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KRYSTYNA BRODNICKA

Od redakcji

Wyrób masáa

„Najpiökniejsza rzecz, jakiej doĈwiadczamy – powiedziaä Einstein – to tajemniczoĈè. Jest ona Ēródäem caäej prawdziwej sztuki
i nauki”.
KaĔda rozwikäana tajemnica stawia nowe pytania, rodzi nowe
tajemnice.
Wiemy juĔ sporo. Nikt nie wie wszystkiego. Czasy erudytów minöäy bezpowrotnie. Dzisiaj nawet specjaliĈci z jednej dziedziny majñ
käopot z opanowaniem swojego wycinka wiedzy i Ĉledzeniem na bieĔñco nowoĈci. Wstyd nie wiedzieè, choèby tego, co dotyczy naszej
specjalnoĈci.
O maturze dzisiejszej niektórzy mówiñ, Ĕe to jakaĈ pomyäka,
falsyfikat, niepotrzebny relikt. A jednak jakkolwiek o wspóäczesnej
maturze siö mówi, to jest zakoþczeniem nauki w szkole Ĉredniej
i przepustkñ na studia. Na studia, o których jakoĈci mówi siö Ēle
albo jeszcze gorzej. Sñ dobre szkoäy Ĉrednie i dobre uczelnie wyĔsze.
JeĈli ktoĈ chce wiedzieè, nauczyè siö, to wystarczy, Ĕe ma oczy i uszy
i dokona wäaĈciwego wyboru. JeĈli chce mieè papier i tytuä moĔliwie
maäym kosztem, bez wysiäku to – choè moĔna go podejrzewaè o brak
rozsñdku i lenistwo – znajdzie wäaĈciwñ „uczelniö”.
Kasztany zdñĔyäy zakwitnñè na koniec matury.
Jak namówiè tegorocznych maturzystów, aby wybrali trudniejsze studia politechniczne albo uniwersyteckie, ale z tak zwanych
nauk Ĉcisäych. Jak przekonaè ich, Ĕe potrzebni sñ konstruktorzy,
mechanicy, biotechnolodzy. JeĈli ma siö duszö artystycznñ, to moĔna
byè poetñ-matematykiem czy fizykiem. Jedno z drugim wcale siö nie
käóci.
Demografowie bijñ na alarm. W roku 2020 teraz ponad
400-tysiöczne, juĔ za maäe o ponad 100 tysiöcy roczniki, liczyäy
bödñ poniĔej 300 tysiöcy. Do tego faktu trzeba paþstwo nasze przygotowaè tak, aby mechanizmy spoäeczno-gospodarcze nie zostaäy
sparaliĔowane.
Internet nie nakarmi, nie napoi, nie ogrzeje. Tkwiñc juĔ po
pas w internetowym bogactwie, niby mñdrzy i niby wolni wirtualnie serfujemy w niby przyszäoĈè. No cóĔ, tak bardzo chciaäbym siö
myliè.
Filozof, pisarz, encyklopedysta J. J. Rousseau, czäek oĈwiecony,
ponoè oszalaä i chcñc byè uĔytecznym, zajñä siö stolarstwem. Produkowaä krzesäa, stoäy i koäyski. Obdarowywaä nimi biednych, chcñc
ulĔyè ich niedoli.
Pierwszego maja w ćwiöto Pracy, jak co roku, po mszy Ĉwiötej w dniu patrona Ĉw. Józefa Ĉwiötowano Dzieþ Rzemiosäa. Ludzie godni podziwu – piekarze, rzeĒnicy, szewcy, Ĉlusarze, stolarze,
murarze, ci, co budujñ, naprawiajñ, remontujñ i produkujñ to,
co niezbödne do Ĕycia Ĉwiötowali. RzemieĈlnicy trzymajñ siö swego fachu i uczñ mäodzieĔ. Rozsñdnie i pracowicie, mimo przeszkód
i czasem lekcewaĔenia, wytrwale rozwijajñ swoje maäe, nietuzinkowe rzemiosäo, które z trudem konkuruje z globalnñ „masówkñ”.

P

o swojskie masáo chodziliĞmy z bratem
na RadaĔskĊ, jakieĞ dwa kilometry przez
las. Byáo lato, ciepáo, ptaki Ğpiewaáy.
Caáy las byá w kwietnych kobiercach, peáen przepychu barw i woni, ale juĪ owocny, bo zaczĊáy
dojrzewaü jagody.
SzliĞmy powoli, wdychając ĞwieĪe powietrze, nawet nie rozmawialiĞmy duĪo. Tak byáo
miáo i dobrze.
Czasami przychodziliĞmy po masáo zbyt
szybko, wtedy siadaliĞmy pod domem na áaweczce, obok kobiety ubijającej w kierzance ĞmietanĊ
na masáo. Czasem pomagaáam jej, nie dlatego, Īe
mnie o to prosiáa, ale z prostej ciekawoĞci – jak
teĪ to siĊ robi.
Od wydoju krowy do zrobienia masáa byáa
daleka droga. Najpierw wlewaáo siĊ mleko do
centryfugi, gdzie oddzielaáa siĊ Ğmietana od mleka, nastĊpnie ĞmietanĊ wlewaáo siĊ do kierzanki
i ubijaáo od póátora do dwóch godzin. Po tym
czasie Ğmietana rozdzielaáa siĊ na masáo i serwatkĊ. SerwatkĊ gospodyni zlewaáa do osobnego
naczynia, aby ją potem dolaü do karmy prosiąt
i ĞwiĔ. Masáo zaĞ wkáadaáa do drewnianej, rzeĨbionej i wypáukanej zimną wodą maselniczki,
ugniataáa i wyrównywaáa noĪem wierzch, a potem pukając w jej denko, wystukiwaáa oseákĊ
masáa na pergamin, albo zawijaáa ją w czyste
biaáe páócienko. Taka oseáka masáa miaáa odgniecioną rzeĨbĊ z maselniczki i pachniaáa bosko,
a smak – zupeánie niepowtarzalny w dzisiejszych
czasach.
Niektóre kobiety przy ubijaniu Ğmietany,
dodawaáy do niej trochĊ soku z marchwi, aby
masáo miaáo bardziej kremową barwĊ, co miaáo
Ğwiadczyü niby, o wiĊkszej zawartoĞci w nim
táuszczu.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Owidz, 7 luty
Idea „Kociewski Gryf” – nagroda starosty starogardzkiego – polega na dostrzeĪeniu i wsparciu artystów, twórców
kultury, a takĪe najlepszych sportowców, trenerów i klubów
sportowych. DziĊki nim rozwijany jest sport i kultura na terenie caáego powiatu starogardzkiego.
W Grodzisku Owidz odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczenia
nagród za rok 2012.
W dziedzinie sportu spoĞród 47 zawodników i zawodniczek wybrano 10 nominacji. Tytuá najlepszego sportowca,
otrzymaáy DĪesika Romanowska i Aleksandra Pikul – akrobatki naleĪące do klubu UKS Kociewie, trenujące pod okiem
Agnieszki Szwedy, która statuetkĊ „Kociewski Gryf” otrzymaáa juĪ po raz drugi.
„Kociewski Gryf” przyznano Karolowi Báawat i àukaszowi Smukale za zorganizowanie Turnieju Koszykówki
„Polpharma Streetball 2012”.
W dziedzinie kultury statuetkĊ i tytuá Twórcy Roku 2012
otrzymaá Krzysztof Kowalkowski za ksiąĪkĊ „Alojzy Paweá Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”, wydaną
przez Instytut Kociewski.
Ź Cedry Maáe, 23 marca
Odbyá siĊ IV Powiatowy Turniej Kóá GospodyĔ Wiejskich. O miano najlepszego koáa rywalizowaáo szeĞü kóá gospodyĔ wiejskich z powiatu gdaĔskiego. KGW GoáĊbiewko,
KGW Grabiny-Zameczek, KGW Jagatowo, KGW Jodáowno, KGW Kiezmark oraz KGW Kolnik zaprezentowaáy
swoje umiejĊtnoĞci w szeĞciu kategoriach.
ZwyciĊĪczyniami IV Powiatowego Turnieju Kóá GospodyĔ Wiejskich zostaáy panie z Koáa GospodyĔ Wiejskich
z Grabiny-Zameczek.
Ź Warlubie, 3 maja
Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
4 maja
Nad jeziorem Rybno odbyá siĊ piknik dla mieszkaĔców,
zorganizowany przez wójta gminy. W programie: muzyka,
pokaz sztuki walki, gry i zabawy, pieczenie kieábasek oraz
wiele innych atrakcji.
Ź Bolesáawowo, 5 maja
Parafia Ğw. Maksymiliana, Urząd Miasta, GOK i Zespóá
Szkóá Rolniczych CKP w Bolesáawowie byli organizatorami
II Jarmarku Joannitów. Impreza o charakterze pikniku rodzinnego nawiązująca do historii miasta Skarszewy ze
szczególnym uwzglĊdnieniem epoki póĨnego Ğredniowiecza. Byáy wystĊpy rycerzy, kuglarzy i trubadurów, konkurs
historyczny, konkurencje zrĊcznoĞciowe i turniej áuczniczy.
Ź Tczew, 8 maja
Byáy prezydent RP Lech WaáĊsa spotkaá siĊ z uczniami
Szkoáy Podstawowej nr 11. Spotkanie to miaáo formĊ obywatelskiej lekcji demokracji. Mówiá o walce z systemem
komunistycznym, dąĪeniu narodu do wolnoĞci i zmianach
w Polsce, które zaszáy po 1989 roku.
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Ź Skarszewy, 15 maja
Niezwykáa inicjatywa ksiĊdza proboszcza Dariusza
Lemana, której celem jest odtworzenie sáynnego koĞcioáa
ewangelickiego z 1741 roku. Historyczna budowla ma zostaü zrekonstruowana, tak jak przed wiekami, w ciągu jednej
doby. Dariusz Skalski, burmistrz Skarszew zaproponowaá,
Īeby w przyszáoĞci obok miejsca, gdzie przed wiekami postawiono zbór organizowaü miĊdzynarodowe zawody cieĞli
i drwali. Zainteresowanie tematem jest ogromne i stanowi
promocjĊ dla miasta. JuĪ 14-15 wrzeĞnia 2013 roku bĊdzie
moĪna podziwiaü owe wydarzenie.
Ź Lubichowo, 15 maja
Tutejsze gimnazjum obchodziáo 6. rocznicĊ nadania
szkole imienia ks. kard. Stefana WyszyĔskiego.
Ź Skórcz, 18 maja
UroczyĞcie przekazano mieszkaĔcom Skórcza najpiĊkniejszy i najlepiej wyposaĪony park rekreacyjno-wypoczynkowy na Kociewiu.
Ź Tczew, 18 maja
Tego dnia w caáym kraju odbywaáa siĊ „Noc Muzeów”.
Motywem przewodnim tczewskiej akcji byáa Skandynawia.
Fabryka Sztuk, dziĊki pomocy ambasad Szwecji, Finlandii,
Danii i Norwegii, zorganizowaáa niecodzienne atrakcje.
Tczewianie mogli oglądaü róĪnego rodzaju wystawy, podczas zwiedzania których mogli wysáuchaü koncertu piosenki
morskiej, skandynawskiej, szantowej; zobaczyü pokaz taĔca skandynawskiego oraz pokaz walk. Byáy teĪ spacery po
Tczewie z przewodnikiem. Zwiedzający mogli degustowaü
piwo ze Szwecji i potrawy.
Dla dzieci byáy filmy, bajki, warsztaty plastyczne, gra
plenerowa i zabawa w obozie Wikingów.
Ź Pelplin, 8 czerwca
Obchodzono Dni Pelplina, które od 2000 roku odbywają
siĊ na pamiątkĊ wizyty Jana Pawáa II w Pelplinie. Na targowisku miejskim miaáy miejsce koncerty i róĪnego rodzaju zabawy. Wystąpiáy m.in.: zespóá rosyjsko-polski zaáoĪony w Sankt
Petersburgu „BackUp”, „Ich Troje” i „WĊdrowne Gitary”.
Ź Lipia Góra, 8 czerwca
Po raz siódmy miaáa miejsce cykliczna impreza, czyli
przegląd kociewskich legend i skeczy. Organizatorami byli
Koáo GospodyĔ Wiejskiej z Lipiej Góry, Gminny OĞrodek
Kultury z Morzeszczyna oraz Urząd Gminy Morzeszczyn.
Koáa gospodyĔ wiejskich, zespoáy, jak równieĪ osoby indywidualne, doroĞli oraz dzieci licznie wystĊpowaáy ze swoim autorskim skeczem lub gadką w gwarze kociewskiej.

PoznaliĞmy wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego w 2011 roku. Swoją kociewskoĞü
zadeklarowaáo 3065 osób. To, niestety, niecaáy 1 procent
mieszkaĔców tego regionu.
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MAãGORZATA OLCZAK

Oátarz gáówny w koĞciele
w Wielkim Garcu
WieĞ Wielki Garc znajduje siĊ na póánocny wschód od Pelplina. Jest to niewielka miejscowoĞü
z dáugą i bogatą historią. KoĞcióá zostaá umiejscowiony na wzgórzu morenowym, a jego początków
naleĪy szukaü juĪ w XVI wieku1. Oátarz gáówny natomiast pochodzi dopiero z poáowy XVIII wieku.
Wykonany on zostaá z drewna rzeĨbionego, polichromowanego, w stylu pomorskim. WysokoĞü oátarza wynosi blisko 6 metrów2. Zgodnie z chrzeĞcijaĔską niepisaną tradycją zostaá on umieszczony
na wschodniej Ğcianie Ğwiątyni. KoĞcioáy bowiem niemal powszechnie stawiaáo siĊ, i stawia do teraz,
na linii wschód-zachód. Modlący są skierowani twarzą ku wschodzącemu sáoĔcu, jasnoĞci symbolizującej dobroü, czystoĞü i zmartwychwstaáego o poranku Chrystusa. Zgodnie z Biblią Bóg równieĪ
miaá przyjĞü ze wschodu (KsiĊga Ezechiela 43,2.)3. Nie przypadkowe jest równieĪ ukierunkowanie
wszystkich ĞwiątyĔ ku tej najwaĪniejszej – w Jerozolimie.

O

átarz gáówny w koĞciele w Wielkim Garcu pw. Niepokalanego PoczĊcia NajĞwiĊtszej Marii Panny
skáada siĊ z dwóch kondygnacji. Na pierwszą z nich
skáadają siĊ: figura Madonny z Dzieciątkiem, umieszczona
w centrum oraz rzeĨby Ğw. Piotra po prawej i Ğw. Pawáa po
lewej jej stronie. MiĊdzy nimi umieszczone są cztery kolumny podtrzymujące wyĪszą, ale juĪ mniejszą kondygnacjĊ. Jej
centralną czĊĞü stanowi obraz pochodzący z XVIII wieku,
przedstawiający MatkĊ Boską Szkaplerzną. Po obu stronach
malowidáa stoją biskupi z grzesznikami u ich stóp. RównieĪ
na tej kondygnacji umieszczone są kolumny, ale tylko dwie
i mniejszych rozmiarów. NajwyĪej natomiast znajdują siĊ
figury trzech anioáów. Po Ğrodku znajduje siĊ Michaá Archanioá, a po jego bokach stoją dwa mniejsze anioáy4. Caáy
oátarz otoczony jest záoconą roĞlinnoĞcią. Nad figurą Matki Boskiej znajduje siĊ záota róĪa, a pod nią tabernakulum.
Jest to najĞwiĊtsze miejsce w koĞciele, gdzie przechowuje
siĊ posiáek spoĪywany w trakcie eucharystii. Mogą w nim
uczestniczyü wszyscy wierni. Jest to poáączenie przestrzeni
Boga i ludzi, jakie nie wystĊpuje w ĝwiątyni Jerozolimskiej.
Jak mówi apostoá Mateusz, po Ğmierci Jezusa rozdaráa siĊ
zasáona Przybytku i w ten symboliczny sposób miaáo nastąpiü zniesienie, trwającego od momentu popeánienia grzechu
pierworodnego, rozáamu pomiĊdzy Bogiem a wiernymi5.
Wyglądem oátarz przypomina stopniową wiĊĪĊ, znaną
juĪ z czasów babiloĔskich, po której czáowiek miaá wspinaü siĊ do Boga6. Jej podstawĊ stanowiáaby Matka Boska
oraz ĝwiĊci Piotr i Paweá. W ten sposób moĪna dojĞü do
wniosku, iĪ stanowią oni fundament wiary chrzeĞcijaĔskiej,
zwáaszcza w przypadku Ğw. Piotra, którego Jezus wyznaczyá
na „budowniczego” swego KoĞcioáa. Dodatkowym elementem są tutaj kolumny, symbolizujące apostoáów. Zgodnie
z Pierwszą KsiĊgą Królewską, Symeon miaá postawiü przed
wejĞciem do Ğwiątyni dwie kolumny: „Jakin” (On-Jahwe)
i „Boaz” („W Nim jest moc”). Skierowują one uwagĊ na

