ğwiąteczne. Podstawowymi daniami na wigilijnym
stole zawsze byáy ryby. Jadano przede wszystkim Ğledzie
przyrządzane na róĪne sposoby, a takĪe nadziewane szczupaki czy karpia w galarecie. Oprócz tego, zawsze podawano
saáatki ziemniaczane, które rodzina uwielbiaáa. Wszystkie
potrawy przygotowywaáa nadworna gospodyni, ElĪbieta Rocáawska (z domu Gapa), która mieszkaáa z Górskimi
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w ich posiadáoĞci. Po kolacji rodzina oraz goĞcie Ğpiewali
gáoĞno kolĊdy, co roku rozpoczynając od pieĞni „Bóg siĊ rodzi”. Zwyczajem byá równieĪ wspólny wyjazd na pasterkĊ,
saniami zaprzĊĪonymi w konie. Dzieci, kiedy byáy jeszcze
maáe, zostawaáy w domu i száy spaü, natomiast doroĞli jechali do BaráoĪna, by uczestniczyü we mszy ĞwiĊtej36.
DokoĔczenie w nastĊpnym numerze
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Gniew, miasto w pow. tczewskim, z zabytkowym zamkiem krzyĪackim i paáacem MarysieĔki wybudowanym przez króla Jana III
Sobieskiego, który byá równieĪ starostą gniewskim.
BaráoĪno, wieĞ w pow. starogardzkim, najwiĊksza wieĞ gm. Skórcz.
Olgierd Felczak, kustosz Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku.
Krzysztof Kowalkowski, Z dziejów wsi i parafii BaráoĪno oraz wsi
do niej naleĪących, GdaĔsk 2003, s. 272.
Kwidzyn, miasto i gmina w woj. pomorskim, pow. kwidzyĔski.
Miasto z tzw. Specjalną Strefą Ekonomiczną, duĪy oĞrodek przemysáowy.
Praca zbiorowa, Sto lat dziejów naszej szkoáy, Mirotki 1905-2005,
Mirotki 2005, s. 43.
TamĪe, s. 43-44.
Fragment zamieszczony w ksiąĪce Krzysztofa Kowalkowskiego
Z Dziejów Wsi i Parafii BaráoĪno oraz Wsi do Niej NaleĪących”,
Mirotki 2003.
Z listów Marii Danuty Górskiej-Flis do GraĪyny KoĞcielnej, grudzieĔ 2009 r. w zbiorach p. G. KoĞcielnej.
Tytuá Adolfa Hitlera po przejĊciu przez niego wáadzy nad Niemcami. Symbol niezaleĪnoĞci, wáadzy kanclerskiej. Termin uĪywany
gáównie w III Rzeszy.
Józef Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich
1848-1920, GdaĔsk 1986, s. 33.
Feliks Bolt, urodzony w BaráoĪnie, pow. starogardzki, obecnie patron Publicznej Szkoáy Podstawowej w BaráoĪnie, ksiądz, senator,
czáonek wielu organizacji spoáeczno-politycznych.
Mieczysáaw Jastrun, Mickiewicz, PaĔstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1984, s. 28-36.
Józef Borzyszkowski, Inteligencja polska..., s. 168.
Mariusz àącki, Mirotki XIX - XX. Dzieje..., s. 29 i 31.
Z listu Marii Danuty Górskiej-Flis, jesieĔ 2009.
Z listu Marii Danuty Górskiej..., grudzieĔ 2009.
SmĊtowo Graniczne, wieĞ i gmina w pow. starogardzkim. Sąsiaduje z pow. tczewskim.
Starogard GdaĔski, miasto powiatowe w woj. pomorskim, stolica
Kociewia.
Obecnie tzw. „Czerwony Ogólniak”, szkoáa zaáoĪona w roku 1880,
najstarsza szkoáa Ğrednia w mieĞcie. Otwarcia dokonano w obecnoĞci prezydenta RP, prof. Ignacego MoĞcickiego.
Sklep z tkaniną i pasmanterią.
Z listu Marii Danuty Górskiej...
Boltowie, gburska rodzina z BaráoĪna, wáaĞciciele ziemscy, z tego
rodu pochodzili m.in. ks. senator Feliks Bolt (1864-1940) czy prof.
dr hab. Adam Bolt.
Mariusz àącki, Mirotki XIX-XX. Dzieje..., s. 44.
Kamil Kantak, ksiądz, historyk, autor wielu publikacji na temat zakonu franciszkanów. Prywatnie, kuzyn mĊĪa Marii Górskiej-Kantakowej, siostry Jana Wojciecha.
Mariusz àącki, Mirotki XIX-XX. Dzieje..., s. 44.
Lekarz medycyny praktykujący w Skórczu w początkach XX w.
Z rozmów telefonicznych Marii Danuty Górskiej-Flis z GraĪyną
KoĞcielną, grudzieĔ 2009 r., relacja GraĪyny KoĞcielnej.
Z rozmów...
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PAWEã OKULSKI

Edward Karol
Okulski „Wacáaw”

E

dward Karol Okulski urodziá siĊ 13 lipca 1891 roku
w Wieliczce jako najmáodsze dziecko Jana i Marii z domu
Wáodarczyk. Zostaá ochrzczony,
zaledwie kilka dni po narodzeniu,
w koĞciele rzymskokatolickim
w Wieliczce przez ks. Franciszka
Krupnika. UczĊszczaá do seminarium nauczycielskiego w Biaáej,
nastĊpnie ksztaáciá siĊ w szkole oficerskiej I Puáku Legionów
w Zambrowie, którą ukoĔczyá
w 1916 roku. PomyĞlnie przeszedá równieĪ kurs dla máodszych oficerów w Cheámie. Podczas I wojny Ğwiatowej
sáuĪyá w I Brygadzie Legionów Polskich. W 1922 roku
otrzymaá KrzyĪ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
V klasy. Edward Okulski dostaá na wáasnoĞü majątek ziemski na podstawie ustawy z dn. 17.12.1920 r. o nadaniu ziemi
Īoánierzom Wojska Polskiego (Dz. U. RP z 1921 r. Nr 4,
poz. 18)1. Aktem nadawczym nr 2902 i 2913 przekazano mu
ponad dwudziestohektarowy majątek Marysin i piĊciohektarowy majątek Zaolesie (pow. nowogródzki).
Od 1929 roku Edward Okulski rozpocząá sáuĪbĊ w StraĪy Granicznej. 7 lipca 1929 roku otrzymaá nominacjĊ na komisarza w VII stopniu sáuĪbowym Pomorskiego Inspektoratu StraĪy Granicznej w Czersku. Początkowo peániá sáuĪbĊ
w Kamieniu Pomorskim jako kierownik komisariatu, a nastĊpnie jako komisarz. 15 marca 1932 roku objąá KomendĊ
Obwodu StraĪy Granicznej w Tczewie przy ul. KoĞciuszki 1
na stanowisku p.o. kierownika. 16 wrzeĞnia 1933 roku otrzymaá nominacjĊ na nadkomisarza StraĪy Granicznej. Od 23
maja 1939 roku, pracując nadal w Tczewie, zostaá polskim
Inspektorem Celnym na obszar Wolnego Miasta GdaĔsk.
Z dniem 17 lipca 1939 roku zostaá przeniesiony z Pomorskiego
OkrĊgu StraĪy Granicznej do Zachodnio-Maáopolskiego Oddziaáu StraĪy Granicznej w JaĞle, na stanowisko komendanta.
Za sáuĪbĊ w StraĪy Granicznej zostaá odznaczony: Srebrnym
KrzyĪem Zasáugi, Záotym KrzyĪem Zasáugi, Medalem za Dáugoletnią SáuĪbĊ, Odznaką pamiątkową StraĪy Granicznej.
Od 1 wrzeĞnia 1939 roku major Edward Okulski walczyá wraz z Kompanią StraĪy Granicznej w skáadzie 2 Brygady Górskiej Grupy Operacyjnej Jasáo Armii „Karpaty”4.
4 wrzeĞnia otrzymaá rozkaz skierowania siĊ do Dubna na
Woáyniu. Wyjechaá samochodem StraĪy Granicznej prowadzonym przez przodownika – sierĪanta Diuka. NastĊpnego dnia zameldowaá siĊ w Komendzie Wojskowej
w Dubnie. Tam otrzymaá funkcjĊ Komendanta Wojskowego
miasta Dubno. 16 wrzeĞnia otrzymaá rozkaz opuszczenia komendy i wraz z pák. Mularczykiem (prawdopodobnie z Bydgoszczy) i dokumentami skierowaá siĊ na Lwów (kierowcą
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ZACHOWAç W PAMIõCI POTOMNYCH
nadal byá sierĪant Diuk). Udali siĊ do Zdoábunowa, gdzie
przebywaáa rodzina Edwarda, z którą major Okulski chciaá
siĊ poĪegnaü (z Īoną i dzieümi – Michaáem i Ireną).
Ze wspomnieĔ Michaáa Okulskiego: 16 wrzeĞnia 1939
roku ojciec Īegnając siĊ z nami powiedziaá, Īe juĪ siĊ nie
spotkamy, bo albo zabiją go Niemcy, albo zginie w sowieckiej niewoli. (...). Ojciec wyjechaá samochodem w godzinach
wieczornych w kierunku Dubna.
23 wrzeĞnia miĊdzy ĩóákwią a Záoczowem samochód
zostaá zatrzymany przez wojska sowieckie. Kazano im opuĞciü pojazd i wsiąĞü do pociągu stojącego z wojskiem sowieckim. Kiedy odmówili, wywiązaáa siĊ „szarpanina”, po
czym rozbrojono ich, a páka Mularczyka i mjra Okulskiego
obezwáadniono, związano im rĊce drutem i wrzucono do
pociągu. Do samochodu wsadzili chorego sowieckiego Īoánierza, którego Diukowi kazali zawieĨü do szpitala. DziĊki temu, czy raczej na skutek tego zdarzenia, sierĪant Diuk
uratowaá siĊ. PóĨniej ukrywając siĊ powróciá do Jasáa, gdzie
opowiedziaá o wszystkim swojej Īonie. Po wojnie Franciszka
Okulska odwiedziáa ĪonĊ sierĪanta, od której to dowiedziaáa
siĊ o caáym zajĞciu i wziĊciu do niewoli jej mĊĪa. Kontynuując poszukiwania, Okulska napisaáa 18 lutego 1947 roku
list do Komitetu MiĊdzynarodowego Czerwonego KrzyĪa
w Genewie z proĞbą o pomoc w zdobyciu jakichkolwiek
informacji o losach mĊĪa. W odpowiedzi otrzymaáa kartkĊ
pocztową, gdzie zostaá potwierdzony odbiór pisma i zamieszczone zdanie: DoáoĪymy wszelkich staraĔ aby zaáatwiü
sprawĊ Sz. P. jak najpomyĞlniej i áączymy wyrazy powaĪania.
12 maja 1948 roku Franciszka Okulska zwróciáa siĊ do Sądu
Grodzkiego w JaĞle o uznanie jej mĊĪa za nieĪyjącego. Jak
wspominaá Michaá Okulski, syn Edwarda: (...) juĪ w 1943
roku wiedziaáem, Īe ojciec mój zostaá zamordowany przez
NKWD ale nie miaáem na to Īadnych dowodów... Pomimo
tego jednak, caáy czas prowadziá poszukiwania. Dnia 5 marca 1949 roku Sąd Grodzki w JaĞle wydaá postanowienie,
w którym uznaá Edwarda Okulskiego za zmaráego. 6 stycznia 1991 roku Rzeczpospolita wydrukowaáa listĊ jeĔców
NKWD oraz jej táumaczenie obozu w Ostaszkowie, datowaną na 7 kwietnia 1940 roku. Pod pozycją nr 8 widnieje
Edward Okulski s. Jana, nr akt 5156. Wkrótce po tej publikacji rodzina majora otrzymaáa ksero oryginalnej listy NKWD
od stowarzyszenia „Rodzina KatyĔska” z Warszawy. W tamtym okresie Michaá Okulski wysáaá – po raz kolejny – pismo
do Biura Informacji i PoszukiwaĔ Polskiego Czerwonego
KrzyĪa w sprawie uznania Edwarda Okulskiego za zamordowanego przez NKWD w obozie w Ostaszkowie. Niestety,
odpowiedzi datowanej na 24 lipca 1991 roku juĪ nie otrzymaá, poniewaĪ zginąá (wraz z Īoną Stanisáawą) Ğmiercią tragiczną 17 lipca 1991 roku. Wreszcie, po tylu latach, ja, jak
i wiele rodzin w Polsce, dowiedziaáem siĊ gdzie leĪą szczątki
mojego dziadka – Edwarda Okulskiego, bohatera narodowego, Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, legionisty
z I Brygady. Jemu to wáaĞnie poĞwiĊcam owo opracowanie.
Dnia 5 paĨdziernika 2007 roku major Wojska Polskiego
– Edward Okulski otrzymaá poĞmiertną nominacjĊ z rąk
Prezydenta RP, na podpuákownika Wojska Polskiego oraz
nominacjĊ z nadkomisarza StraĪy Granicznej na Inspektora
StraĪy Granicznej.
15 wrzeĞnia 2009 roku na Ğcianie budynku przy ul. St.
WyspiaĔskiego 4 w JaĞle (dawnej siedzibie Inspektoratu Granicznego SG w latach 1936-1938, a w latach 1938-1939 Komenda Obwodu Jasáo SG RP) odsáoniĊto tablicĊ pamiątkową
poĞwiĊconą trzem ostatnim komendantom StraĪy Granicznej
obwodu Jasáo: nadkomisarzowi Zdzisáawowi RuciĔskiemu,
nadkomisarzowi Edwardowi Okulskiemu i komisarzowi Józe-
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fowi BocheĔskiemu. Podczas uroczystoĞci odsáoniĊcia tablicy
pamiątkowej trzej komendanci, zamordowani przez NKWD,
odebrali naleĪny im hoád. Szkoda, Īe dopiero po Ğmierci...
14 maja 2010 roku na terenie Zespoáu Szkóá Miejskich
nr 3 w JaĞle odbyáy siĊ uroczystoĞci upamiĊtnienia 70. Rocznicy Zbrodni KatyĔskiej, podczas których zasadzono 16 „DĊbów PamiĊci” (w ramach projektu „Patriotyzm z pokolenia na
pokolenie” i programu „KatyĔ… Ocaliü od zapomnienia”),
z których jeden zostaá poĞwiĊcony ppák. Ewardowi Okulskiemu. W ten sposób oddano hoád 16 Bohaterskim Oficerom,
którzy w 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD.
Paweá Okulski przesáaá list otwarty z proĞbą o pomoc
w zebraniu wszelkich informacji (zdjĊü, ksera dokumentów, podpisów rozkazów, nadawanych pochwaá, podziĊkowaĔ páytek CD)
dotyczących swego dziadka. Autor naleĪy do Stowarzyszenia
Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Oprócz wszelkich
informacji o Edwardzie Karolu Okulskim interesują go równieĪ
dane dotyczące wszystkich jego wspóápracowników.
Adres do korespondencji:
Paweá Okulski
ul. FranciszkaĔska 3/5, 38-200 Jasáo, tel. 698 077 337

Przypisy:
1

2

3

4

W myĞl tej ustawy ziemie otrzymywali:
Art. 1. ĩoánierze Wojska Polskiego, którzy bronili granic Ojczyzny,
mogą otrzymaü ziemiĊ na wáasnoĞü z zapasu, utworzonego z mocy
ustawy z dnia 17.12.1920 r., o przejĊciu ziemi na wáasnoĞü PaĔstwa
w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach,
wyáoĪonych w nastĊpujących artykuáach:
Art. 2. Do otrzymania ziemi darmo są uprawnieni:
a) Inwalidzi i Īoánierze Wojska Polskiego, którzy szczególnie siĊ
odznaczyli,
b) ĩoánierze, którzy dobrowolnie do Wojska Polskiego wstąpili
i odbyli sáuĪbĊ frontową.
Art. 3. Wszyscy inni inwalidzi, oraz Īoánierze uzdolnieni do pracy
na roli mogą w miarĊ rozporządzalnego zapasu otrzymaü ziemiĊ
odpáatnie.
Art. 14. Ustawa niniejsza uzyskuje moc obowiązującą z dniem
ogáoszenia.
Akt Nadawczy nr 290 z dnia 17 grudnia 1928 r. Powiatowego Komitetu Nadawczego w Nowogródku.
Akt Nadawczy nr 291 z dnia 17 grudnia 1928 r. Powiatowego Komitetu Nadawczego w Nowogródku.
„Z chwilą obwieszczenia zarządzonego przez Prezydenta RP
z dnia 31.08.1939 r. o mobilizacji powszechnej, StraĪ Graniczna staáa siĊ na mocy samego prawa czĊĞcią Siá Zbrojnych Rzeczypospolitej. Wcielenie SG w ukáad Siá Zbrojnych RP ustalaáo zarządzenie
Ministra Spraw Wojskowych regulujące stosunek SG do wojska”
(str. 47) „(…) oficerowie i szeregowi SG stali siĊ Īoánierzami peániącymi czynną sáuĪbĊ wojskową, a posiadane przez nich stopnie
sáuĪbowe SG staáy siĊ stopniami wojskowymi na czas wojny.” (str.
65), BocheĔski Waldemar, Formacje graniczne II RP. StraĪ Graniczna
w Beskidzie Sądeckim i Niskim. [w:] „Almanach Muszyny”, 2009 r.
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Wokóá IV Kongresu Kociewskiego

P

rzed nieáatwym zadaniem stanĊli organizatorzy
czĊĞci IV Kongresu Kociewskiego poĞwiĊconej
kulturze. JakĪe w jednym dniu przedstawiü i omówiü moĪna tak staáe i zmienne jednoczeĞnie czynniki? Jak
w ramy czasowe ująü tak wiele danych, informacji i emocji? Chciaáoby siĊ na temat kultury naszego regionu mówiü tydzieĔ caáy, a i to na omówienie najwaĪniejszych jej
aspektów wydaje siĊ zdecydowanie za maáo.
Pozostaáo wiĊc wybraü elementy, które zostaną przedstawione, zaprosiü przyjacióá do udziaáu w tym dniu i tak:
3 lipca 2010 roku w Auli PaĔstwowej Szkoáy Muzycznej
I Stopnia im. Witolda Lutosáawskiego w Starogardzie GdaĔskim w ramach IV Kongresu Kociewskiego odbyáa siĊ sesja
popularnonaukowa pod hasáem „Kultura Kociewia”.
Otwarcia sesji dokonaá gospodarz miasta – prezydent
Edmund Stachowicz, zachĊcając uczestników do dalszego dbania o zachowane elementy naszej regionalnej
kultury oraz do budowania ĞwiadomoĞci bycia Kociewiakiem nie tylko w máodych obywatelach naszego regionu.
Pierwszym prelegentem sesji byá Andrzej Grzyb (senator RP, poeta, literat), który staraá siĊ odpowiedzieü na
pytanie „Jak siĊ ma Kociewie?”. Andrzej Grzyb jest inicjatorem powstania oraz przewodniczącym Kociewskiego Zespoáu Parlamentarnego, którego czáonkami są parlamentarzyĞci związani z Kociewiem (stąd pochodzący
lub teĪ emocjonalnie z naszym regionem związani).
Po senatorze wystąpiáa prof. Maria Pająkowska-Kensik (znawca problematyki jĊzykoznawstwa i dziedzictwa
kulturowego Kociewia), która opowiedziaáa o dialekcie
jako wyznaczniku toĪsamoĞci kulturowej. Pani profesor
w niezwykle prosty, a jednoczeĞnie obrazowy sposób
przybliĪyáa sáuchaczom w kaĪdym wieku gwarĊ kociewską. W tym miejscu chylimy czoáa przed wiedzą Pani
Marii i sposobem jej przekazywania.
Uczestników sesji do rozwaĪaĔ o bibliotekarkach i zbiorach bibliotek prowokowaá prof. Tadeusz Linkner (znawca literatury kociewskiej), który zaprezentowaá referat
pt. „Obecna maáomiasteczkowa biblioteka”.
Ponadto w stolicy Kociewia wystąpiáo wielu znamienitych mówców, autorytetów i animatorów kultury:
• Andrzej Lipka (Prezes Stowarzyszenia Centrum MyĞliwskie „Zamek w Gniewie”) przybliĪyá sáuchaczom
dziaáalnoĞü stowarzyszenia;
• Monika Aleksandrowicz (DPS w Rokocinie) przedstawiáa dziaáalnoĞü kulturalną osób niepeánosprawnych na przykáadzie Festiwalu Artystycznej TwórczoĞci Osób Sprawnych Inaczej FATOSI;
• moĪliwoĞci prezentacji i finansowania sztuki wizualnej Kociewia na przykáadzie konkursu „Wspóáczesna
sztuka ludowa Kociewia” zaprezentowaá Adam Haras
(Starogardzkie Centrum Kultury);
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Karina DzieweczyĔska (OĞrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w ĝwieciu) przedstawiáa nowatorski sposób promocji sztuki wspóáczesnej w ĝwieciu;
Tadeusz ĩmijewski (Dyrektor CKiS w Tczewie)
zrelacjonowaá dziaáalnoĞü Centrum Kultury i Sztuki
w Tczewie, znanego z promocji muzyki klasycznej
i sztuki teatru;
Janusz Stankowiak (Dyrektor SCK) scharakteryzowaá dziaáalnoĞü Starogardzkiego Centrum Kultury
na przykáadzie MiĊdzynarodowego Festiwalu Kultur
„Verizane”;
Zbigniew Potocki (Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie GdaĔskim) próbowaá odpowiedzieü
na pytanie „Jak dziaáają kociewskie instytucje historyczne, a zwáaszcza muzea?”, na przykáadzie Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim;
Grzegorz Oller (Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej) przybliĪyá uczestnikom sesji dziaáalnoĞü kulturalną Ogniska Pracy Pozaszkolnej;
dr Wáodzimierz Moch (pracownik naukowy Pracowni Regionalistycznej WyĪszej Szkoáy Gospodarki
w Bydgoszczy) zaprezentowaá temat kultury jĊzyka
mediów na przykáadzie portalu internetowego Kociewiak.pl;
Dominika MuszyĔska-JeleszczyĔska (kierownik Pracowni Projektów Rewitalizacyjnych WyĪszej Szkoáy
Gospodarki w Bydgoszczy) przybliĪyáa zagadnienia
rewitalizacji miast.