4

KoĞcióá, który ma siĊ staü podporą prawdy (7, 1-22). A zatem kolumny symbolizują KoĞcióá nauczający, w którego
skáad wchodzą apostoáowie i ich nastĊpcy. Wszyscy razem
stanowią podporĊ dla konstrukcji KoĞcioáa7. Nie przypadkowa jest równieĪ iloĞü kolumn. MoĪna domniemywaü, Īe
symbolizują one czterech ewangelistów: Marka, Mateusza,
àukasza i Jana.
Na wyĪszej kondygnacji znajdują siĊ biskupi – kolejni
gáosiciele Sáowa BoĪego, przedstawiciele Jezusa na ziemi,
prowadzący wiernych do Nieba. Obaj są odziani w biaáe szaty i czerwone paliusze, które są spiĊte záotym krzyĪem oraz
posiadają dáugie brody. CzerwieĔ w tym wypadku oznacza
krew, ducha i ogieĔ. Ma to przypominaü o gotowoĞci przyjĊcia
Ğmierci mĊczeĔskiej. Natomiast biel tunik zgodnie z Prawem
MojĪeszowym jest najodpowiedniejszym kolorem do odprawiania naboĪeĔstw w Ğwiątyni. Barwa ta symbolizuje czystoĞü,
Ğwiatáo i chwaáĊ. Biel to takĪe znak, Īe mają oni naĞladowaü
samego Chrystusa, który na górze Tabor przybraá szaty biaáe
jak Ğwiatáo (Mt 17,2)8. Na gáowach biskupów widnieją záote
tiary i kaĪdy z nich trzyma záoty pastoraá zakoĔczony najprawdopodobniej liĞciem akantu. Warto zaznaczyü, Īe laska biskupia zostaáa wáączona do insygniów liturgicznych w XI wieku.
Otrzymuje ją nowy arcypasterz jako symbol posáugi pasterskiej. Przy jej wrĊczaniu sáyszy on sáowa, Īeby za jej pomocą
sądziá nie okazując gniewu, nawoáywaá wiernych do czynienia
dobrych uczynków, by podobaü siĊ Bogu, ale jednoczeĞnie
ma bezstronnie karaü, gdy przyjdzie taka potrzeba9. Zapewne
z tego powodu u ich stóp klĊczą wierni, którzy proszą o áaskĊ przebaczenia. Biskup po prawej stronie z rozpogodzonym
obliczem wyciąga rĊkĊ do grzesznika w geĞcie odpuszczenia
przewinieĔ. Natomiast biskup po lewej stronie, juĪ o srogiej
minie, dokonuje upomnienia grzesznika, by wiĊcej nie zszedá
na záą drogĊ.
W centrum Ğrodkowej kondygnacji znajduje siĊ obraz,
przedstawiający MatkĊ Boską z Dzieciątkiem wrĊczającym
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szkaplerz Ğw. Szymonowi Stock. Malowidáo nawiązuje do wyCentralnym i najwaĪniejszym punktem oátarza jest figudarzenia, które miaáo mieü miejsce w 1251 roku. Wówczas to ra Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest ona odziana w bladoĞw. Szymon, juĪ jako generaá zakonu karmelitów, miaá widze- róĪową (w zasadzie jest to biel, poniewaĪ kolor ten posiada
nie. NajĞwiĊtsza Maria Panna darowaáa mu szkaplerz z zapew- szeroki zakres swych odcieni18) sukniĊ, przepasaną záotym
nieniem, Īe wszyscy, którzy bĊdą go nosiü, zostaną obdarzeni pasem (sznurem), a na nią zarzucony ma niebieski páaszcz.
szczególnym báogosáawieĔstwem i po Ğmierci dostąpią áaski Poáączenie báĊkitu i bieli symbolizuje nieskazitelnoĞü, czyNieba. KarmelitaĔski szkaplerz przybraá formĊ dwóch páócie- stoĞü i niezawisáoĞü. Są to przymioty, które z jednej strony
nek, które zawiesza siĊ na szyi, lub teĪ medalika, gdzie wid- związane są z Niebem, a z drugiej strony oddają cechy Matki
nieje jego podobizna10. Na malowidle w Wielkim Garcu widaü Boskiej. PodkreĞlają one takĪe Jej czystoĞü i bezgrzesznoĞü
dokáadnie jak takowy szkaplerz wygląda. ĝw. Szymon klĊka Īycia19. Podobnie jak na obrazie Matki Boskiej Szkaplerzprzed Matką Boską i wyciąga dáonie, aby przyjąü Jej dar. Zgod- nej, tutaj takĪe Dzieciątko Jezus wystĊpuje po prawej stronie
nie z tradycyjnym przedstawieniem tej sceny jest on ubrany Maryi, oddając Jej w ten sposób pierwszeĔstwo. Figura Matw habit karmelitów11, nad jego gáową natomiast widnieje aure- ki Boskiej z Dzieciątkiem wyposaĪona jest w typowe króola w postaci záotego okrĊgu, symbol ĞwiĊtoĞci. Matka Boska lewskie atrybuty, do których naleĪą: záote korony na gáowie
natomiast siedzi na obáoku a w tle widaü gáowy otaczających Maryi i Jezusa, záote beráo i jabáko. Jezus Chrystus trzyma
Ją anioáów. Jest Ona ubrana w czerwoną tunikĊ, niebieską szatĊ jabáko w swojej prawej rĊce, natomiast beráo znajduje siĊ
wierzchnią, a na gáowie otulona jest Īóátym szalem. Niebieska w prawej dáoni Matki Boskiej. Atrybuty te mają wskazywaü
barwa jest symbolem niezawisáoĞci, czystoĞci, nieskazitelno- na to, Īe Matka Boska jest nie tylko rodzicielką Chrystusa,
Ğci, wiernoĞci i staáoĞci dlatego teĪ Matka Boska posiada tego ale takĪe królową Nieba i Ziemi. Zgodnie z Pismem ĝwiĊtym
koloru sukniĊ12. Chodzi równieĪ o podkreĞlenie tego, Īe jest koronacji Maryi dokonaá sam Jezus zaraz po tym, jak zostaáa
królową Nieba. Natomiast Īóáty szal ma zapewniaü o Jej maje- Īywcem wziĊta do Nieba20. Beráo, które trzyma, jest swestacie13. Podobne zadanie ma speániaü
záota áuna nad gáowami Matki Boskiej
i Dzieciątka Jezus. Maáy Chrystus na
obrazie stoi po lewej stronie swojej
matki, co sugeruje, iĪ to Ona ma tutaj
graü waĪniejszą rolĊ. Przedstawiony
jest w biaáej szacie na znak czystoĞci
i ĞwiĊtoĞci14.
Natomiast na samym szczycie
przesiadują anioáowie, a zwáaszcza
Michaá Archanioá. Ten ostatni ma napominaü wiernych, Īe po Ğmierci kaĪdy z nich zostanie osądzony odpowiednio wedáug ich dobrych uczynków. Na
oátarzu w Wielkim Garcu posiada on
záote skrzydáa, záotą wagĊ i miecz (szablĊ?). Odziany jest w zbrojĊ i heám oraz
biaáy paliusz, przypominając rzymskiego wojownika. Biel nie jest tu bez
znaczenia, bowiem kolor ten symbolizuje chwaáĊ, zwyciĊstwo i sprawiedliwoĞü15. Zgodnie z chrzeĞcijaĔską tradycją Michaá Archanioá jest pierwszym
z anioáów, który zostaá obdarzony
przez Boga szczególnym zaufaniem,
gdyĪ wrĊczone mu zostaáy klucze do
bram niebios. Jest on anioáem sprawiedliwoĞci i sądu, a jednoczeĞnie
áaski i zmiáowania. Na Sądzie Ostatecznym bĊdzie odpowiedzialny za
waĪenie dusz. Dlatego teĪ w jego rĊce
znajduje siĊ waga. To wáaĞnie na niej
bĊdą waĪone dobre i záe uczynki wiernych. Wynik zadecyduje o tym, kto
zazna szczĊĞliwoĞci w obliczu Boga16.
Na tych, którzy nie podporządkowali siĊ nauce Jezusa Chrystusa i Īyli
w grzechu, czeka kara oraz wieczne potĊpienie, na co wskazuje miecz
w prawej rĊce Michaáa Archanioáa.
Jest to teĪ jego atrybut jako zwyciĊzcy
Oátarz gáówny w koĞciele w Wielkim Garcu
mocy piekielnych17.
Fot. autora
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go rodzaju odpowiednikiem áaski i ma podobną symbolikĊ.
W ceremoniale królewskim nowo namaszczony wáadca
otrzymywaá beráo pod nazwą „laski wáadzy i prawdy”. Dokonując takiej interpretacji moĪna przyjąü, Īe Matka Boska trzyma beráo, by karaü tych, którzy wstąpili na drogĊ
grzechu, aby zbáądzonym wskazywaü prawidáową ĞcieĪkĊ,
podawaü pomocną rĊkĊ potrzebującym i wspieraü tych, którzy pozostają wierni nauce Chrystusa21. Królewski majestat
Matki Boskiej ma teĪ podkreĞlaü korona, która jednoczeĞnie
przypomina o zwyciĊstwie i áasce Nieba dla tych, którzy
bĊdą wierni KoĞcioáowi i jego nauce22.
Nad figurą Matki Boskiej znajduje siĊ záota róĪa, skáadająca siĊ z siedmiu páatków. Stanowi ona jeden z atrybutów Maryi23. Symbolizuje ona równieĪ niezniszczalnoĞü24.
Matka Boska, zgodnie z tradycją chrzeĞcijaĔską, jest „róĪą
wĞród cierni”. Te ostatnie symbolizują grzechy oraz związane z nimi ból i cierpienie. Dlatego teĪ ten piĊkny wonny
kwiat stanowi swego rodzaju pociechĊ i wsparcie w trudnych okresach Īycia czáowieka. I taką rolĊ teĪ speánia Maryja, która jako kochająca matka, nie zostawia w potrzebie
swoich dzieci. Poeta Sedulisz w nastĊpujący sposób wypowiedziaá siĊ na temat maryjnej symboliki róĪy:
Jak poĞród ostrych cierni delikatna rozkwita róĪa,
Wolna od kolców, co ranią,
i krzew macierzysty przyümiewa swym piĊknem,
Tak z rodu Ewa wzrosáa ĞwiĊta Maryja:
Nowa dziewica zmyáa winĊ swej poprzedniczki25.
Siedem páatków róĪy moĪe symbolizowaü peániĊ i doskonaáoĞü. Cyfra siedem jest teĪ sumą trójki, jako cyfry boskiej i czwórki, oznaczającej ziemiĊ26. Stąd moĪna przypuszczaü, iĪ w ten sposób chciano pokreĞliü dwie natury matki
Chrystusa: boską i ziemską. Ponadto Maryja jest królową,
zarówno Nieba jak i Ziemi.
Dookoáa figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, przy
zwieĔczeniu kaĪdej kolumny oraz po bokach kolejnych kondygnacji, wiją siĊ záote liĞcie akantu. Posiadają one kolce,
stąd mogą symbolizowaü cierpienie27. JednakĪe kompozycja
oátarza gáównego kaĪe przypuszczaü, iĪ chodzi tu bardziej
o przedstawienie ogrodu zamkniĊtego, co oznacza oblubienicĊ niedostĊpną dla nikogo, a w sensie mistycznym odnosi
siĊ do macierzyĔstwa Maryi. Matka Boska bowiem stanowi
swoisty kwiat (stąd teĪ moĪliwe, Īe pojawia siĊ róĪa nad figurą Maryi z Dzieciątkiem) w ogrodzie, do którego nikt nie
ma wstĊpu. Ów kwiat przyniesie Ğwiatu Jezusa Chrystusa
Syna BoĪego. Pojmowanie ogrodu zamkniĊtego jako oblubienicy przedstawia „PieĞĔ nad PieĞniami”:
Ogrodem zamkniĊtym jesteĞ, siostro ma, oblubienico,
Ogrodem zamkniĊtym, Ĩródáem zapieczĊtowanym (…)28.
W sensie bezpoĞrednim ogród zamkniĊty z Marią Panną
z Dzieciątkiem w otoczeniu ĞwiĊtych i anioáów moĪe oznaczaü po prostu raj29.
Po prawicy NajĞwiĊtszej Marii Panny na oátarzu stoi Ğw.
Piotr. Byá on rybakiem, którego prawdziwe imiĊ brzmiaáo
Szymon, a nowe nadaá mu Jezus. Byá on Jego pierwszym
uczniem i od tej pory zajmowaá szczególne miejsce wĞród
apostoáów. Gdy zabrano Chrystusa na ukrzyĪowanie, trzykrotnie siĊ Go zapará (dlatego teĪ czasami Ğw. Piotr przedstawiany jest z kogutem30). Po Zmartwychwstaniu ukazaá siĊ
mu jako pierwszemu z apostoáów. Wkrótce Ğw. Piotr stanąá
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na czele uczniów i wyznawców Jezusa. Rozpoczyna swoją misjĊ i dociera w koĔcu do Rzymu, gdzie zakáada gminĊ
chrzeĞcijaĔską. W ten sposób zostaje pierwszym biskupem.
Przewodziá takĪe Soborowi Jerozolimskiemu w roku 48/49.
W trakcie przeĞladowaĔ chrzeĞcijan przez Nerona w latach
64-67 zostaje on aresztowany i wkrótce ukrzyĪowany gáową
do doáu. Jest patronem wielu diecezji i miast, blacharzy, kowali, kamieniarzy, budowniczych mostów, zegarmistrzów,
rybaków i marynarzy31.
Zgodnie z przyjĊtymi kanonami32 posiada on niewielki,
siwy zarost, a nad czoáem widnieje charakterystyczny lok.
Odziany jest on w niebieską tunikĊ i Īóáty páaszcz (pallium).
Barwa niebieska szaty symbolizuje trwaáoĞü i wiernoĞü Ğw.
Piotra33, natomiast Īóáü prawdopodobnie zdradĊ, która objawiáa siĊ poprzez trzykrotne zaparcie siĊ Chrystusa. W prawej rĊce trzyma ksiĊgĊ, a w lewej záoty klucz. KsiĊga ma
symbolizowaü wiarĊ, zapisane na jej stronach Sáowo BoĪe,
które apostoáowie gáosili po Ğmierci Chrystusa34. Natomiast
klucz Ğw. Piotr otrzymaá od Jezusa Chrystusa na znak przekazania mu swojej wáadzy: OtóĪ i Ja tobie powiadam: ty
jesteĞ Piotr [czyli Skaáa], i na tej Skale zbudujĊ KoĞcióá mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiąĪesz na ziemi, bĊdzie
związane w niebie, a co rozwiąĪesz na ziemi, bĊdzie rozwiązane w niebie (…)35. A zatem Ğw. Piotr i jego nastĊpcy zostali
powoáani do zarządzania zbawieniem oraz obdarzeni peánią
peánomocnictw duchowych, decydowali m.in. o tym, komu
odpuszczą grzechy36.
Po lewej stronie figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem
znajduje siĊ Ğw. Paweá, który bardzo czĊsto w sztuce wystĊpuje w towarzystwie Ğw. Piotra. Jego prawdziwe imiĊ
to Szaweá. Urodziá siĊ ok. 5-10 roku. Za sprawą urodzenia
i wychowania byá jednoczeĞnie ĩydem i Rzymianinem.
Wyksztaácono go na faryzeusza. W 34 roku byá Ğwiadkiem
ukamienowania Szymona. Wkrótce sam czynnie zaangaĪowaá siĊ w przeĞladowanie chrzeĞcijan. W drodze do Damaszku, gdzie miaá przekazaü listy nakazujące wtrącanie
do wiĊzieĔ wyznawców Chrystusa, ukazaá mu siĊ Zmartwychwstaáy Jezus. Od tego momentu Szaweá staje siĊ
gorliwym wyznawcą nauk Chrystusa. Przyjmuje chrzest
i zmienia imiĊ na Paweá. 3 lata przebywaá w Damaszku
i Jerozolimie, po czym udaje siĊ w trzy kolejne wyprawy
misyjne. W Cezarei wtrącono go na 2 lata do wiĊzienia. Po
raz drugi zostaá aresztowany w Rzymie w 64 roku. Zginąá w 67 roku Ğmiercią mĊczeĔską przez ĞciĊcie mieczem.
W tym samym roku zginąá teĪ Ğw. Piotr. ĝw. Paweá jest
patronem powoĨników, marynarzy i tkaczy37.
Na oátarzu gáównym w Wielkim Garcu Ğw. Paweá przedstawiony jest z dáugą brodą, w czerwonej tunice i niebieskim
paliuszu. W tym wypadku czerwieĔ szaty moĪe oznaczaü
Ğmierü mĊczeĔską, przelaną za Chrystusa krew38, natomiast
báĊkit symbolizuje staáoĞü i wiernoĞü39. W prawej rĊce trzyma miecz, atrybut swojej mĊczeĔskiej Ğmierci. Posiada on
záotą rĊkojeĞü i srebrne ostrze. ĝw. Paweá zginąá od miecza,
poniewaĪ byá Rzymianinem, któremu z racji obywatelstwa
przysáugiwaá taki przywilej. W lewej dáoni ĝwiĊty trzyma zamkniĊtą ksiĊgĊ, której symbolika jest taka sama, jak
w przypadku Ğw. Piotra.
Interesujące są aureole umieszczone nad gáowami Ğw.
Piotra i Pawáa. Swoim wyglądem przypominają one záote
muszle. Najprawdopodobniej są to skorupy przegrzebka pospolitego – muszli, którą umieszczali na swych ubraniach
pielgrzymi, wĊdrujący do Santiago de Compostela. Z tego
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wáaĞnie wzglĊdu staá siĊ on symbolem pielgrzymów, podróĪników oraz Ğw. Jakuba Starszego40. ĝw. Paweá i Ğw.
Piotr odbywali wiele podróĪy misyjnych, gáosząc Sáowo
BoĪe, moĪe wiĊc dlatego teĪ i im na oátarzu nadano aureole
w postaci przegrzebka. Z drugiej jednak strony „pecten”
jest takĪe symbolem maryjnym i czĊsto jest wykorzystywany w dekoracji koĞcielnej41. Podobne aureole w postaci muszli moĪna zaobserwowaü w sanktuarium Ğw. Jacka
w miejscowoĞci Gidle koáo CzĊstochowy. ĝw. Jacek byá
pierwszym dominikaninem polskiego pochodzenia, który
byá gorącym czcicielem Matki Boskiej RóĪaĔcowej42. Jego
sanktuarium powstaáo tak, jak oátarz w Wielkim Garcu,
w XVIII wieku, i utrzymane jest w podobnej stylistyce architektonicznej.
Oátarz gáówny w koĞciele w Wielkim Garcu to piĊkny
przykáad sztuki XVIII-wiecznej. Ale nie tylko. To bogactwo
symboli, które powinny byü czytelne dla kaĪdego, kto odwiedza to ĞwiĊte miejsce. Jest to pierwszy punkt, na który
pada wzrok wiernego, przychodzącego do Domu Boga. Dlatego zawiera on to, co jest najistotniejsze w religii chrzeĞcijaĔskiej i oddaje specyfikĊ danej Ğwiątyni. PoniewaĪ
NajĞwiĊtsza Maria Panna jest patronką parafii, znajduje siĊ
w samym centrum oátarza. ĝwiĊci Paweá i Piotr stanowią jej

táo. Natomiast Matka Boska Szkaplerzna, jako druga patronka, znajduje siĊ juĪ wyĪej i w nieco mniejszym formacie.
CaáoĞci wizerunku dopeánia stylizacja na „ogród zamkniĊty”
i hierarchiczną wieĪĊ, która prowadzi czáowieka do Nieba.
JednakĪe za pomocą biskupów i Michaáa Archanioáa, wierny
zostaje ostrzeĪony, Īe aby dostaü siĊ do raju, naleĪy postĊpowaü zgodnie z nakazami Pisma ĝwiĊtego. Z drugiej strony Īaden chrzeĞcijanin nie jest doskonaáy i czĊsto popeánia
grzechy. Dlatego zostawione jest mu na ziemi wsparcie
w postaci sakramentu pokuty. ĝw. Piotr zostaá wyposaĪony
w peánomocnictwa Jezusa, dziĊki którym mógá odpuszczaü
grzechy zbáądzonym i proszącym o miáosierdzie wyznawcom nauki Chrystusa. Przez niego prawo to przeszáo na kolejnych duchownych wszystkich czasów. RównieĪ Maryja,
jako kochająca matka, daje obietnicĊ przebaczenia i przygarnia swoje skruszone dziatki. Caáą tĊ rozbudowaną treĞü
zawarto w jednym oátarzu, bez uĪycia ani jednego sáowa.
JednakĪe czy w dzisiejszym Ğwiecie, peánym ludzi tak racjonalistycznie nastawionych do Ğwiata, jest jeszcze miejsce
na symbolikĊ? Czy wchodząc do koĞcioáa potrafimy go „odczytaü” bez uĪycia specjalistycznych przewodników? Czy
w ogóle tego potrzebujemy? Na to pytanie powinien odpowiedzieü sobie kaĪdy sam.
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MAREK KORDOWSKI

Subkowy na przestrzeni wieków
c z Ċ Ğ ü c z t e r n a s t a (ostatnia)

B

iskupi wáocáawscy zawiadywali swą wáasnoĞcią w Subkowach przez prawie 500 lat. Troszczyli siĊ o wáaĞciwy rozwój gospodarczy i dobrobyt wsi, nadając liczne przywileje. MieszkaĔcy mieli wpáyw na kondycjĊ ekonomiczną
wáasnych gospodarstw rolnych i folwarku biskupiego. To tutaj zlokalizowano siedzibĊ starosty klucza subkowskiego,
zarządzającego kompleksem kilkunastu wsi poáoĪonych w póánocnej czĊĞci archidiakonatu pomorskiego. Po czasy wspóáczesne zachowaáy siĊ obiekty kultury materialnej, pochodzące z okresu rządów biskupich.
Pierwszy rozbiór Polski to nowe rządy zaborcy pruskiego i ostateczna likwidacja wáasnoĞci koĞcielnej. Zniesiono poddaĔstwo i paĔszczyznĊ jako relikty ustroju feudalnego. Wzrosáa ĞwiadomoĞü narodowa ksztaátowana przede wszystkim
przez duchowieĔstwo. Zarządcy parafii subkowskiej patronowali licznym organizacjom politycznym i spoáecznym, aĪ do
wybuchu drugiej wojny Ğwiatowej.
ĝwiadomoĞü wielowiekowej historii Subków tkwi w ich mieszkaĔcach, którzy kultywują obecnie tradycje regionalne. KoĞcióá, szkoáa oraz instytucje gminne dbają o rozwój gospodarczy i kulturalny wsi, a liczne inicjatywy są tego
przykáadem.
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MICHAã BOROCH

Kiedy powstaáo ĝwiecie
1198 – ĝwiecie – gród Grzymisáawa II

W

roku 1998 Ğwiecianie uroczyĞcie obchodzili 800-lecie pierwszej wzmianki historycznej
o swoim grodzie. 11 listopada 1198 roku, w dniu
Ğw. Marcina, biskup kujawski Stefan z Wáocáawka, dokonaá
konsekracji koĞcioáa pw. Panny Marii, to miano charakterystyczne dla ówczenych koĞcioáów grodowych. Przyznaje
siĊ, Īe konsekracja mogáa dotyczyü rozbudowanego obiektu
lub teĪ ten koĞcióá byá drugą z kolei Ğwiątynią w ĝwieciu.
W czasie uroczystoĞci konsekracyjnych ksiąĪĊ Grzymisáaw przedstawiá znakomitym goĞciom dokument niezykáej
wagi. Zapewne dla ochrony granic ksiĊstwa przed napastliwoĞcią wschodnich sąsiadów, pogaĔskich Prusów, sprowadziá i osadziá w Starogardzie Zakon joannitów. Historycy
profesjonalni traktują dzieje Pomorza po macoszemu i dlatego postaü ksiĊcia Grzymisáawa jest maáo znana.
Kim wáaĞciwie on byá? Z jakiego wywodziá siĊ rodu?
Grzymisáaw byá ksiĊciem Pomorza „z dziada pradziada”.
Dziadem jego byá ksiĊĪĊ ĝwiĊtopeák I, z którym boje toczyá polski ksiąĪĊ Bolesáaw III Krzywousty o gród graniczny w Nakle nad Notecią. Pradziadem natomiat byá ksiąĪĊ
ĝwiĊtobór, który wspomagaá króla polskiego Bolesáawa
II ĝmiaáego (Szczodrego) w walkach z Czechami o ĝląsk.
O obu przedstawicielach dynastii wschodnio-pomorskiej
pisze Gall Anonim w swej Kronice polskiej. Obaj byli bliskimi krewnymi ksiĊcia Bolesáawa III i pochodzili z bocznej
linii Piastów. Poprzednikiem na tronie ksiąĪĊcym i zarazem
ojcem ĝwiĊtobora byá Siemomysá (Zemusil), wnuk ksiĊcia
polskiego Mieszka I i Ody. Siemomysá, jako ksiąĪĊ Pomorza, uczestniczyá 29 czerwca 1046 roku w zjeĨdzie MiĞni
u cesarza Henryka III, obok Kazimierza ksiĊcia Polski
i Brzetysáawa ksiĊcia Czech, co zostaáo odnotowane w Rocznikach Klasztoru Benedyktynów z Altaich nad Dunajem.
„ĝwiecie, znany z licznych Ĩródeá pisanych, gród ksztalaĔski, stolica dzielnicy i ksiĊstwa czeka wiĊc nadal na odkrycie”. Tak piszą historycy. Szukajmy wiĊc Ğladów ĝwiecia
w przeszáoĞci.

1113 – ĝwiecie – gród ĝwiĊtopeáka I

P

o Ğmierci ksiĊcia polskiego Wáadysáawa Hermana
(1102) w Polsce istniaáy dwa paĔstwa. Mazowsze
i Kujawy podlegaáy starszemu synowi, Zbigniewowi, natomiast Wielkopolska, Maáopolska i ĝląsk naleĪaáy
do Bolesáawa Krzwoustego. KsiąĪĊ Pomorza Wschodniego,
ĝwiĊtobór, w sporze miĊdzy braümi popieraá Zbigniewa. Na
Pomorzu Zachodnim panowaáa dynastia Gryfitów, wywodząca siĊ z czasów plemiennych.
Jesienią 1112 roku od Ğw. Michaáa aĪ do BoĪego Narodzenia (tj. od 29 wrzeĞnia do 25 grudnia) podczas zaciĊtych
bojów o Nakáo, graniczny gród Pomorzan, dochodzi w koĔcu do porozumienia. KsiąĪĊ Pomorza Wschodniego, ĝwiĊ-
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topeák I, obiecuje stawiü siĊ na dworze ksiĊcia Bolesáawa
w wyznaczonym terminie i oddaje swego najstarszego syna,
MĞciwoja, jako zakáadnika.W zamian Krzywousty odstĊpuje od grodu nakielskiego. ĝwiĊtopeák i tym razem nie stawiá
siĊ przed obliczem Bolesáawa. O losy syna siĊ nie obawiaá,
byá pewny, Īe cháopcu krzywda siĊ nie stanie. Ponadto miaá
jeszcze dwóch máodszych synów.
Za wiedzą i zgodą brata wraca do kraju Zbigniew
(w 1111 lub 1112 r.) Bolesáaw chcąc wreszcie usamodzielniü
siĊ, kazaá podstĊpnie pojmaü brata, a nastĊpnie oĞlepiü i zamknąü w klasztorze w TyĔcu nad Wisáą.
Czyn Bolesáawa spotkaá siĊ z ogromnym oburzeniem
spoáecznym. Arcybiskup gnieĨnieĔski naáoĪyá na niego karĊ.
Bolesáaw, chcąc uniknąü losu swego imiennika (Bolesáawa
ĝmiaáego) natychmiast udaje siĊ do TyĔca i báaga Zbigniewa
o przebaczenie. NastĊpnie w okresie Wielkiego Postu 1113
roku pielgrzymuje w worku pokutnym do wĊgierskich i polskich sanktuariów. Po odbyciu pokuty i uzyskaniu w okresie
Wielkiego Tygodnia rozgrzeszenia, pospiesznie wraca do
spraw pomorskich.
Teraz jest juĪ panem caáego kraju. Bolesáaw musi siĊ
spotkaü z ĝwiĊtopeákiem, ale ten siĊ nie kwapi. Nie przyszedá ĝwiĊtopeák do Bolesáawa, wiĊc Bolesáaw musi iĞü do
niego. Ma do wyboru dwie drogi – przez Nakáo lub przez
Wyszogród. W XII i XIII wieku, jak utrzymuje Kazimierz
ĝlaski, trakt z Nakáa do Starogradu i GdaĔska prowadziá
przez Tomin, KamieĔ, RaciąĪ, Malachin i Zblewo. Ale ta
maáo znana trasa kryje wiele niespodzianek. 700 lat póĨniej,
w roku 1812, Wielki Napoleon wiódá swoje wojska na MoskwĊ. Pewnej grupie wojska wyznaczyá marsz przez Bory
Tucholskie. Wojska francuskie zostaáy poddane wielkiej
próbie. Gdy droga „skoĔczyáa siĊ” Īoánierze musieli zabawiü siĊ w drwali i toporami wyciĊli drogĊ na wschód, m.in.
przez TleĔ i Osie. ĝlad marszu wojsk napoleoĔskich zostaá
póĨniej nazwany Traktem NapoleoĔskim. Ten szlak póĨniej
czĊĞciowo wykorzystano, budując tam drogi, ale na pamiątkĊ zostawiono kilkusetmetrowy odcinek miĊdzy wspomnianymi miejscowoĞciami.
Bolesáaw wybraá drugą trasĊ, znany szlak handlowy prowadzący z Wielkopolski i Kujaw do GdaĔska i Prus. TĊdy
biegá boczny wariant szlaku bursztynowego, prowadzący
ongiĞ ze staroĪytnego Rzymu do Baátyku. Na wschodnim
skraju Borów Tucholskich leĪy jezioro Radomierz stanowiące w staroĪytnoĞci powaĪne Ĩródáo bursztynu. ħródáo
wyczerpaáo siĊ, wiĊc zakazano dalszego wydobywania. Na
pamiątkĊ tamtych lat pozostaáa nazwa leĞniczówki – Bursztynowo w gminie Warlubie.
Bolesáaw wybraá znany trakt, do którego wejĞcia pilnowaáa zaáoga silnego grodu w Wyszogrodzie. Zaatakowaá
gród znienacka, ale obroĔcy nie dali siĊ zaskoczyü. Okazaáo
siĊ, Īe gród byá duĪo silniejszy niĪ to zakáadaá ksiąĪĊ Polski.
Po ciĊĪkich, wielodniowych walkach obroĔcy uzgodniwszy
warunki postanowili zaprzestaü dalszej obrony, poniewaĪ
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nie spodziewali siĊ juĪ pomocy od swego pana, ksiĊcia ĝwiĊtopeáka. Gall Anonim tak to relacjonuje: Zaáoga „poddaáa siĊ
i w ten sposób uniknĊáa zemsty Bolesáawa i Ğmierci. Gród
ów zająá Bolesáaw w ciągu oĞmiu dni i przez osiem dni pozostaá w nim, by go umocniü i (na staáe) zatrzymaü w swych
rĊkach: a pozostawiwszy tam zaáogĊ, ruszyá stamtąd i oblegá
drugi gród”. Gall pisze dalej. „Ten gród wszkaĪe zdobyá Bolesáaw z wiĊkszym trudem i dáuĪszym przeciągu czasu, poniewaĪ ruszywszy do szturmu przekonaá siĊ, Īe byáo tam wiĊcej
zawziĊtszych wojowników, a miejsce samo warowniejsze.
Gdy wiĊc Polacy przygotowali przyrządy i machiny oblĊĪnicze, Pomorzanie (sporządzili) równieĪ wszelakie narzĊdzia
obronne. Polacy wyrównywali doáy znosząc ziemiĊ i drzewo,
by po równym i gáadkim podchodziü pod gród ze (swymi)
drewnianymi wieĪami – Pomorzanie w odpowiedzi na to
przygotowali sadáo i smolne áuczywa, którym powoli chcieli
spaliü owo nagromadzone drzewo. I tak trzy razy zszedászy
z murów, spalili grodzianie wszystkie przyrządy (oblĊĪnicze)
i po trzykroü Polacy znowu je zbudowali. Tak mianowicie
blisko grodu staáy drewniane wieĪe Bolesáawa, Īe grodzianie
z waáów walczyli z nimi orĊĪem i mieczem. I gdy tylko Polacy atakowali gród bronią, ogniem, kamieniami i strzaáami,
to tak samo grodzianie wszelkimi sposobami na równi siĊ
im odwzajemniali. Wielu z Polaków grodzianie ranili strzaáami i kamieniami, jeszcze wiĊcej z grodzian codziennie zabijali Polacy”. Kronikarz kontynuuje: „Pomorzanie, widząc
niezáomne postanowienie Bolesáawa, zrozumieli, Īe Īadną
miarą nie potrafią ujĞü mu, inaczej jak przez poddanie grodu,
a w najwiĊksze zwątpienie popadali z tego powodu, Īe od
pana swego ĝwiĊtopeáka Īadnej juĪ nie spodziewali siĊ pomocy. Wobec tego powziĊli postanowienie dla obu stron w danej
chwili doĞü odpowiednie, a mianowicie otrzymawszy gwarancjĊ bezpieczeĔstwa, oddali gród, sami zaĞ cali, ze wszystkim
co mieli, nie tkniĊci odeszli, dokąd im siĊ spodobaáo”.
I w tym miejscu tekst Kroniki nagle siĊ urywa. Jak wynika z treĞci tych fragmentów Kroniki, Gall Anonim nie znaá
nazwy tego grodu. Nie mogáo to byü Nakáo, jak sądzą niektórzy historycy, bowiem gdy w ubiegáych latach wojowie
Bolesáawa zbliĪali siĊ do grodu nad Notecią, Gall zawsze
wiedziaá, Īe to jest „Nakal”. Byá to wiĊc gród leĪący przy
trakcie handlowym prowadzącym z Wielkopolski i Kujaw
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do GdaĔska. Ostatnia walka opisana przez Galla Anonima
toczyáa siĊ o ĝwiecie, gród zbudowany w bardzo dogodnym
i obronnym miejscu, na wzgórzu przy ujĞciu Wdy do Wisáy.
Prawdopodobnie Bolesáaw zdobyá i zniszczyá po drodze
pomniejsze grody w Strzelcach i Grucznie, a potem zapewne
i w Bzowie. Przypuszczalnie w tym czasie dotaráa do Bolesáawa wiadomoĞü o umierającym w wielkich bólach bracie. Do ran zadanych Zbigniewowi dostaáa siĊ gangrena, co
przyspieszyáo zgon. Zapewne w drodze powrotnej Bolesáaw
zdobyá Nakáo i obsadziá swoją zaáogą. Zbigniew zmará 8 lipca 1113 roku. Wówczas to arcybiskup gnieĨnieĔski Marcin
uznaá, Īe pokuta, którą Bolesáaw odprawiá, nie jest wystarczająca i obáoĪyá go klątwą koĞcielną. KsiąĪĊ ukorzyá siĊ
i utrzymaá siĊ na tronie.
W 1112 roku Bolesáaw owdowiaá. Zmaráa ksiĊĪna Zbysáawa, córka ĝwiĊtopeáka II Michaáa wielkiego ksiĊcia kijowskiego. Z tego związku urodziá siĊ w 1105 roku Wáadysáaw, znany w historii z przydomka Wygnaniec.
Nowy związek maáĪeĔski zawará Bolesáaw z Salomeą,
córką Henryka hrabiego Bergu (Szwabia). Jej siostra byáa
Īoną Wáadysáawa I ksiĊcia Czech. Wáadysáaw i Bolesáaw
stali siĊ szwagrami.
Rok 1116. Bolesáaw wreszcie moĪe przystąpiü do zakoĔczenia kampanii pomorskiej. O ewentualnych dziaáaniach
zbrojnych kroniki milczą. Zatem dochodzi do negocjacji,
a ĝwiĊtopeák, widząc ogromną przewagĊ zbrojną oraz wielkie zaangaĪowanie Bolesáawa, pokornie przyjmuje warunki
podyktowane przez stronĊ polską. Odtąd ksiąĪĊ Pomorza
Wschodniego bĊdzie páaciá trybut (daninĊ) i na wezwanie
ksiĊcia polskiego udzieli zbrojnej pomocy. Ponadto Nakáo
z obwodem (kasztelanią) zostaje wáączone bezpoĞrednio do
Wielkopolski, a Wyszogód z obwodem zostaje przyáączony do Kujaw. W ten sposób Krzywousty zlikwidowaá dwie
uciąĪliwe „bramy”. ĝwiecie pozostaje w granicach wáadztwa ĝwiĊtopeáka I.
Nowy ukáad terytorialny jest przedstawiony na mapie historycznej wedáug stanu na rok 1138. W ksiĊstwie Pomorza
Wschodniego dziaáaáy wówczas trzy kasztelanie: GdaĔsk,
Starogard i ĝwiecie. Utracone grody Nakáo i Wyszogród
równieĪ staáy siĊ stolicami kasztelanii, podobnie jak Sáupsk
i Sáawno na Pomorzu ĝrodkowym.
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W Polsce pozostaá najstarszy syn ĝwiĊtopeáka, MĞciwoj
– zakáadnik, który zostaá godnie uposaĪony przez Bolesáawa. Otrzymaá dobra w rejonie miejscowoĞci LubieĔ w Wielkopolsce. Máodsi synowie zostali przy ojcu. Dla Sobisáawa
(I) przewidziano dzielnice ze stoáecznym GdaĔskiem, a dla
Grzymisáawa (ojca Grzymisáawa II Ğwieckiego) Starogard
i ĝwiecie.