Z wiĊkszą iloĞcią zdjĊü z sesji popularnonaukowej
mogą siĊ PaĔstwo zapoznaü na stronie http://krzysztofkorczak.pl/strefak/2010/kulturakociewia/
Po uczcie dla ducha przyszáa kolej na ucztĊ dla ciaáa, goĞcie zaproszeni zostali do degustacji wspaniaáoĞci
kuchni kociewskiej. Na stoáach nie zabrakáo szandara,
golców oraz kucha z krostami i glancem.
Uczestnicy, którzy w ten piĊkny, sobotni dzieĔ czuli
niedosyt kultury, udali siĊ na starogardzki Rynek, gdzie
na tle XVIII- i XIX-wiecznych kamieniczek odbywaá siĊ
Wielki Jarmark Kociewski. Relacje z tego wydarzenia
moĪna znaleĨü m.in. na http://starogard.info.pl/2818/wiadomosci/kultura/wielki-jarmark-kociewski-za-nami/
Organizatorzy sesji skáadają serdeczne podziĊkowania wszystkim osobom, które zaangaĪowaáy siĊ w prace
związane z organizacją sesji. DziĊkujemy i tym, którzy
zechcieli byü tego dnia z nami (na naszej liĞcie obecnoĞci
zapisaáy siĊ 82 osoby).
Wydziaá Spraw Spoáecznych
Urząd Miasta Starogard GdaĔski
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nie tylko do przejrzenia czy przeczytania
ksiąĪki, ale byü moĪe równieĪ do gáĊbszego, refleksyjnego spojrzenia na najdawniejszą historiĊ Tczewa.
WĊdrówki po Ğredniowiecznym Tczewie są kontynuacją „Biblioteki 750-lecia
miasta Tczewa”, choü nie w formie zaáoĪonej wczeĞniej przez autora. Brak zainteresowania wáadz miejskich wyĪej wymienionym cyklem wydawniczym oraz rozpoczĊte
prace edytorskie nad „Biblioteką” i poniesione w związku z tym finansowe koszty,
wymusiáy pilną koniecznoĞü zmian. CzĊĞü
zebranych wczeĞniej dokumentów i ilustracji udaáo siĊ wykorzystaü w WĊdrówkach
po Ğredniowiecznym Tczewie. KsiąĪka jednak pewnie nigdy by nie powstaáa, gdyby
nie wsparcie Banku Spóádzielczego w Tczewie. Jego Zarząd i Rada Nadzorcza uznaáy
publikacjĊ nie tylko za doskonaáą formĊ reklamy, promocji Tczewa i jego historii, ale
równieĪ Banku Spóádzielczego jako instytucji od samego początku swego istnienia
(105 lat) związanej z miastem i regionem.
W ksiąĪce wykorzystano wiele unikalnych
Józef Golicki, WĊdrówki po Ğredniowiecznym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego,
fotografii dokumentów Ğredniowiecznych, Gazeta Reklamowa, Agencja Impresaryjna „Pop&Art” 2010, form. 24 x 22,5 cm, s. 96,
pieczĊci ksiąĪąt i królów, wizerunków mo- opr. twarda, il.
net czy teĪ grafik. Niezwykle waĪną rolĊ
peánią w niej wspóáczesne zdjĊcia, pokazujące obecny stan du pracy. Przejrzeü trzeba byáo wiele Ĩródeá znajdujących siĊ
dawnych XIIl-XV wiecznych przedmiotów, budowli, forty- w archiwach, zbiorach muzealnych i dotrzeü do róĪnych rozfikacji, wykonane gáównie przez Juliusza Andrzejewskiego, proszonych, niskonakáadowych opracowaĔ. Niewielka objĊJózefa Golickiego i Ireneusza JĊdrucha. Ich walor polega na toĞü publikacji i potrzeby przeciĊtnego czytelnika wymusiáy
rozszerzeniu zakresu percepcji sáowa i na artystycznym uzu- skrótowe potraktowanie niektórych tematów. MoĪe to i dopeánieniu tekstu ksiąĪki.
brze, dziĊki temu ksiąĪka w wiĊkszym zakresie peániü bĊdzie
Zbieranie, opracowanie literatury i dokumentów z okresu rolĊ edukacyjną i popularyzatorską oraz stanie siĊ poszukiĞredniowiecza byáo czasocháonne i wymagaáo duĪego nakáa- wanym Ĩródáem informacji o Ğredniowiecznym Tczewie.

roku. Wówczas Sambor II za radą Īony, dzieci i doradców
wystawiá dokument gáoszący, Īe lokowaá w Tczewie miasto
i przyznaá mu prawo lubeckie, okreĞliá granice i uprawnienia. Zwierzchnikiem miasta pozostaá ksiąĪĊ.
Zgodnie z przywilejem lokacyjnym z 1260 roku miasto otrzymaáo prawo lubeckie (kodeks prawa lubeckiego
przesáano z Lubeki do Tczewa w 1262 r.), które okreĞlaáo
takĪe ustrój miasta. WáadzĊ samorządową tworzyáa wiĊc
rada miejska. Na czele rady staá soátys, do którego naleĪaáa
najwyĪsza wáadza sądownicza. W 1273 roku urząd sĊdziego
sprawowaá Jan Wittenburg. Prawdopodobnie jego ziĊciowi
Chrystianowi MĞciwój II, ksiąĪĊ pomorski, nadaá poáowĊ
wsi Grabiny Zameczek (obecnie w gminie Pszczóáki) do drugiej poáowy wsi, którą tenĪe kupiá, na prawie dziedzicznym
z prawem sprawowania sądownictwa. Ponadto ksiąĪĊ zwolniá mieszkaĔców wsi z ciĊĪarów prawa ksiąĪĊcego i pozwoliá
na utrzymywanie jednej áodzi do poáowu jesiotrów i Ğledzi.
W latach 1308-1309 KrzyĪacy zajĊli Pomorze GdaĔskie, w tym Tczew (listopad 1308 r.). Ze wzglĊdu na nikáe Ĩródáa i wieloznaczną ich interpretacjĊ trudno jest
jednoznacznie okreĞliü stosunek Zakonu do mieszkaĔców
Tczewa. Wiele przesáanek wskazuje jednak na to, iĪ nie doszáo do caákowitego zniszczenia miasta i wysiedlenia jego
mieszkaĔców. (...).

Lidia Potykanowicz-Suda, 750 lat Tczewa w archiwaliach, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 104, il.
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Pradzieje Tczewa

W

ystawa „Pradzieje Tczewa” to kolejna atrakcja
mająca uĞwietniü obchody 750-lecia Miasta
Tczewa. Zostaáa zorganizowana przez FabrykĊ
Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisáy
w Tczewie przy wspóápracy z Muzeum Archeologicznym
w GdaĔsku. Fabryka Sztuk postawiáa sobie za cel próbĊ rekonstrukcji dáugiej, jak siĊ okazuje, historii miasta od czasów
prehistorycznych do Ğredniowiecza. Zilustrowaáa nie tylko realia Īycia ludzi mieszkających tu na przestrzeni wieków, ale
równieĪ odtworzyáa wygląd terenów dzisiejszego miasta.
Wystawa skáada siĊ z 3 czĊĞci. Pierwsza pozwala przyjrzeü siĊ codziennemu Īyciu ludzi zamieszkujących tereny
dzisiejszego Tczewa. Prezentuje m. in. polowanie z epoki
kamienia, wytapianie brązu, poáowy z epoki Īelaza i handel
bursztynem z czasów Imperium Rzymskiego. Znajduje siĊ tu
równieĪ akt lokacji miasta z 1260 roku. Druga czĊĞü rekonstruuje stanowiska archeologiczne z wykopalisk prowadzonych w Tczewie i na okolicznych terenach. Ostatnią czĊĞü
wystawy stanowią zbiory eksponatów uĪytkowych z róĪnych
epok, takie jak: gliniane naczynia, siekiery i biĪuteria.
– Wystawa „Pradzieje Tczewa” jest niezwykáą podróĪą
w czasie przez tysiące lat historii, od epoki kamienia, przez
epokĊ brązu i Īelaza, aĪ po Ğredniowiecze, kiedy to w 1260
roku Sambor II nadaá Tczewowi prawa miejskie – mówi
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuki. – Niczym wehikuá czasu, wystawa zabiera zwiedzających w zamierzcháą
przeszáoĞü. Przenosimy PaĔstwa do krainy zapomnianych
dziejów, których odtworzenie jest moĪliwe jedynie dziĊki
pracy archeologów. Wystawa „Pradzieje Tczewa” jest 100.
wystawą naszej Fabryki Sztuk. Jest dzieáem wielu osób i instytucji, bez udziaáu których nie byáaby moĪliwa jej realizacja. Pracowaáo przy niej ponad 100 osób. KaĪda z nich ma
swój udziaá w jej powstaniu, wniosáa swoją cząstkĊ. Bardzo
serdecznie wszystkim dziĊkujĊ za pomoc i zaangaĪowanie
i zapraszam do jej obejrzenia.
Wraz z przemierzaniem wystawy przemieszczamy siĊ
w czasie. Po krótkim wstĊpie o dziejach Ziemi ekspozycja
przenosi nas do Tczewa z epoki kamienia, która rozpoczĊáa
siĊ 4500 mln lat temu. Osadnictwo istniaáo na tych terenach
juĪ od ok. 9 tys. lat temu, jednak Ğlady naszych przodków
odnajdujemy jeszcze wczeĞniej. Przebywali tu bowiem myĞliwi prowadzący koczowniczy tryb Īycia i przemierzający
te obszary w Ğlad za reniferami, które licznie wystĊpowaáy w tych, tundrowych wtedy, okolicach. W okresie neolitu
zaczĊli siĊ oni osiedlaü, dlatego na wystawie mamy okazjĊ
zajrzeü do drewnianej chaty, obserwując jednoczeĞnie panią
domu przy przyrządzaniu posiáku, gdy tym czasem gáowa
rodziny, odziana w futra, oporządza skóry zwierząt, upolowanych w czasie jednej z wypraw. W gablotach moĪemy teĪ
zobaczyü m.in. kamienne toporki, sierp koĞciano-krzemienny i fragmenty neolitycznej ceramiki znalezione w Tczewie
i okolicach.
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Kolejna epoka, epoka brązu, dotaráa na Pomorze z poáudnia Polski wraz z populacjami dysponującymi pierwszymi
przedmiotami wykonanymi z brązu. Ma zróĪnicowane ramy
czasowe dla róĪnych czĊĞci Europy, a na Pomorzu trwaáa od
1.800 do 650 r. p.n.e. MoĪemy zatem zobaczyü odlewników
wytapiających w piecu brąz, który posáuĪy do wyrobu grotów strzaá, a takĪe wojownika posiadającego juĪ, oprócz skórzanej tarczy i napierĞnika, brązowy miecz. Razem z nowym
surowcem pojawiają siĊ nowe moĪliwoĞci i ówczesne damy
mogą siĊ stroiü w brązową biĪuteriĊ oraz uĪywaü przyborów toaletowych, równieĪ zaprezentowanych na ekspozycji.
ZmianĊ moĪna zaobserwowaü takĪe w wyglądzie terenów
dzisiejszego miasta, na co pozwalają obrazy Barbary Motyl-Tecáaw, prezentujące widoki nadwiĞlaĔskiej skarpy, na
początku skutej lodem, a potem stopniowo zmieniającej siĊ
w gwarną osadĊ.
Prawdziwa rewolucja nadeszáa jednak wraz z epoką Īelaza, trwającą na Pomorzu od ok. 700 do 1250 roku, kiedy
niektóre dziedziny wytwórczoĞci, jak garncarstwo, odlewnictwo i oczywiĞcie obróbka Īelaza, a takĪe bursztynu, koĞci
i drewna, osiągnĊáy szczególnie wysoki poziom. Podstawą
gospodarki byáa hodowla i uprawa ziemi. Hodowano owce,
kozy, krowy, Ğwinie, konie i psy. Ze zbóĪ wysiewano proso, pszenicĊ, jĊczmieĔ i Īyto. Uprawiano teĪ len, groch oraz
bób. Dodatkowym zajĊciem byáo ryboáówstwo, myĞlistwo
i zbieractwo. MoĪemy siĊ zatem przyjrzeü rybakom áowiącym jesiotry i szczupaki, które wystĊpowaáy kiedyĞ obficie w WiĞle i kolejnej chacie, której mieszkaĔcy są zajĊci
oprawianiem strzaá i tkaniem. Innymi interesującymi eksponatami są popielnice pogrzebowe. W epoce Īelaza, jak
i we wczeĞniejszych, zwáoki palono, a szczątki skáadano
do specjalnych glinianych naczyĔ obstawianych kamieniami. Na wystawie moĪemy podziwiaü róĪnorako zdobione
popielnice i rekonstrukcje grobu skrzynkowego ustawionego z páyt kamiennych, podobnego do tego, który zostaá
odkryty w 1933 roku na ul. CzyĪykowskiej. Dodatkowo
zobaczymy równieĪ krosno i tokarkĊ do bursztynu. Ta ostatnia jest waĪna, poniewaĪ tereny Pomorza byáy wtedy jednym z najistotniejszych obszarów handlowych w Europie.
W okresie wpáywów rzymskich biegá tĊdy Bursztynowy
Szlak, bĊdący miejscem nawiązywania kontaktów handlowych ze spoáecznoĞciami z róĪnych stron Ğwiata, w tym
z Imperium Rzymskim, co potwierdzają monety odnalezione w okolicach Tczewa, a prezentowane w postaci fotokopii. Droga ta rozpoczynaáa siĊ w póánocnych Wáoszech,
w Akwilei, dalej biegáa przecinając Alpy i dolinĊ Dunaju, by
w rejonie Bramy Morawskiej lub Kotliny Káodzkiej wchodziü na obszar dzisiejszej Polski, skąd przez Opole docieraáa
do Kalisza, a koĔczyáa siĊ nad morzem miĊdzy GdaĔskiem
a Królewcem. Z opisów staroĪytnych pisarzy dowiadujemy
siĊ, Īe do Rzymu przywoĪono bursztyn z odlegáego kraju
Lugiów i Wenedów leĪącego nad Baátykiem. Byáy to tereny
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obecnej Polski. Początkowo Rzymianie wymieniali swoje
wyroby za poĞrednictwem ludów znad Dunaju, z czasem
jednak organizowali samodzielne wyprawy. Na szlaku prowadzono intensywną wymianĊ handlową. Napáywaáy do nas
naczynia brązowe, metalowe, szklane i gliniane, róĪnego rodzaju zapinki, ozdoby i monety, a takĪe tkaniny i wino. Natomiast nasi praprzodkowie oferowali w zamian bursztyn,
skóry, miód i wosk pszczeli.
Z okresu wpáywów rzymskich pochodzą cmentarzyska odkryte w XIX wieku przez Gotfryda Ossowskiego.
Znaleziono je przy ul. Kolejowej i w rejonie szpitala przy
ul. 1 Maja. Wraz ze szczątkami záoĪono w nich naczynia,
bransolety i zapinki.
Przy dĨwiĊkach nastrojowej muzyki dajemy siĊ porwaü
stale toczącej siĊ historii i w ten sposób przechodzimy przez
drewnianą palisadĊ do Ğredniowiecznego Tczewa. Byá to
okres burzliwy. Tereny Pomorza miaáy duĪą wartoĞü strategiczną ze wzglĊdu na dostĊp do morza i przez to byáy przedmiotem licznych konfliktów. ZajĊte przez zakon krzyĪacki
w 1308 roku powróciáy w obrĊb paĔstwa polskiego dopiero
w roku 1466.
Tczew uzyskaá prawa miejskie w roku 1260 z rĊki ksiĊcia Sambora II. MoĪemy przyjrzeü siĊ temu waĪnemu momentowi dziĊki rekonstrukcji nadawania aktu lokacji, którego kopiĊ równieĪ moĪemy zobaczyü. Zamieszczony na
planszach Īyciorys ksiĊcia pozwoli dowiedzieü siĊ wiĊcej
o tej ciekawej postaci, na którą swego czasu zostaáa naáoĪona ekskomunika. To jemu zawdziĊczamy tczewski zamek, pierwszą na Pomorzu GdaĔskim ceglaną warowniĊ
oraz najstarszy na terenie Polski organ samorządowy – radĊ
miasta. Za pomocą makiety mamy równieĪ moĪliwoĞü
sprawdzenia, jak wyglądaá teren miasta w Ğredniowieczu.
DziĊki naniesionym nazwom dzisiejszych ulic przekonamy
siĊ, jak bardzo zmieniá siĊ Tczew od XIII wieku do czasów
nam wspóáczesnych.
Inną atrakcją są Īywe jesiotry, umieszczone w akwarium
na pamiątkĊ ich licznej niegdyĞ populacji w WiĞle. Z historią miasta jest takĪe związana postaü Ğw. Wojciecha, który
miaá przebywaü na tych terenach podczas swojej wyprawy
misyjnej. Jego postaü przybliĪą nam informacje o sanktuarium w GorzĊdzieju, gdzie od 1995 r. znajdują siĊ relikwie
ĞwiĊtego.
WystawĊ zamyka czĊĞü rekonstruująca wykopaliska prowadzone na terenie Tczewa. Od XIII do XIX wieku istniaá
w mieĞcie klasztor dominikanów. W latach 80. na jego terenie archeolog Mieczysáaw Haftka odkryá przyklasztorne cmentarzysko, z którego pochodzi obecny na wystawie
szkielet jednego z zakonników. Natomiast w latach 20002004 na terenie pomiĊdzy osiedlem Zatorze, Staszica
i Tczewskimi àąkami, w pobliĪu miejsca, gdzie dziĞ znajduje
siĊ firma Flextronics International Poland Sp. z o.o., badania
archeologiczne prowadziá Zbigniew ĩurawski. DziĊki nim
wiemy, Īe od V w. p.n.e. do IX-X w. n.e., osiedlali siĊ w tym
miejscu nasi przodkowie. Odnaleziono tu Ğlady domostw
i cmentarzyska. Jednym z najciekawszych wykopalisk jest
szkielet psa, zabitego i pochowanego zgodnie z ówczesnymi
wierzeniami. Psy byáy rytualnie uĞmiercane i chowane w pobliĪu domostw, aby zapewniü pomyĞlnoĞü domostwu i jego
rodzinie. Grzebano je na zewnątrz budynków przy Ğcianach
z pyskami skierowanymi na zachód.
Kolejne stanowiska przedstawiają informacje na temat prac archeologicznych prowadzonych w powiecie
tczewskim m.in. w GorzĊdzieju, Lubiszewie i Boroszewie,
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a gabloty prezentują wydobyte podczas nich zabytki, takie
jak gliniane naczynia, fragmenty grzebieni, a nawet koĞcianą áyĪwĊ. Wykopaliska odsáoniáy wiele cennych zabytków
z okresu Ğredniowiecza, pozostaáoĞci domostw, murów miejskich, bram i baszt obronnych. MoĪemy takĪe zapoznaü siĊ
z pozostaáoĞciami nowszej historii – fragmentami fajek ceramicznych z okresu XVII-XIX wieku oraz ceramiki i rewolweru z XX wieku.
„Pradzieje Tczewa” powstaáy przy wspóápracy wielu
osób i instytucji, a efekt jest zaskakujący i bardzo zadowalający. To pierwsza tego typu wystawa w Tczewie. SiĊga
najdawniejszej historii Ğwiata, który odtworzyü udaje siĊ
jedynie przy pomocy archeologów. Wszystkie ekspozycje
zostaáy skonstruowane w taki sposób, aby przystĊpnie i interesująco przedstawiü realia Īycia, charakterystyczne dla
danej epoki. MoĪemy zatem zaglądaü do drewnianych chat
z epoki kamienia i Īelaza, przy odgáosach lasu podglądaü
wytapiających Īelazo mĊĪczyzn i przejĞü przez palisadĊ
Ğredniowiecznego miasta pod bacznym okiem straĪnika.
Starano siĊ, aby eksponaty byáy Īywe i nie oderwane od
swojego Ğrodowiska, przez co nie ma siĊ wraĪenia zwiedzania tradycyjnej statycznej wystawy. Wszystkie informacje zostaáy przekazane zarówno na wielkoformatowych
planszach, jak i zdjĊciach oraz filmach wkomponowanych
w ekspozycjĊ.
Twórcy wystawy zadbali takĪe o najmáodszych – na
koĔcu zwiedzania czeka na nich stanowisko áączące zabawĊ z nauką – puzzle i kolorowanki, pokazujące historiĊ miasta. Mają takĪe moĪliwoĞü zrobienia sobie zdjĊcia
w stroju czáowieka z epoki kamienia, jak równieĪ posáuĪyü
siĊ kopiami narzĊdzi, których uĪywali nasi przodkowie.
Wystawa wyposaĪona jest w nowatorski system przewodnictwa dĨwiĊkowego, indywidualny dla kaĪdego zwiedzającego. DostĊpny jest on równieĪ w jĊzyku niemieckim
i angielskim, co jest bardzo przydatne, poniewaĪ wystawĊ odwiedzają równieĪ goĞcie z zagranicy. Na poĪegnanie
zwiedzający mogą wybiü pamiątkowego samborowego
denara.
Otwarcie wystawy nastąpiáo 30 stycznia 2010 roku.
Od tego czasu wystawa Īyje i jest táumnie odwiedzana, co
poĞwiadczają liczne wpisy zadowolonych zwiedzających:
„Wystawa wspaniaáa i profesjonalna. PiĊkny prezent dla
mieszkaĔców Tczewa z okazji Jubileuszu 750-lecia Tczewa. Gratulacje dla autorów wystawy”, „Ogromnie dziĊkuje za moĪliwoĞü przeniesienia siĊ w tak odlegáe czasy.
Wystawa jest po prostu rewelacyjna”. „Pradzieje Tczewa”
odwiedzają goĞcie z róĪnych miast Polski – Krakowa, Warszawy, Poznania. Nie brakuje takĪe zwiedzających z innych
czĊĞci Ğwiata – Niemiec, Anglii, Litwy, a nawet miejsc tak
odlegáych, jak Kanada, Izrael i Nowa Zelandia. W ksiĊdze
pamiątkowej moĪna zaleĨü równieĪ takie wpisy: „I liked
it here very much. Jacob, 4 years old”, „Viele GrĦße von
Ihren Freunden aus der Partnerstadt Witten”, czy „Ich war
am 22. 07. 2010 hier und est hat mir sehr gut gefallen.”
Wystawie towarzyszy równieĪ publikacja „Tajemnice tczewskiej ziemi. Rozmowy z archeologami” autorstwa
Józefa Zióákowskiego, bĊdącego jednoczeĞnie komisarzem
i autorem scenariusza tej tak piĊknej i nowatorskiej ekspozycji. To dziĊki jego ciĊĪkiej pracy oraz caáego zespoáu
pracowników Fabryki Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy, tczewianie mogą poznaü c
i szczyciü siĊ historią swojego rodzinnego miasta.
24-25
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PrzeciĊcie wstĊgi.
Od lewej: Józef M. Zióákowski
– komisarz wystawy,
Alicja Gajewska – dyrektor
CWRDW, Zenon Odya
– prezydent Tczewa
oraz Kazimierz Ickiewicz.

Pierwsi goĞcie podziwiają fragment wystawy
poĞwiĊcony epoce Īelaza w Tczewie.

Mirosáaw FudziĔski z ogromnym
zainteresowaniem oglądaá
poszczególne ekspozycje.

Prezydent Tczewa – Zenon Odya,
w towarzystwie radnych
i prof. Józefa Lisowskiego,
wybija pamiątkowy samborowy denar.

Do Ğredniowiecznej czĊĞci wystawy
przechodzi siĊ przez drewnianą palisadĊ.

Akt lokacji Tczewa z 1260 roku
budzi duĪe zainteresowanie turystów...

... oraz akwarium i páywające w nim jesiotry.

Zwiedzający przed makietą Ğredniowiecznego Tczewa.

Ekspozycja upamiĊtniająca tczewskich rybaków.

Makieta Ğredniowiecznego Tczewa.

Pracownicy Fabryki Sztuk – CWRDW
– twórcy wystawy.
Wszystkie fot. Dawid Fandrejewski

Kiedy tak sobie gróm i Ğpsiewóm
to mnie nic nie boli

P

iaseczno znane jest nie tylko jako Sanktuarium Matki BoĪej Królowej Pomorza i Matki JednoĞci, ale
równieĪ jako stolica kociewskiego folkloru. To wáaĞnie tutaj odbywają siĊ corocznie od 1994 roku przeglądy
kociewskich zespoáów folklorystycznych, a od 2005 roku
uczestniczą w nich takĪe zespoáy z innych regionów Polski.
Zgodnie z tradycją, w sobotĊ odbywa siĊ zatem przegląd kociewskich zespoáów folklorystycznych, a w niedzielĊ swoje umiejĊtnoĞci prezentują artyĞci z Pomorza. W tym roku
Przegląd odbyá siĊ w dniach 21-22 sierpnia.
Organizatorami Przeglądu są parafia rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie, Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego
w Gniewie. Nieoceniona okazaáa siĊ takĪe pomoc ze strony
Stowarzyszenia Piaseczno Folklor Festiwal, reprezentowanego przez pana Krzysztofa ĩuchowskiego. Patronat honorowy nad XVII Przeglądem Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych ku czci Wáadczyni Kociewia – Piaseczno 2010
roku objąá marszaáek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
Nad caáoĞcią przygotowaĔ przeglądów czuwa juĪ od 17
lat Jan Ejankowski, znany historyk i regionalista, zaáoĪyciel zespoáu folklorystycznego Piaseckie Kociewiaki, który
w ubiegáym roku obchodziá 25-lecie swojej dziaáalnoĞci.
Przeglądy rozpoczyna zawsze msza Ğw. kociewska odprawiana w koĞciele parafialnym w Piasecznie, skąd nastĊpuje uroczysty przemarsz uczestników przeglądu i goĞci do
studzienki. W drodze do studzienki pochód zatrzymuje siĊ
przy cmentarzu, gdzie skáadane są kwiaty na grobie znanego piaseckiego muzyka, wieloletniego czáonka zespoáu Pia-

seckie Kociewiaki, Ğp. Teofila Watkowskiego, który zmará
w paĨdzierniku 2003 roku. Byá to czáowiek legenda, na co
dzieĔ posáugiwaá siĊ gwarą, nie znaá nut, byá samoukiem,
a swoją serdecznoĞcią i radoĞcią zaraĪaá innych ludzi, szczególnie máodzieĪ, która nazywaáa go „Wujkiem”, który mawiaá: – Kiedy tak sobie gram i Ğpiewóm to nic mnie nie boli.
W pierwszym, kociewskim dniu przeglądu wziĊáo udziaá
7 zespoáów folklorystycznych. SpoĞród tych zespoáów jury
w skáadzie: Mirosáawa MĘller, Marzena KamiĔska i Wiesáaw Sikora przyznaáo nagrody w dwóch kategoriach; pieĞni
i taĔca oraz w kategorii zespoáy wokalne.
ZwyciĊzcy w kategorii pieĞni i taĔca:
1. Kociewskie Retro ze Starogardu GdaĔskiego;
2. Rycháawiaki z Rycháawy;
3. Gzuby z pelpliĔskiej dwójki z Pelplina.
ZwyciĊzcy w kategorii zespoáy wokalne:
1. BáĊkitna WstĊga z Gniewa;
2. Subkowiaki z Subków.
Dodatkowo przeprowadzono konkurs na wydz kociewski (skecz). Jury w skáadzie: senator Andrzej Grzyb, Brygida
Murawska i Ewa Luchowska przyznaáo nagrody nastĊpującym artystom:
1. Halina Swelska z Subków;
2. BáĊkitna WstĊga z Gniewa;
3. Teresa Tucholska z Subków.
NastĊpnego dnia, w niedzielĊ, podczas pomorskiego
przeglądu zespoáów folklorystycznych jury w skáadzie: Mirosáawa MĘller, Marzena KamiĔska i Wiesáaw Sikora przyznaáo
nagrody w dwóch kategoriach: pieĞni i taĔca oraz zespoáy wokalne. W przeglądzie wziĊáo wówczas udziaá 17 zespoáów.
ZwyciĊzcy w kategorii pieĞni i taĔca:
1. Krebany z Brus
2. Ziemia Czerska z Czerska;
3. Kujawy z Radziejewa.
ZwyciĊzcy w kategorii zespoáy wokalne:
1. Bazuny z Czerska;
2. „Rodzina” ze Zblewa;
3. Swojacy z Mirosáawca.
Przegląd zespoáów folklorystycznych w Piasecznie pokazuje jak wciąĪ Īywa i cenna jest nasza kultura, korzenie.
Nawet jeĞli nie jesteĞmy zwolennikami folkloryzacji kultury regionalnej to powinniĞmy przyznaü, Īe taniec i Ğpiew
w znacznym stopniu przyczyniają siĊ do wzrostu zainteresowania naszym regionem oraz wpáywają na ksztaátowanie naszej toĪsamoĞci regionalnej. Budują naszą wiĊĨ z miejscem,
które uwaĪamy za „swoje”.

PH
Gzuby z pelpliĔskiej dwójki
Fot. Patrycja Hamerska
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Patrz II wewnĊtrzna strona okáadki:
Uczestnicy XVII Przeglądu Kociewskich Zespoáów
Folklorystycznych w koĞciele pw. NNMP w Piasecznie.
Fot. Andrzej Grzyb
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pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

22. Prehistoryczny spinning
DuĔa däubanka szybko päynöäa po spokojnej tafli jeziora. Jeden z dwóch siedzñcych w niej
möĔczyzn z wprawñ posäugiwaä siö krótkim wiosäem, drugi natomiast powoli zwijaä cienkñ, mocnñ linkö, przesuwajñc jñ przy tym uwaĔnie miödzy palcami. Nagle szarpnñä z wyczuciem sznur
i krzyknñä coĈ krótko do towarzysza. Ten na chwilö przestaä wiosäowaè, a äowiñcy zaczñä szybciej zwijaè linkö. Po chwili pod powierzchniñ wody bäysnöäa zäotym refleksem, duĔa wykonana
z brñzu bäystka, zakoþczona pokaĒnych rozmiarów hakiem.
ãódĒ skröciäa w stronö owalnej zatoki, a czäowiek siedzñcy z tyäu imponujñcym rzutem umieĈciä przynötö blisko rozlegäego trzcinowiska. Tam, o tej porze roku, mogñ siö kryè naprawdö duĔe
ryby! – pomyĈlaä, spoglñdajñc na leĔñce na dnie däubanki trzy dorodne szczupaki...

J

akiĞ czas temu miaáem moĪliwoĞü obejrzenia
interesującego przedmiotu znalezionego w okolicy Liniewka (pow. Tczew). DziĊki uprzejmoĞci znalazcy trzymaáem w dáoni coĞ, co przypominaáo
duĪą báystkĊ (Fot. 1 a, b). Zabytek o dáugoĞci 17,5 cm
ma wydáuĪony, podobny do liĞcia wierzby cienki korpus, nieco pofaádowany w górnej czĊĞci, który mierzy
11,5 cm przy 2,9 cm maksymalnej szerokoĞci. Pozostaáe 6 cm przypada na imponujący hak o rozstawie ostrza
dochodzącym do 4,5 cm oraz charakterystycznym rozgiĊciu, które nie ma wáaĞciwie analogii wĞród wspóáczesnych modeli haczyków uĪywanych do poáowu ryb.
W górnej czĊĞci korpusu znajduje siĊ otwór o Ğrednicy 0,4 cm, który pierwotnie sáuĪyá do przywiązania linki.
Interesującym, choü nie do koĔca jasnym szczegóáem, są
dwa niewielkie, asymetrycznie uáoĪone wzglĊdem siebie otworki, przypominające nieco ksztaátem wydáuĪoną
kroplĊ. Byü moĪe umiejscowione okoáo 8,5 cm od wierzchoáka korpusu otwory mogáy sáuĪyü do przywiązania
jakiegoĞ wabika bądĨ obciąĪenia.
Báystka pokryta jest cienką warstwą niejednorodnej,
zielonej patyny, a w kilku miejscach zadrapania na powierzchni pozwalają dojrzeü záocistą barwĊ metalu, co
daje pewne przesáanki, by przypuszczaü, iĪ zostaáa wykonana z brązu. Forma przynĊty wskazuje, Īe zostaáa wykonana z prĊta brązowego, rozklepanego na odpowiedniej
dáugoĞci w celu uzyskania páaskiego korpusu. Reszta zostaáa przeznaczona na hak zaopatrzony w delikatne karbowanie u podstawy korpusu i prymitywnie zaznaczony
zadzior przy ostrzu.
Jak juĪ wspomniaáem na wstĊpie, omawiany przedmiot przypomina duĪą báystkĊ sáuĪącą do poáowu ryb
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drapieĪnych. Typ báystki – wahadáowa, ksztaát, jej záocisty kolor Ğwiadczą, iĪ pierwotnie mogáa byü uĪywana do
poáowu sumów, sandaczy, a przede wszystkim szczupaków – duĪych szczupaków, na co wskazuje oczywiĞcie
wielkoĞü przynĊty. W tym miejscu warto dla porównania
przedstawiü wspóáczesne báystki wahadáowe (Fot. 2), naleĪące do kategorii duĪych, uĪywane do poáowów metodą
spinningową. Jak widaü są zdecydowanie mniejsze, chociaĪ o wiĊkszym ciĊĪarze. Istotne jest równieĪ stosowanie w przypadku dzisiejszych metalowych przynĊt (poza
nielicznymi wyjątkami) potrójnych haczyków zwanych
popularnie kotwicami.
Odpowiednio prowadzona báystka wahadáowa, taka
jak ta, odkryta w pobliĪu Liniewka, mogáa byü skuteczną
przynĊtą. DuĪa, a przy tym lekka wabiáa drapieĪnika záocistym báyskiem, skutecznie imitując Ğredniej wielkoĞci
páotkĊ – rybĊ, czĊsto stanowiącą w ekosystemach jezior
podstawĊ bazy pokarmowej populacji szczupaka.
Jak jednak áowiono na tego typu przynĊty? Ludzie egzystujący w pradziejach nie znali przecieĪ koáowrotków
(które wynaleziono dopiero w czasach nowoĪytnych)
tak istotnych we wspóáczesnej metodzie spinningowej.
àowiono i to na pewno skutecznie, stojąc na przykáad
na brzegu jeziora lub rzeki i rzucając przynĊtĊ uwiązaną
do linki leĪącej na ziemi w luĨnych zwojach. NastĊpnie
nawijając sznur z róĪną szybkoĞcią, Ğciągano báystkĊ do
brzegu prowokując ryby do ataku. Inną metodą, jeszcze
bardziej efektywną, jest holowanie sztucznej przynĊty
za páynącą áodzią tzw. trolling, stosowany teĪ z powodzeniem przez niektóre plemiona zamieszkujące niegdyĞ
kontynent amerykaĔski (Ryc. 1). Czáowiek siedzący
w áodzi moĪe skutecznie obáowiü znaczne obszary da-
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b

Fot. 1
Báystka znaleziona w okolicy Liniewka
(skala 1:1)
Fot. Rafaá Rzeczkowski

Fot. 2
Wspóáczesne modele báystek wahadáowych
(skala 1:2)
Fot. Rafaá Rzeczkowski

SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA

Ryc. 1
Trolling

nego
akwenu, a na dodatek umiejĊtnie operując przynĊtą
penetrowaü warstwy przydenne lub
toĔ zbiornika. Na branie ryby w postaci wyraĨnego szarpniĊcia moĪna zareagowaü silnym pociągniĊciem sznura,
co spowoduje nawet przy braku wĊdziska
wbicie duĪego haka. O skutecznoĞci trollingu niech Ğwiadczy fakt, iĪ ta metoda poáo-

Fot. 3
Przyrządy uĪywane
do poáowu ryb drapieĪnych
datowane na II okres
epoki brązu
(skala 1:3)

a

b

wów jest wedáug regulaminu Polskiego Związku WĊdkarskiego obecnie zabroniona.
Poruszając na koniec kwestiĊ datowania
znaleziska z Liniewka, trzeba przyznaü, Īe wyznaczenie ram chronologii w tym przypadku
jest dosyü trudne i w duĪej mierze hipotetyczne. Báystka zostaáa znaleziona bez kontekstu
archeologicznego, to znaczy, Īe w pobliĪu nie
znaleziono innych zabytkowych przedmiotów.
Dodatkowo, tematyka „prahistorycznych przynĊt wĊdkarskich” i w ogóle metod prahistorycznego wĊdkarstwa jest jeszcze stosunkowo sáabo
poznana.
Zatytuáowaáem niniejszy artykuá „Prehistoryczny spinning”, zakáadając moĪe trochĊ arbitralnie, iĪ znalezisko z okolic Liniewka byáo
uĪywane przez czáowieka w pradziejach. Mówiąc ĞciĞlej oparáem swoją hipotezĊ o publikacjĊ
A. Lissauera: Alterthumer der Bronzezeit in der
Provinz Westpreussen und den angrenzenden gebieten, w której to wspomniany autor przedstawia
trzy analogiczne pod wzglĊdem formy zabytki
(Fot. 3a, b, c) datując je na drugi okres
epoki brązu. Szczególnie, w kontekĞcie
báystki z Liniewka, na uwagĊ zasáuguje
áudząco do niej podobny (choü nieco
wiĊkszy) egzemplarz pochodzący z jeziora Salino (Fot. 3 b) znaleziony przed
1883 rokiem. OczywiĞcie do takiego
datowania trzeba podchodziü ostroĪnie. Z powodzeniem takie przynĊty
mogáy funkcjonowaü póĨniej, u schyáku epoki brązu, gdy metalu byáo wiĊcej
i byá taĔszy, a nawet jeszcze póĨniej,
gdyĪ pewne przedmioty po prostu nie
ulegają szybkiej „ewolucji” i pozostac
ją nieraz niezmienne przez dáugi okres
czasu.
Dlatego teĪ znalezisko z Liniewka
bĊdzie pewnie jeszcze przez jakiĞ czas
swego rodzaju zagadką i dopiero wyniki specjalistycznych badaĔ: metalu,
techniki wykonania przedmiotu, pozwolą na jej rozwiązanie.

Literatura:
Conwentz H., Das Westpreussische Provinzial Museum 1880-1905, Danzig 1905.
La Baume W., Vorgeschichte von Westpreussen, Danzig 1920.
Lissauer A., Alterthumer der Bronzezeit
in der provinz Westpreussen und den angrenzenden gebieten, Danzig 1891.
SkarĪyĔski A., Spinning, Katowice 1989.
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Stewart H., Jndian Fishing. Early methods on the North west Coast, Vancouver-Toronto.
Wyganowski J., WĊdkarstwo, Warszawa
1957.
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Przedstawiciel ludzi morza
Tadeusz Meissner (1902-1966) naleĔy do najwybitniejszych absolwentów Szkoäy Morskiej z okresu tczewskiego. W mäodoĈci byä m.in. uczestnikiem III Powstania ćlñskiego.
W 1925 roku zostaä absolwentem Szkoäy Morskiej w Tczewie. Nie przypadkiem zdobyä säawö kapitana Ĕeglugi wielkiej, dowódcy legendarnego transatlantyku „Batory”.
Kpt. Ĕw. T. Meissner umiaä sobie radziè w PRL. Piastowaä nawet mandat posäa na Sejm
PRL Nade wszystko Meissner poäoĔyä duĔe zasäugi dla Polskiej Marynarki Handlowej.

T

adeusz Meissner urodziá siĊ 4 sierpnia 1902 roku
w Warszawie, pod zaborem rosyjskim. Byá synem
Jana Wiktora, artysty i rzeĨbiarza oraz Anny Ludwiki z domu Braun. To artystyczne i inteligenckie pochodzenie rodzinne, jak teĪ patriotyczne wychowanie, ujawni
siĊ wyraziĞcie w jego biografii. Warto dodaü, Īe jego starszym bratem byá sáawny lotnik i popularny pisarz Janusz
Meissner.
Tadeusz Meissner uczĊszczaá do Gimnazjum im. Stanisáawa Staszica w Warszawie. NastĊpnie kontynuowaá
naukĊ w znanej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki
im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Na edukacji upáynĊáy
máodemu Tadeuszowi burzliwe lata I wojny Ğwiatowej.
W 1918 roku zaledwie 16-letni Meissner, jak wielu máodych patriotów, zgáosiá siĊ do wojska polskiego. Braá udziaá
w walkach o Lwów i kolejno w wojnie polsko-radzieckiej.
W 1921 roku poĞpieszyá na pomoc powstaĔcom Ğląskim.
Zostaá nawet uwiĊziony przez Niemców za transport materiaáów wybuchowych. Po ucieczce z niewoli, prowadziá
prace dywersyjno-destrukcyjne za linią frontu, szczególnie
w powiecie opolskim i brzeskim. Za tą bohaterską dziaáalnoĞü otrzymaá KrzyĪ Orderu Virtuti Militari.
Po powrocie do rodzinnej Warszawy ukoĔczyá I kurs
w Szkole Wawelberga i Rotwanda. Ciągle jeszcze szukaá
swojego miejsca. Tutaj zapewne dowiedziaá siĊ o funkcjonującej juĪ od 1920 roku PaĔstwowej Szkole Morskiej
w Tczewie... W 1922 roku wstąpiá na Wydziaá Nawigacyjny.
JuĪ latem 1923 roku braá udziaá w rejsie szkolnego Īaglowca „Lwów” do Brazylii. Niejako z miejsca trafiá na pierwszy
gáoĞny i sáawny, ale takĪe trudny, rejs statku „Lwów”. Wtedy to zapewne przeszedá swój chrzest bojowy po przekroczeniu równika.
Tadeusz Meissner ukoĔczyá SzkoáĊ Morską w Tczewie
w 1925 roku z wyróĪnieniem. NaleĪy podkreĞliü, iĪ byáo to
naprawdĊ wielkie osiągniĊcie. Bowiem szkoáa miaáa charakter elitarny i dbano tutaj o wysoki poziom nauczania.
Atutem szkoáy byáa równieĪ stojąca na wysokim poziomie
praktyka. Absolwent Szkoáy Morskiej mógá z powodzeniem
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páywaü po „morzach i oceanach” Ğwiata! Byá jednak wtedy powaĪny problem z pracą, jako, Īe máoda, odrodzona
Rzeczpospolita nie dysponowaáa wáasną Marynarką Handlową. Nie przypadkiem Ğpiewano wtedy: „SzkoáĊ skoĔczyli, dyplomy dostali, lecz pracy w ojczyĨnie im brak”.
Tak byáo prawie do koĔca lat 20. XX wieku.

Na morza i oceany

T

ak jak inni koledzy T. Meissner podjąá praktykĊ
na statkach francuskich. Páywaá wtedy na jednostkach Towarzystwa Chargeurs Reunis. SzczĊĞliwie od 1 maja 1927 roku zostaá IV oficerem na „Lwowie”,
a potem III i II oficerem na s/s „Katowice” i ponownie
II oficerem na „Lwowie”.
W grudniu 1929 roku Tadeusz Meissner zostaá mianowany I oficerem nowego Īaglowca szkolnego „Pomorze”
(póĨniej „Dar Pomorza”). U boku kpt. Konstantego Maciejewicza wyróĪniá siĊ przy ratowaniu tego statku podczas
sztormu u brzegów Bretanii i doprowadzenia go do stoczni w Naskov. Za tą postawĊ peánego poĞwiĊcenia otrzymaá
Srebrny KrzyĪ Zasáugi. TĊ dramatyczną podróĪ opisaá w popularnym miesiĊczniku „Morze”. Z czasem wyszáa broszura
pt. „Pierwszy rejs Daru Pomorza”.
W 1929 roku ustabilizowaá sytuacjĊ rodzinną. OĪeniá
siĊ z Ireną Cichocką. Miaá z tego maáĪeĔstwa trzech synów:
Krzysztofa, Jana Jacka i Wojciecha. Wszyscy oni zostali
starannie wyksztaáceni. Zapewne ku radoĞci ojca, najstarszy
Krzysztof zostaá kapitanem Īeglugi wielkiej.
W 1930 roku otrzymaá dyplom kapitana Īeglugi wielkiej. Na Īaglowcu „Dar Pomorza” awansowaá do rangi jego
I oficera. W takim charakterze teĪ uczestniczyá w gáoĞnej
i zakoĔczonej peánym sukcesem podróĪy transoceanicznej
dookoáa Ğwiata w latach 1934-1935. Rejs ten byá wielkim
sprawdzianem zalet i umiejĊtnoĞci uczniów oraz kadry
Szkoáy Morskiej. Meissner zaprezentowaá swoje wraĪenia
i przeĪycia z tej niezwykáej wyprawy w ksiąĪce pt. „Dookoáa Ğwiata na Darze Pomorza”.
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ABSOLWENT SZKOãY MORSKIEJ
W grudniu 1935 roku zostaá mianowany I oficerem budującego siĊ w Monfalcone transatlantyku „Batory”. Páywaá
na nim do maja 1937 roku. Byáy to gáównie rejsy na linii
Gdynia-Ameryka. W koĔcu lat 30. zostaá samodzielnym kapitanem frachtowca „ĝląsk” i kolejno „Cieszyn”, na którym
to w Antwerpii zastaá go wybuch II wojny Ğwiatowej.
W styczniu 1940 roku objąá dowództwo statku s/s „Warszawa” i páywaá po Morzu ĝródziemnym. Na tym statku ewakuowano polskich uchodĨców z Pireusu i Splitu do Marsylii,
a potem do Bejrutu. Po kapitulacji Francji w czerwcu 1940
roku udaáo siĊ Meissnerowi uprowadziü statek „Warszawa”
spod wáadzy rządu Vichy. Po dotarciu do Hajfy páywaá juĪ
w sáuĪbie brytyjskiej. Gáównie przewoziá on uchodĨców
z terenów Turcji. Potem przewoziá wojsko i materiaá wojenny do Tobruku, na KretĊ i do Grecji kontynentalnej. Byáy to
niebezpieczne rejsy pod nosem niemieckich lodzi podwodnych.
26 grudnia 1941 roku, podczas kolejnego rejsu do Tobruku, „Warszawa” zostaáa storpedowana i zatopiona.
SzczĊĞliwie zaáogĊ ewakuowano na statek „Peona”. Za akcjĊ ratowania s/s „Warszawa” i pracĊ na tym odcinku frontu, T. Meissner zostaá odznaczony KrzyĪem Walecznych
i brytyjskim odznaczeniem Order of British Empire. Swoje
przeĪycia z tego dramatycznego rejsu opisaá w londyĔskim
tygodniku „Polska Walcząca – ĩoánierz Polski na obczyĨnie” w artykule pt. „s/s Warszawa tonie!”.
Po przybyciu do Londynu w kwietniu 1942 roku, Tadeusz Meissner zostaá inspektorem poáączonych towarzystw
„ĩegluga Polska” i „Polsko-Brytyjskie Towarzystwo OkrĊtowe POLBRYT”. FunkcjĊ tĊ peániá do koĔca wojny.

W tzw. Polsce Ludowej

T

adeusz Meissner w 1945 roku jednoznacznie opowiedziaá siĊ za powrotem do nowej, trudnej rzeczywistoĞci w Polsce. Braá aktywny udziaá w przygotowaniu polskich statków i zaáóg do powrotu do kraju. Na
Īyczenie wáadz PRL pozostaá nieco dáuĪej w Londynie jako
inspektor pokáadowy „Towarzystwa Gdynia-Ameryka Linia
ĩeglugowa (GAL)”. Udając siĊ frachtowcem „Kielce” do
Belgii, przeĪyá jego zatoniĊcie po kolizji koáo Dower. NastĊpnie nadzorowaá remonty polskich statków w Antwerpii
i Bremenhaven.
W paĨdziernku 1946 roku, wraz z rodziną, powróciá do
Gdyni. Zostaá zatrudniony jako inspektor w centrali GAL.
W latach 1947-1949 zastĊpowaá staáego kapitana „Batore-

go”. Nastaáy wtedy trudniejsze czasy dla Īeglugi, m.in. z powodu likwidacji linii nowojorskiej. Na początku 1951 roku
zostaá gáównym nawigatorem Centralnego Zarządu Polskiej
Marynarki Handlowej.
Dnia 23 czerwca 1953 roku Meissner zostaá kapitanem
„Batorego”. Po niezawinionym przez siebie wypadku (1954
r.) na „Batorym”, na Morzu ĝródziemnym, gdzie zginĊáo kilku marynarzy, zostaá pozbawiony dowództwa statku. Otrzymaá takĪe zakaz páywania. PóĨniej Izba Morska uwolniáa
go z zarzutów. W trudnych latach 50. wykáadaá nawigacjĊ
i wiedzĊ z budowy okrĊtów w PaĔstwowej Szkole Morskiej
w Gdyni.
Po paĨdzierniku 1956 roku doczekaá siĊ peánej rehabilitacji i satysfakcji. W macierzystej Szkole w Gdyni obdarzono go szczególnym zaufaniem i wybrano... przedstawicielem
„ludzi morza”. W latach 1957-1961 byá posáem do Sejmu
PRL. Peániá nawet funkcjĊ wiceprzewodniczącego sejmowej
Komisji Gospodarki Morskiej i ĩeglugi. W tych teĪ latach
zastĊpowaá podczas urlopu staáego kapitana „Batorego”.
Tadeusz Meissner udzielaá siĊ równieĪ w pracy spoáeczno-zawodowej. Pisaá takĪe artykuáy do prasy fachowej
i wspomnienia do czasopisma „Morze”. Na jĊzyk polski
przetáumaczyá kilka popularnych ksiąĪek z Ğwiatowej literatury marynistycznej, jak np. ksiąĪkĊ Alaina Bombarda
pt. „Dobrowolny rozbitek”, czy teĪ wspólnie z Marią BoruszyĔską ksiąĪkĊ R. Dana’y pt. „PamiĊtnik Īeglarza”. Przygotowaá teĪ do druku podrĊcznik kpt. Ī.w. Józefa Giertowskiego pt. „Nawigacja terrestryczna”.
Tadeusz Meissner zmará przedwczeĞnie 19 sierpnia 1966
roku w Gdyni. Pochowany zostaá w Alei ZasáuĪonych na
Cmentarzu WitomiĔskim w Gdyni. Posiadaá liczne odznaczenia i wyróĪnienia, jak np. Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej, KrzyĪ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Záotą OdznakĊ ZasáuĪonego Pracownika Morza.

Podsumowanie
Tadeusz Meissner byá znakomitym fachowcem, ciekawym czáowiekiem, cenionym wykáadowcą i pedagogiem.
JuĪ w okresie II Rzeczypospolitej naleĪaá do elity polskiej
kadry morskiej. Udaáo siĊ jemu szczĊĞliwie przeĪyü wojnĊ.
Na posterunku wojennym potrafiá wytrwaü do koĔca. Po
1945 roku walnie przyczyniá siĊ do odbudowy i rozwoju
Polskiej Marynarki Handlowej. Miaá takĪe sukcesy na niwie
spoáecznej i wydawniczej. Niewątpliwie dobrze zasáuĪyá siĊ
OjczyĨnie, Pomorzu i najbardziej Gdyni!