982 ĝwiecie – gród Mieszka I

D

o uzyskania odpowiedzi na pytanie – kiedy powstaáy osada i gród w ĝwieciu – trzeba skorzystaü z pomocy archeologów.
O rezultatach badaĔ archeologicznych, dotyczących
wczesnego Ğredniowiecza, pisaá znany toruĔski archeolog, Gerard Wilke. Jego zdaniem rozwój akcji osadniczej
i proces powstawania nowych punktów zasiedlenia rozpoczyna siĊ na ziemi Ğwieckiej w VIII wieku. W tym czasie
uksztaátowaáo siĊ duĪe skupisko osadnicze w Grucznie
i odlegáym o kilka kilometów Topólnie. RównieĪ w VIII
wieku powstaje zespóá osadniczy w Bzowie. Wymienione
skupiska i grody stanowiáy w okresie plemiennym jedyne zasiedlone enklawy na terenie ziemi Ğwieckiej. Nieco
wczeĞniej, bo juĪ w VI wieku powstaáy w okolicy dzisiejszej Bydgoszczy dwa oĞrodki grodowe w Zamczysku
w rejonie MyĞlĊcinka i w Strzelcach Dolnych. Zamczysko (a raczej Wyszogród I, bo tak nazywaá siĊ ten gród)
i Strzelce oraz dalej na zachód UjĞcie i Santok nad Notecią
stanowiáy waĪne punkty osadnicze, poáoĪone na szlakach
áączących ziemie polaĔskie z gáównymi oĞrodkami pomorskimi, stanowiąc jednoczeĞnie forpoczty tego osadnictwa
na przedpolu Pomorza. W nadnoteckiej czĊĞci Pomorza,
juĪ w poáowie IX wieku, nastąpiáo zaáamanie siĊ dotychczasowej struktury osadniczej i pewne przesuniĊcie rubieĪy pomorskiej na póánoc. Zdaniem Gerarda Wilkego byá to
piewszy Ğlad ekspansji polaĔskiej za Notecią, przeprowadzony przez poprzedników Mieszka I.
W ostatniej üwierci X wieku nastĊpuje prawie caákowite
zaáamanie struktury osadniczej. CzĊĞü starych osiedli obronnych przestaáa istnieü. JednoczeĞnie obserwuje siĊ powstanie nowych osiedli obronnych, co jest zjawiskiem ogólnopolskim, a wynika z polityki prowadzonej przez pierwszego
wáadcĊ naszego kraju.
SpostrzeĪenie to potwierdza prof. Andrzej Buko z Instytutu Etnologii i Archeologii. „Byá on (tj. Mieszko I) najwybitniejszym z pierwszych Piastów. Wyniki badaĔ archeologicznych dowodzą, Īe podczas jego panowania Polska
przypominaáa wielki plac budowy. Wszystkie waĪniejsze
grody wczesnopiastowskie, dziĊki którym moĪna mówiü
o jednolitym paĔstwie, powstaáy wáaĞnie w latach jego panowania”. Prof. Buko mówi dalej: „Najnowsze badania archelogioczne dowodzą, Īe budowano je w nowych miejscach,
wybranych ze wzglĊdów strategicznych, politycznych i ekonomicznych”.
Badania archeologiczne ustaliáy niezbicie, Īe gród
w GdaĔsku zbudowali Polanie w latach 960-980. Zapewne
i wtedy zaczĊto budowaü twierdzĊ w ĝwieciu. W koĔcówce
XVIII wieku (1784-1785) biskup kujawski Józef RybiĔski,
wizytujący parafiĊ w ĝwieciu, odnotowaá w swym sprawozdaniu áaciĔski tekst w farze na Ğcianie po stronie lekcji. Oto
tekst w táumaczeniu: „Na wiĊkszą chwaáĊ BoĪej Dziewicy
bez grzechu poczĊtej, jak teĪ i dla radoĞci i uczczenia wszystkich ĞwiĊtych ten koĞcióá Ğwiecki erygowany zostaá w czasie
rządów najdostojniejszego ksiĊcia Piastów Mieszka I okoáo
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roku 982. Przyjmuje siĊ, Īe
pierwszy koĞcióá
w ĝwieciu byá
drewniany. Napis
ten przypomniaá
w 1997 roku
proboszcz starej
fary ks. Marian
Miotk, sugerując,
Īe bp Wojciech
do Prus udawaá
siĊ drogą lądową
przez
ĝwiecie
(Gazeta ĝwiecka
nr 56, kwiecieĔ
1997). Przyjmuje
siĊ, Īe tu istniaáa
spora osada, bowiem koĞcioáa
nie buduje siĊ na
pustkowiu. ZauwaĪono jeszcze
Aktualna mapa Kociewia
jeden „znak”. Na
mapie Kociewia
poszczególne krainy mają swoje konkretne nazwy: Od strony zachodniej „Lasacy” – czyli mieszkaĔcy Borów Tucholskich; na póánocy w rejonie Skarszew i Tczewa – „Górale”;
nad Wisáą, na póánoc od Gniewu – „Feteracy”; a na poáudnie
od Gniewu – „NadwiĞlaki”; natomiast w rejonie ĝwiecia
usadowili siĊ „Polanie”. CzyĪby Polanie byli budowniczymi
ĝwiecia, tak jak wczeĞniej (960-980) stoáecznego GdaĔska?
Te dwie dygresje mają posmak bajkowy, ale pamiĊtajmy, Īe
bajki zawierają nie tylko gáĊboki moraá, ale i wskazówki.
ĝwiecacy jednak nie czekają na rozwiązanie samoistne.
W latach 1959-1960 gdaĔscy archeolodzy szukali na terenie Szpitala Wojewódzkiego Chorób Ukáadu Nerwowego
dawnej osady ksiąĪĊcej i grodu. Badania uzupeániające toruĔskich archeologów w 1969 roku równieĪ zakoĔczyáy siĊ
wynikiem negatywnym. Dlaczego zatem szukano grodu na
terenie szpitala? To przecieĪ poáudniowa czĊĞü domniemanego Neuhofu (Nowego Dworu). Podobno winĊ za to ponosi R. Wagner, który do literatury wprowadziá pogląd, Īe
„najstarszy gród Ğwiecki znajdowaá siĊ na rozlegáym, odciĊtym z trzech stron, páaskowzgórzu, na którym obecnie
usytuowany jest Szpital Wojewódzki Chorób Ukáadu Nerwowego”. Przedstawiony pogląd zostaá ujĊty w zdaniu nieco
przydáugim. Mylące okazaáy siĊ sáowa dotyczące szpitala.
Rozlegáych, odciĊtych z trzech stron páaskowzgórzy mamy
w Diabelcach jeszcze dwa. Wybraü wáaĞciwy moĪna za pomocą badaĔ sondaĪowych.
P.S. w roku 2013 Ğwiecianie mogą Ğmiaáo obchodziü
900-lecie istnienia grodu. Jest jeszcze moĪliwoĞü poprawienia tego „rekordu”. W tym celu naleĪy odsáoniü „metryki”
ukryte na wzgórzach nadwiĞlaĔskich w rejonie ujĞcia Wdy.

Literatura:
Gall Anonim, Kronika polska, Ossolineum, Wrocáaw 2003.
Gerard Wilke, Region ĝwiecia w pradziejach i wczesnym Ğredniowieczu (w:) Dzieje ĝwiecia nad Wisáą i jego regionu, pod red. Kazimierza JasiĔskiego, PWN Warszwa, PoznaĔ, ToruĔ 1979.
Edward Rymar, Rodowód ksiąĪąt pomorskich, Szczecin 1995.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Niezwykáe przeĪycia narodowców
w drodze na zebranie
w powiecie starogardzkim

P

pracy2. Rozporządzenie zezwalaáo na utworzenie wielu takich
miejsc odosobnienia, ale utworzono tylko jedno – we wspomnianej Berezie Kartuskiej. Obóz mieĞciá siĊ w budynku
dawnych carskich koszar. WĞród oskarĪonych i osadzonych
znajdowali siĊ przeciwnicy rządu, gáównie czáonkowie partii
komunistycznej, ale takĪe innych partii opozycyjnych, w tym
czáonków Stronnictwa Narodowego.
Zanim jednak przytoczĊ tu treĞü wspomnianego artykuáu
trzeba przypomnieü kto to byli ci narodowcy. OkreĞlenia narodowcy uĪywano wówczas w stosunku do czáonków Stronnictwa Narodowego, partii obozu narodowego, utworzonej
w paĨdzierniku 1928 r. w wyniku przeksztaácenia Związku
Ludowo-Narodowego, którego honorowym prezesem byá
Roman Dmowski. Stronnictwo deklarowaáo budowĊ paĔstwa katolickiego narodu polskiego, wysuwaáo hasáa ograniczenia swobód i praw obywatelskich ĩydów. Na początku lat 30. doszáo w Stronnictwie Narodowym do sporów
miĊdzy grupą „starych” dziaáaczy postulującą zachowanie
ustroju parlamentarnego ograniczeniem demokracji, a „máodymi” popieranymi przez Dmowskiego, którzy związani
z Obozem Wielkiej Polski gáosili poglądy o kryzysie liberalno-demokratycznym i dąĪyli do zespolenia zasad katolicyzmu i nacjonalizmu. W 1933 r. ze stronnictwa wyodrĊbniá
siĊ Związek Máodych Narodowców przeksztaácony w maju
1934 r. w Obóz Narodowo Radykalny (rozwiązany przez
wáadze polskie juĪ w lipcu 1934 r.). W 1935 r. „máodzi”
przejĊli wáadze w stronnictwie. Stronnictwo miaáo najwiĊksze wpáywy w województwach: biaáostockim,
pomorskim, poznaĔskim, lubelskim, áódzkim,
w Warszawie i woj. warszawskim, Wilnie
i Lwowie.
Wracając zaĞ do wspomnianego powyĪej artykuáu jego treĞü, uzupeániona o istotne
komentarze, przedstawiaáa siĊ nastĊpująco:
W godzinach poáudniowych jechali samochodem w kierunku Ocypla narodowcy: prezes
okrĊgowy Stronn. Narod. [Stronnictwa Narodowego – KK] z Biaáegostoku p. inĪ. Oktawiec,
p. Zbylicki i p. Niklas. Nagle koáo leĞniczówki,
w pobliĪu Ocypla, wybiegá z lasu ... komendant posterunku policji z Lubichowa p. Byk
i inny posterunkowy, zatrzymując samochód.
W tym miejscu naleĪy wyjaĞniü, Īe autor artykuáu pisząc o leĞniczówce w pobliĪu Ocypla
miaá zapewne na myĞli leĞniczówkĊ KrĊpka,
choü w tym czasie istniaáa takĪe leĞniczówka
Ocypel, lecz ta poáoĪona byáa nad póánocnoDroga áącząca Ocypel i Lubichowo na mapie z 1911 r.
zachodnim
brzegiem jeziora Ocypel Wielki.
Ze zbiorów autora