Prof. Marii Pajækowskiej-Kensik,
bëdæcej w skÙadzie Rady Programowej naszego pisma,
wyrazy wspóÙczucia z powodu ýmierci mëĉa dra hab. inĉ. Romana Kensika
prof. nadzw. Politechniki Gdaóskiej
skÙada redakcja
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Tczewski Ğlad związany z Katyniem
W niniejszym artykule zostanie przybliĔona osobowoĈè Olimpii Swianiewicz. Nieodzowna jest tutaj ĈwiadomoĈè wiñĔñca siö ze szczególnñ rolñ w historii Polski jej möĔa, Stanisäawa. Profesjonalna i patriotyczna
dziaäalnoĈè Olimpii Swianiewicz w dziedzinie kulturowego krajoznawstwa zwiñzanego z regionalizmem wpisuje siö w bezpoĈredniñ dziaäalnoĈè statutowñ powstaäych stowarzyszeþ o profilu kaszubskim i kociewskim.
Szczególnie waĔne znaczenie miaäa jej pionierska dziaäalnoĈè w powstaniu i funkcjonowaniu takich organizacji jak: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Ze wzglödu na rodowód kaszubsko-pomorski, jak i okres osobistego przeĔywania powojennej rzeczywistoĈci, przygotowany temat jest mi szczególnie bliski. WiñĔe siö to zarazem z bliskoĈciñ znanych w Ĉrodowisku
tczewskim osobowoĈci: Kazimierza Denka i Romana Landowskiego.
Satysfakcjñ dla Ĉrodowiska tczewskiego moĔe byè fakt, iĔ Olimpii Swianiewicz szczególnie trudny i niebezpieczny okres udaäo siö przeĔyè w pomyĈlnej rzeczywistoĈci.

W

tym roku Tczew obchodzi jubileusz 750-lecia
nadania praw miejskich oraz 90-lecia powrotu
miasta do Macierzy.
PoĞród róĪnorodnych osiągniĊü chlubĊ miastu przyniosáo wysoko cenione szkolnictwo. O osiągniĊciach tczewskich szkóá przesądziáa dobrze wykwalifikowana, oddana
máodzieĪy, kadra nauczycielska.
Zgromadzenie takiej kadry w okresie powojennym byáo
szczególnie trudne. Miaáo to bowiem miejsce po okresie
planowego i celowego unicestwienia polskiej inteligencji.
Oprócz miejscowych nauczycieli, którzy przeĪyli trudny
okres wojenny, korzystne znaczenie dla poziomu edukacji miaá udziaá pozyskanych nauczycieli osiedleĔców ze
wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Byli to nauczyciele
wywodzący siĊ z wiodących oĞrodków akademickich Wilna
i Lwowa.
W szkolnictwie Ğrednim Tczewa poczesne miejsce zajĊáo powstaáe w 1945 roku PaĔstwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie, jedyna na Kociewiu Ğrednia
szkoáa o profilu ekonomicznym. W szkole tej przeksztaáconej na PaĔstwowe Gimnazjum Administracyjno-Handlowe,
a nastĊpnie PaĔstwowe Technikum Handlowe, w 1949 roku
zostaáa zatrudniona Olimpia Swianiewicz jako nauczycielka
geografii i biologii.
W okresie przedwojennym pochodząca z terenów WileĔszczyzny Olimpia Swianiewicz (ur. 1902, zm. 1974) na
Uniwersytecie Stefana Batorego ukoĔczyáa studia z dziedziny geografii oraz uzyskaáa dyplom do nauczania biologii. W tym czasie pracowaáa na WileĔskim Uniwersytecie
oraz okresowo byáa nauczycielką geografii w gimnazjum.
Po okresie lat wojennych spĊdzonych na WileĔszczyĨnie
szczególny okres jej Īycia przypadá na czas zamieszkania
z czwórką dzieci w Tczewie.
Losy wojenne spowodowaáy rozáąkĊ z mĊĪem Stanisáawem Swianiewiczem powoáanym 2 sierpnia 1939 roku do
wojska. Stanisáaw Swianiewicz, profesor ekonomii Uniwersytetu WileĔskiego, a takĪe dziennikarz i publicysta
polityczny, poprzez wspaniaáą biografiĊ zalicza siĊ do zasáuĪonych postaci dla paĔstwowoĞci polskiej. W swym dorobku naukowym szczególne znaczenie miaáy badania nad
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ekonomicznymi uwarunkowaniami gospodarek istniejących
wówczas systemów totalitarnych ZSRR i III Rzeszy.
W wieku 20 lat czynnie uczestniczyá w wojnie polskobolszewickiej, za co zostaá odznaczony KrzyĪem Walecznych. W Kampanii WrzeĞniowej w 1939 roku uczestniczyá
na froncie jako dowódca kompanii. Po klĊsce wojennej,
wskutek nieudanej próby przedarcia siĊ ze swoim oddziaáem do granicy wĊgierskiej, staá siĊ uczestnikiem niewoli
sowieckiej. Wraz z liczną grupą polskich oficerów zostaá
osadzony w Kozielsku. 29 kwietnia 1940 roku w kolejnej
grupie oficerów zostaá wywieziony do stacji Gniazdowo
koáo Katynia. Tam nieoczekiwanie zostawiono go w pociągu. Pozostaáych uczestników podroĪy zaáadowano do
autobusu z zamalowanymi szybami i wywieziono w niewiadomym kierunku i celu. NastĊpnie poprzez wiĊzienie
w SmoleĔsku zostaá osadzony w wiĊzieniu NKWD na
àubiance w Moskwie. Tam za prowadzenie badaĔ nad gospodarką ZSRR, co uznano za szpiegostwo, zostaá skazany
na 8 lat ciĊĪkiego áagru na dalekiej póánocy. W 1942 roku,
w wyniku podjĊtych po porozumieniu Sikorski-Majski na
wysokim szczeblu intensywnych zabiegów, pomimo stwarzanych utrudnieĔ, udaáo mu siĊ opuĞciü teren ZSRR i zamieszkaü w Londynie.
W ten sposób, jako ostatni autentyczny Ğwiadek zbrodni katyĔskiej, po jej ujawnieniu w 1943 roku, staá siĊ Ĩródáem prawdy o masowej martyrologii polskich oficerów
w Katyniu. Jego relacje byáy podstawą udokumentowanych
wydawnictw oskarĪających ZSRR w sprawie zbrodni katyĔskiej. Ze wzglĊdu na dobro bliskich przed powoáaną we
wrzeĞniu 1951 roku specjalną komisją Kongresu USA do
zbadania zbrodnii katyĔskiej zeznania skáadaá wystĊpując
w masce.
Dzieáem jego Īycia staáa siĊ wydana przez Paryską KulturĊ ksiąĪka „W cieniu Katynia” przedstawiająca rzetelną,
obiektywną prawdĊ, w której stwierdziá, Īe zbrodnia katyĔska byáa zemstą Stalina za wojnĊ w 1920 roku. PublikacjĊ
tĊ zadedykowaá swojej Īonie Olimpii. KsiąĪka w nielegalny
sposób trafiáa do kraju, przez co szczególnie w latach 80.
stanowiáa dowód potwierdzający zakáamanie wáadz w sprawie sprawców zbrodni katyĔskiej. Krótko przed wydaniem
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ZACHOWAç W PAMIõCI POTOMNYCH
ksiąĪki oraz przed wyjazdem do Danii na tzw. przesáuchania
sacharowskie, dotyczące naruszania praw czáowieka w krajach Bloku Wschodniego, przeĪyá zamach otrzymując cios
w tyá gáowy od nieznanego sprawcy.
Pobyt Olimpii Swianiewicz do 1957 roku w Tczewie
miaá miejsce w szczególnie trudnym dla Polski czasie, związanym z przeĞladowaniami i represjami okresu stalinowskiego. W związku z dziaáalnoĞcią mĊĪa na Zachodzie odnoszącą siĊ do zbrodnii katyĔskiej nie zostaáa zidentyfikowana,
przez co szczĊĞliwie uniknĊáa groĪących represji. W warunkach odczuwanego zagroĪenia wykazaáa siĊ wspaniaáą dziaáalnoĞcią jako wybitny pedagog oraz aktywny organizator
z dziedzinie kulturowo-krajoznawczej. Posiadając bogatą
wiedzĊ potrafiáa równieĪ przekazaü uczniom patriotyczne
wartoĞci, a zarazem ksztaátowaü ich osobowoĞü w poczuciu
odpowiedzialnoĞci, tolerancji, ufnoĞci i wiary w ludzi.
W istniejącej rzeczywistoĞci satysfakcjonującą pomyĞlnoĞü osiągnĊáa aktywnie uczestnicząc w istniejących wówczas krajowych organizacjach o profilu turystyczno-krajoznawczym i profesjonalno-geograficznym. UmoĪliwiáo to
utworzenie z jej inicjatywy w istniejącej strukturze koáa krajoznawczego máodzieĪy szkolnej. Uczestnictwo w pracach
tego koáa cieszyáo siĊ duĪym zainteresowaniem. Atrakcyjne
staáy siĊ wieczornice o charakterze historyczno-krajoznawczym i w Ğlad za tym, organizowane wycieczki. Oprócz
wyjazdów o charakterze krajowym, w sposób szczególny
uwzglĊdniano historiĊ i walory kulturowo-krajoznawcze
Kaszub i Kociewia.
DziaáalnoĞü Olimpii Swianiewicz w strukturach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (póĨniej PTTK), jak
i Polskiego Towarzystwa Geograficznego poprzez peánione
funkcje oraz szczególne wyróĪnienia znajdowaáa uznanie
w skali szkoáy, miasta i województwa.
ZasáuĪyáa równieĪ na wdziĊcznoĞü ze strony absolwentów szkoáy zdających egzaminy z geografii na wyĪsze uczelnie, dla których nie szczĊdziáa wáasnego czasu na dodatkowe
przygotowania.
W okresie miĊdzy miesiącem majem a czerwcem 1956
roku Pani Olimpia Swianiewicz z wáasnej inicjatywy osobiĞcie przygotowywaáa mnie do egzaminu z geografii na
studia. Ubieganie siĊ o przyjĊcie na studia na mocno obleganym Wydziale Morskim WyĪszej Szkoáy Ekonomicznej
w Sopocie wymagaáo posiadania szczegóáowej wiedzy
z dziedziny handlu i transportu miĊdzynarodowego.
Spotkania z Panią Swianiewicz zbiegáy siĊ z krwawym
stáumieniem protestów robotniczych w Poznaniu. Spowodowaáo to, Īe oprócz nauki rozmawialiĞmy na tematy osobiste. Opowiedziaáem o szykanach na wsi, jakie spotykaáy
szczególnie wiĊkszoobszarowych rolników, co ze wzglĊdu
na 20-hektarowe gospodarstwo odnosiáo siĊ do moich rodziców. Mnie osobiĞcie wykluczono z moĪliwoĞci przyjĊcia do
szkoáy Ğredniej. Podjecie nauki w Technikum Handlowym
w Tczewie umoĪliwiáy mi nadzwyczajne okolicznoĞci związane z dodatkowym naborem od miesiąca listopada oraz
záoĪonym przeze mnie wczeĞniej zaĪaleniem do wáadz paĔstwowych.
Wykazując duĪe zrozumienie w mojej sprawie Pani
Swianiewicz zwierzyáa mi siĊ równieĪ z wáasnych losów
,jak i losów Polaków na Wschodzie po wkroczeniu we wrzeĞniu 1939 roku Armii Czerwonej. WyraĪaáa duĪy niepokój
o moĪliwoĞü spotkania siĊ z mĊĪem, uczestnikiem Kampanii
WrzeĞniowej. Miaáem ĞwiadomoĞü, iĪ przekazując takie informacje obdarzyáa mnie znaczącym zaufaniem.
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W roku 1957, po 18 latach rozáąki, mająca miejsce
w paĨdzierniku 1956 roku OdwilĪ umoĪliwiáa jej wyjazd do
mĊĪa do Indonezji. Peániá on tam wówczas funkcjĊ rzeczoznawcy UNESCO z ramienia ONZ. W okresie powojennym
profesor Stanisáaw Swianiewicz wykáadaá na uniwersytetach
angielskich i na Saint Mary’s University w Halifaksie w Kanadzie. W ostatnim okresie Īycia Olimpia Swianiewicz wraz
z mĊĪem mieszkaáa w Kanadzie.
Dzieląc siĊ wspomnieniami, jako uczeĔ Pani Olimpii,
bardzo bliskie dla mnie są wyraĪające szczególne uznanie
opinie i wspomnienia zasáuĪonych dla miasta Tczewa absolwentów szkoáy: prof. Kazimierza Denka z Poznania oraz
nieĪyjącego autora wydawnictw literacko-historycznych
Romana Landowskiego. Zostaáy one zamieszczone w 1991
roku w tczewskim piĞmie spoáecznym „Uwaga” jako uzupeánienie portretu biograficznego Olimpii Swianiewicz autorstwa Jana Kaznochy.
Wyniesione z dziaáalnoĞci kulturowo-regionalnej Pani
Olimpii wiadomoĞci i pasje spowodowaáy, iĪ po 1956 roku,
bĊdąc na WybrzeĪu, staáem siĊ aktywnym czáonkiem i dziaáaczem kierowanego przez zasáuĪonych dziaáaczy Lecha
Bądkowskiego i IzabelĊ Trojanowską Zrzeszenia Kaszubskiego-Pomorskiego. Organizacja ta w istniejącej rzeczywistoĞci przy wzglĊdnej niezaleĪnoĞci skupiaáa osobowoĞci
cieszące siĊ duĪym szacunkiem i autorytetem.
W roku 2004 prokuratura Rosji odstąpiáa od prowadzonego Ğledztwa w sprawie zbrodnii na polskich oficerach.
Oprócz podejmowanych dziaáaĔ na szczeblu miĊdzynarodowym przez rodziny katyĔskie waĪne znaczenie dla potwierdzenia prawdy historycznej ma film Andrzeja Wajdy „KatyĔ”. Z zainteresowaniem spotkaá siĊ równieĪ wyĞwietlany
w TVP film pt. „Ostatni ĝwiadek”, poĞwiecony związanej
z Katyniem drogi Īyciowej prof. Stanisáawa Swianiewicza.
W realizacji tego filmu w sposób czynny uczestniczyli Īyjący czáonkowie rodziny maáĪeĔstwa Swianiewiczów. W ten
sposób waĪna dla historii Polski postaü profesora Stanisáawa
Swianiewicza w wiĊkszym stopniu przebiáa siĊ do ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa.
W okresie przed planowanymi uroczystoĞciami 70-lecia
zbrodni katyĔskiej postaü prof. Stanisáawa Swianiewicza
zostaáa upubliczniona w kilku znaczących artykuáach prasowych. Zamieszczono równieĪ przypadki unicestwienia na
Zachodzie przez NKWD Ğwiadków z terenu zbrodni.
Szczególnego znaczenia nabiera powoáanie siĊ na opiniĊ
prof. Swianiewicza o motywach zbrodni katyĔskiej przez
Prezydenta Lecha KaczyĔskiego w przemówieniu, które
zamierzaá wygáosiü na uroczystoĞciach katyĔskich w dniu
10 kwietnia br.
Znalazáo to wyraz w stwierdzeniu Zbrodnia katyĔska
jest – pisaá o tym wyáączony w ostatniej chwili z transportu Ğmierci prof. Stanisáaw Swianiewicz – czĊĞcią akcji (...)
oczyszczania przedpoli potrzebnych dla dalszej ekspansji
imperializmu sowieckiego.
Przedstawiona osobowoĞü Olimpii Swianiewicz wpisuje
siĊ jako postaü, która pozostawiáa znaczący Ğlad w historii miasta Tczewa, jak i pomorskiego Ğrodowiska Kaszub
i Kociewia. WiąĪą siĊ z tym mające w 2010 roku rocznice:
750-lecie miasta Tczewa, 70 rocznica zbrodni kataĔskiej,
65-lecie Ğredniego szkolnictwa ekonomicznego w Tczewie.
Artykuá opublikowany w: MiesiĊczniku „Pomerania”
nr 5/2010, s. 6 oraz w Magazynie „Forum Pomorskie”
nr 4/2010, s. 7.
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Tradycja czy nowoczesnoĞü?
Relacja z konferencji

Nie kaĔdy z nas zdaje sobie sprawö z tego, Ĕe maäe biblioteki, mieszczñce siö na terenie
jednej gminy, inspirujñ rozwój Ĕycia kulturalnego w spoäeczeþstwie lokalnym. To wäaĈnie
na barkach bibliotek gminnych spoczywa waĔna misja dziaäalnoĈci edukacyjnej i kulturowej w maäych miejscowoĈciach.

P

roblem ten podjĊto w czasie konferencji, 21 czerwca 2010 roku w Zblewie, która odbyáa siĊ pod hasáem „Rola biblioteki gminnej a kultura wspóáczesna”. Patronat honorowy nad spotkaniem objĊli: Senator
RP Andrzej Grzyb oraz Wójt Gminy Zblewo Krzysztof
Trawicki. DziĊki ich wspólnemu zaangaĪowaniu, przy aktywnym wsparciu ze strony Gminnej Biblioteki Publicznej
z kierownikiem Emilią Bielską, spotkanie to mogáo mieü
miejsce w roku IV Kongresu Kociewskiego.
WĞród goĞci znaleĨli siĊ przede wszystkim przedstawiciele Ğwiata nauki i kultury, bibliotekarze lokalnych bibliotek gminnych, miejskich oraz Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w GdaĔsku, którą reprezentowaáa wicedyrektor BoĪena Orczykowska oraz
kierownik Dziaáu Instrukcyjno-Szkoleniowego Krystyna
Redmann-Józefczyk. W wydarzeniu wziąá takĪe udziaá
przedstawiciel Marszaáka Województwa Pomorskiego
– Marcin Dąbrowski. Konferencja odbyáa siĊ pod patronatem medialnym WieĞci z Kociewia oraz Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego z Tczewa.
W trakcie konferencji odbyáo siĊ piĊü wystąpieĔ,
w czasie których poruszono waĪne kwestie dotyczące dziaáalnoĞci bibliotek gminnych. Swoimi spostrzeĪeniami na temat ich funkcji i specyfiki podzieliá siĊ
z uczestnikami prof. Tadeusz Linkner. W okraszonym
humorem wystąpieniu mówiá on nie tylko o stereotypie
bibliotekarki w oczach máodych ludzi, ale takĪe o roli
maáej biblioteki przed laty i dziĞ. DuĪe zainteresowanie wzbudziá referat nt. biblioterapii dr Iwony Zachciaá
z Uniwersytetu GdaĔskiego (patrz obok). Wskazaáa ona nowe metody i obszary wykorzystania ksiąĪek
i czasopism za pomocą nowoczesnych technik. Temat
bibliotek i Ĩródeá wirtualnych w dziaáalnoĞci edukacyjnej bibliotek gminnych poruszyá kolejny goĞü z tego
Uniwersytetu GdaĔskiego – dr Helena Draganik. Dobrze przyjĊte zostaáo takĪe wystąpienie mgr Krystyny
Redmann-Józefczyk, która przybliĪyáa nowe zadania
bibliotek gminnych z perspektywy WiMBP w GdaĔsku.
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Na koĔcu czĊĞci wystąpieĔ zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej w ostatnim czasie wĞród gimnazjalistów z Gimnazjum im. Wincentego KwaĞniewskiego w Zblewie. Badania miaáy na celu nakreĞlenie
kontekstu zmian potrzebnych w dziaáalnoĞci gminnej
biblioteki, tak aby odpowiadaáa ona potrzebom máodzieĪy. Uczniowie wskazali na potrzebĊ powiĊkszenia
zbiorów biblioteki, nie tylko o drukowane nowoĞci wydawnicze, ale i ksiąĪki elektroniczne, sygnalizując tym
samym, Īe ich Īyczeniem jest, aby instytucja ta áączyáa
tradycjĊ i nowoczesnoĞü.
Na zakoĔczenie spotkania odbyáa siĊ oĪywiona dyskusja z udziaáem zaproszonych goĞci. Początkowo toczyáa siĊ ona wokóá problemu likwidacji bibliotek przyszpitalnych. NastĊpnie ewoluowaáa ona w stronĊ zagadnieĔ
związanych z ksiąĪką tradycyjną a przyszáoĞcią bibliotek
wirtualnych i ksiąĪek elektronicznych w ogóle. Podejmując tĊ kwestiĊ, BoĪena Gierczak z Biblioteki Publicznej
w Kokoszkowach stwierdziáa, Īe potrzeba miejsca na
jedno i drugie, gdyĪ tempo Īycia, szczególnie ludzi máodych, wymusza potrzebĊ przepáywu szybkiej informacji.
Z kolei Andrzej Grzyb postawiá ku rozwadze zebranych
waĪne pytanie: czy juĪ dziĞ znamy odpowiedĨ na pytanie, na ile dane zdigitalizowane okaĪą siĊ technologią
glinianą czy trwaáą? – To postĊp technologii informatycznej zadecyduje jak bĊdzie dalej – mówiá senator. Z kolei
dr Helena Draganik przekonywaáa, Īe wraz z rozwojem
nowych technologii przechowywanie tego rodzaju danych tanieje.
Jak widaü, omawiana konferencja zasygnalizowaáa wiele problemów. PoniewaĪ duĪe zainteresowanie
wzbudziáy zaprezentowane referaty, a podsumowująca
spotkanie dyskusja zaowocowaáa poruszeniem waĪnych zagadnieĔ, narodziáa siĊ idea sporządzenia publikacji pokonferencyjnej. JuĪ jesienią poznamy zatem
refleksje dotyczące pracy i wizji przyszáoĞci bibliotek
na Kociewiu, pisane piórem uczestników spotkania
w Zblewie.
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zy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne
w bibliotekach? Na to pytanie wielu bibliotekarzy
odpowiada twierdząco, bowiem widzą koniecznoĞü
rozwoju dziaáalnoĞci wychowawczo-terapeutycznej. Obserwując swych czytelników rozbudzają w sobie chĊü niesienia
pomocy „samotnym w táumie”, nieĞmiaáym, zakompleksionym
i szukającym zagubionego gdzieĞ po drodze sensu Īycia2.
Pomoc biblioterapeutyczna potrzebna jest dzieciom,
począwszy od wieku przedszkolnego, przez pierwsze lata
szkolne, aĪ po nastolatków, i to nie tylko ze Ğrodowisk dysfunkcyjnych, osobom dorosáym walczącym z utrudniającym
Īycie problemem (m.in. samotnoĞcią, staroĞcią, brakiem
miejsca zamieszkania). Biblioterapia potrzebna jest osobom chorym leĪącym w szpitalu, które czekają nie tylko
na wsparcie medyczne, ale teĪ duchowe, psychologiczne
i terapeutyczne. Osobom niepeánosprawnym, szczególnie
tym, które na skutek choroby, czy wypadku utraciáy wiarĊ
w moĪliwoĞü normalnego funkcjonowania w nowej dla nich
rzeczywistoĞci, a teĪ kaĪdemu z nas, gdy znajdziemy siĊ
w sytuacji, z której, jak nam siĊ wydaje, nie ma wyjĞcia.
Irena Borecka w jednej ze swoich ksiąĪek podkreĞla, Īe
edukacjĊ biblioterapeutyczną naleĪy prowadziü od najmáodszych lat, by ksztaátowaü zainteresowania i zamiáowania
oraz gotowoĞü do niesienia pomocy innym ludziom3.
Gáówna odpowiedzialnoĞü za wychowanie dziecka, za
jego prawidáowy rozwój spoczywa na rodzinie poniewaĪ
stwarza ona wiĊzi, których nie moĪe zapewniü Īadna instytucja, buduje naturalne Ğrodowisko do rozwoju, pozytywnie
uzaleĪnia dzieci od rodziców. Dziecko stara siĊ postĊpowaü
tak, aby byli zadowoleni i okazywali mu miáoĞü. W ten sposób uczy siĊ stawiania i osiągania celów, przyswaja normy
i wzorce postĊpowania. Jak twierdzi Urie Bronfenbrenner
kaĪde dziecko potrzebuje kogoĞ, kto miaáby bzika na jego
punkcie i zapewniaá bliski kontakt4. Dzieci podczas zajĊü
biblioterapeutycznych na temat rodziny powiedziaáy warto
mieü rodzinĊ, poniewaĪ wtedy czáowiek jest bogaty, bo rodzina to najwiĊkszy skarb (...) kiedy siĊ ma rodzinĊ, to jest dla
kogo Īyü i kogo kochaü5.
ĝrodowisko rodzinne jest czynnikiem wpáywającym na
zachowanie siĊ dzieci, co jest bardzo widoczne, kiedy w rodzinie panują nieodpowiednie relacje (trudne warunki bytowe, ubóstwo, problem alkoholowy, przynaleĪnoĞü do rodziny
niepeánej, bądĨ ryzyko wystĊpowania róĪnych zagroĪeĔ).
U dzieci wychowywanych w takich rodzinach wystĊpuje
poczucie niĪszej wartoĞci, obniĪenie poczucia szacunku do
samego siebie, co czĊsto przejawia siĊ nieĞmiaáoĞcią albo
agresją, a to utrudnia kontakty z rówieĞnikami i osobami dorosáymi. Dzieci te wykazują postawy wycofujące lub zachowują siĊ nadpobudliwe. Są teĪ dzieümi nadwraĪliwymi.
Dorastając w takich warunkach nie otrzymują ani wystarczających bodĨców, ani odpowiedniej opieki, ani miáoĞci
i atmosfery umoĪliwiających im prawidáowe funkcjono-
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wanie. Rodzice zrzucają odpowiedzialnoĞü za wychowanie
i prawidáowy rozwój swoich dzieci na instytucje, na których
spoczywają obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuĔcze.
Wiele dzieci pochodzi z rodzin dobrze sytuowanych.
Rodzice speániają kaĪdą zachciankĊ, rozpieszczają kupując
drogie zabawki, ubrania. Dzieci te są záoĞliwe, pewne siebie, czĊsto zarozumiaáe i nadpobudliwe, odtrącają te, które
pochodzą z biednych rodzin, uwaĪają, Īe wolno im obraĪaü
innych, traktują to jako Īart. Sami uczniowie mówią, iĪ wáaĞnie brak tolerancji, káopoty w szkole i związane z tym odrzucenie przez grupĊ są najczĊstszym problemem, z którym
spotykają siĊ w szkole6.
Zjawiska te moĪna zredukowaü przez uĞwiadamianie
dzieciom procesów emocjonalnych i organizowanie róĪnych
form aktywnoĞci, które pozwolą wyraziü záoĞü i inne emocje
powodujące przemoc w sposób bezpieczny dla nich i otoczenia. By pomóc funkcjonowaü im bez lĊku i obaw stosuje siĊ
róĪne formy treningu twórczoĞci w powiązaniu z tekstem,
który porusza okreĞlony w diagnozie grupy problem. Dzieci
poznają literackich bohaterów, którzy mają takie same jak
one problemy. Analizują ich postĊpowanie poprzez dyskusje,
gry i zabawy. Mają poczucie, Īe nie mówi siĊ o nich, dziĊki
czemu mogą swobodnie siĊ wypowiadaü. Biorą udziaá w zabawie tekstem, który jest punktem wyjĞcia do rozwaĪaĔ nad
sobą i rozwiązaniem istniejącego problemu.
Oddziaáywanie literatury na máodego czytelnika, a takĪe poszukiwanie odpowiedzi na pytania opiera siĊ na uruchomieniu specyficznych mechanizmów psychologicznych,
jak: identyfikacja, naĞladownictwo, asymilacja wiedzy
i mechanizmy odwraĪliwiania. Istotne jest równieĪ modelowanie oraz mechanizm projekcji. Literatura oddziaáuje na
wyobraĨniĊ dziĊki czemu dziecko tworzy obraz bohatera,
przejmuje wiele jego cech i powoli staje siĊ nim samym.
W literaturze przedmiotu czĊsto zwraca siĊ uwagĊ na
terapeutyczne i wychowawcze wáaĞciwoĞci utworów literackich. Oddziaáywanie to polega na dostarczaniu wiedzy,
wzbogacaniu doĞwiadczenia, ukazaniu innych wzorów
myĞlenia, odczuwania, dziaáania. Pozwala teĪ na poznanie
doĞwiadczeĔ bohaterów, daje wzory osobowe, które są niezbĊdne dziecku.
Literatura dostarcza máodemu odbiorcy bodĨców do rozwoju emocjonalnego, przyczynia siĊ do wzbogacania wyobraĨni, do ksztaátowania postaw. Uczy sposobów radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, daje wsparcie poprzez ich akceptacjĊ, kompensuje, czyli dostarcza doznaĔ zastĊpczych.
MoĪe byü równieĪ czynnikiem relaksującym, odciąĪającym,
moĪe oferowaü nowe wzory zachowaĔ, wzbogacaü wiedzĊ,
a takĪe powodowaü eliminowanie niektórych lĊków.
Spojrzenie na prawdy Īyciowe przekazują nam baĞnie,
bajki i opowiadania terapeutyczne, a teĪ inne utwory literatury
piĊknej (proza i poezja) oraz publikacje popularnonaukowe.
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W poznaniu przyczyn zachowaĔ agresywnych i innych
trudnoĞci emocjonalnych pomogą dziaáania biblioterapeutyczne. Dają moĪliwoĞü poznania samego siebie oraz zdobycia umiejĊtnoĞci radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez
uĪycia przemocy. Wszystkie czynnoĞci biblioterapeuty skupiają siĊ wokóá odpowiednio dobranego tekstu. Biblioterapia,
jak podkreĞliáa jedna ze studentek, wykorzystuje leczniczą
moc sáowa, która z pewnoĞcią niejednemu z nas pomogáa7.

Co to jest biblioterapia?
Z definicji wynika, Īe biblioterapia jest to dáuĪszy proces, podczas którego wykorzystuje siĊ ksiąĪkĊ i inne materiaáy alternatywne, by osiągnąü wyznaczony cel, jakim jest
rozwiązanie mniejszych i wiĊkszych problemów osobistych
danej osoby; szuka teĪ skutecznego sposobu pomocy tym,
którzy są w „trudnej sytuacji Īyciowej”.
Osoba prowadząca warsztaty biblioterapeutyczne odpowiedzialna jest za wáaĞciwy ich przebieg, za wáaĞciwy dobór
tekstów literackich i pozaliterackich zgodny z problemem,
który mamy rozwiązaü i zgodny z przygotowaniem czytelniczym uczestników. Bardzo waĪne są teĪ odpowiednie kompetencje i predyspozycje do pracy z ludĨmi. Podobnie jak
chirurg nie przeprowadza operacji bez wczeĞniejszych przygotowaĔ, tak teĪ biblioterapeuta musi wáoĪyü spory wysiáek
we wáaĞciwe przygotowanie programu zajĊü biblioterapeutycznych, dostosowanych do potrzeb wszystkich uczestników
terapii pisze jedna z magistrantek w swojej pracy8, a Maria
Grzegorzewska dodaje (...) Īe aby coĞ zdziaáaü wartoĞciowego trzeba byü kimĞ, trzeba mieü swoje wáasne Īycie, swój wáasny Ğwiat, trzeba mieü mocny fundament przekonaĔ – w coĞ
gorąco wierzyü, czemuĞ gorąco sáuĪyü – trzeba byü sobą9.
Biblioterapeuta powinien otworzyü siĊ na czyjeĞ przeĪycia, na czyjĞ Ğwiat – na wspólne przeĪywanie okreĞlonych
wartoĞci10, powinien dąĪyü do tego, by osoby tworzące grupĊ terapeutyczną dobrze czuáy siĊ w swoim towarzystwie
i miaáy ĞwiadomoĞü, Īe nie są ocenianie ale akceptowane ze
swoimi zaletami i wadami, Īe wáaĞnie tu mogą rozmawiaü
o swoich trudnych sprawach, Īe zostaną wysáuchane i znajdą
pomoc.
Jak bardzo potrzebna i skuteczna jest pomoc biblioterapeutyczna przekonaáy siĊ uczestniczki seminarium magisterskiego i licencjackiego prowadzonego przeze mnie na
studiach stacjonarnych kierunku Filologia polska i zaocznych – Filologia polska ze specjalnoĞcią Bibliotekoznawstwo
i Informacja Naukowa na Uniwersytecie GdaĔskim. Powstaáo 27 prac, w tym 2 dotyczyáy biblioterapii prowadzonej
z przedszkolakami, 11 z dzieümi szkóá podstawowych (mieszkających z rodzicami oraz przebywających w domu dziecka),
1 z uczennicami gimnazjum. 6 prac zawiera wyniki badaĔ
z zajĊü prowadzonych z osobami starszymi (przebywającymi
w domu opieki spoáecznej, mieszkającymi w swoich mieszkaniach, z bezdomnymi przebywającymi w schronisku dla
bezdomnych oraz z samotnymi matkami przebywającymi
w Domu Samotnej Matki w Matemblewie). 6 osób objĊáo badaniami chorych przebywających w szpitalach i terminalnie
chorych leĪących w hospicjum. Wymienione prace dotyczą
biblioterapii grupowej, a tylko 1 biblioterapii indywidualnej.
5 prac dotyczyáo zagadnieĔ teoretycznych.
W grupach przedszkolnych, w których braáy udziaá
dzieci od 2 do 5 lat osoby prowadzące zajĊcia skupiáy siĊ na
problemach związanych ze wspólną zabawą, poszanowaniu
wáasnej odmiennoĞci i róĪnorodnoĞci, poszukiwaniu cech,
które charakteryzują poszczególne dzieci oraz na zwróceniu
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uwagi na fakt, Īe nie to co posiadają, czy jak wyglądają ale
to co sobą reprezentują jest ich najwiĊkszą wartoĞcią. WaĪnym zagadnieniem okazaáa siĊ teĪ pomoc dziecku przetrwaü
trudne chwile związane z rozwodem rodziców. Pokazujemy
rzeczy dobre i záe, uczymy je, jak unikaü popeániania báĊdów,
jak szanowaü innych, jak panowaü nad emocjami, jak dbaü
o higienĊ, i w koĔcu jak staü siĊ samodzielnym. DziĊki naszym zajĊciom biblioterapeutycznym, które za kaĪdym razem
byáy Ğwiadomie i dokáadnie przygotowywane znacznie zbliĪyliĞmy siĊ, zarówno do dzieciaków, jak i do rodziców. Teraz
wizytówką naszego przedszkola staáa siĊ biblioterapia, na
którą rodzice chĊtnie siĊ zgadzają11.
Podczas zajĊü wykorzystano baĞnie H. Ch. Andersena
oraz bajki i opowiadania terapeutyczne.
Dwie osoby pracowaáy z dzieümi klas máodszych, które
pochodziáy z rodzin dobrze sytuowanych, czĊsto wyjeĪdĪaáy za granicĊ z rodzicami, dostawaáy upragnione zabawki
i ubrania. WĞród uczniów byáy teĪ dzieci z rozbitych i ubogich rodzin.
W tej grupie problemem byáy zachowania agresywne,
zawiĞü, záoĞliwoĞü, brak pewnoĞci siebie, niskie poczucie
wáasnej wartoĞci, brak tolerancji, strach przed záymi stopniami i związane z tym odrzucenie przez grupĊ. Podczas zajĊü
miaáy nauczyü siĊ radzenia z negatywnymi cechami charakteru, wspóápracy w grupie, a takĪe oswoiü z wypowiadaniem
siĊ na forum klasy.
Uczniowie dziĊki odpowiednio dobranej literaturze mówili o swoich sáaboĞciach (...) potrafili powiedzieü o sobie
coĞ dobrego, czymĞ siĊ pochwaliü12, mówili o sytuacjach
w których byli z siebie dumni, gdyĪ pozwoli to im uwierzyü
w siebie i nabraü wiĊkszej pewnoĞci, a takĪe nie bĊdą tak
áatwo zaáamywaü siĊ jakimiĞ niepowodzeniami, gdyĪ bĊdą
zdawaáy sobie sprawĊ, Īe mimo drobnych poraĪek odnoszą
równieĪ sukcesy13.
Wydaje siĊ, Īe te zajĊcia byáy jedną z nielicznych okazji aby wypowiedzieü siĊ na róĪne tematy, gdyĪ prawdopodobnie nie zawsze mają przy sobie osobĊ, która je wysáucha
i podyskutuje z nimi14.
UwaĪam, podkreĞla prowadząca zajĊcia, Īe biblioterapia powinna byü najczĊĞciej wykorzystywana podczas pracy
z dzieümi, bo uczy zarówno dzieci, jak i dorosáych, jak moĪna w prosty sposób poradziü sobie nawet z najtrudniejszymi
problemami15.
Podczas zajĊü korzystano z bajek i opowiadaĔ terapeutycznych.
Z dzieümi klas starszych, które pochodziáy z rodzin
rozbitych, zagroĪonych problemem alkoholowym lub w wyniku innych dysfunkcji wykazujących róĪnego rodzaju zaburzenia, pracowaáy cztery osoby (w tym dwie bibliotekarki
biblioteki publicznej) wykorzystując bajki i opowiadania
terapeutyczne. Grupy liczyáy od 10 do 12 osób.
Celem badaĔ byáo ukazanie w jaki sposób doroĞli poprzez
terapiĊ ksiąĪką mogą pomóc rozwiązywaü problemy dzieci,
które nie radzą sobie z rozpoznawaniem wáasnych i cudzych
emocji, mają trudnoĞci w rozwiązywaniu konfliktów, charakteryzują siĊ zaniĪonym poczuciem wartoĞci, wykazują postawy wycofujące lub zachowują siĊ nadpobudliwie i agresywnie. Jak dziĊki poĞrednictwu tekstu dorosáy moĪe nawiązywaü
lub odnowiü wiĊĨ i komunikacjĊ z dzieckiem.
Podczas spotkaĔ dzieci odkryáy, Īe waĪnym elementem
zajĊü jest rozmowa z nimi o ich problemach i radoĞciach16,
(...) chĊtnie teĪ podejmowaáy ...rozmowy na tematy im bliskie.
Akcentowaáy przez to potrzebĊ podzielenia siĊ swoimi przeĪy-
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ciami, rozterkami, radoĞciami i doceniaáy to, iĪ zostają wysáuchane17. Reagowaáy teĪ nieĞmiaáo na fakt, Īe zawsze dziĊkujĊ
dziecku za to, Īe coĞ zrobi. Są do tego nieprzyzwyczajone18.
Swoistą rolĊ terapeutyczną peáni fotel bujany, który stoi
w pracowni. Jest to jedyny moment, gdy dzieci chcąc siĊ na
nim pobujaü, muszą czytaü samodzielnie. OczywiĞcie wszyscy zgáosili chĊü czytania, nawet te dzieci, które mają problemy z rozpoznawaniem liter19.
Okazaáo siĊ, jak pisze autorka jednej z prac, Īe dziaáania biblioterapeutyczne stanowią nieocenioną pomoc
w rozwiązywaniu problemów dzieci z zaburzeniami zachowania, wspierają rozwój emocjonalny, fizyczny i umysáowy
uczestników, pozwalają dzieciom poznaü niebanalne formy
aktywnoĞci oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem, lĊkiem, przemocą oraz innymi trudnoĞciami20. Inna
dodaje Mam nadziejĊ, Īe tematy, które poruszyáam pomogą dzieciom odnaleĨü siĊ w tej trudnej, nawet czasami brutalnej rzeczywistoĞci. MoĪe choü trochĊ uwierzyáy w siebie,
w swoje umiejĊtnoĞci. Pomimo záych doĞwiadczeĔ z dorosáymi,
wierzĊ, Īe znajdą w swoim otoczeniu ludzi, do których bĊdą
mogáy zwróciü siĊ o pomoc, a oni nie zostawią ich z problemami tak jak rodzice, czy nauczyciele. Mam nadziejĊ, Īe zrozumiaáy, iĪ kaĪdy z nas ma prawo do marzeĔ, do szczĊĞcia21.
W OĞrodku Czytelnictwa Osób Niepeánosprawnych
w GdaĔsku prowadzono zajĊcia z grupą 14 dzieci, uczniami
IV, V i VI klasy szkoáy podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum. Prawie wszystkie posiadaáy wadĊ wzroku, niektóre
wadĊ sáuchu, byáy nieĞmiaáe i nadpobudliwe.
NadrzĊdnym celem zajĊü byáo ukazanie wpáywu biblioterapii na zachowanie i rozwój dzieci i máodzieĪy oraz na
integracjĊ uczestników niepeánosprawnych z peánosprawnymi rówieĞnikami. Cel zostaá osiągniĊty poprzez realizacjĊ m.in. takich tematów: RadoĞü dzielenia siĊ; SzczĊĞcie to
mieü przyjaciela; Pomagając innym pomagam sobie; Inny
nie znaczy gorszy; ZáoĞü nie jest záa; KaĪdy jest kimĞ. PosáuĪyáy do tego bajki i opowiadania terapeutyczne, czytanki
z podrĊcznika szkolnego, lektury szkolne i inne teksty.
Autorka pracy, po przeprowadzeniu zajĊü, stwierdziáa,
Īe biblioterapia ma ogromną siáĊ oddziaáywania i poprawiania samooceny kaĪdego uczestnika. Z kaĪdym nastĊpnym
spotkaniem widoczna byáa choüby drobna zmiana. Jedne
dzieci staáy siĊ spokojniejsze, bardziej uwaĪne, inne nabraáy
pewnoĞci siebie, wiary we wáasne siáy i moĪliwoĞci. Dzieci
niedowidzące i niedosáyszące nie czuáy siĊ gorsze od swych
zdrowych rówieĞników, potrafiáy otwarcie mówiü o swych
problemach i obawach. W trakcie wykonywanych zabaw
czuáy siĊ bezpieczne i spokojne, bo wiedziaáy, Īe mogą liczyü
na kolegów. Dzieci bardzo siĊ ze sobą zintegrowaáy22.
Z dzieümi przebywającymi w domu dziecka pracowaáy
trzy osoby. Podczas spotkaĔ mówiáy o przemocy psychicznej, agresji, samotnoĞci, miáoĞci, adopcji, przyjaĨni, naáogach, a teĪ o rodzeĔstwie i szkole. DuĪym problemem w tych
grupach stanowiáo poprawne wysáawianie siĊ i odpowiedni
dobór sáów. DziĊki literaturze, w postaci bajek i opowiadaĔ
terapeutycznych oraz ksiąĪek z serii: PamiĊtnik ksiĊĪniczki
i Bezsennik, mogáy otrzymaü wsparcie, kompensatĊ niezaspokojonych potrzeb, a teĪ cenne wzory zachowaĔ. W wielu
wypadkach nastąpiáa peána identyfikacja z bohaterem literackim23. Bohater literacki, jego potrzeby, problemy stwarzają moĪliwoĞü dyskusji, a ta rozmowĊ o troskach czyni
bardziej naturalną i swobodną.
Na rezultaty dziaáania biblioterapii nie trzeba byáo dáugo
oczekiwaü, pisze jedna z autorek pracy, juĪ po trzech spotka-
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niach dziewczĊta chĊtnie siĊ wypowiadaáy, pracowaáy w grupach bez konfliktów. Zachowanie jednej z uczestniczek ulegáo
znacznej poprawie, przestaáa uĪywaü wulgarnych sáów, staáa
siĊ spokojniejsza, gdy uzyskaáa ĞwiadomoĞü, Īe na pewno
zostanie wysáuchana, nikt nie przerwie jej wypowiedzi ani
nie zgani jej za nią. (...). Dostrzegáy równieĪ problemy koleĪanek24. Wychowankowie zrozumieli, Īe mówienie o sobie,
o swoich cechach, nie jest czymĞ negatywnym25. Prowadząca
zajĊcia zauwaĪyáa, Īe brakuje im rozmów z dorosáymi26, podkreĞliáa teĪ, Īe szybko zdobyáa zaufanie uczestniczek spotkaĔ,
czĊsto chciaáy poznaü moje zdanie na omawiany temat (...).
Kilkakrotnie zdarzyáo siĊ, Īe prosiáy mnie bym zostaáa chwilĊ
po zakoĔczonych zajĊciach i porozmawiaáa z nimi o ich osobistych problemach, daáa radĊ w trudnej sytuacji. Widoczne
byáo, Īe zajĊcia sprawiają im wiele radoĞci i przyjemnoĞci
oraz, Īe przychodzą na nie z ochotą, a takĪe potrzebą rozmowy o swoich problemach27.
DziĊki oddziaáywaniu literatury wychowankowie zauwaĪyli, Īe oni, podobnie jak bohaterowie literaccy są takĪe
w stanie rozwiązaü swoje problemy28; mogą utoĪsamiaü siĊ
z bohaterami, porównywaü swoje zmartwienia z opisanymi
w ksiąĪkach i tym samym ujrzeü rozwiązanie trosk, a szczĊĞliwe zakoĔczenia dadzą im nadziejĊ na lepsze jutro oraz
motywacjĊ do dziaáania i walczenia o wáasne szczĊĞcie29.
Prowadząca zajĊcia stwierdziáa, Īe zajĊcia takie powinny trwaü przez caáy pobyt wychowanków w domu dziecka.
Uczestnikami mogliby byü, zarówno najmáodsi jak i najstarsi mieszkaĔcy placówki30.
Badania prowadzone w gimnazjum miaáy ukazaü jak
wspóáczesne dziewczyny bĊdące w okresie dorastania radzą
sobie z codziennym funkcjonowaniem w rodzinie, szkole,
grupie rówieĞników, jakie mają problemy, marzenia i plany na przyszáoĞü oraz jaką rolĊ w ich Īyciu peáni ksiąĪka,
a w szczególnoĞci powieĞci dla dziewcząt. Podczas spotkaĔ
omówiono m.in. problem przyjaĨni i wzajemnej pomocy,
brak samoakceptacji, zagadnienie pierwszej miáoĞci i wyboru odpowiedniego systemu wartoĞci wykorzystując powieĞci z cyklu „JeĪyciada” Maágorzaty Musierowicz.
Zastosowane przeze mnie pisze prowadząca zajĊcia
(...) metody dydaktyczne miaáy niewątpliwie terapeutyczny
wpáyw na uczestniczki. Mogáam obserwowaü zachodzące
zmiany w zachowaniu poszczególnych osób, które stawaáy
siĊ bardziej otwarte, odwaĪne, spontaniczne, radoĞniejsze
i aktywniejsze31. Na jednym ze spotkaĔ poruszony zostaá
temat o rodzinie. Pokazaá, jak wielką wartoĞü stanowi ona
dla máodej dziewczyny, która oczekuje od najbliĪszych zainteresowania swoją osobą, akceptacji, wsparcia, wzajemnej
pomocy, pragną dzieliü siĊ z nimi troskami i radoĞciami.
Wykorzystane fragmenty zaciekawiáy uczestniczki powieĞciami Musierowicz, utwierdziáy siĊ w przekonaniu, Īe
z tego typu literatury moĪna wynieĞü wiele korzyĞci, bo porusza
problemy, z którymi dziewczyny spotykają siĊ na co dzieĔ.
Omawiane wyĪej zajĊcia odbywaáy siĊ z grupami
uczniów. Tylko jedna praca dotyczy biblioterapii indywidualnej. ZajĊcia prowadzone byáy z dwójką dzieci – 12 lat
(z kaĪdym dzieckiem osobno) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (alkoholizm, rozbite rodziny). Dzieci nieĞmiaáe
z problemami emocjonalnymi, co najbardziej widaü byáo
podczas zajĊü szkolnych (strach przed mówieniem na forum
klasy, brak koleĪanek i kolegów, ukrywanie sytuacji rodzinnej, unikanie kontaktów z dorosáymi).
Celem zajĊü byáo nabycie umiejĊtnoĞci okazywania uczuü,
mówienia o swoich zainteresowaniach, o pozytywnych ce-
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chach charakteru, o swojej rodzinie, przyjmowaniu pomocy,
docenianiu tego co siĊ posiada, uwraĪliwienie na krzywdĊ
innych ludzi, oswojenie z tematem cierpienia i kalectwa. Pomocą w pracy z Magdą byáa „Pollyanna” E. H. Porter, a z Damianem „Tomek w krainie kangurów” A. Szklarskiego.
(...) z kaĪdym spotkaniem widziaáam poprawĊ, jeĪeli chodzi o okazywanie emocji przez dzieci. Coraz Ğmielej odgrywaáy scenki podczas dramy i coraz czĊĞciej i chĊtniej siĊ wypowiadaáy. (...). Jednak niezaprzeczalnym osiągniĊciem jest
to, Īe dzieci choü na trochĊ otworzyáy siĊ i mogáy „oczyĞciü”
ze swoich emocji i z kimĞ szczerze porozmawiaü (...)32.
W szkoáach ponadpodstawowych nie prowadziliĞmy
systematycznych badaĔ. ZajĊcia biblioterapeutyczne przeprowadzane byáy i są na zastĊpstwach oraz na godzinach
wychowawczych. Jak pisze jedna ze studentek, która wykorzystaáa godzinĊ wychowawczą na przeprowadzenie zajĊü
opartych na pracy terapeutycznej z tekstem w klasie pierwszej liceum: I mimo, iĪ byáy to pierwsze i tylko jedne zajĊcia
tego typu (...), to pozwoliáy mi one doceniü znaczenie biblioterapii. Nie znaáam sytuacji i relacji panujących w tej klasie,
jednak w ciągu jednostki lekcyjnej byáam w stanie odkryü
indywidualne i grupowe problemy uczniów. JuĪ w trakcie
üwiczeĔ integracyjnych daáy siĊ zauwaĪyü relacje miĊdzy
czáonkami zespoáu klasowego, jak i charakterystyczne dla tej
grupy podziaáy. (...). W trakcie omawiania tekstu, który wybraáam na te zajĊcia, pojawiáy siĊ (...) jeszcze inne wypowiedzi ze strony róĪnych uczniów, ujawniające ich stosunek do
przyjaĨni, partnerstwa, związków uczuciowych, zdrady etc.
Niejednokrotnie byáy to bardzo impulsywne i nacechowane
emocjonalnie sądy, co Ğwiadczy o oddziaáywaniu dziaáaĔ biblioterapeutycznych na emocje i wytwarzanie sytuacji szczerej, otwartej, bezpruderyjnej rozmowy, której wspóáczesna
máodzieĪ coraz bardziej potrzebuje, a której czĊsto nie ma
okazji prowadziü z zaufanymi, czy najbliĪszymi osobami33.
Problemy osób starszych znalazáy siĊ w krĊgu zainteresowaĔ szeĞciu osób. Dwie z tych prac powstaáy w oparciu
o wyniki badaĔ prowadzonych w bibliotece publicznej.
Z osobami starszymi najczĊĞciej prowadzi siĊ biblioterapiĊ reminescencyjną, która speánia funkcjĊ terapeutyczną.
W tym wieku zauwaĪamy skáonnoĞü do cofania siĊ myĞlą
w przeszáoĞü i dlatego podczas spotkaĔ prowadzący starali
siĊ przekonaü uczestników, Īe ich wspomnienia są ciekawe
i wartoĞciowe spoáecznie, Īe stanowią miĊdzypokoleniowy przekaz wiedzy. Bardzo waĪną rolĊ odgrywają kontakty
z drugą osobą. Czáowiek starszy oczekuje cierpliwego sáuchania, zrozumienia, serdecznoĞci, a przede wszystkim rozmowy,
dyskusji. Nigdy nie zapomnĊ sytuacji, kiedy starsza pani trzymając mnie mocno za rĊkĊ ze ázami w oczach mówiáa..., Īe bardzo siĊ cieszy, Īe moĪe w koĔcu z kimĞ porozmawiaü34.
Jedna z magistrantek, która objĊáa badaniami bezdomnych mieszkających w Noclegowni im. Ğw. Brata Alberta
w GdaĔsku stwierdziáa, Īe dziĊki kaĪdemu spotkaniu stawaliĞmy siĊ sobie bardziej bliscy. Spotkania sprawiáy, Īe
uczestnicy stali siĊ bardziej Ğwiadomi sytuacji, w której siĊ
znajdują, odkryli swoje czáowieczeĔstwo, nie wstydzili siĊ
mówiü o sobie w superlatywach, stali siĊ odwaĪniejsi. Siebie
nawzajem traktowali przyjaĨnie i Īyczliwie.