od takim tytuáem ukazaá siĊ w dniu 10 paĨdziernika
1934 r. artykuá zamieszczony w gazecie „Sáowo Pomorskie” nr 2321. Artykuá ten opisuje zatrzymanie
czáonków Stronnictwa Narodowego w niedzielĊ 7 paĨdziernika 1934 r. w powiecie starogardzkim w okolicach Ocypla
i w Lubichowie. Artykuá w „Sáowie Pomorskim” powstaá
na podstawie artykuáu zamieszczonego w „Dzienniku Starogardzkim” nr 231 z dnia 9 paĨdziernika 1934 r., do którego niestety nie udaáo mi siĊ dotrzeü. Wydarzenia opisywane
w „Sáowie Pomorskim” pokazują dziaáania wáadz polskich
w stosunku do partii opozycyjnych, w tym takĪe w stosunku do czáonków Stronnictwa Narodowego. Dziaáania, które juĪ w lipcu tego roku zaowocowaáy utworzeniem obozu
w Berezie Kartuskiej, w ówczesnym województwie poleskim
– dziĞ miasto na Biaáorusi w obwodzie brzeskim. Obóz zostaá
utworzony na podstawie Rozporządzania Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. W Art. 1 rozporządzenia
napisano: Osoby, których dziaáalnoĞü lub postĊpowanie daje
podstawĊ do przypuszczenia, Īe grozi z ich strony naruszenie
bezpieczeĔstwa, spokoju lub porządku publicznego, mogą ulec
przytrzymaniu i przymusowemu umieszczeniu w miejscach
odosobnienia, nie przeznaczonych dla osób skazanych lub
aresztowanych z powodów przestĊpstw. Zatrzymanie nastĊpowaáo na podstawie wniosku administracji orzeczonego przez
sĊdziego Ğledczego, bez prawa do odwoáania. Orzekano je na
okres do 3 miesiĊcy, ale mogáo byü przedáuĪane na nastĊpne
3 miesiące. Zatrzymanym moĪna byáo nakazaü wykonywanie
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HISTORIA WSPÓãCZESNA
Natomiast leĞniczówka KrĊpka poáoĪona jest na wschód od
Ocypla, przy jedynej wówczas drodze áączącej Lubichowo
z Ocyplem. DziĞ droga ta jest tylko leĞnym duktem przechodzącym w Ocyplu w ul. Lubichowską. Natomiast przyjazd
do Ocypla przedstawicieli Stronnictwa Narodowego byá
związany z faktem prĊĪnego dziaáania w tej wsi Stronnictwa
Narodowego i organizacji spotkania, o czym w dalszej czĊĞci tego materiaáu.
Dalej czytamy w artykule: Policja przeprowadziáa rewizjĊ samochodu, Īądając okazania dowodów osobistych.
Wszyscy jadący oĞwiadczyli, Īe dowodów osobistych przy
sobie nie posiadają. Na to p. Byk oĞwiadczyá „poniewaĪ panowie nie posiadają dowodów osobistych zatrzymujĊ ich”.
Pan Zbylicki wskazaá wtedy na obecnego posterunkowego, który go zna osobiĞcie, co ten natychmiast potwierdziá,
p. Niklas okazaá kartĊ rowerową i legitymacjĊ Stronn. Narod., zaĞ p. major rez. inĪ. Oktawiec swoją ksiąĪkĊ wojskową. Wspomniana karta rowerowa byáa wówczas dokumentem, który mógá wydaü jedynie wójt, bądĨ burmistrz.
Karta rowerowa byáa obowiązkowa dla wszystkich, którzy
chcieli jeĨdziü rowerem po drogach publicznych. Byáa wiĊc
oficjalnym dokumentem wydawanym przez wáadze. Dalej
w artykule czytamy: P. Byk udaá siĊ do telefonu by rozmawiaü ze swoją wyĪszą wáadzą. Po powrocie powiedziaá, Īe
p. inĪ. Oktawiec i szofer są wolni, a p. Zbylickiego i Niklasa
zatrzymują. P. Byk jąá wypytywaü szofera dokąd pojechaáa
taksówka nr 6 (taksówką tą jechali dr Balewski, poseá Matáosz i p. Jankowski na zebrania do Pieców i Zblewa) i dokąd
i po co jedzie p. inĪ. Oktawiec, a otrzymawszy odpowiedĨ, Īe
„zawsze prosto” udaá sie powtórnie do telefonu. [telefon, do
którego udaá siĊ posterunkowy Byk, znajdowaá siĊ w leĞniczówce KrĊpka – KK]. Nastąpiáa jeszcze dáuĪsza wymiana
zdaĔ pomiĊdzy policją, a narodowcami poczem p. inĪ. Oktawiec pojechaá do Ocypla, a zatrzymanych pp. Zbylickiego
i Niklasa policja zaprowadziáa do leĞniczówki. Wracając
z powrotem po 2 godzinach, p. inĪ. Oktawiec zastaá jeszcze
zatrzymanych koáo leĞniczówki, gdyĪ p. Zbylicki z powodu
bólu nóg nie chciaá iĞü pieszo z Ocypla do Lubichowa [to
okoáo 8 km – KK]. P. inĪ. Oktawiec usiáowaá nakáoniü policjĊ do przewiezienia narodowców samochodem do Lubichowa lub Starogardu, czemu ta jednak sprzeciwiáa siĊ. Pp.
Zbylicki i Niklas musieli podnieĞü rĊce w górĊ i poddaü siĊ
rewizji osobistej. Policja oĞwiadczyáa wyraĨnie, Īe nie nastąpiáo aresztowanie, tylko „przetrzymanie dla sprawdzenia toĪsamoĞci”, mimo,
Īe np. pana Zbylickiego, oprócz policjanta
znaá dobrze leĞniczy. Po dalszej rozmowie
telefonicznej wszyscy (samochodem z asystą policjanta) udali siĊ do Lubichowa.
Tam zamierzano ulokowaü zatrzymanych
w areszcie policyjnym, a gdy temu p. Zbylicki stanowczo siĊ sprzeciwiá, umieszczono ich w biurze posterunku policji. P. inĪ.
Oktawiec zaĞ wĞród wielkiego zapaáu sáuchaczy omawiaá sprawy wyborów do rad
gromadzkich, na wielkim zebraniu czáonków Stronn. Narodowego w Lubichowie.
Policjant Byk usiáowaá nakáoniü kierowcĊ samochodu by pozostawiá p. Oktawca
i wyjechaá natychmiast, szofer jednak nie
zgodziá siĊ na to. O godz. 3 po poáudniu
przetrzymani zjedli obiad dostarczony
przez czáonków Stronnictwa Narodowego.
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Po obiedzie w towarzystwie policjanta przechadzali siĊ po
ogrodzie do godz. 8 wieczorem. NastĊpnie przyniesiono im
z miasta wieczerzĊ. Po wieczerzy spisano protokóá oddano
zabrane papiery i dokumenty i o godz. 8.45 wieczorem zwolniono3.
Do wydarzeĔ z 10 paĨdziernika powróciáo wydanie „Sáowa Pomorskiego” z dnia 14 paĨdziernika 1934 r.,
(nr 236), które w artykule Ruch przedwyborczy w powiecie
starogardzkim uzupeániáo informacje dotyczące opisanych
powyĪej przeĪyü czáonków Stronnictwa Narodowego. Artykuá ten obrazuje sytuacjĊ polityczną w powiecie starogardzkim. Przyjazd czáonków Stronnictwa Narodowego na
spotkania z mieszkaĔcami starogardzkich wsi byá związany
z trwającymi w powiecie wyborami do wáadz rad gminnych.
Czáonkowie SN prowadzili we wsiach akcjĊ zapoznawania
mieszkaĔców z przepisami wyborczymi i zmianami jakie
niosáa za sobą wprowadzona w 1933 r. ustawa o czĊĞciowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego w Polsce4.
Z dniem 1 sierpnia 1934 r. dokonano podziaáu powiatu starogardzkiego na nowe, wiĊksze, gminy wiejskie. Utworzono
wówczas 2 gminy miejskie (w Starogardzie i Skórczu) i 9
gmin wiejskich w Bobowie, LeĞnej Jani, Lubichowie, Osieku, Osiecznej, Piecach i Zblewie5. W 1949 r. siedzibĊ gminy
Piece przeniesiono do wsi Kaliska. Na terenie tych wáaĞnie
gmin czáonkowie SN zaplanowali odbycie zebraĔ. Tamtejsi
obywatele zaprosili na nie doĞwiadczonego dziaáacza samorządowego i powszechnie cenionego prezesa powiatowego Stronnictwa Narodowego p. dr Balewskiego, redaktora
„Pielgrzyma” p. posáa Matáosza i p. St. Zbylickiego. Najprzód miaáo siĊ odbyü zebranie w Piecach: lecz za nim doszáo ono do skutku, trzeba byáo pokonaü mnóstwo trudnoĞci6.
W Piecach nie wszyscy czekali z otwartymi drzwiami na goĞci. Jak zapisano w artykule, P. Weier oĞwiadczyá, Īe sala jest
zajĊta przez Związek Inwalidów i radziá urządziü zebranie
u drugiego oberĪysty. Ten zaĞ, z obawy przed utratą koncesji
i innemi przykroĞciami chciaá daü tylko maáy pokój na zebranie. P. poseá Matáosz udaá siĊ wiĊc powtórnie do p. Weiera,
celem stwierdzenia jak dáugo potrwa zebranie inwalidów. Ci
jednak zgodnie oĞwiadczyli, iĪ są takĪe narodowcami i, jeĪeli o nich chodzi, moĪna zebranie rozpocząü natychmiast.
Sprzeciwiá siĊ temu gospodarz sali7. W tym miejscu naleĪy
wyjaĞniü, Īe wspomniany gospodarz sali Weier to Wincenty
Weyer, wáaĞciciel restauracji (oberĪy) w Piecach, dysponu-

LeĞniczówka KrĊpka dziĞ

Fot. autora
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Budynek „Bazar” w Piecach dziĞ

Fot. autora
jącej duĪą salą, w której odbywaáy siĊ w latach 1935-1937
m.in. przedstawienia teatru utworzonego przez mieszkaĔców Pieców. Sala ta zostaáa rozebrana dopiero na początku
XXI wieku8. Natomiast wspomniany Związek Inwalidów
to Związek Inwalidów Wojennych RP. Koáo związku wchodzące w skáad koáa powiatowego w Starogardzie, dziaáaáo
w Piecach, ale naleĪeli do niego mieszkaĔcy wsi wchodzących w skáad ówczesnej gminy Piece9. Dalej w artykule napisano: Ostatecznie zainteresowani zebrali siĊ w pustym
skáadzie zrujnowanego za czasów smutnej twórczoĞci „sanacyjnej” dawn. „Bazaru” b. wójta pana Jana Ossowskiego. Tam wĞród wielkiego entuzjazmu sáuchaczy przemawiali pp. Prezes dr Balewski i p. poseá Matáosz. Przez przeszáo
3 godziny stali uczestnicy z powodu braku krzeseá i áaw,
w skupieniu sáuchając treĞciwych wywodów. Uchwalono nie
áączyü siĊ z „sanacją”, lecz wystawiü wáasne listy narodowe,
oraz utworzono Komitet Wyborczy. Po wiosce krąĪyáo kilku policjantów z karabinami. Potem odbyáo siĊ zebranie w Zblewie.
I tu byáy usiáowania w kierunku nie udzielenia sali narodowcom, lecz p. JasiĔski stanowczo oĞwiadczyá, Īe Īyje z poparcia
caáego obywatelstwa, salĊ ma dla wszystkich i musi siĊ staraü
by zarobiü na podatki. RównieĪ i na tem zebraniu przemawiali
pp. dr Balewski i red. Matáosz oraz gorliwy dziaáacz narodowy
p. Fr. Warczak ze Zblewa. I tu postanowiono przeprowadziü normalne wybory, a nie zawieraü kompromisu z sanatorami [wspomniani sanatorzy, to ludzie popierający rząd sanacyjny – KK].
Miaáo siĊ odbyü podobne zebranie w Ocyplu, jednak z braku sali
i z powodu aresztowania referenta p. Zbylickiego, nie doszáo
do skutku. PiĊkny natomiast przebieg miaáo zebranie narodowców w Lubichowie, na którem przemawiaá p. inĪ. Oktawiec. Mimo, Īe poprzednio ludnoĞü tamtejsza byáa skáonna
do wystawienia wspólnej listy, uchwalono na znak protestu
przeciwko szykanom narodowców stworzyü wáasną listĊ narodową. Wszystkie te zebrania odbywaáy siĊ pod czuáą „opieką”
policji10.
Dziwi trochĊ stwierdzenie, Īe w Ocyplu brakowaáo
sali. Wedáug KsiĊgi adresowej wydanej w 1930 r. Ocypel
byá wsią gminną mającą 839 mieszkaĔców. We wsi funkcjonowaáo rzemiosáo, handel i usáugi, a wĞród nich byáy
dwa zajazdy T. Rompkowskiego i B. Szulza oraz wyszynk
trunków prowadzony przez H. Mazurkiewicza11. Zajazdy te
na pewno funkcjonowaáy w opisywanym powyĪej okresie.

KMR

Byü moĪe ich wáaĞciciele nie byli zwolennikami Stronnictwa Narodowego,
albo bali siĊ ewentualnych konsekwencji ze strony wáadz, tym bardziej, Īe
wspomniany Rompkowski borykaá siĊ
z káopotami finansowymi, na co wskazuje szereg artykuáów zamieszczonych
w pomorskich gazetach. Potwierdza to
m.in. artykuá pochodzący z wrzeĞnia
1932 r., w którym Rompkowski ogáasza,
Īe: zatrudni panią lub pana posiadających coĞkolwiek gotówki na staáy pobyt
do gospodarstwa 70 morg. i skáadem kolonialnym w áadnej lesistej okolicy12.
W wyĪej cytowanych artykuáach padáo kilka nazwisk, wĞród których chyba
tylko nazwiska dr Balewskiego i posáa Matáosza nie jest obce najstarszym
mieszkaĔcom Starogardu oraz pasjonatom historii Kociewia, a szczególnie historii Starogardu i ziemi starogardzkiej.
I rzeczywiĞcie wspomniany w artykule dra Balewski to
dr medycyny, filomata i dziaáacz polityczny Józef Leon Balewski, urodzony 15 marca 1885 r. w Nowej Cerkwi koáo
Pelplina. Po zakoĔczeniu I wojny Ğwiatowej osiadá w Starogardzie i tu rozpocząá praktykĊ lekarską, peániąc m.in.
funkcjĊ dyrektora Szpitala Miejskiego. ZaangaĪowany
w dziaáalnoĞü spoáeczną i polityczną, byá radnym Rady
Miejskiej w Starogardzie, czáonkiem Stronnictwa Narodowego, prezesem jego zarządu powiatowego oraz wiceprezesem zarządu wojewódzkiego. OkupacjĊ hitlerowską
dr Balewski przeĪyá poza Kociewiem. Po zakoĔczeniu
wojny powróciá do Starogardu pracując jako lekarz. Zmará
w Starogardzie 22 kwietnia 1975 roku13.
Kolejny z wymienianych w artykule poseá Matáosz to
Józef Matáosz (1986-1955) pochodzący z Maáopolski nauczyciel, dziennikarz, wieloletni redaktor „Pielgrzyma”,
wybitny spoáecznik miasta Pelplin w latach 1927-1939
i aktywny dziaáacz ruchu narodowo-demokratycznego.
W II Rzeczypospolitej byá posáem na sejm I kadencji
(1922-1927) z ramienia ChrzeĞcijaĔskiego Związku JednoĞci Narodowej. W latach 1924-1926 Józef Matáosz
pracowaá w Toruniu jako dziennikarz. W 1927 r. J. Matáosz wraz z rodziną zamieszkaá na staáe w Pelplinie i tu
w maju 1927 r. objąá redakcjĊ pisma „Pielgrzym”, bĊdąc
jego redaktorem do 1939 r. W 1930 r. z listy Stronnictwa
Narodowego (SN) Józef Matáosz zostaá wybrany na posáa
w okrĊgu nr 29 Tczew-Gniew-Starogard-KoĞcierzyna. Byá
aktywnym dziaáaczem w Zarządzie OkrĊgowym Stronnictwa Narodowego na Pomorzu. Byá teĪ znakomitym mówcą. Józef Matáosz 2 wrzeĞnia 1939 r. wyjechaá z Pelplina
do Generalnej Guberni i peániá tutaj obowiązki peánomocnika Rady Gáównej OpiekuĔczej na pow. cheámski. Po
zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej Józef Matáosz nie miaá
moĪliwoĞci powrotu do Pelplina i do poprzedniej profesji i początkowo zamieszkaá na Górnym ĝląsku. Pracowaá
tu jako kierownik domu wychowawczego dla máodzieĪy.
NastĊpnie przeprowadziá siĊ do Bydgoszczy, gdzie i tutaj
miaá problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Ostatecznie
pracowaá jako starszy woĨny w wojewódzkim urzĊdzie
zdrowia. Józef Matáosz zmará 14 maja 1955 r. w Bydgoszczy. Zgodnie z wáasną wolą pochowany zostaá na cmentarzu w Pelplinie14.
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NastĊpną wymienianą osobą uczestniczącą w opisywanych powyĪej wydarzeniach byá pan Jankowski. Chodzi tu
prawdopodobnie o Witolda Jankowskiego, który byá korespondentem „Sáowa Pomorskiego”, „Pielgrzyma” i „Dziennika Starogardzkiego”.
Druga grupa osób wymienianych w artykule, a zarazem
jego gáówni bohaterowie to osoby zatrzymane podczas opisywanych wydarzeĔ przez policjanta Byka z Lubichowa
w okolicy Ocypla. Byli to panowie Niklas, Oktawiec i Zbylicki. Niestety, z ustaleniem informacji o tych uczestnikach opisywanych wydarzeĔ byáo znacznie wiĊcej problemów, dlatego
teĪ są one przedstawione w bardzo ograniczonym zakresie.
Wiadomo, Īe wspomniany pan Niklas to Bolesáaw Niklas,
który byá w tym czasie sekretarzem Máodych w Stronnictwie
Narodowym w Dąbrówce, o czym pisze „Sáowo Pomorskie”
z 21 listopada 1934 r.15. Natomiast drugi z zatrzymanych, pan
Zbylicki, to Stefan Zbylicki, o którym w „Sáowie Pomorskim”
napisano w styczniu 1934 r., Īe jest prezesem obwodu Towarzystwa PowstaĔców i Wojaków w Starogardzie16. Stefan
Zbylicki byá teĪ radnym rady miejskiej w Starogardzie bĊdąc
czáonkiem Klubu Narodowego w radzie17. W 1934 r. byá teĪ
sekretarzem Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego
w Starogardzie, o czym pisze „Sáowo Pomorskie” z 14 paĨdziernika 1934 r.18. Trzeci z zatrzymanych, inĪ. Oktawiec, to
mjr rezerwy inĪ. Józef Oktawiec, który w momencie zatrzymania byá prezesem OkrĊgu Stronnictwa Narodowego w Biaáymstoku19.
Na koniec naleĪy stwierdziü, Īe powyĪsze artykuáy dobrze oddają sytuacjĊ polityczną, jaka panowaáa w tym okresie
nie tylko na Kociewiu, ale na caáym Pomorzu. Stronnictwo
Narodowe mające poparcie znacznej czĊĞci spoáeczeĔstwa, nie cieszyáo siĊ (delikatnie mówiąc) uznaniem wáadz
paĔstwowych, a przedstawiciele rządu na Pomorzu robili
wszystko, aby utrudniü dziaáalnoĞü Stronnictwa i uniemoĪliwiü czáonkom Stronnictwa kandydowanie do wáadz gminnych i powiatowych.
Przypisy:
1
Niezwykáe przeĪycia narodowców w drodze na zebranie w pow.
starogardzkim, Sáowo Pomorskie nr 232, ToruĔ 10 paĨdziernika 1934
r., s. 2.
2
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca
1934 r., Dz. U. R. P. z 1934 nr 50, poz. 473.
3
Niezwykáe przeĪycia narodowców… cyt. artykuá, s. 2.
4
Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o czĊĞciowej zmianie ustroju
samorządu terytorialnego, Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294.
5
Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych z dnia 26 lipca
1934 r., Dziennik Ustaw z 1934 r. nr 69, poz.652.
6
Ruch przedwyborczy w powiecie starogardzkim. Na jakie trudnoĞci natrafiają narodowcy w swej dziaáalnoĞci, Sáowo Pomorskie, ToruĔ
14.10.1934, nr 236, s. 11.
7
TamĪe, s. 11.
8
A. Miszewska, relacja ustna, Piece, kwiecieĔ 2006 r.
9
Stowarzyszenia legalne, APG, nr 1632, sygn. 58.
10
Ruch przedwyborczy… cyt. art. , s. 11.
11
KsiĊga adresowa Polski (wraz z W. M. GdaĔskiem) dla handlu,
przemysáu, rzemiosá i rolnictwa 1930, Warszawa 1930, s. 1181.
12
Rozmaite, Gazeta Bydgoska, nr 221, 25 wrzeĞnia 1932.
13
WiĊcej zob. Ryszard Szwoch, Sáownik biograficzny Kociewia,
tom I, Starogard Gd. 2005, s. 35-38.
14
WiĊcej zob., oĞwiadczenie poselskie Jana Kulasa Sejm RP, 15
wrzesieĔ 2011 r.
15
Narodowiec uwolniony od winy i kary, Sáowo Pomorskie, ToruĔ,
21.11.1934, nr 267. s. 7.
16
Pierwszy pomorski proces polityczny przed apelacją poznaĔską,
Sáowo Pomorskie, ToruĔ 17.01.1934, nr 12, s. 9.
17
Ze Starogardu. Posiedzenie rady miejskiej. Sáowo Pomorskie,
ToruĔ 30.12.1934, nr 298, s. 7.
18
Ruch przedwyborczy w powiecie starogardzkim, Sáowo Pomorskie nr 236, ToruĔ 14.10.1934 r., s. 11.
19
Ruch Máodych, OrĊdownik. Ilustrowane pismo narodowe i katolickie, PoznaĔ 12.12.1934 r., nr 282, s. 4.
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Etymologia
nazwy wsi Tymawa
Siostrze

P

ochodzenie nazw miejscowych od lat nurtuje jĊzykoznawców i historyków. Dotyczy to w szczególnoĞci etymologii niejasnych, podejrzanych, itp.
Jedną z takich wáaĞnie jest nazwa nadwiĞlaĔskiej wsi Tymawa w gminie Gniew. Po raz pierwszy nazwa ta wystĊpuje
w dokumencie Sambora II z 1224 (raczej 1227)1 roku jako:
Thimaua. W nastĊpnym zapisie z roku 1230 jako: Thimau,
a w dokumentach pomorskich z lat 1274-1284 (w odniesieniu takĪe do obszaru ziemskiego) wielokrotnie jako: Thymav, Thymauiensi, territorio Timauiensi, terra Thimavie,
granitzam Tymow, metam Tymoue, oraz Tymowe, Timava,
granicam Tymove, Tymove, Timove2. W nastĊpnych stuleciach m.in. w dokumentach krzyĪackich (z lat 1326-1444)
jako: Tymovia, Tymau – dokument lokacyjny wsi z 1351
roku i Tymov oraz Tymow i Thymaw3. NastĊpnie w wieku
XVI w wizytacjach biskupich i lustracjach dóbr królewskich
nazwa ta wystĊpuje jako: Thimaua, Timaui, Thimawa4.
A w XVII-XVIII wieku jako: Tymawa(!) do 1772 roku5.
NastĊpnie Thimau do 1918 roku6, od którego to powróciáa
nazwa Tymawa obowiązująca za wyjątkiem okupacji hitlerowskiej (1939-1945) do dziĞ.
Reasumując, zauwaĪyü trzeba, Īe początkowo wystĊpują
w nazwie tej sufiksy na: aua, au, np. Thymaua, Thimau. NastĊpnie literka -u – zmieniona na literkĊ -v – (ava) TimŇava,
jak równieĪ sufiksy -ow -owe, tj. Tymow, Tymowe. Z czego
zdaje uksztaátowaáa siĊ ostatecznie nazwa Tymawa (1624 r.).
O ile jednak póĨniejsze wzmianki dotyczące zapisu tej wsi
i zachodzące w nich zmiany jĊzykowe nie bĊdą nam aĪ tak
potrzebne, o tyle interesowaü nas bĊdzie w celu uwypuklenia jej etymologii. Pierwsza znana nam forma Ĩródáowego
zapisu tej miejscowoĞci tj. Thimau.
JĊzykoznawca, ksiądz Stanisáaw Kozierowski, na áamach
czasopisma „Slavia Occidentalis”, opowiedziaá siĊ na temat
etymologii nazwy Tymawa w sposób nastĊpujący. Mianowicie dopatrzyá siĊ podobieĔstwa nazewniczego pomorskiej
Tymawy z niewielką rzeczką Timavus wpadającą do Morza
Adriatyckiego we wáoskiej prowincji Triest7. Warto dodaü,
Īe wspóáczeĞnie rzeczka ta ma tylko 2 km oraz posiada cztery Ĩródáa w San Giovanni di Duino koáo miasta Monfalcone, poza tym wymieniają ją juĪ staroĪytni pisarze rzymscy
(m.in. poeta Wergiliusz)8. Niezwykáe jest to, Īe w jĊzyku
sáoweĔskim nazwa rzeki Timavus brzmi Timava(!)9. ZauwaĪyü bowiem trzeba, Īe historyczna nazwa pomorskiej Tymawy: Thimaua, Thymav czy Timawa jest przecieĪ analogiczna do nazwy wspomnianej rzeki Timavus. Z tą róĪnicą, Īe
w rdzeniu pomorskiej nazwy: ThimŇaw czy ThimŇaua
w przeciwieĔstwie do nazwy rzeki Timavus wpada przed
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(Ryc. I) Rzeczka Timavus bądĨ w jĊzyku
sáoweĔskim Timava
we wáoskiej prowincji Triest.

ħródáo: Ines Zgonc,
[w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Timawo, op. cit.

literkĊ -i – literka -h – T[h]imav – Timavus. Natomiast porównując formĊ zapisu Timava – widniejącą w dokumencie
MĞciwoja II z roku 1283 oraz póĨniejszą Timawa z lustracji
1565 roku10, to w pierwszym przypadku mamy nazwĊ identyczną co sáoweĔska nazwa rzeki, a w drugim minimalną
tylko róĪnicĊ polegającą na zamianie literek („v” na „w”).
Poza tym ks. Kozierowski w swym opracowaniu stwierdziá
powoáując siĊ na Sáownik geograficzny Królestwa polskiego…, Īe w 1355 roku w dokumencie komtura gniewskiego
Jana von Falkenstein dla Piotra z Braunswaldu (GoĞciszewa)
dojącemu mu wieĞ JaĨwiska (pochodzenie nazwy od borsuczego siedliska) w opisie granic nadania wzmiankowana jest
jakaĞ rzeczka Tymawka11.
W konkluzjach artykuáu ks. Kozierowski podaá jeszcze
jedno waĪne podobieĔstwo, a mogące odnosiü siĊ do pomorskiej nazwy Thimau. OtóĪ jest to analogia znów z regionem
wáoskim. – Mianowicie w tamtejszych sufiksach nazw toponimicznych i hydronimicznych z pomorską nazwą Thimau.
Na przykáad: Genua, Mantua, Berua – miasto Wenedów, Addua, Padua (i innych)12. Dodaü tu równieĪ trzeba, wspomnianą powyĪej sáoweĔską nazwĊ rzeki Timava. Reasumując,
nie ulega wątpliwoĞci, Īe mamy w powyĪszych nazwach
wáoskich zakoĔczonych na: ua – ten sam sufiks co w nazwie
pomorskiej Thimau, a takĪe niemal tą samą nazwĊ sáoweĔskiej rzeki co nawa wsi Tymawa. MoĪna wiĊc powiedzieü,
o podobieĔstwie i ewentualnym pokrewieĔstwie jĊzykowym. Fakt ten bĊdzie miaá znaczenie dla dalszego omawiania niniejszego tematu.
Badania nad etymologią nazwy wsi Tymawa rozwinĊáa
pod koniec XX wieku Halina Bugalska. Powoáując siĊ najpierw na ks. S. Kozierowskiego, o wypatrzeniu przez tegoĪ
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nazwy rzeki Timavus, a takĪe rzeczki(?) Tymawki stwierdza, a wiĊc moĪe nazwa Tymawa jak Verissa (dziĞ Wierzyca)
naleĪy do nazw, które wedáug terminologii T. Milewskiego
zaliczamy do podejrzanych o pochodzenie wenetyjskie13.
Jest to niezwykle waĪne stwierdzenie. Poza tym wspomniana badaczka pisze, Īe niemiecki jĊzykoznawca Jürgen
Udolph (którego opracowanie wymieniáa w przypisie14),
zaliczyá rdzeĔ nazwy Tymawa – Tym – do tych hydronimicznych nazw zaliczających siĊ do podstaw typowych
dla praojczyzny Sáowian! Chciaábym zaznaczyü, Īe jedna
z teorii historycznych gáosi, Īe wspomniane przez Bugalską
plemiĊ Wenedów ulegáo m.in. slawizacji. Poza tym stwierdziáa, iĪ koĔcówki na: ava, awa – TymŇawa, sugerują, Īe
mogáa to byü kiedyĞ nazwa rzeki15. JeĪeli przypuszczenie to
jest trafne, to wynikaáoby z tego, Īe pierwotna znana nam
ze Ĩródeá nazwa miejscowa Thimaua poĞwiadczona w dokumencie Sambora II z 1224 [1227] roku mogáa siĊ wziąü od
pobliskiej páynącej tam rzeki(?). Czy jednak wzmiankowana
w nastĊpnym wieku w dokumencie komtura gniewskiego
rzeczka Tymawka, to ta pierwotna rzeka, od której powstaáa
nazwa miejscowa Tymawa? Wątpliwe. OsobiĞcie uwaĪam,
Īe zlokalizowanie rzeczki Tymawki wymaga odrĊbnego,
dogáĊbnego studium w oparciu o Ĩródáa, tak pisane jak i kartograficzne, które zweryfikuje ten problem. Raczej wątpliwe
jest, Īe wzmiankowana rzeczka Tymawka z 1355 roku jest
tym pierwotnym ciekiem wodnym, od którego wziĊáa siĊ
nazwa miejscowa Thimaua (Thimawa). Zresztą wątpliwoĞci
w tym kontekĞcie, zdaje siĊ, przejawiaá juĪ wydawca kodeksu XIV-wiecznych dokumentów Klaus Conrad16.
Ponadto H. Bugalska dodaje, Īe nazwa Tymawa jest nazwą niejasną, a w Polsce odosobnioną. Z tym, Īe nazwa ta
jest niejasna bym siĊ zgodziá, ale Īe jest nazwą odosobnioną juĪ nie, bo np. w województwie warmiĔsko-mazurskim
wystĊpują: w gminie Grunwald wieĞ Tymawa oraz Tymawa
Wielka w gminie Biskupiec17, obie te miejscowoĞci wystĊpują wiĊc na obszarze historycznych Prus.
Reasumując, jaka jest wiĊc etymologia Naszej uroczej
nadwiĞlaĔskiej Tymawy? Odwoáam siĊ do powyĪszych
ustaleĔ, dodając przy okazji swoje. Skoro jak zestawili to
przytoczenie przeze mnie powyĪsi badacze (szczególnie
ks. Kozierowski) nazwa Thimaua jest analogiczna do nazwy
rzeki Timavus – wpadającej do Adriatyku w prowincji Triest,
a takĪe o wystĊpowaniu tych samych sufiksów w nazwach
miejscowych wáoskich (dokáadnie padaĔskich) zakoĔczonych na: au, a pomorską nazwą Thymau, o tyle niezwykle
waĪne dla omawianego tematu jest zlokalizowanie – regionów – w których wystĊpują te podobne wzglĊdem pomorskiej nazwy Thymau sufiksy. Przypomnijmy jest to wáoski
region Doliny PadaĔskiej czy sąsiedni nadadriatycki Triest
ze wspomnianą rzeczką Timavus. – To przyjmując hipotezĊ
postawioną przez Bugalską, która zaliczyáa nazwĊ Tymawa
do nazw podejrzanych o pochodzenie Wenetyjskie (podobnie jak Verisse – WierzycĊ) moĪna byáoby przyjąü (mając
na uwadze równieĪ to, Īe nazwa Tymawa z rdzeniem – Tym
– zostaáa zaliczona przez J. Udolpha do nazw typowych dla
praojczyzny sáowiaĔskiej), Īe nazwa naszej Tymawy jest
staroĪytnym reliktem nazewniczym po Wenedach. MoĪna
byáoby takĪe pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe w tym wypadku nazwa miejscowa Tymawa urobiáaby siĊ ewentualnie od
nazwy rzeki. Przypuszczenie takie, moĪe wynikaü z tego, Īe
antyczne plemiĊ Wenedów pozostawiáo po sobie w spadku
(m.in. na terenie Polski) wiele swych rodzimych nazw wodnych. ĝwiadczy o tym, nie tylko wielokrotnie przytaczana tu
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równieĪ niemaáo. Gerard Labuda, uznaá za wybitnymi jĊzykoznawcami m.in. Tadeuszem Milewskim, którzy dopatrzyli
siĊ w rodzimych onomastycznych nazwach Wenedów nawiązania do dialektów germaĔskich, Īe ich pierwotna siedziba
mogáa znajdowaü siĊ w rejonie Turyngii z oĞrodkiem okoáo Jeziora BodeĔskiego22. Skąd Wenedowie wyemigrowali
w XI w. p.n.e. w dolinĊ Padu (gdzie w znacznie póĨniejszych
stuleciach stali siĊ poĞrednikami w handlu bursztynem baátyckim), a takĪe do nadadriatyckiej Ilirii(!) oraz w inne rejony Europy (zob. ryc. II). Na terytorium dzisiejszej Polski
Wenedzi pojawili siĊ w VII w. p. n. e. wraz z kulturą wschodnio-pomorską (cyt. za Labudą)23, stanowiącą archeologiczny
póánocno-wschodni odáam kultury áuĪyckiej. W póĨniejszych
wiekach Wenedów zaliczymy do kultur grupy: przeworskiej,
oksywskiej i wielbarskiej w dawniejszej literaturze przedmiotu nazywaną áącznie kulturą wenedzką. Wendowie zasiedlali m.in. Pomorze GdaĔskie i WielkopolskĊ.
Fakt ich istnienia zdradzają nam pozostaáe po ich Īyciu
na Pomorzu i nie tylko – nazwy hydronimiczne: Verissa,
Werene – nazwa miejscowa; oraz inne przytoczone powyĪej nazwy rzek na terenie wspóáczesnego kraju, a przede
wszystkim wykopaliska archeologiczne. Wenedzi zamieszkujący obszar dzisiejszej Polski mogli ulec okoáo III w. n.e.
m.in. slawizacji (podobnie jak celtyzacji) i bynajmniej są na
to dowody Ĩródáowe (o których poniĪej). Wedáug Franciszka
Sáawskiego etymologia nazwy plemienia Wenedów pochodzi od italo-celtyckiego mianownika liczby mnogiej: ven -e
– to (z pierwiastkiem vén), co oznacza: Īyczyü sobie, lubiü,
kochaü, czyli Wenedowie to lud kochający swój ród24.
Ciekawą informacjĊ na temat Wenedów zawará G. Labuda w Sáowniku staroĪytnoĞci sáowiaĔskich… Mianowicie
powoáując siĊ na przekaz Pliniusza Starszego opiewający
o pewnym rzymskim ekwicie, który z polecenia prokuratora
Julianusa odpowiedzialnego za uĞwietnianie igrzysk gladiatorskich w czasie panowania cesarza Nerona (l. 60. I w.
n.e.), wyprawiaá siĊ w intratną ekspedycjĊ po bursztyn ku
dalekiemu Baátyckiemu Morzu… Historyk ten
przypuszczaá, Īe jest caákiem prawdopodobne,
by w celu porozumienia siĊ z miejscową ludnoĞcią odnoĞnie zakupu bursztynu, wspomniany ekwita zabraá ze sobą kliku Wenedów znad
Padu25. Nie wzmiankuje natomiast o tym ciekawym aspekcie (porozumiewawczym) profesor
Jerzy Kolendo26.
Wiadomo jest bowiem z przekazu Pliniusza,
Īe ekspedycja po bursztyn siĊ udaáa, a przywieziony surowiec byá tak obfity, Īe nawet siatki
na arenie gladiatorskiej sáuĪące do powstrzymywania zwierząt i osáony podium posiadaáy
w kaĪdym swym wĊzeáku bursztyn. Natomiast
wszelka broĔ gladiatorów i caáy uĪywany przez
nich sprzĊt przez 1 dzieĔ igrzysk byá wykonany
z bursztynu. Warto dodaü, Īe najwiĊksza przywieziona do Rzymu bryáa jantaru waĪyáa 4,26
kg27. Niemniej interesujące jest spostrzeĪenie
– jak – rzymski ekwita porozumiaá siĊ z lokalną ludnoĞcią mieszkającą u wybrzeĪy Baátyku
(Ryc. II) Praojczyzna i kierunki
w celu zakupu od nich tak bardzo dla niego cenrozejĞcia siĊ Wenedów.
nego bursztynu? – gáównego celu dalekiej i nieħródáo: G. Labuda, Wenedowie, [w:] Sáownik
bezpiecznej zarazem wyprawy. Prawdopodobne
staroĪytnoĞci sáowiaĔskich: encyklopedyczny zarys
kultury Sáowian od czasów najdawniejszych do koĔca XIII wieku, t. VI, jest wiĊc tu przypuszczenie Labudy, mówiące
o tym, Īe wspomniany ekwita mógá zabraü ze
pod red. G. Labudy i Z. Stiebera,
sobą w ekspedycjĊ wáaĞnie kilku Wenedów znad
Ossolineum 1977, op. cit., s. 375.