Przypisy:
1

Referat wygáoszony na konferencji Rola biblioteki gminnej
a kultura wspóáczesna zorganizowanej dn. 21.06.2010 r. przez
Biuro Senatorskie Senatora Andrzeja Grzyba i Gminną Biblioteką
Publiczną w Zblewie.
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Od bezdomnych tak naprawdĊ nauczyáam siĊ dostrzegaü
ludzi, nie kierując siĊ stereotypami i uprzedzeniami. Z Īalem
rozstaáam siĊ z uczestnikami, od których otrzymaáam niezapomnianą lekcjĊ miáoĞci i szacunku do innych ludzi35.
Z przeprowadzonej analizy wyników badaĔ, widzimy,
Īe w zajĊciach biblioterapeutycznych bardzo waĪną, a moĪe
najwaĪniejszą rolĊ speánia rozmowa, ale Aby nasze rozmowy
sáuĪyáy rozwiązaniu jakiegoĞ problemu, podjĊciu trafnej decyzji i zadowoleniu z Īycia, konieczne jest sáuchanie tego, co
mówią inni rozmówcy, próba zrozumienia ich punktu widzenia i szacunek dla ich perspektywy, nawet, gdy jest bardzo
róĪna od naszej36.
Wielu z badanych starszych osób podkreĞlaáo, Īe ksiąĪki
pozwoliáy im przetrwaü trudne momenty Īycia. Przyczyniáy
siĊ do pokonania wáasnych sáaboĞci i lĊków wobec przyszáego losu. Szukając w literaturze podobnych kolei Īycia, nie
zawiedli siĊ. KsiąĪka sprawiáa, Īe osiągnĊli wewnĊtrzny áad
i harmoniĊ, z optymizmem i nadzieją spojrzeli w przyszáoĞü.
Wiele osób zmobilizowaáo siĊ do twórczego i aktywnego
uczestnictwa w Īyciu.
Trafnie pisze o wpáywie ksiąĪki w przeáomowych okresach naszego Īycia W. KrzemiĔska KsiąĪka, ten niezawodny przyjaciel na co dzieĔ, stokroü wiĊkszą przyjaĨĔ okazuje
w nieszczĊĞciu. Chroniąc siĊ w rzeczywistoĞü literacką, czáowiek nie zamyka siĊ w niej, lecz czerpie z niej siáĊ. PrzezwyciĊĪając swój smutek, cierpienie i osamotnienie staje
siĊ wspóátwórcą i twórcą. Wspóátworzy mocą wyobraĨni,
„dopowiada” na swój sposób opisane sytuacje i wydarzenia, oceniając je sercem i rozumem. I ciągle tworzy wáasną
wewnĊtrzną rzeczywistoĞü. Tą uwarunkowaną jego istnieniem37.
PamiĊtajmy, Īe ksiąĪka otwiera siĊ dla kaĪdego, kto ma
odwagĊ poszukaü w niej pomocy, dla ksiąĪki nie ma granicy
wieku, wyksztaácenia, czy Ğrodowiska. Czytamy ksiąĪki, by
odkryü kim jesteĞmy. To, co inni ludzie robią, myĞlą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu kim jesteĞmy
i kim moĪemy siĊ staü... (Urszula K. Le Guin).
Czy biblioteka publiczna moĪe staü siĊ pracownią biblioterapeutyczną, czy dziaáalnoĞü prowadzona przez bibliotekarza tejĪe placówki moĪe pomóc w rozwiązywaniu
trudnych problemów swoich czytelników?
W kaĪdej bibliotece moĪna prowadziü zajĊcia biblioterapeutyczne, ale pamiĊtaü naleĪy o tym, Īe nie kaĪdy moĪe
i powinien byü bibliotekarzem, tak nie kaĪdy bibliotekarz
moĪe i powinien byü biblioterapeutą. Osoba prowadząca biblioterapiĊ powinna wzbudzaü zaufanie i sympatiĊ, rozumieü
troski i káopoty uczestników zajĊü. Musi byü tolerancyjna
i cierpliwa, nie moĪe uczestników oceniaü a akceptowaü ich
takimi jakimi są. Powinna posiąĞü trudną sztukĊ dyskretnego kierowania dyskusją, bez narzucania wáasnych poglądów
i rozwiązaĔ. Musi umieü sáuchaü. Doskonale znaü literaturĊ,
aby dobieraü teksty zgodnie z celami biblioterapeutycznymi. Potrzebna jest teĪ umiejĊtnoĞü stosowania podczas zajĊü
róĪnorodnych form i technik. Musi byü to osoba, która jak
mówi Wita Szulc dobrze zna i ksiąĪki, i ludzi38. Nie jest áatwo byü biblioterapeutą, ale podjĊcie tego trudu naprawdĊ
siĊ opáaca.
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Praca magisterska przechowywana w Zakáadzie Nauki o KsiąĪce
Uniwersytetu GdaĔskiego.
I. Páócienniczak: Wykorzystanie biblioterapii w rozwiązywaniu
problemów dziecka dysfunkcyjnego. Artykuá przygotowany do
publikacji (w posiadaniu autorki referatu).
I. Bobkowska: KsiąĪka w Īyciu czáowieka „sprawnego inaczej” (na
podstawie badaĔ przeprowadzonych w OĞrodku Czytelnictwa Osób
Niepeánosprawnych w Elblągu w 1998 roku). GdaĔsk 1999, s. 107.
Praca magisterska przechowywana w Zakáadzie Nauki o KsiąĪce
Uniwersytetu GdaĔskiego.
B. Szczemier-Szczemierska: Biblioterapia terapią nadziei
dla bezdomnych. GdaĔsk 2007, s. 126-127. Praca magisterska
przechowywana w Zakáadzie Nauki o KsiąĪce Uniwersytetu
GdaĔskiego.
Bariery i pomosty w komunikacji jĊzykowej Polaków. Pod red.
Jerzego BartmiĔskiego, Urszuli Majer-Baranowskiej. Lublin 2005,
s. 64.
W. KrzemiĔska: Literatura a zdrowie psychiczne. Warszawa 1973,
s. 160.
W. Szulc: Czáowiek chory i ksiąĪka. Bibliotekarz 1984 nr 9/10.
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STANISãAW SIERKO

Plener
nad Kociewskim
Morzem
Na tygodniowy I Plener Twórców Ludowych
„Kociewskie Wycinki 2010” zaprosiá artystów
amatorów Zenon Usarkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjacióá Muzeum Kociewskiego w Wycinkach. Malarze, rzeĨbiarze i hafciarki z caáego
Pomorza spĊdzili w tej uroczej wsi owocnie pracowity tydzieĔ.
Wycinki to cicha i spokojna wieĞ kociewska,
przycupniĊta nad brzegiem jeziora KaáĊbie, leĪąca nieopodal Osieka w powiecie starogardzkim.

O

Nad Kociewskim Morzem

kolice Wycinek obfitują w malownicze tereny poprzecinane polnymi drogami, po których jazda konna lub przejaĪdĪka bryczką jest wspaniaáą formą
bliskiego kontaktu z przyrodą. Na przebiegającej nieopodal
Wycinek rzece Wda organizowane są spáywy kajakowe. Trasa spáywu jest áatwa, nie wymaga doĞwiadczenia kajakarskiego, a jednoczeĞnie przebiega przez bardzo malownicze
tereny rezerwatów przyrody. W okolicach Wycinek nie ma
duĪego ruchu samochodowego, co czyni okoliczne drogi polne i leĞne bezpiecznymi i atrakcyjnymi trasami do turystyki rowerowej. W jeziorze KaáĊbie o powierzchnia 466,3 ha,
zwanym Kociewskim Morzem wystĊpują takie gatunki ryb
jak: szczupak, sandacz, lin, karp, wĊgorz, leszcz, páoü, wzdrĊga. Wycinki to raj dla poszukiwaczy ciszy i spokoju na áonie
nieskaĪonej jeszcze natury.

W Wycinkach są jeszcze drewniane chaty,
kryte strzechą
Fot: Zenon Usarkiewicz
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WOKÓã REGIONALIZMU
Zakochany w Kociewiu

T

u wáaĞnie niedawno zamieszkaá Zenon Usarkiewicz.
I pokochaá Wycinki. Pokochaá Kociewie. Swoją miáoĞcią dzieli siĊ szczodrze z innymi. Pan Zenon, jako znakomity fotograf i wydawca niezáomnie dokumentuje piĊkno
Kociewia. Wystawia w caáym kraju swoje fotografie i wydaje piĊkne albumy. A w Wycinkach, pan Zenon zaáoĪyá
osiem lat temu Kociewską IzbĊ TwórczoĞci Ludowej. Ta
niezwykáa galeria zlokalizowana zostaáa w zabytkowym,
ceglanym budynku z 1982 roku, w którym onegdaj mieĞciáa siĊ szkoáa. I wáaĞnie tutaj, na zaproszenie Zenona
Usarkiewicza, przybyli w maju twórcy ludowi z caáego
Pomorza na I Plener Twórców Ludowych „Kociewskie
Wycinki 2010”.

Pieniądze z „Chaty Kociewia”

RzeĨbiarze wykonali przepiĊkne
przydroĪne kapliczki sáupowe.
Fot: Zenon Usarkiewicz

P

rzez caáy tydzieĔ tworzyli tu swoje dzieáa. Na oczach
Īyczliwych mieszkaĔców Wycinek powstawaáy piĊkne
rzeĨby, przebarwne obrazy, a nawet subtelne hafty. RzeĨbiarze mieli za zadanie wykonaü przydroĪne kapliczki ludowe,
hafciarki wykonywaáy hafty kociewskie, a malarze uwieczniali krajobrazy i architekturĊ Gminy Osiek.
– Dzisiaj na realizacjĊ kaĪdego pomysáu potrzebne są
pieniądze. NapisaliĞmy wiĊc projekt do Lokalnej Grupy
Dziaáania „Chata Kociewia” na zorganizowanie takiego
pleneru dla twórców ludowych. Projekt zostaá zaakceptowany przez LGD – informuje Zenon Usarkiewicz. – Niestety,
formalnoĞci związane z realizacją wpáaty pieniĊdzy są czasocháonne. WciąĪ czekamy na decyzjĊ Marszaáka Województwa Pomorskiego. Jednak twórcy ludowi nie mogli czekaü.
Podjąáem wiĊc nieco ryzykowną decyzjĊ zorganizowania
pleneru za wáasne pieniądze, licząc na szybką refundacjĊ.
UwaĪam, Īe zrobiáem sáusznie, o czym Ğwiadczy ogromne
zainteresowanie plenerem oraz spontaniczna radoĞü przybyáych na plener twórców.

Chwalą kociewskie jadáo

W

plenerze uczestniczyáo aĪ 22 twórców. Dosáownie
z caáego Pomorza. Wymieniamy tylko miejscowoĞci, z których przybyli do Wycinek ludowi artyĞci: Tuchola, Pinczyn, Przechlewo, KoĞcierzyna, Skórcz, BaráoĪno,
Kostkowo, Rewa, Reda, Rumia, Rokocin, Frank, Starogard
GdaĔski. OczywiĞcie w plenerze brali takĪe udziaá twórcy
z Wycinek. Komisarzem pleneru byá znany rzeĨbiarz z BaráoĪna, Jurek KamiĔski. Wszyscy twórcy zakwaterowani

zostali w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem”
w Wycinkach.
– I proszĊ napisaü, Īe tu byáo wspaniale, a najlepsze byáo
jedzenie. Przytyáem chyba z 8 kilogramów. ĩona mnie nie
pozna jak wrócĊ do domu – wtrąca siĊ Īyczliwie do rozmowy, Zdzisáaw Karbowiak, malarz z Rewy.
– Potwierdzam – dodaje Tomasz Bednarczyk, rzeĨbiarz
ze Starogardu GdaĔskiego. – WyrzeĨbiáem nietypową kapliczkĊ sáupową. ZostawiĊ ją tutaj w Wycinkach. BĊdzie staáa
koáo muzeum.

Wzbogacanie muzeum
– KaĪdy z twórców pozostawiá minimum dwie swoje
prace aby wzbogaciü nasze zbiory muzealne – mówi Zenon
Usarkiewicz.
– LiczĊ, Īe niektóre z tych prac wzbogacą takĪe zbiory
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim a informacja o tym wspaniaáym plenerze znajdzie siĊ w naszym
Roczniku – powiedziaá Andrzej BaĪyĔski, dyrektor Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim.
– Jestem dumna i usatysfakcjonowana tym, Īe w naszej
gminie Osiek zrealizowana zostaáa tak piĊkna inicjatywa.
GratulujĊ i dziĊkujĊ organizatorom oraz wszystkim twórcom
ludowym – pani wójt, Stanisáawa Kurowska nie potrafiáa
ukryü wzruszenia.
– Ja teĪ doáączam siĊ do gratulacji – dodaá Edmund ZieliĔski, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddziaá
GdaĔsk.

WernisaĪ przy pieczonym dziku

P

W plenerze uczestniczyáo aĪ 22 twórców,
niemal z caáego Pomorza.
Fot: Zenon Usarkiewicz
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lener zakoĔczyá siĊ wystawą, wernisaĪem prac. Wszyscy
twórcy otrzymali piĊkne podziĊkowania w formie dyplomów. Wiesáaw Warchoá w imieniu starosty starogardzkiego
wrĊczyá Zenonowi Usarkiewiczowi piĊkny bukiet kwiatów.
– PozwolĊ sobie ten bukiet przekazaü najwczeĞniej
urodzonej, bo liczącej 87 lat uczestniczce naszego pleneru
– szarmancko zadecydowaá pan Zenon.
Rozlegáy siĊ burzliwe oklaski.
– A teraz zapraszam wszystkich na pieczonego dzika
po kociewsku – powiedziaá Zenon Usarkiewicz. – I Plener
Twórców Ludowych „Kociewskie Wycinki 2010” uwaĪam
za zakoĔczony. DziĊkujĊ wszystkim i do zobaczenia. MoĪe
juĪ za rok.
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA

SEWERYN PAUCH

Stary Franek patronem
Publiczna Szkoäa Podstawowa w Wiöckowach otrzymaäa swojego patrona, którym zostaä
Franciszek Nierzwicki. Jeszcze w grudniu 2009 roku decyzjö takñ podjöäy Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Rada Samorzñdu Uczniowskiego. W marcu 2010 roku radni miasta Skarszewy
potwierdzili decyzjö o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Wiöckowach imienia Franciszka Nierzwickiego. W uchwale nr XLV/346/2010 zaznaczono, iĔ ustawa wchodzi w Ĕycie z dniem
10 marca 2010 roku.

N

iektórzy mogą zadaü sobie w tym miejscu pytanie,
kim byá ów Franciszek Nierzwicki, znany w swojej
epoce jako „Stary Franek”. OdpowiedĨ na tak zadane pytanie nasuwa siĊ sama, po przeĞledzeniu kolei Īycia tej
postaci. PoniĪej cytujĊ fragment jego Īyciorysu, który wáadze szkoáy przedstawiáy jako uzasadnienie swojego wyboru:
Franciszek Nierzwicki, znany jako Stary Franek, urodziá siĊ 13 paĨdziernika 1821 roku w WiĊckowach w rodzinie cháopskiej. UczĊszczaá do jednoklasowej pruskiej szkoáy
wiejskiej, gdzie dziĊki ówczesnemu nauczycielowi nauczyá siĊ
podstaw jĊzyka polskiego. W dorosáym Īyciu doksztaácaá siĊ
juĪ samodzielnie, czytając dzieáa polskich romantyków oraz
ksiąĪki historyczne. W 1847 roku zaáoĪyá rodzinĊ i osiadá na
wáasnym gospodarstwie (...). Pomagaá organizowaü amatorskie teatry w WiĊckowach i okolicy. RzeĨbiá, graá na skrzypcach i pisaá. Zamiáowanie do piĞmiennictwa sprawiáo, Īe
36-letni Nierzwicki rozpocząá dziaáalnoĞü dziennikarską.
Jego artykuáy publikowano m.in. w „Gazecie GdaĔskiej”,
„Gazecie ToruĔskiej”, „Gazecie Wielkopolskiej”. NajĞciĞlej
jednak wspóápracowaá z redakcją „Pielgrzyma”, gdzie podpisując siĊ jako Stary Franek, zawsze jasno wyraĪaá swoje
poglądy. Nie stroniá od krytyki dziaáalnoĞci zaborców i panujących urzĊdów. Relacjonowaá okoliczne wydarzenia, ukazując wáaĞciwe postawy, jak równieĪ krytykując negatywne
wartoĞci Īycia mieszkaĔców. Broniá mowy polskiej, akcentowaá ogromne znaczenie tradycji religijnej i narodowej. Literacki talent ujawniá siĊ w jego poetyckiej i gawĊdziarskiej
twórczoĞci. Zostaá doceniony zarówno przez wspóáczesnych

mu, jak i póĨniejszych teoretyków literatury i jĊzykoznawców. Nazwano go nawet „ojcem pisarstwa w gwarze kociewskiej”. Nierzwicki wáączaá siĊ takĪe w dziaáalnoĞü patriotyczną na Pomorzu. Przemawiaá na wiecach, prowadziá
agitacje wĞród cháopów. W czasie powstania styczniowego
peániá funkcjĊ mĊĪa zaufania Rządu Narodowego, co wiązaáo siĊ z organizowaniem dostaw broni, zbiórkami pieniĊdzy
i werbunkiem ochotników. Franciszek Nierzwicki byá Ğwietnym oratorem, moralistą i spoáecznikiem. Wygáaszaá mowy
podczas wszystkich waĪnych okolicznych wydarzeĔ, mających miejsce w tamtym czasie. Byá znaną i cenioną postacią
– nie tylko w Ğrodowisku cháopskim1.
Oficjalna czĊĞü uroczystoĞci zostaáa zaplanowana na ĞrodĊ – 16 czerwca 2010 roku. W tym dniu, po godzinie 11.00,
na placu przed szkoáą w WiĊckowach zgromadzili siĊ zaproszeni goĞcie, których przywitaáa orkiestra. Obecne byáy
równieĪ poczty sztandarowe z okolicznych szkóá.

Tablica pamiątkowa

Dyrektor szkoáy, Wioleta Karnat ze sztandarem
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ZOSTAã DOCENIONY

Mariusz Nierzwicki – krewny patrona,
a zarazem sponsor sztandaru

WĞród zaproszonych goĞci znaleĨli siĊ lokalni samorządowcy i dziaáacze oraz czáonkowie rodziny patrona szkoáy.
Na uroczystoĞci pojawili siĊ: Stanisáaw Sumowski – dyrektor
tczewskiej delegatury Kuratorium OĞwiaty, Halina Uchman
– dyrektor koĞcierskiej delegatury Kuratorium OĞwiaty, Dariusz Skalski – burmistrz Skarszew, wiceburmistrz Skarszew
– Zygmunt Wiecki, Gabriela Brzoskowska – soátys Malarów, Piotr Aszyk – soátys Junkrów, Gabriela Plichta – soátys
WiĊcków, Andrzej Flis – przewodniczący Rady Miejskiej
Skarszew, Kazimierz Chyáa – wicestarosta starogardzki,
Wiesáaw Brzoskowski – przewodniczący Rady Powiatu
Starogardzkiego, ks. Ryszard Konefaá – proboszcz parafii
Ğw. Michaáa Archanioáa w Skarszewach, Jarosáaw Szwajkowski – przedstawiciel szkóá i przedszkoli, Leszek Czarnobaj – wicemarszaáek województwa pomorskiego, Dorota
Walkusz – przedstawicielka Rady Rodziców, Wioleta Karnat
– dyrektor Publicznej Szkoáy Podstawowej w WiĊckowach.
SpoĞród krewnych Franciszka Nierzwickiego przybyáa
tylko nieliczna grupa. Obecni byli wiĊc: Roman Nierzwicki
z Īoną (WiĊckowy), Mariusz i Anna Nierzwiccy (Skarszewy), Andrzej i Helena Nierzwiccy (WiĊckowy), Zygfryda
i Patrycja Bobin (DzierząĪno), Krzysztof Hildebrandt (Knurów), Andrzej Hildebrandt (Niemcy), Seweryn, Maágorzata,
Marianna i Anna Pauch (Pelplin).
Pojawili siĊ teĪ przedstawiciele lokalnych mediów, m.in.
prasy i telewizji.
Pierwszym i najwaĪniejszym akcentem wydarzenia byáo
poĞwiĊcenie sztandaru szkoáy, ufundowanego przez krewnego patrona – Mariusza Nierzwickiego. Aktu tego dokonaá

Wpisu do ksiĊgi pamiątkowej dokonuje
Krzysztof Hildebrandt

proboszcz skarszewski – ks. Ryszard Konefaá. NastĊpnie
czĊĞü osób zgromadzonych zabraáa gáos i podziĊkowaáa dyrektor szkoáy za podjĊcie dziaáaĔ mających na celu nadanie
szkole imienia. Kolejnym akcentem byáo odsáoniĊcie dwóch
tablic. Na pierwszej z nich upamiĊtniono akt nadania szkole
patrona, o czym informuje napis: Nadanie imienia Franciszka Nierzwickiego Publicznej Szkole Podstawowej w WiĊckowach. 16 czerwiec 2010. Druga tablica zostaáa opatrzona
administracyjnym napisem: Publiczna Szkoáa Podstawowa
im. Franciszka Nierzwickiego w WiĊckowach.
W czĊĞci artystycznej uroczystoĞci miejscowi uczniowie
przygotowali przedstawienie o „Starym Franku”. AranĪacja otoczenia, w którym odbywaáy siĊ scenki, jak i stroje
uczniów zostaáy przygotowane przy duĪym wkáadzie nauczycieli szkoáy. CaáoĞü okraszono pieĞniami patriotycznymi z XIX i XX wieku. Specjalnie na tĊ akademiĊ przygotowano i po raz pierwszy wykonano hymn szkoáy.
Na zakoĔczenie odbyá siĊ poczĊstunek dla obecnych
na uroczystoĞci osób oraz dokonano wpisów do specjalnie
przygotowanej na tĊ uroczystoĞü ksiĊgi.
Warto podkreĞliü, iĪ w samej szkole zauwaĪyü moĪna
ogromne zainteresowanie osobą Starego Franka. Na gazetkach Ğciennych widnieją pokáosia konkursów o patronie. Na
jednej ze Ğcian wisi pokaĨnych rozmiarów obraz z podobizną Starego Franka.
Opisana powyĪej uroczystoĞü staáa siĊ ukoronowaniem
dziaáaĔ, które Nierzwicki podejmowaá podczas swojego Īycia. Ksztaáciá siĊ, a jednoczeĞnie edukowaá innych. DziĞ, jest
on wzorem do naĞladowania i patronem szkoáy.
Przypis:
www.pspwieckowy.neostrada.pl/aktualnosci.htm

Bibliografia:

Scenka z Īycia Starego Franka
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www.gok-skarszewy.ovh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=27
www.kociewiacy.pl/gminy/skarszewy/images/stories/File/panorama_skarszew/panorama_skarszew_201003.pdf
www.pspwieckowy.neostrada.pl/aktualnosci.htm
www.sewerynpauch.blog.onet.pl/Szkole-Podstawowej-w-Wieckowach,2,ID408633262,n
www.skarszewy.pl/content/view/55/71/ - pozycja 346
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ZWYCZAJE I OBRZõDY

STEFAN GEãDON

W sidáach i okowach
II wojny Ğwiatowej
czĊĞü I

Na Pomorzu zdawano sobie sprawĊ z bezprawia i sytuacjĊ lat wojny uwaĪano za przejĞciową. Liczono na
szybką klĊskĊ hitlerowskich Niemiec, wiĊc tym chĊtniej tutejsza ludnoĞü konspirowaáa dziaáając w ruchu oporu
i psując szyki faszystowskiej propagandzie, gáoszącej odwieczną germaĔskoĞü Pomorza. WĞród mieszkaĔców
szerzyáy siĊ postawy „walenrodyzmu”, polegające na oficjalnym godzeniu siĊ ze stanem rzeczywistym i jednoczesnym podejmowaniem dziaáaĔ przeciwko wrogowi.
Do pozornej akceptacji politycznej sytuacji na Pomorzu zachĊcaáy równieĪ poufne instrukcje dowództwa
Armii Krajowej. Chodziáo o uĞpienie czujnoĞci okupanta. Czynny opór spowodowaáby jeszcze wiĊkszy terror
hitlerowców, którzy bezwzglĊdnie tĊpili jawną konspiracjĊ.
Roman Landowski

Przywoáując ten okres mojego Īycia próbujĊ
wygrzebaü z pamiĊci zdarzenia, które miaáy miejsce siedemdziesiąt lat temu w latach 1939-1946.
Niestety, upáyw czasu zatará wiele istotnych faktów.
Pomocą w przypominaniu bĊdą nieliczne zdjĊcia,
dokumenty, pisany w latach czterdziestych „Mój
pamiĊtnik”, rozmowy z bliskimi, a takĪe literatura
opisująca tamte nieprzyjazne nam czasy.