nazwa piĊknej i bliskiej Nam rzeki Wierzycy (Verissa), ale
i nazwy innych rzek np. Osa (Apsa), Ğląska Kwisa (Kvidsa),
Noteü (Netisa), a moĪe i pierwotna nazwa Kwidzyna (Quidin, KvidŇin) – co sądząc po poáoĪeniu geograficznym tego
miasta (i nie tylko), nie jest bynajmniej wykluczone.
Co wiemy o plemieniu Wenedów? Wiemy, Īe byá to staroĪytny lud indoeuropejski pokrewnym najbardziej Ilirom
i Latynom18. ħródáa pisane na temat Wenedów są moĪe nie
na tyle skąpe, ile doĞü enigmatyczne, a wzmianki – lakoniczne. Pierwszą wzmiankĊ o Wenedach mamy juĪ w homerowej
Iliadzie (VII w. p.n.e). NastĊpnie wzmiankują ich m.in.: Herodot w V w. p.n.e., Klaudiusz Ptolemeusz w swym dziele
pt.: Geographike Hyphegesis umieszcza ich na póánocy Europy nad Zatoka Wenedzką (identyfikowaną z Zatoką GdaĔską)
pomiĊdzy siedzibami: Gotów i Galindów19. W I w. n.e. Wenedów wymieniają w tym samym mniej wiĊcej czasie, pisarze
rzymscy tj.: Pliniusz Starszy i Publius Tacyt, ten pierwszy
wzmiankowaá Wenedów jako lud zamieszkujący nad Wisáą
(habitari ad Vistlam). Tacyt natomiast w swojej Germanii,
wyliczyá ich wĞród plemion „barbarzyĔskich” zamieszkujących pomiĊdzy: Germanami a Sarmatami20. Poza tym Wenedów wymienia na obszarze Imperium Rzymskiego, wielu
innych rzymskich pisarzy, np. G. J. Cezar w swym pamiĊtniku pt.: Wojna galijska wspomina o nich na terenie Bretanii.
Profesor Piotr Kaczanowski precyzuje lokalizacjĊ zamieszkania plemienia Wenedów na podstawie wspomnianej ptolemeuszowskiej Geografii nad dolną Wisáą na prawym jej brzegu,
wzdáuĪ caáej zatoki Wenedzkiej (tj. GdaĔskiej). Przypuszcza
takĪe, Īe siedliska Wenedów rozciągaáy siĊ wzdáuĪ poáudniowo-wschodniego wybrzeĪa Baátyku21.
ĩycie Wenedów na obszarze staroĪytnej Europy, ulegaáo przemieszczeniom nie udaáo im siĊ stworzyü jakiegoĞ
trwalszego organizmu politycznego, o lokalizacji ich pierwotnej siedziby napisano caáe regaáy monografii i opracowaĔ
w szczególnoĞci jĊzykowych a takĪe historycznych. Studiów
i teorii na temat ich pierwotnej siedziby i migracji powstaáo
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Padu, by móc dokonaü intratnego zakupu lub wymiany. MoĪemy wiĊc tu mieü Ğwiadectwo tego samego lub podobnego
jĊzyka, którego uĪywano poĞród Wenedów zamieszkaáych
nad Padem i Wenedów zamieszkujących u wybrzeĪy Zatoki
GdaĔskiej i Zalewu WiĞlanego oraz rejonów nad dolną Wisáą. Fakt ten moĪe mieü niebagatelne znaczenie w odniesieniu ukazania etymologii nazwy miejscowej Tymawa. Zresztą
istnienie Wenedów na Pomorzu jest dowiedzione i wiąĪe
siĊ z grupą przeworską, oksywską i wielbarską, o których
byáa juĪ wczeĞniej mowa. OdnoĞnie wspomnianej powyĪej
slawizacji Wenedów w III w. n.e. to istnieje wzmianka z VI
wieku kronikarza gockiego Jordanesa, która podaje w czasie
teraĨniejszym, Īe (...) pochodzący z jednego plemienia Wenedowie, wystĊpują dzisiaj pod trzema nazwami: Wenetów,
Antów i Sklawenów. Jedna z teorii historycznych mówi, Īe
pod nazwami wspomnianych plemion kryją siĊ juĪ Sáowianie… Gerard Labuda nie wykluczyá, Īe na obszarach zamieszkanych przez Wenedów, kiedy ulegali oni slawizacji,
przez pewien okres czasu mogáa istnieü faza dwujĊzycznoĞci
(bilingwizmu)28.
Podsumowując powyĪszy artykuá odnoĞnie pochodzenia
nazwy miejscowej Tymawa, stwierdziü moĪna w pierwszej
kolejnoĞci Īe: jej etymologia jest niejasna jak równieĪ podejrzana, ale bynajmniej nazwa wsi nie jest odosobniona.
Mamy bowiem wystĊpowanie toĪsamych nazw miejscowych
na Warmii i Mazurach (tj. Tymawa k. Grunwaldu i Tymawa
Wielka), a wiĊc na historycznym terenie Prus, moĪe to byü
(ale nie musi) swoisty „trop” przybliĪający do wyjaĞnienia
nazwy pomorskiej Tymawy(?), patrząc przez pryzmat etymologii wspomnianych mazurskich miejscowoĞci.

Nazwa miejscowa Tymawa nie jest nazwą prymarną
i jak dotychczas nie zostaáa przez jĊzykoznawców dostatecznie wyjaĞniona. Halina Bugalska, sáusznie twierdzi, Īe sufiks -awa – sugeruje, Īe mogáa to byü kiedyĞ nazwa rzeki29.
Wynikaáoby stąd, Īe nazwa Tymawa pochodziáaby od nazwy
rzeki (poza tym podejrzewa ją podobnie jak WierzycĊ, o pochodzenia wenetyjskie). EtymologiĊ nazwy Tymawa – od
rzeki, zdaje siĊ potwierdzaü równieĪ niemiecki onomasta
J. Udolph, zaliczający rdzeĔ nazwy – Tym – do hydronimicznych nazw typowych dla praojczyzny sáowiaĔskiej30. Wynikaáoby wiĊc z tego, Īe nazwa Tymawa w sensie historycznym jest bardzo, bardzo odlegáa, skoro Udolph zaliczyá ją
do okresu wczesnosáowiaĔskiego. MoĪna takĪe powiedzieü
ogólnie o zgodnoĞci przypuszczeĔ powyĪszych badaczy.
I w koĔcu warto zwieĔczyü ciekawym spostrzeĪeniem
ks. Kozierowskiego, który zauwaĪyá analogiczną wzglĊdem nazwy Tymawa niewielką rzeczkĊ o nazwie Timavus
w iliryjskiej prowincji Triest, która wedáug j. sáoweĔskiego
brzmi: Timava! – przyp. G. W. Poza tym moĪna siĊ dopatrzyü
podobieĔstwa (z Tymawą) takĪe w niektórych sufiksach
nazw miejscowych wáoskich z Doliny PadaĔskiej – w której
to dolinie osiedlili siĊ Wenedowie podobnie jak osiedlili siĊ
w Ilirii czy póánocnej Europie nad dolną Wisáą. MoĪna byáoby wiĊc postawiü hipotezĊ, Īe w tym wypadku etymologia
nazwy wsi Tymawa jest staroĪytnym reliktem nazewniczym
po wspomnianych Wenedach, którzy mogli zamieszkiwaü
i nadwiĞlaĔskie tymawskie tereny. Nie bez kozery rozpisywaáem siĊ tak o nich oraz ich ewentualnym poĞrednictwie
i handlu cennych bursztynem, czy ich slawizacji. Niemniej
uwaĪam, Īe artykuá nie wyczerpuje tematu31.
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Zob. Pommerellisches Urkundenbuch (dalej: PU), hrsg. von
M. Perlbach, Danzig 1882, nr 28. W sprawie jego datowania
G. WoliĔski, Jeszcze o Kalatrawensach z Tymawy… [w:] „Kociewski Magazyn Regionalny” nr 1 (72) 2011 r., s. 7 i n., w którym m.in.
ustalenia: G. Labudy i E. Rymara.
PU numery: 43, 260, 261, 262, 277, 278, 336, 354, 357, 367, 376
i 634.
Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. 2. hrsg. M. Hein,
E. Maschke, 1962, nr 556; PrU, Bd. 4., hrsg. M. Koeppen, Marburg 1961, nr 681; PrU, Bd. 5., hrsg. K. Conrad, Marburg 1969,
nr 35. Zob. KsiĊgi czynszowe Zakonu krzyĪackiego oprac. P.G.
Thielen, Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (14141438), Marburg – Lahn 1958, s. 114; M. Grzegorz, KsiĊga czynszowa Komturstwa gniewskiego z 1444 roku, [w:] Zeszyty Naukowe
WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Historyczne, 1993, z. 3, s. 130. Kserokopie Ĩródeá w posiadaniu biblioteki
gniewskiej.
Zob. Visitationes 1582 wyd. Kujot, s. 69; por. Lustracja, 1565 r.,
s. 144.
Zob. Lustracje, 1624 r., s. 132; 1660 r., s. 32; 1765 r., s. 107,
por. mapĊ Schroettera z koĔca XVIII wieku.
Por. liczne Ĩródáa tak kartograficzne jak i drukowane oraz rĊkopiĞmienne z XIX i pocz. XX w., w których wystĊpuje nazwa
Tymawa.
S. Kozierowski, Nazwy rzeczne w Lechji przybaátyckiej i w przylegáych czĊĞciach SáowiaĔszczyzny póánocno-zachodniej, cz. 2,
[w:] „Slavia Occidentalis”, pod red. M. Rudnickiego, t. X, PoznaĔ
1931, s. 216.
Zob. The Timavo River [w:] wikipedia, the free encyclopedia.
Ibidem.
PU nr 354; Lustracja 1565 r., s. 148.
S. Kozierowski, Nazwy…, s. 216. Por. Sáownik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów sáowiaĔskich (dalej cyt. SGKP),
t. XII, s. 704 oraz PrU, Bd. V, nr 355 gdzie […] waȕer Tymauke.
S. Kozierowski, Nazwy…, op. cit., s. 242, a takĪe s. 241.
H. Bugalska, Toponimia byáych powiatów gdaĔskiego i tczewskiego, Ossolineum 1985, s. 105.
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H. Bugalska, Toponimia…, s. 105, przyp. 74.
Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241.
Zob. PrU, Bd. 5, nr 355, przyp. 3. Por. SGKP, t. XII, s. 705.
Por. Wykaz urzĊdowych nazw miejscowoĞci w Polsce, t. 3., Warszawa
1982, s. 488 oraz SGKP, t. XIII, s. 705. Zob. http://maps.google.pl.
G. Labuda, Wenedowie, [w:] Sáownik staroĪytnoĞci sáowiaĔskich:
encyklopedyczny zarys kultury Sáowian od czasów najdawniejszych
do koĔca XIII wieku, (dalej cyt. SSS), t. VI, pod red. G. Labudy
i Z. Stiebera, Ossolineum 1977, op. cit., s. 373.
Zob. J. Powierski, Wenedowie, [w:] Prussica, t. 1., Malbork 2004,
op. cit., s. 12.
G. Labuda, Wenedowie, s. 373.
P. Kaczanowski, Barbaricum w Ğwietle Ĩródeá historycznych,
[w:] Wielka historia Polski, t. I, cz.1: Najdawniejsze dzieje ziem
polskich do VII wieku, oprac. P. Koczanowski, J. K. Kozáowski,
Kraków 2003, op. cit., s. 265.
G. Labuda, Wenedowie, s. 374 i n.
Zob. G. Labuda, op. cit., s. 376.
F. Sáawski, Wenedowie [w:] SSS, op. cit., 373.
G. Labuda, Wenedowie, s. 377.
J. Kolendo, Wyprawa po bursztyn baátycki za Nerona, [w:] Pomorania Antiqua, t. X, 1981.
J. Kolendo, op. cit., s. 26.
Zob. G. Labuda, Wenedowie, op. cit., s. 377. Badacz ten przyjmowaá za rzecz pewną, Īe plemiona: Antów i Sklawenów byáy juĪ
w relacji kronikarza Jordanesa plemionami sáowiaĔskimi. OdnoĞnie Wenedów i przekazu Jordanesa zob. równieĪ J. Powierski, Wenedowie, [w:] Prussica, t. 1, s. 11 przyp. 11.
Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 242.
J. Udolph, Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven,
Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Bd. 14, H. 1., 1979,
s. 18.
Nazwa Tymawa jest niejasna i niewyjaĞniona a sáusznie podejrzana
o pochodzenie wenetyjskie. MoĪna zatem zaáoĪyü mając na uwadze
wystĊpowanie niemal takiej samej nazwy wzglĊdem Tymawy w Ilirii (tj. rzeczka Timavus, Timava w nadadriatyckiej prowincji Triest)
historycznym terenie, na którym Īyli od XI w p.n.e., Wenedowie,
podobnie jak Īyli w okresie póĨniejszym na Pomorzu GdaĔskim
(rejon dolnej Wisáy), Īe nazwa Tymawa jest raczej wenetyjskiego
pochodzenia. Bynajmniej wszystko na to wskazuje.
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Spotkania z Anioáami

W

poáowie lat 90. ub. wieku w czarnowodzkim koĞciele byáy anielskie wystawy, a na Ğcianie bloku
przy ul. Sáowackiego czas jakiĞ goĞciáy anioáy
z kolekcji Oberbeka. Po latach anielskie klimaty wróciáy do
Czarnej Wody.
Nowe czarnowodzkie „Spotkania z Anioáami” wziĊáy swój początek od zaangaĪowanej grupy radnych naszej
gminy i przyjacióá, którzy zauwaĪyli potrzebĊ mieszkaĔców
na niepowtarzalne, áączące pokolenia spĊdzenie czasu. Od
pomysáu minĊáo juĪ kilka lat, za nami piĊü edycji imprezy,
która wrosáa w kulturalny kalendarz naszej gminy i Kociewia. „Spotkania z Anioáami” okazaáy siĊ doskonaáą formą
promocji Czarnej Wody. MieszkaĔcy i nasi goĞcie poprzez
swoją sztukĊ na wdziĊczny ponadczasowy temat Anioáów
mogą siĊ zaprezentowaü w malarstwie i rzeĨbie. Najliczniejszą grupĊ stanowią najmáodsi. Ta niepowtarzalna impreza
áączy pokolenia i jest organizowana z myĞlą o dzieciach
i rodzinach. W lipcu br. spotkamy siĊ juĪ po raz szósty.
Jak wygląda owa impreza od podszewki? Kilka miesiĊcy przed „Spotkaniem z Anioáami” organizatorzy spotykają
siĊ najczĊĞciej w przyjaznych wnĊtrzach „Karczmy Ostoja”
i deliberują o scenariuszu imprezy. Plan kaĪdego kolejnego
spotkania, a szczególnie związane z tym wydatki, to problem
najwiĊkszy, ale jak do tej pory, dziĊki ludziom dobrej woli
oraz wspierającym instytucjom, budĪet projektu zawsze jest
dopiĊty. KrĊgosáup imprezy odbywającej siĊ na początku
lipca jest w zasadzie niezmienny. W lipcową sobotĊ mieszkaĔcy oraz goĞcie spotykają siĊ na trawniku przylegającym
do „Karczmy Ostoja”. Pod parasolami na przygotowanych
stoáach i przy uĪyciu róĪnych przyborów malarskich dzieci
kolorują wyciĊte ze sklejki anielskie figurki. KaĪda figurka zostaje skatalogowana przez organizatorów, otrzymuje
swój numer i wĊdruje na Ğwierkowe drzewko. Jury wybiera
te najpiĊkniejsze, ale nagrodĊ rzeczową i sáodki upominek
otrzymuje kaĪde dziecko, bez wyjątku. DoĞü powiedzieü,
Īe ubiegáoroczne malowanie zgromadziáo ponad setkĊ maluchów. Wspólnemu malowaniu towarzyszą m.in. wystĊpy
wokalne i taneczne przedszkolaków, pokazy straĪackie, wystawy motocykli oraz cieszący siĊ ogromnym zainteresowaniem grill dla mieszkaĔców naszej gminy i goĞci. Corocznie
wydajemy setki porcji grillowanych miĊs, krupnioków i innych przysmaków. Wspólna zabawa i biesiadowanie dobrze
wpáywa na zacieĞnianie lokalnych wiĊzi i przedstawia naszą
spoáecznoĞü jako otwartą i przyjazną.
„Spotkania z Anioáami” to równieĪ spotkania z artystami. JuĪ na kilka tygodni przed finaáem projektu w „Karczmie Ostoja” zaproszeni artyĞci i wszyscy chĊtni twórcy
wystawiają swoje prace o tematyce anielskiej w rzeĨbie
i malarstwie. GoĞcie karczmy gáosują na wybrane prace, wykorzystując do tego celu paragony. Pozostawiają na rachunkach wáasne dane kontaktowe, gdyĪ dla losowo wybranych
przewidziano gastronomiczne niespodzianki. Corocznie na
Ğcianach karczmy i w jej wnĊtrzach pojawia siĊ kilkadziesiąt
prac lokalnych i nie tylko artystów. Gáosy goĞci karczmy pozwalają wybraü prace cieszące siĊ najwiĊkszym uznaniem.
Spotkanie organizatorów oraz donatorów z artystami odbywa siĊ popoáudniem w niedzielĊ nastĊpującą po imprezie dla
mieszkaĔców. W miáej atmosferze przy kawie i domowym
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cieĞcie artyĞci otrzymują dyplomy i ksiąĪkowe upominki.
Zawsze w tym dniu organizatorzy mogą liczyü na obecnoĞü
i pomoc senatora Andrzeja Grzyba, który zwyczajowo wrĊcza nagrody twórcom.
Z okazji ubiegáorocznej edycji poeta Kazimierz Kujawski napisaá kilka wierszy, które Ğwietnie oddają klimat spotkania.
KONKURS ANIOàÓW
Dzieci w niebo spojrzaáy
a tam pierzaste chmurki
jak Anioáy leciaáy
z kolorowej laurki
Na spotkanie i zawody
dziĞ miss Anioáów wybieramy
dla ĞwiĊtoĞci bez szkody
te najpiĊkniejsze wybieramy
By w Czarnej Wodzie zostaáy
uszlachetniając duszĊ
nasze Kociewie rozsáawiaáy
Ğwiatem dzieciĊcych wzruszeĔ
CZARNOWODZKIE ANIOàY
Do Czarnej Wody
zleciaáy niebieskie
nam dla osáody
Anioáy Kociewskie
I Anioáy StróĪe
z dzieciĊcej modlitwy
piĊkne jak róĪe
ze skrzydáami rybitwy
I te jak sokoáy
juĪ zwinniejsze
szkolne Anioáy
od klasy pierwszej
I z dorosáego Ğwiata
Anioá z ikony
záocisty przylata
mistrzowsko zdobiony
Jest skrzydeá tyle
Anioáów wesoáych
jak barwne motyle
z áąk majowych
DziĊki staáemu wsparciu UrzĊdu Miasta, Senatora RP Andrzeja Grzyba, Radnego Powiatu Starogardzkiego Henryka
Kuchty oraz hojnoĞci Naszych PrzedsiĊbiorców, ta szlachetna inicjatywa na staáe wpisaáa siĊ w Īycie kulturalne Czarnej
Wody. Czarnowodzkie „Spotkania z Anioáami” staáy siĊ staáym
punktem w kalendarium imprez kulturalnych Kociewia.
JuĪ dzisiaj zapraszamy na kolejne Spotkanie z Anioáami,
które odbĊdzie siĊ na początku lipca w tradycyjnym miejscu
przy „Karczmie Ostoja”.
Organizatorzy
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Najmáodsi uczestnicy konkursu z duĪym zaangaĪowaniem kolorowaáy figurki anioáów

Fot. Andrzej Grzyb

Anioá autorstwa Waldemara Styperka z Grudziądza
(2008 r.)