Rodzice posiadali gospodarstwo rolne, na którym roboty nie brakowaáo.
W kolejnym roku szkolnym 1938/39 dojeĪdĪaáem do
Starogardu, gdzie uczyáem siĊ w szóstej klasie szkoáy powszechnej. Po powrocie ze szkoáy pomagaáem rodzicom
w gospodarstwie, a takĪe odrabiaáem lekcje i przygotowywaáem siĊ do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin zdaáem.
PóĨniejszy wybuch wojny sprawiá, Īe nie mogáem pobieraünauki.
Jeszcze w szóstej klasie w czasie tak zwanego „apelu na
Przedwojenne miesiące 1939 roku
korytarzu” szkolnym – gdzie wisiaáy radiowe gáoĞniki – my
uczniowie starszych klas wysáuchaliĞmy radiowego przenia 15 sierpnia koĔczyáem 14 lat. Mieszkaáem w KrĊmówienia ówczesnego ministra spraw zagranicznych Józefa
gu pow. Starogard w domu i gospodarstwie rolnym
Becka. W przemówieniu minister Beck odrzuciá niemieckie
moich rodziców: Klary i Franciszka Geádonów razem
Īądania utworzenia korytarza (Niemcy – Prusy Wschodnie)
z babką Franciszką oraz rodzeĔstwem: Ireną (11 lat), Zygprzecinającego Pomorze i stwierdziá, Īe Polska jest gotowa
muntem (7 lat) i najmáodszą póátoraroczną siostrą Sylwią.
broniü swego terytorium.
W sierpniu 1939 roku niemieccy mieszkaĔcy KrĊga
zorganizowali na skraju wsi doĪynki, które w zasadzie
byáy demonstracją niemieckiej siáy. W tej manifestacji
uczestniczyli hitlerowscy dygnitarze z GdaĔska, którzy
przekazywali poufne informacje uczestniczącym w „doĪynkach” Niemcom. PóĨniej dowiedziaáem siĊ, Īe informacje te miaáy Ğcisáy związek z zaplanowaną agresją
na PolskĊ i ochronĊ niemieckich gospodarstw w czasie
dziaáaĔ wojennych, np., by w pierwszych dniach wojny
w obejĞciach niemieckich porozwieszano pranie, bĊdzie
to wskazówka dla wojsk agresora, Īe tak oznaczone gospodarstwa mają pozostawiü w spokoju.
Mimo takich symptomów nie wierzyliĞmy w wybuch wojny, przecieĪ Anglia i Francja są naszymi gwarantami. Hitler nie odwaĪy siĊ zaatakowaü.
W czasie wakacji 1939 roku moi rodzice opáacili
czesne w biurze starogardzkiego gimnazjum. Miaáem
gimnazjalny mundurek, ksiąĪki i bardzo cieszyáem siĊ
na rozpoczĊcie nauki.
Fotografia z uroczystoĞci przyjĊcia do I Komunii Ğw.
Wojna!!! Wojna!!!
siostry Ireny (lato 1938). Pierwszy od lewej – nasz
1 wrzeĞnia 1939 roku wybucháa wojna, Niemcy naTatuĞ, siedzi Mamusia z maáą Sylką, obok stoi Irenka,
padli na PolskĊ! NastĊpnego dnia do KrĊga weszáo wojprzy niej babka Franciszka, a na ziemi siedzą
sko niemieckie. PóĨniej zaczĊáy siĊ aresztowania. WĞród
od lewej: kuzyn Telesfor, brat Zygmunt i ja
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aresztowanych znaleĨli siĊ miĊdzy innymi ksiądz Waádoch,
Naczelnik stacji PKP p. BuczyĔski, pp. Dobrowolski, Domian i wielu innych.
W GdaĔsku hitlerowcy aresztowali wujka Stasia Maákowskiego (byá pracownikiem umysáowym Polskiej Kolei). Zostaá osadzony w obozie w Sztutowie, przewieziony
i zamordowany w obozie w Oranienburgu, skąd przysáano do cioci zawiadomienie, Īe jak opáaci to przyĞlą urnĊ
z prochami. Rodzina wujka zostaáa pozbawiona mieszkania
w GdaĔsku Wrzeszczu, gdzie urodzili siĊ moi trzej kuzynowie. Ciocia z synami na czas wojny zamieszkali u nas
w KrĊgu. Bardzo siĊ z tego cieszyáem.
Z wiĊkszych i zamoĪniejszych gospodarstw rolnych wysiedlano wáaĞcicieli.
Jak pisze Krzysztof Kowalkowski w „Historii wsi i parafii Krąg”: JuĪ 3 wrzeĞnia z siedemnastohektarowego gospodarstwa rolnego w KrĊgu wysiedlono piĊcioosobową rodzinĊ Józefa ĩura. O wysiedleniu decydowaá mieszkaniec wsi,
Niemiec Unterscharfuhrer SS Friedrych Knopp, który sam
zająá gospodarstwo Augusta Szlagowskiego, przenosząc go
na swoje o wiele mniejsze. Sprofanowano równieĪ koĞcióá,
paląc caáe jego wyposaĪenie i tylko nieliczne parametry zostaáy wywiezione do Kleszczewa. W nastĊpnym okresie, gdy
powrócili mieszkaĔcy KrĊga do swych domostw, równieĪ
wielu z nich zostaáo pozbawionych swych gospodarstw.
Mniejsze i sáabsze gospodarstwa rolne – miĊdzy innymi gospodarstwo moich rodziców – zostaáy poddane nadzorowi okupanta, tak zwanemu „treuhanderowi” czyli niemieckiemu zarządcy gospodarstwa. Instytucja treuhandera
w czasie okupacji, to perfidne wykorzystywanie wáaĞcicieli
Polaków, którzy na wáasnym gospodarstwie i z wáasnej pracy nie mieli nic.
Mianowano teĪ niemieckich soátysów, pierwszym z nich
zostaá miejscowy Niemiec – Rauhe. Kolejnym soátysem
byá Titz, który jak wspomina moja siostra Irena Zych – byá
zacietrzewionym hitlerowcem przeĞladującym Polaków
– mieszkaĔców KrĊga. Nie tylko represje powodowaáy, Īe
w wielu regionach Pomorza powstawaáy oddziaáy partyzanckie walczące z okupantem. RównieĪ w okolicy KrĊga,
jak pisze Józef Milewski w swej ksiąĪce „Kociewie historyczne”, w 1943 roku dziaáaáa grupa partyzancka „Krąg”
pod dowództwem Alojzego Michnowskiego. Nie wiadomo
jednak, czy byáa ona podporządkowana dziaáającemu na Pomorzu Gryfowi Pomorskiemu.
Od jesieni 1939 roku moim zajĊciem byáa praca na roli
i róĪne roboty gospodarcze: kopaáem kartofle, oraáem, pasáem krowy, wywoziáem na pole obornik i inne tym podobne
prace. PamiĊtam, Īe od czasu do czasu wpadali do nas jacyĞ
niemieccy urzĊdnicy w towarzystwie trauhendera i liczyli
nasze kury, Ğwinie, krowy, przeliczali leĪące na strychu zboĪe. Dobra te musieliĞmy oddawaü Niemcom, jak i inne produkty naszego gospodarstwa. ByliĞmy w posiadaniu konia,
wiĊc prawie codziennie z gospodarstw leĪących w naszej
czĊĞci KrĊga odwoziáem kany z mlekiem do zlewni mleka
w Semlinku.
PóĨną jesienią 1939 roku wracając z krowami z pastwiska zauwaĪyáem jadącego rowerem z naprzeciwka máodego,
umundurowanego Niemca z sąsiedniej wioski. Stanąá przy
mnie. Uderzeniem rĊki zrzuciá mi z gáowy szkolną czapkĊ
– rogatywkĊ i wali mnie po twarzy, i wrzeszczy, Īe nie wolno mi nosiü takiej czapki. RogatywkĊ podeptaá, wsiadá na
rower i odjechaá.
PóĨnym latem 1941 roku postanowiáem uciec z kuzynem Józkiem do Polski (wtedy byáa to Generalna Gubernia, patrz mapa), a potem na WĊgry. Ucieczka trwaáa dwie
doby. Po noclegu w lesie Józek (12 lat) zacząá páakaü i nalegaá byĞmy wrócili. WróciliĞmy. W domu awantura, páacz
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Autor w 1940 roku.

Mamusi i pytania, i nauki, i bura. Chyba po upáywie dwóch
tygodni, gdzieĞ w poáowie wrzeĞnia, sam spróbowaáem iĞü
ku „wolnoĞci”. Zaszedáem daleko za Inowrocáaw. Byáem
gáodny. ĩywnoĞü, którą zabraáem z domu dawno siĊ skoĔczyáa. ĩywiáem siĊ jabákami, warzywami rosnącymi na
polu. Gdy zobaczyáem pasące siĊ bez opieki krowy, doiáem
i piáem ich mleko. W jakiejĞ wsi zatrzymaáo mnie dwóch
SS-manów. Dwa dni siedziaáem zamkniĊty w jakimĞ niemieckim urzĊdzie, dostaáem jedzenie. Po dwóch dniach
zabrano mnie do jakiegoĞ bauera – Niemca, posiadającego
duĪe gospodarstwo w wsi, która w swej nazwie miaáa coĞ
z zielonego – Grunweide lub podobnie. Niemiecka policja, która doprowadziáa mnie do owego bauera zagroziáa
zastrzeleniem, jeĪeli tylko popróbujĊ ucieczki. Zostaáem
zmuszony do niewolniczej pracy z zakazem opuszczania
tego duĪego niemieckiego gospodarstwa, w którym pracowaáo, teĪ pod przymusem trzech máodych, ale starszych
ode mnie – Polaków. Byáem dobrze traktowany, roboty
i jedzenia byáo pod dostatkiem. Chyba po trzech miesiącach przyjechaá po mnie mój ojciec, wcale siĊ na mnie nie
gniewaá. BoĪe Narodzenie spĊdziáem w domu.
Dzisiaj patrząc na prezentowaną obok mapĊ, stwierdzam, Īe byáem w poáowie drogi do tak zwanej Generalnej
Guberni. Przez ogromny brak wiedzy oraz doĞwiadczenia
Īyciowego nie mogáem zrealizowaü mojego naiwnego marzenia: dostania siĊ do Wojska Polskiego. Ale marzenie pozostaáo i czekaáo na realizacjĊ.
Dzisiaj sobie myĞlĊ, Īe te moje ucieczki i otwarte posáugiwanie siĊ mową polską (po niemiecku nie umiaáem) spowodowaáo, Īe w 1942 roku zastosowano wobec mnie przymus pracy. Musiaáem siĊ stawiü w Gdyni Oksywiu, gdzie
zostaáem skierowany do brygady malarzy na statku m/s”
Hansa”, który staá przycumowany w porcie obok sáynnego
dziĞ m/s „Gustlow”. Wraz z innymi przymusowymi robotnikami zostaáem zakwaterowany na statku, którego samowolnie nie mogliĞmy opuszczaü. To trwaáo chyba póá roku.
PracowaliĞmy, zdzierając i zrywając grubą warstwĊ starej
farby z burt statku, a takĪe z pokáadów i wnĊtrza „Hansy”.
Czasami pracowaáem w okrĊtowej kuchni – obieraáem kartofle. CzyĞciáem teĪ pokáady, albo wykonywaáem inne roboty na rozkazy niemieckich „krzykaczy”.
MieszkaliĞmy na tym remontowanym statku, spaliĞmy
prawie zawsze w wyznaczonej grupie i wyznaczonym remontowanym pomieszczeniu, na przenoĞnych materacach
lub hamakach. Noce byáy po kilka razy przerywane alarmami i zbiórkami na pokáadach „Hansy”. Pod koniec 1942 roku
– chyba w grudniu – czĊĞü z nas zostaáa zwolniona. OtrzymaliĞmy bilety na pociąg i rozjechaliĞmy siĊ do domów.
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S/m „Hansa” dáugoĞü 206 m szerokoĞü 24 m, dawniej
páywaá jako statek pasaĪerski na linii Hamburg – Ameryka.
W Gdyni Oksywiu przerobiano s/m „Hansa” i cumujący
obok s/m „Gustlow” na okrĊty transportowe.

wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa lub swobodne przemieszczanie siĊ do innych miejscowoĞci
nie wydawano juĪ zezwoleĔ.
Kiedy i ta odezwa nie przyniosáa oczekiwanych
skutków, czĊsto wpis odbywaá siĊ wbrew woli mieszkaĔców. Hitlerowcy roznosili do mieszkaĔ wypisane juĪ dowody osobiste, bo przecieĪ jakiĞ dokument
toĪsamoĞci musiaá kaĪdy mieszkaniec posiadaü,
a podpis záoĪony tytuáem jego odbioru traktowano
jako zgodĊ obecnoĞci na narodowej liĞcie.
Te zabiegi powodowaáy, Īe mieszkaĔcy Pomorza i ĝląska – masowo i wbrew wáasnej woli – byli
wcielani do Wehrmachtu.

W niemieckim wojsku

P

Cieszyáem siĊ, Īe znowu mogĊ byü wĞród swoich, wĞród
moich bliskich. Tą wolnoĞcią nie radowaáem siĊ zbyt dáugo.
Po pewnym czasie otrzymaáem zawiadomienie, Īe pod
rygorem kary wiĊzienia (obóz koncentracyjny) mam siĊ stawiü w dniu 21 kwietnia 1943 roku na dworcu kolejowym
w Starogardzie. Wcielono mnie do niemieckiego wojska.
Miaáem wtedy siedemnaĞcie lat. Dopiero po wojnie dowiedziaáem siĊ, Īe hitlerowska armia na gwaát potrzebowaáa
„armatniego miĊsa”.
Rozpocząá siĊ przymusowy i masowy pobór do
Wehrmachtu mĊĪczyzn z terenów anektowanych, co – moim
zdaniem – miaáo związek ze stratami wojsk niemieckich
pod Stalingradem. Gauleiter Forster – namiestnik Pomorza
GdaĔskiego robiá wszystko, Īeby z podlegáego sobie terytorium dostarczyü jak najwiĊcej Īoánierzy.
Roman Landowski w artykule „W matni dwóch terrorów” pisze miĊdzy innymi: Gauleiter Forster spieszyá siĊ
bardzo. Na mocy rozporządzenia Himmlera z 10 lutego 1942
roku o uproszczeniu i przyspieszeniu postĊpowania przy
wpisywaniu na listy, dnia 22 lutego tego roku wydaá odezwĊ
o przymusowym wpisie Polaków na volkslistĊ. Zarządzenie
mówiáo, Īe kto tego nie dokona, bĊdzie traktowany na równi „z najgorszymi wrogami narodu niemieckiego”. Byáo to
powaĪne zastraszenie, bo równaáo siĊ z wysáaniem do obozu
koncentracyjnego lub rozstrzelaniem pod byle pozorem. Na
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o krótkim postoju w Berlinie, pociąg jedzie dalej na
zachód. ObserwujĊ mijany krajobraz, początkowo
monotonny i piaszczysty, póĨniej z rdzawej ziemi
wystaje coraz wiĊcej skaá. PóĨnym wieczorem mijamy Marburg. Rano dojeĪdĪamy do Pfalzburga – maáego miasteczka
w Alzacji. Tu otrzymujemy ponure mundury „feldgrau”. Po
tygodniu jedziemy do stolicy Lotaryngii, do Nancy – miasta,
które w XVIII wieku byáo rezydencją Stanisáawa LeszczyĔskiego, który wydatnie przyczyniá siĊ dla rozkwitu miasta.
My Polacy w niemieckich mundurach w Nancy byliĞmy
ironią losu. Tu jako rekrut niemieckiego wojska w obozie
szkoleniowym doĞwiadczyáem swoistego pruskiego drylu: musztra, üwiczenia od rana do wieczora, czĊsto w báocie, dáugie marsze (50-70 km) z peánym obciąĪeniem. Byli
wĞród nas przedwojenni podoficerowie i oficerowie Wojska
Polskiego i teĪ musieli przechodziü rekruckie szkolenie.
Niektórzy niemieccy unteroficerowie dawali nam do
zrozumienia, Īe uwaĪają nas za bandĊ idiotów, niegodnych
noszenia niemieckiego munduru. My tego munduru nie
chcieliĞmy – zostaliĞmy wtáoczeni weĔ siáą. Faktycznie,
jakie z nas byáo niemieckie wojsko, kiedy tylko mogliĞmy
rozmawialiĞmy po polsku, co oczywiĞcie bardzo irytowaáo
niektórych niemieckich wojskowych.
Szykany, musztra, üwiczenia, marsze i nocne alarmy
powodowaáy, Īe nie tylko ja chodziáem póáprzytomny i zrezygnowany. Dopiero po rekruckim przeszkoleniu mogliĞmy
otrzymaü króciutkie przepustki i wyjĞü na miasto.

Zwiedzamy z kolegą (robi zdjĊcie) piĊkny plac
w Nancy.

Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Metamorfoza poety
– Andrzeja Grzyba
c z e Ğ ü II (ostatnia)

Z

ostawiając na koniec sáowo o metamorfozie poety
w prozaika wedle opowieĞci Grzyba o „Janie Konradzie” przekazane, warto jeszcze przyjrzeü siĊ z tej
perspektywy jego reportaĪom o takich poetyckich tytuáach
(jakĪe inaczej je zwaü, jeĪeli tak wáaĞnie brzmią): „Niechby
i w niebie byáy szczupaki”, „àososie w krainie niedĨwiedzi”
czy „W Laiwsnes Trolle pasą dorsze”. W pierwszej áączy
Grzyb niemal oksymoronicznie swoje mniejsze wĊdkarskie
podróĪe z wiĊkszymi, mówiąc przy tym, Īe to zbiór „próz maáych i caákiem malutkich”. Natomiast w kaĪdej niczym malarz
i poeta zarazem zdaje sprawĊ z widzianych obrazów natury.
Bo nie tylko chodzi tu o dorsze, ale takĪe o „jedyne w swoim
rodzaju fiordowe krajobrazy”, jak mamy to w wĊdkarskim reportaĪu „Dorsze, oráy i leming”. ZaĞ w reporterskiej opowieĞci „àososie w krainie niedĨwiedzi” znajdujemy artystycznie
bogatą kronikĊ z podróĪy po Alasce i wiele o áowieniu áososi
w rzece Kenai. A przy okazji spotyka siĊ tam takie liryczne
spowiedzi z wáasnych przeĪyü, jak chociaĪby ta z wycieczką
ku swoim stronom skojarzona: W szafirowej wodzie Kenai widziaáem odbicie, lecz przeze mnie páynĊáa moja Czarna Woda.
Jak zawsze ta sama. Moja. I jakby byáo tego maáo, co raz spotykamy tu refleksje nad Īyciem, czáowieczym losem i jego maáoĞcią wobec przyrody i natury, które z poetyckimi mają teĪ wiele
wspólnego. Zresztą, podobnie opowiadana jest tu kaĪda podróĪ,
jak chociaĪby ta do Louvsnes, gdzie bez skojarzeĔ z mitologią
Póánocy siĊ nie obywa. JeĪeli pamiĊtaü tu jeszcze, Īe w tych
reportaĪach, bo jakĪe miaáoby byü w reportaĪu inaczej, sáowo i obraz tworzą istną jedniĊ, wiĊc to teĪ poetyzowaniu sáuĪy
i metamorfozĊ poety w pisarza przy okazji zdradza.
Zresztą, nie inaczej jest w zbiorze opowiadaĔ o dwuczĊĞciowym tytule „ĝcieĪka przez las. Czarna krew”, tytule zapowiadającym z racji tego ostatniego tekstu „początek
i koniec”. ChociaĪ to kompozycja zamkniĊta, to pomimo
wszystko nietypowa i jedyna w swoim rodzaju, tak jedyna
jak kompozycja kaĪdego wiersza. Podobnie inny, osobny
i uniwersalnie poetycki jest przydany tym opowiadaniom
„WstĊp”, zdradzający osnowĊ wszystkich opowiadaĔ, którą ma byü nie tylko archetyp rodnej ziemi, jeĪeli Ğwiat tych
szeĞciu tekstów zostaje tu skojarzony z dĊbem o korzeniach
zapuszczonych gáĊboko w wiedzĊ, w kulturĊ i historiĊ. Nadto nie jest wcale tak prozaiczne oddalanie siĊ podmiotu tych
opowiadaĔ od wáasnego dzieciĔstwa, co tak dobrze oddaje
w pierwszym przeprowadzka z wiejskiego rodzinnego domu
do osiedlowego bloku. Zresztą, taką „ĞcieĪką przez las”
niemal kaĪdy wyruszaá kiedyĞ w Ğwiat. Literackiemu bohaterowi tego zbiorku pozostaáa jednak pamiĊü, która jak ta rzeka „páynĊáa przez jego ciaáo i duszĊ”, kiedy przystawaá nad
nią po latach. Taka byáa jego pamiĊü teraĨniejszoĞci, zmie-
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niającej siĊ stale w pamiĊü przeszáoĞci, do której siĊgaá.
Lecz byáa i jeszcze jest pamiĊü dalsza i gáĊbsza, pamiĊü ludzi
starszych o dawniejszym. I wtenczas do opowieĞci dziadka,
pamiĊtającego zdarzenia z kampanii napoleoĔskiej, trzeba
siĊgaü, by jeszcze potem o pierwszej wojnie Ğwiatowej siĊ
dowiedzieü oraz o tej ostatniej, gdzie takĪe tragediĊ „Wilhelma Gustloffa” poznamy, co z Günthera Grassa powieĞcią
„Idąc rakiem” natychmiast siĊ kojarzy.
KoĔcząc zaĞ recenzjĊ tych opowiadaĔ w „Kociewskim
Magazynie Regionalnym”, nie tylko na ich mityczny uniwersalizm, poezji tak bliski, zwracaáem uwagĊ, na uniwersalizm
splatający siĊ tak bardzo z rodzimymi opowieĞciami, Īe legendy i podania z nich potem siĊ rodzą, jak chociaĪby ta o zbóju
Wajwaczu z àĊga, ale poezjĊ w tych nasyconych legendarną
aurą sáowach odczuwaáem, w sáowach, w których sentyment
do krainy dzieciĔstwa jest sprawą podobnie waĪną jak literacka jej kreacja miĊdzy tym co najbliĪej, a tym co najdalej,
miĊdzy wczoraj a dziĞ, co paradoksalnie pamiĊci o minionych
zdarzeniach staje siĊ najbliĪsze.
Kiedy wiĊc ukazaáa siĊ opowieĞü Andrzeja Grzyba „Jan
Konrad”, mająca niczym saga podtytuá „Siedem Īywotów
i prawdziwa Ğmierü”, moĪna byáo wiedzieü, Īe teĪ bĊdzie
w niej o najbliĪszym bohaterowi tej literackiej odysei rodzimym
zaĞcianku w okolicy àĊga niegdyĞ i obecnie istniejącym, gdzie
urodziá siĊ Jan Konrad, którego tamtejszą egzystencjĊ narrator bĊdzie opowiadaá. Tym jednak siĊ nie zajmiemy, chociaĪ
tak bardzo intryguje podtytuá „Siedem Īywotów i prawdziwa
Ğmierü”, bowiem starano siĊ to juĪ wczeĞniej wyjaĞniü w innym artykule. Tutaj zwrócimy uwagĊ na kwestie zdradzające
czy moĪe lepiej wskazujące metamorfozĊ poety.
Co pozostaáo Grzybowi z poety, widoczne jest juĪ
w pierwszych sáowach tej opowieĞci, kiedy to czytamy, jak
rzeka radzi sobie z zimą i ile w tym wszystkim jest animizacji, która nawet w pewnych momentach personifikacją bywa,
tylko Īe poetycką prozą bym juĪ tego nie nazywaá. OczywiĞcie, takiego opowiadania przyrody i natury jest tu wiĊcej,
ale gwoli przykáadu ten jeden i jeszcze jeden wystarczą:
Tego roku skuta lodem rzeka wymykaáa siĊ z brzegów
szukając pod grubą ĞnieĪną pierzyną nowego koryta. Meandrując pod zaspami, ukazywaáa siĊ nagle na krawĊdzi áąk
albo miĊdzy nadrzecznymi zagonami.
Kiedy mróz nocą tĊĪaá, zadáawiona lodem rzeka umieraáa, a te juĪ przed poáudniem dnia nastĊpnego naciĊta ostrymi, sáonecznymi promieniami, budziáa siĊ, by ukazaü siĊ niespodziewanie wartkim warkoczem tam, gdzie trudno byáo siĊ
jej spodziewaü (s. 7).
SáoĔce wtulaáo gáowĊ w niebo za wzgórzem, tam, gdzie
trwaá drogowskaz wieĪy koĞcioáa. Tak byáo codziennie,
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i w niedziele, i ĞwiĊta. TĊ koĞcielną wieĪĊ uwaĪano za drogowskaz Īycia, wiec gdzieĪby sáoĔce bezpiecznie mogáo odpocząü, by o brzasku stanąü pewnie nad rzeką i lasem, gdzieĪby
sáoĔce miaáo zachodziü (s. 51).
I tak mamy w wielu innych miejscach sáonecznym Ğwiatáem pejzaĪu malowanie, co o poetyckiej umiejĊtnoĞci autora
tych sáów samo za siebie mówi:
W bezwietrzny poranek cienie drzew, ocierając siĊ o gáownie wierzb, páynĊáy ze wzgórków ku rzece, na którą patrzyáy.
W wądole áąki poáyskiwaáy záotem kwitnących mleczy i kaczeĔców podbitych srebrem rosy i krysztaáową bielą zalewisk.
Kolorowe plamy rozmywaáy siĊ drĪąc w snopach sáonecznych
promieni spadających zza siwych chmur przesáaniających
sáoĔce. Wszystko byáo na swoim miejscu, lecz Īaden malarz
nie oddaáby na páótnie takiej harmonii (s. 83).
Podobnie narodziny Jana Konrada w Nowym Roku i Psia
Gwiazda im towarzysząca (s. 9) poetyckiej aurze teĪ nie są
obojĊtne. Wedle sáowiaĔskich wierzeĔ mogáoby to znaczyü,
Īe tej gwieĨdzie, czyli Syriuszowi, który Ğwieci na niebie tak
jasno, powierzono jego los. Nadto w przedchrzeĞcijaĔskich
czasach uwaĪano, Īe Psią Gwiazdą opiekowaá siĊ Kusiak,
od którego zaleĪaá Īywot kaĪdego, komu ona byáa bliska.
A poniewaĪ po narodzinach Jana Konrada wáaĞnie na nią
zwrócono uwagĊ, wiĊc jakĪe moĪna byáo to pominąü! Bo
jeĪeli nawet myĞl o niej pojawiáa siĊ przy czy teĪ po narodzinach Jana Konrada bezwiednie, to bez poetyckiej intuicji, która w podĞwiadome zawsze gáĊbiej siĊga, byáoby to
niemoĪliwe.
TakĪe na mityczny charakter tej opowieĞci, z poetycką
baĞniowoĞcią mający wiele wspólnego, teĪ trzeba zwróciü
uwagĊ. W „Janie Konradzie” czas páynie od 1901 roku po
wiejsku, zgodnie z porami roku, z których wiosna i jesieĔ
są czĊsto eksponowane, by o narodzinach i przede wszystkim Ğmierci pamiĊtaü. Mit rodzinnego domu teĪ jest bardzo
czytelny, a on sam jako wielce wiekowy przybiera podczas
napraw i remontów ksztaát nowego domu (s. 172), bĊdąc
mimo wszystko zawsze tym samym. Rodzina ma tu szczególne znaczenie, a rodzinne koneksje są szczególnie i pieczoáowicie omawiane. DzieĔ powszedni na kociewskiej wsi,
który tak dobrze z tej opowieĞci poznajemy, jest co prawda
inny teraz niĪ dawniej, ale jego rozkáad i najwaĪniejsze obowiązki ostaáy siĊ takie same. Podobnie jak miáoĞü i jej finaá
u oátarza w wiejskim koĞciele, a potem ta szara codziennoĞü
i z dzieümi ciągáe te same radoĞci i káopoty. Przy tym opowieĞci starszych co raz to wszystko dopeániają, a znane są
przecieĪ Janowi Konradowi od dziecka, bo nieraz pod stoáem wysiadując rozmowy domowników i goĞci podsáuchiwaá. TakĪe wiejskie wspominki i politykowanie, czĊste
o zmierzchu i przy kartach, trafnie oddano. O weselach, urodzinach czy imieninach teĪ siĊ tu nie zapomina. Podobnie jak
o najwaĪniejszych obrzĊdach i ĞwiĊtach na kociewski sposób
obchodzonych, jak Wigilii, gĊsiobiciu na Ğw. Marcina czy tak
oczekiwanych przez wiejską dzieciarniĊ odpustach w pobliskim àĊgu obchodzonych. ZaĞ z tradycji chociaĪby owa stypa po sąsiedzie Michale czy gromnica w oknie przez babciĊ
podczas burzy zapalana zostanie oczywiĞcie zauwaĪona.
Widoczna jest teĪ poetyka pewnych atrybutów i detali,
jak chociaĪby tej lipy, pieca czy kolejowej stacji, a potem
wytĊsknionego przez Jana Konrada scyzoryka, poszukiwanej stale przez pradziadka „srebrnej trąbki” i widocznej na
jego portrecie záotej szpilki z peráą do krawata, porcelanowego oka dziadka czy jego zapalniczki z czasów wojny. To
wszystko wiele dla Jana Konrada znaczyáo, kreując z innymi zdarzeniami w przestrzeni jego Īywota baĞĔ dzieciĔstwa

KMR

i prozĊ dojrzaáej egzystencji, która dziaáa siĊ wáaĞnie w takim
a nie innym otoczeniu, tak prostym i surowym, Īe tylko na
poezjowanie siĊ nadającym:
KaĪda chaáupa, páot kaĪdy, miedza, pole i zwierzĊ miaáy swoje imiĊ. Chaáupa byáa ĝwierkowa, bo ze Ğwierkowych
byáa bali lub nad nią niby wielki, zielony parasol Ğwierk gaáĊzie rozkáadaá, albo ChruĞciana, bo z drewna cienkiego i byle
jakiego wzniesiona, albo Pruska, której czopowane bale glina
lub cegáa wypeániaáa, lub teĪ Pruski w niej mieszkaá, páot byá
Garbaty albo Do Rzeki, albo Upadáy. Miedza byáa Pryllowa,
albo Na Dwa Kamienie, albo W Niebo. (...) KaĪdy kamieĔ,
wierzba, rów miaáy swoje dzieje (s. 26).
Najwierniejszą towarzyszką bohatera tej opowieĞci bĊdzie lipa, posadzona przez ojca, kiedy Jan Konrad siĊ urodziá
i którą rok czy dwa przed jego Ğmiercią zetną, jako „wadzącą
elektrycznym przewodom” (s. 193), co zarazem na krytyczną
uwagĊ wobec cywilizacji zda siĊ wyglądaü. ZaĞ dzieckiem
bĊdąc, W cieple niebieskiego pieca, po którego kaflach páywaáy áabĊdzie, pĊdziáy konie i szedá wĊdrowiec, w mijających
dniach rodziáy siĊ nowe opowieĞci, w zakamarkach pamiĊci odnajdywali siĊ ci, którzy wydawaáo siĊ, Īe zmarli dawno (s. 27). Jako cháopiec tĊskniá za wáasnym scyzorykiem,
który miaá otrzymaü na imieniny od dziadka Konrada, który
nadto miaá nie tylko porcelanowe oko, ale takĪe skrzynkĊ
peáną pamiątek z I wojny Ğwiatowej, co zawsze budziáo zainteresowanie jego wnuka. Jan Konrad nieraz byá Ğwiadkiem
poszukiwaĔ pradziadka Jana za srebrną trąbką, po której pozostaá mu tylko ustnik, i chociaĪ wiedziaá, gdzie jest, to nie
mógá mu o tym powiedzieü. Gdyby jednak pradziadek zdradziá
mu, gdzie zgubiáa siĊ widoczna na jego portrecie záota szpilka
do krawata, trąbka teĪ by siĊ znalazáa. Zresztą, nawet po latach, w dojrzaáym wieku Jan Konrad umiaá spojrzeü na Ğwiat
okiem dziecka, odbierając kolejową stacjĊ niczym „domek
dla lalek” (s. 184), a kasjerkĊ jako lalkĊ.
Niczym Remus, bohater kaszubskiej epopei, Jan Konrad spotkaá dzieckiem bĊdąc swoją królewnĊ, „królewianką”
póĨniej nazwaną, chociaĪ tak naprawdĊ daleką kuzynkĊ, co
tak bardzo rozbudziáo jego wyobraĨniĊ, Īe trzeba byáo to
zdarzenie zaprawiü baĞnią poetyckiego sáowa i oczywiĞcie
autorowi przyszáo to bez trudu. Wobec tego taka fraza, w której jeĪeli nawet sakrum miesza siĊ z profanum, okazuje siĊ
jak najbardziej na miejscu:
– No, podaj mi rĊkĊ, mój wybawco, rycerzu znakomity.
Jan Konrad staá oszoáomiony wypadkiem, lecz moĪe bardziej
widokiem tej leĪącej w rozdeptanej przez krowy, báotnistej
trawie, jasnowáosej piĊknoĞci. „Królewna” – myĞlaá. – Prawdziwa królewna (s. 18).
DzieciĊcy Ğwiat fantazji bohatera tej opowieĞci bogaciáy
takĪe dawne wierzenia, nie tyle imionami bogów znaczone co
przede wszystkich demonów, które co raz, z racji mieszania
siĊ ludowych pojĊü na tak bliskich sobie terenach, jakimi są
Kociewie i Kaszuby, wzajemnie bĊdą ze sobą sąsiadowaü.
Tak wiĊc, krasnale zaistnieją obok skrzatów i „kraĞniąt”
oraz bajeczny sáowiaĔski Wyrwidąb siĊ pojawi. Natomiast
gdy zaistnieje tu imiĊ „Swaroga”, wtenczas ten sáowiaĔski
bóg zostanie na swój sposób poetycko opowiedziany, kiedy
to jego cztery twarze? z czterema páatkami bratka tutaj siĊ
porówna (s. 50). Tymczasem kiedy nadrzeczne nocne mgáy
do biaáego szala Wodnicy (s. 60) autor przyrówna, to jakby
w romantyczny i przede wszystkim máodopolski Ğwiat poezji
zaszedá, gdzie zawsze byáo duĪo impresjonistycznych mgieá.
Podobnie moĪna by powiedzieü o tak czĊstej w máodopolskiej poezji „poáudnicy”, tej „poáudnicy”, która tutaj Maki
w zboĪu rwie, chabry i rumianki, a potem siĊ ZakrĊci, za-
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taĔczy, w oczy piaskiem rzuci (s. 143). ĩe czarownice w opowieĞciach starszych siĊ pojawią, to zrozumiaáe, bo na kaĪdej
wsi i w kaĪdym regionie zawsze siĊ o nich mówiáo; podobnie jak i o wszelkiego rodzaju zjawach, chociaĪ te w kaszubskich wierzeniach szczególnie siĊ zadomowiáy. Podobnie
jak ten wieszczy, który najpewniej z kaszubskich wierzeĔ
w pamiĊci babci siĊ ostaá jako „wieszcz” i na Jana Konrada siĊ uwziąá. ChociaĪ nie tak powinno byü, bo ten przyjaĨnie siĊ do kaĪdego odnosiá. Bowiem tylko temu, który za
swego Īycia nieprzyjazny byá ludziom, sierpa do trumny nie
wkáadano, aby po Ğmierci jako wieszczy bliskim krzywdy
nie czyniá. Wieszczy byá nadto bliski tymĪe upiornym strzygom, które upiornymi dlatego tu zwĊ, bo z upiorami je czĊsto
w SáowiaĔszczyĨnie kojarzono. Kiedy wiĊc tutaj tak na dzieci ciotka Joanna krzyknie, a zaraz potem kraĞniĊtami je nazwie (s. 143), to jakby niepoprawnie nastąpi przemieszanie
záego z dobrym, lecz to zamierzone. ZaĞ z greckiej staroĪytnoĞci zda siĊ byü powiedzenie którejĞ z sąsiadek o Ğmierci Konrada, jak to zmará wĞród uli peánych pszczóá, które
„przeniosáy jego duszĊ do nieba” (s. 97). Dawniej wierzono
bowiem, Īe pszczoáy z duszami ludzi zmaráych mają duĪo
wspólnego. Zresztą, o greckich Mojrach teĪ tu usáyszymy,
bo jak inaczej rozumieü tĊ opowieĞü dziadka Jana o trzech
dziewczynach spotykanych zawsze u rozstajnych dróg, i to
jeĪeli nawet miesza siĊ w niej znowuĪ tak bardzo sakrum
z profanum, wszak to „zasmarkane dziewczyniska”, to znowuĪ specjalnie, wszak tak to u Grzyba juĪ jest:
– No widzisz, knapie, jak zawsze nasze panny-siostry
juĪ na nas czekają. Opowiadaá ksiądz proboszcz kiedyĞ,
gdy go do kowala na karty wiozáem, Īe pierwsza z tych
sióstr, najstarsza, choü najmniejsza, przĊdzie niü Īywota,
widzisz, jak rączĊtami przebiera, tak szybko, Īe wrzeciona nie widaü, ta trzecia, wiĊksza trochĊ i wiecznie smutna,
niü Īywota przecina, gdy nadchodzi kres Īywota, ta druga,
w Ğrodku, bacznie siĊ nam przyglądająca, strzeĪe nici.
Losu, losu naszego (s. 34).
Dawne wierzenia i wszelkie opowieĞci starszych przeĪywa siĊ najbardziej dzieckiem bĊdąc i dlatego najwiĊcej takich
odczuü, ze Ğwiatem baĞni i poezji zarazem mających tyle
wspólnego, mamy w dzieciĊcym i máodzieĔczym Ğwiecie
Jana Konrada. Potem, kiedy bĊdą go dotykaáy „gospodarskie
troski”, bĊdzie tej poetyckoĞci juĪ mniej. Lecz zapach jabáek
zawsze bĊdzie bohaterowi przypominaá choinkĊ i BoĪe Narodzenie, a kuchennych specjaáów z dzieciĔstwa i „domowej
apteki” nigdy siĊ nie zapomni. Podobnie jak domowego fryzjera i lekarza, odpustowych kramów, dawnych fotografii,
„karcianych wieczorów, wuja Jósia i wuja Diacháa, ostatniej
potyczki niemieckiego dziaáa z ruskimi czoágami, powojennego politykowania, szmaciarza, stacji Szaáamaje i tego okna,
przez którego záoĪone na krzyĪ ramy po raz ostatni spojrzy
umierający Jan Konrad na Ğwiat.
JeĪeli to wszystko moĪna by zwaü prozą Īycia, która
dotyka kaĪdego, bo przecieĪ kaĪdy ma teĪ tyle podobnych
i innych wspomnieĔ, to podane literackim sáowem Andrzeja
Grzyba poezją Īycia siĊ okazuje. Dlatego juĪ o „prozach dawniejszych i nowych”, tak poetycko nazwanych „ZapiĊkna”,
tylko tyle moĪna powiedzieü, Īe kiedy czyta siĊ ten tytuáowy
utwór, poĞwiĊcony Zygmuntowi Bukowskiemu, to jego sáowa w poetyckie wersy same siĊ ukáadają A kiedy przychodzi
czas na lekturĊ nowych tekstów, w gáąb siebie ich podmiot
tak czĊsto zagląda, Īe filozofią Īycia zda siĊ to wszystko byü,
co nie tylko prozatorskim sáowem opowiedzieü by moĪna.
Przydaáo siĊ wiĊc Andrzejowi Grzybowi poetyckie terminowanie i bycie najpierw poetą!
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17 czerwca br. w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisäy miaäa miejsce promocja nowej
ksiñĔki Józefa Golickiego pt. „Wödrówki po Ĉredniowiecznym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego”. Jest
ona kontynuacjñ „Biblioteki 750-lecia miasta Tczewa” – pierwsza czöĈè cyklu opowiadaäa o dziejach
fary i klasztoru dominikanów. UroczystoĈè odbyäa siö
na dziedziþcu Fabryki Sztuk; towarzyszyäy jej walki
rycerskiego bractwa ze Sztumu, wystöp zespoäu muzyki dawnej oraz Ĉredniowieczna biesiada, którñ przygotowaäy panie ze Stowarzyszenia Kociewskie Forum
Kobiet. Takiego jadäa nie powstydziäby siö ksiñĔöcy
dwór Sambora II.

JÓZEF GOLICKI

Sáowo wstĊpne

O

bchodzony w 2010 roku Jubileusz 750-lecia
miasta Tczewa jest doskonaáą okazją do szerszej
prezentacji najstarszej historii naszego grodu.
ĝredniowieczne dzieje Tczewa nie doczekaáy siĊ dotąd
wiĊkszego caáoĞciowego opracowania. Pojawiaáy siĊ publikacje poĞwiĊcone temu okresowi, ale dotyczyáy wybranych
pojedynczych tematów, postaci lub zdarzeĔ. WĊdrówki po
Ğredniowiecznym Tczewie są pierwszą próbą zmierzenia
siĊ z odlegáymi dziejami miasta i ich przedstawienia w popularnej formie. PublikacjĊ podzielono na wiele krótkich
zagadnieĔ przedstawiających najciekawsze i najwaĪniejsze postacie, obiekty i wydarzenia z tamtych czasów. CaáoĞü materiaáu faktograficznego uzupeániono o ikonografiĊ
związaną ze Ğredniowieczem. Celem tej publikacji jest
zaciekawienie potencjalnego czytelnika i zachĊcenie go

Wystawa „750 lat Tczewa w archiwaliach” jest
kolejnñ propozycjñ Fabryki Sztuk – Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisäy w Tczewie przygotowanñ na Jubileusz 750-lecia nadania Tczewowi
praw miejskich. Wspólnie z Archiwum Paþstwowym
w Gdaþsku i Oddziaäem Kociewskim Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, przygotowano
i wydano katalog wystawy „750 lat Tczewa w archiwaliach”. PoniĔej fragment rozdziaäu katalogu.

LIDIA POTYKANOWICZ-SUDA

750 lat Tczewa w archiwaliach

P

ierwsze pewne wzmianki o Tczewie znajdują siĊ
w dokumentach Sambora II, ksiĊcia pomorskiego,
z 30 kwietnia 1252 roku. Czytamy w nich, iĪ zostaáy
one wystawione w czasie budowy zamku w Tczewie. Prawdopodobnie wraz z budową grodu trwaá takĪe proces zakáadania miasta, którego pierwszy etap zakoĔczyá siĊ w 1260
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Kociewskie akcenty
na targach książki

D

nia 13 sierpnia 2010 roku juĪ
po raz jedenasty spotkali siĊ
w KoĞcierzynie miáoĞnicy
ksiąĪek i ich autorzy, za sprawą organizowanych tam Targów KsiąĪki Kaszubskiej i Pomorskiej COSTERINA. Organizatorem Targów jest burmistrz miasta
KoĞcierzyna, Rada Miasta oraz Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota
w KoĞcierzynie.
W Targach wziĊáo udziaá prawie trzydziestu wystawców, a do konkursu zgáoszono dziewiĊüdziesiąt dziewiĊü ksiąĪek.
Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe w pierwszych
edycjach targów braáo udziaá zaledwie
5-6 wydawnictw, a liczba zgáaszanych do
konkursu ksiąĪek byáa niekiedy trzykrotnie
mniejsza, moĪna z caáą pewnoĞcią stwierdziü, Īe Targi te cieszą siĊ coraz wiĊkszym
zainteresowaniem.
Tegoroczne Targi, z uwagi na trwające
na koĞcierskim rynku prace remontowe,
odbyáy siĊ w znajdującym siĊ nieopodal
Ogródku Jordanowskim.
W trakcie Targów moĪna byáo nie tylko zakupiü ksiąĪki i pogratulowaü zwyciĊzcom konkursu, ale równieĪ dáuĪej
z nimi porozmawiaü, co dla czytelnika
jest bezcenne. Przeprowadzano takĪe liczne wywiady z autorami prezentowanych
na Targach ksiąĪek, m.in. z Lucyną Legut,
Barbarą Kosmowską, Wiolettą Piasecką
i Eugeniuszem Pryczkowskim.
WĞród autorów nagrodzonych w XI edycji Targów nie zabrakáo takĪe Kociewiaków.
Andrzej Grzyb zdobyá I nagrodĊ w kategorii ksiąĪki pomorskiej, za publikacjĊ: „MyĞliwska ksiąĪka kucharska. Literacko okraszona”, równieĪ I nagrodĊ otrzymaá Konrad
Kazimierz CzapliĔski za album „Cystersi.
Dziedzictwo kulturowe”, II nagrodĊ BáaĪej ĝliwiĔskio za (opracowania naukowe)
pt. „Sambor II ksiąĪĊ tczewski”, zaĞ Krzysztof Kowalkowski III nagrodĊ za monografiĊ
„Z dziejów gminy Kaliska i wsi do niej naleĪących”. Z kolei wyróĪnienie otrzymaá
m.in. Józef Zióákowski za album „WzdáuĪ
doliny Wisáy” .
Ponadto, na tle innych wydawnictw
wyróĪniaáo siĊ Wydawnictwo Bernardinum, które otrzymaáo szereg wyróĪnieĔ za ksiąĪki napisane z myĞlą
o najmáodszych.
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Nagrodzeni i wyróĪnieni uczestnicy Targów KoĞcierskich

Przewodniczący prof. Tadeusz Linkner wyczytuje autorów
nagrodzonych publikacji
Zespóá folklorystyczny ze Sáowacji „Kamiana”

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Subkowy na przestrzeni wieków (cz. IV)

Marka Kordowskiego

• Bartel Ranisch a jego zwiðzki z koćcioãem w Piasecznie
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

Grzegorza Woliýskiego

• Klan prawników w familii Tollik

Bogdana K. Bieliýskiego

• W sidãach i okowach II wojny ćwiatowej (c.d.)
• Stðd do Katynia (c.d.)

Stefana Geãdona

Anny Gawrzyjaã

• Jeszcze raz o ãowcach reniferów
z cyklu Pradzieje Kociewia Andrzeja Wêdzika

Fot. Maágorzata Pauch

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