KMR
KMR

KaĪdy anioáek trafiaá na Ğwierkowe gaáązki

Fot. Andrzej Grzyb
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WSPOMNIENIE MISTRZA

T

ak wiĊc siedzĊ tu, sáucham grania i oglądam jak dzieĔ
siĊ rodzi. Za gardáo áapie mnie dojmujące poczucie
koĔca Ğwiata. JakĪe cholernie wyraĨnie wáaĞnie wtedy, gdy jeszcze jedna noc skoĔczyáa swój Īywot. Jestem zupeánie pijany i wierzĊ najmocniej, Īe dobry Bóg rządzi w niebie,
i Īe na pewno nastąpi jakiĞ cud. Tymczasem orkiestra coraz
Īarliwiej gra jakiegoĞ bluesa, bluesa z samego koĔca Ğwiata...
– Joachim Ernst Berendt „Tremolo” 1975.
Podarowany mi przez Jacka tekst przykleiáem na kartonik i postawiáem na pomaraĔczowej póáce tuĪ przy gramofonie. Byá chyba dáuĪszy. Tyle pamiĊtam.
Gdy go poznaáem miaáem osiemnaĞcie lat. On miaá
wtedy 25. Jak Tadeusz Borowski (poeta, prozaik, publicysta), kiedy poznaá swoją MariĊ. KaĪdy kiedyĞ poznaje swą
MariĊ (páeü bez znaczenia). MoĪe to byü równieĪ jegomoĞü
z wytatuowaną kropką przy oku. Mieü osiemnaĞcie lat, to
tak jak byü anioáem, dzieckiem, gąbką. To jest zwrot. Albo
coĞ pojmiesz, albo tanie wino w parku.

nie kaĪdy przyjaciel
moim jest
o nie !
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie do wszystkiego siĊ przyznajĊ.
Nie przy kaĪdym oátarzu,
nie przy kaĪdej spowiedzi,
nie pod kaĪdym wyznaniem,
nie kaĪdy sztandar
moim jest
O nie !
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie do wszystkiego siĊ przyznajĊ.
Nie kaĪda podróĪ z biletem,
nie kaĪdy bieg pod prąd.
Nie kaĪdy mój dzieĔ pijany.

KRZYSZTOF OKUPSKI

Farba juĪ wyscháa, zapach pozostaá
Wspomnienie o Jacku KliĔskim
KĊdzierzawy, dobrze zbudowany blondyn (kulturysta)
nie widziany od podstawówki powiedziaá: zaprowadzĊ ciĊ
na salony. To byá Grzegorz Ciechowski zwany Mleczarzem
(taka ksywa jeszcze z harcerstwa). PóĨniej szerzej znany jako Obywatel. I zaprowadziá: do KliĔskich. Mieszkali
skromnie kątem u teĞciów. Wchodziáo siĊ od kuchni. Jeden
pokój bez Ğcian. Obrazy byáy Ğcianami. ĝciany wybrukowane obrazami. W kącie áóĪeczko. W áóĪeczku – syn. Szczupáa,
atrakcyjna, filigranowa kobieta zaprasza. Okno na podwórze
z widokiem na wiatrak jak u Vermeera. JakieĞ czarne wyĞcieáane szkaráatnym atáasem fotele, których nie byáo w Īadnym
sklepie, ani w Īadnym domu. MoĪe w ilustracjach do bajek.
Czerwona Īarówka (taką widziaáem jedynie w ciemni fotograficznej u mojego ojca w piwnicy). ĩadnej ekstrawagancji
i szpanu. Prawdziwy dom. Muzyka. Caáy czas siĊ Ğmiaáem.
Jak dziecko. Ze szczĊĞcia, emocji. Usáyszaáem jazz. ĩaden
tam Miles Davis (proszĊ fanów wielkiego Milesa o wybaczenie), ale najprawdziwsza europejska awangarda: Leszek
ĩądáo. Mam tĊ páytĊ do dziĞ. Potem Krzysztof Kometa...
a moĪe Komeda. Na jedno wychodzi. W Ğwietle Ğwiec obrazy drgaáy, poruszaáy siĊ, mówiáy. Podobnie jak w przedziale
kolejowym, kiedy siĊ popadnie w podróĪne odrĊtwienie, poruszają siĊ postaci z fotografii wiszących nad kanapami. No
i wreszcie najwaĪniejsze : z a p a c h. Farb, chleba, parzonej
herbaty i domowego smalcu z owocami...
Byá naszym intelektualnym i duchowym guru, byá Mistrzem. Tak siĊ do niego zwracaliĞmy. Wtedy to sáowo nie miaáo
jeszcze tego chamskiego pejoratywnego zabarwienia. Znaczyáo
to, co powinno znaczyü. A on wcale siĊ tym nie cheápiá.
Byá dobrym czáowiekiem.
ĩyá szybko i odszedá tak jak Īyá.
PoniĪej tekst ostatniej piosenki Jacka KliĔskiego:
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie do wszystkiego siĊ przyznajĊ.
Nie kaĪdy prorok,
nie kaĪdy szpieg,
nie kaĪda kobieta,
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Nie kaĪda moja noc
spokojna jest
O nie!
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie jestem taki jak myĞlisz.
Nie jestem taki jak myĞlisz.
1981
SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze KMR na str. 35 Ĩle podpisano
zdjĊcie. Powinno byü zespóá muzyczno-wokalny „Juventus”.
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ROK PASIERBOWY

J

ednym z celów wywiadu niemieckiego byáo pozyskanie planów strategicznych wyĪszych dowództw wojskowych na Pomorzu. Jako pierwszy do realizacji tego typu zadaĔ przystąpiá posterunek wywiadowczy w Malborku
,pozyskując agenta w osobie porucznika Pawáa Piontka z 1 Baonu Strzelców
w Chojnicach1. Ze wzglĊdu na hulaszczy tryb Īycia i trudną sytuacjĊ materialną
zwróciá on uwagĊ Niemców. Niemiecki wywiad postanowiá wiĊc zwerbowaü
go do wspóápracy przy pomocy swojego agenta Güntera Wolnberga, który uzaleĪniá go finansowo i nakáoniá do dziaáalnoĞci szpiegowskiej na rzecz Niemiec2.
Ponadto do zadaĔ Piontka naleĪaáo zorganizowanie siatki wywiadowczej, która
miaáa objąü caáe Pomorze docierając do tajemnic wojskowych DOK VIII. Postanowiá on wiĊc wciągnąü do wspóápracy swoją narzeczoną WandĊ Piekarską bĊdącą áącznikiem miĊdzy Piontkiem i Rauchem, oraz swego kolegĊ i przyjaciela
porucznika Urbaniaka, adiutanta dowódcy puáku z Torunia, który dla Abwehry
okazaá siĊ bardziej cennym Ĩródáem informacji niĪ Piątek, albowiem miaá on
dostĊp do tajnej korespondencji puáku3.

ZOFIA MASSOWA

Galilejska
uroda Kociewia

Pomorska afera szpiegowska T
RAFAã KãOPOTEK

Z dziaáalnoĞci wywiadu
w okresie II Rzeczypospolitej
Dysponując duĪymi sumami pieniĊdzy wypáacanych przez swych mocodawców Piątek utrzymywaá szerokie kontakty towarzyskie z oficerami
mającymi dostĊp do tajnych akt dowództwa, wyciągając od nich ĞciĞle tajne
informacje, jak równieĪ wydobywaá z kas tajne akta i robiá fotokopie. Urbaniak natomiast dostarczaá mu sztabowe plany taktyczno-operacyjne i skáadaá
raporty z tajnych narad w dowództwie puáku i DOK VIII. Wszystkie zdobyte
materiaáy szpiegowskie i informacje Piontek przekazywaá Rauchowi poprzez
Piekarską lub osobiĞcie na spotkaniach w GdaĔsku, które miaáy miejsce
w 1926 r. i na początku 1927 r.4. PodkreĞlenia wymaga fakt, Īe Piontek nie
przestrzegaá dostatecznej konspiracji zwracając na siebie uwagĊ kontrwywiadu polskiego nieustabilizowanym trybem Īycia wydając pieniądze na prawo
i lewo. Tym samym Samodzielny Referat Informacyjny w Toruniu roztoczyá
nad nim i jego kontaktami swoją pieczĊ. Początkowo postanowiono poprowadziü grĊ z Niemcami wykorzystując Piontka jako nieĞwiadomego agenta
inspiracyjnego. Jednak w wyniku braku jego lojalnoĞci wobec strony polskiej
zdecydowano o likwidacji caáej siatki5.
24 marca 1927 roku Piontek, Urbaniak i Piekarska zostali aresztowani.
Znaleziono u nich podrobione klucze od szaf, w których znajdowaáy siĊ plany
mobilizacyjne obrony Pomorza6. W dniach 2 i 3 kwietnia 1927 r. przed okrĊgowym sądem wojskowym w Toruniu odbyáa siĊ rozprawa przeciwko Piontkowi
i Urbaniakowi o zdradĊ tajemnic wojskowych. Obrony oskarĪonych podjĊli siĊ
sĊdziowie wojskowi z urzĊdu, gdyĪ Īaden z toruĔskich adwokatów nie chciaá
tego uczyniü.
Rozprawa przebiegáa spokojnie, a oskarĪeni przyznali siĊ do winy. Wyrok
zapadá 4 kwietnia 1927 r. Piontek i Urbaniak skazani zostali na wydalenie z wojska, pozbawienie praw i na karĊ Ğmierci przez rozstrzelanie. PrzyjĊli oni wyrok
ze spokojem. W wyniku braku uáaskawienia obydwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej wyrok zostaá wykonany nazajutrz 5 kwietnia 1927 r. w forcie ĩóákiewskiego w pobliĪu drogi do Lubicza. Po wykonaniu egzekucji lekarz wojskowy
stwierdziá zgon, po czym ciaáa zostaáy przewiezione na cmentarz wojskowy7.
Piekarska natomiast wyrokiem Sądu OkrĊgowego w Grudziądzu z 14
paĨdziernika 1927 r. zostaáa skazana na 6 lat i 2 miesiące ciĊĪkiego wiĊzienia8. NaleĪy zaznaczyü, iĪ sprawa szpiegowska Piontka i Urbaniaka wywoáaáa niezadowolenie spoáeczeĔstwa polskiego, do tego stopnia, Īe musiano
uĪyü wzmoĪonych siá do utrzymania porządku9.

Przypisy:
1
2
3

4
5
6
7
8
9

H. Kopczyk, Niemiecka dziaáalnoĞü na Pomorzu 1920-1933, GdaĔsk 1970, s. 147.
H. ûwiĊk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s. 107.
W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. SáuĪby wywiadowcze Polski i Niemiec 19181939, Warszawa 1997, s. 195.
H. Kopczyk, dz. cyt., s. 148.
H. ûwiĊk, dz. cyt., s. 108.
„Sáowo Pomorskie”’, nr 79 z 6 IV 1927.
TamĪe.
H. Kopczyk, dz. cyt., s. 149.
„Sáowo Pomorskie”, nr 79 z 6 IV 1927.
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aki jest tytuá prezentowanej w ubiegáym miesiącu w Fabryce Sztuk
w Tczewie wystawy obrazów Aleksandra Popowa, urodzonego w 1953 roku, na
dawnych polskich kresach, w Woákowysku.
Artysta braá lekcje malarstwa i grafiki miĊdzy
innymi u Chagalla. Wpisuje siĊ ona w obchody
zainicjowanego przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Roku KsiĊdza Janusza St. Pasierba
na Pomorzu – 2013.
Janusz Stanisáaw Pasierb urodziá siĊ 7 stycznia 1929 roku w Lubawie na Pomorzu, w rodzinie nauczycielskiej. DzieciĔstwo i máodoĞü spĊdziá w Tczewie i Pelplinie. Tu wszedá na drogĊ
kapáaĔską, co związaáo go na trwaáe z Kociewiem. PóĨniej – warszawianin, profesor Akademii Teologii Katolickiej, chĊtnie przyjeĪdĪaá do
Pelplina. Tu teĪ, zgodnie z ostatnią wolą, zostaá
pochowany 20 grudnia 1993 roku.
Pasierb dostrzegá piĊkno ziemi kociewskiej
w jej niewysokich, zielonych wzgórzach, báĊkicie wód i ceglanym gotyku koĞcioáów. WĞród
wzgórz morenowych i gĊstych lasów Borów
Tucholskich znajduje siĊ przeszáo dwieĞcie jezior, páyną meandrami rzeki i są maáe jeziorka
„oczka” – bezodpáywowe. Przy drogach stoją
krzyĪe i skromne kapliczki. Silnie oddziaáywaáy na Pasierba áagodnoĞü i uduchowienie krajobrazu, szczególnie w porach roku, gdy jest
on uĞmiechniĊty. Przywoáywaá mu miejsce na
ziemi, które Jezus wybraá za swoją ojczyznĊ.
Galilejska uroda Kociewia i Kaszub – pisaá
Pasierb w esejach „GaáĊzie i liĞcie” i mówiá
w wykáadzie z okazji przyznania mu w 1989
roku medalu Bernarda Chrzanowskiego „Poruszyá wiatr od morza”. Napisaá ze swojego
pielgrzymowania w Ziemi ĝwiĊtej, Īe jest
w (jej) Ğrodku czuáoĞü zmierzchu i migotliwa
mika poáudnia… (wiersz „DoĞwiadczanie Ziemi”). PosáuĪyá siĊ teĪ w „GaáĊziach…” metaforą galilejskiej Toskanii, pisząc, Īe kraina ta moĪe
stanąü obok… ziemi pomorskiej. I postrzegaá tĊ
ostatnią oczyma wiary. I jak tu nie wierzyü, Īe
jest to ziemia Chrystusa, który po niej chodziá.
Tylko Chrystus jest podstawą trudnej, z powodu
obecnoĞci záa w Ğwiecie i pesymizmu, nadziei
(wiersz „WierzĊ”).
PiĊkno maáej ojczyzny wyzwoliáo w Pasier- c
bie miáoĞü do niej i jej mieszkaĔców. Jak napi- 24-25
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saá w „Obrocie rzeczy”, wszystkie niewielkie odlegáoĞci mierzyá odlegáoĞcią
z Tczewa do Pelplina. Europejczyk
z ducha, myĞlaá o ojczyĨnie podczas
pobytu w krajach o wspaniaáej kulturze. I widziaá w niej cząstkĊ Europy.
Kolejne pokolenie urodzone na
ziemi kociewskiej odrabia lekcjĊ miáoĞci do niej, zadaną przez ks. Janusza
Pasierba. Cieszymy siĊ, Īe jest ona dziĞ
w Europie takĪe politycznie. JesteĞmy
Ğwiadomi tego, Īe nie moĪe byü caákowicie zunifikowana. Powinna zachowaü to, co w niej wartoĞciowe. Otwarta
wystawa „Galilejska uroda Kociewia”
jest wyrazem naszych uczuü wobec maáej ojczyzny. Zapraszając Aleksandra

Popowa, Biaáorusina i grekokatolika
do zaprezentowania swoich obrazów,
poszliĞmy za wskazaniem Pasierba, Īe
powinniĞmy byü otwarci na róĪnorodnoĞü objawów ludzkiego Īycia.
Popowa urzekáa ziemia kociewska i utrwaliá ją techniką akwareli witebskiej. Wybraá gáównie motyw gotyckich wiejskich koĞcioáów. Są one
(Pasierb to przypomniaá) jak ewangeliczna kokosz gromadząca kurczĊta.
Zachowaáy siĊ przy nich cmentarze.
Umarli są tu bliĪej Īywych i ich pamiĊci niĪ pochowani na póĨniejszych,
oddalonych od koĞcioáa cmentarzach
miejskich. Tak zostaáy ukazane koĞcioáy w GorzĊdzieju, Subkowach,

Wielkim Garcu, Rajkowach, Piasecznie… TĊ czĊĞü wystawy zamyka katedra w Pelplinie – symbol Europy
(referat wygáoszony przez Pasierba
w 1988 r. na uniwersytecie we Fryburgu). Autor pisaá o znajdujących siĊ
w katedrze obrazach wybitnego malarza Hermana Hana (1 üwierü XVII w.).
U nas, inaczej niĪ w Europie, wciąĪ
biją koĞcielne dzwony. Oglądamy teĪ
na wystawie Ğwieckie budowle, jak
gotycki zamek w Gniewie. Popow
namalowaá architekturĊ Kociewia
w dniach sáonecznych, uĞmiechniĊtych. DziĊki zróĪnicowaniu ceglanej
tonacji obrazów jest ona Īywa. Obrazy są nam bliskie.

GoĞcie podczas otwarcia wystawy

Dyrektor Fabryki Sztuk,
Alicja Gajewska, zaprasza
do oglądania obrazów
Aleksandra Popowa

Zwiedzający wystawĊ
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Uczniowie Zespoáu Szkóá Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Wszystkie fot. Maágorzata Kludzikowska

Aleksander Popow

Z artystą rozmawiają
(z lewej) Eleonora Lewandowska
i (z prawej) Jerzy Cisewski
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MARIA ODYA

Spotkanie z Albinem Ossowskim
filmowym narzeczonym Ireny Anders

W

ramach kwartalnych spotkaĔ Trójmiejskiego
Klubu Kociewiaków, które odbyáo siĊ 11 maja
2013 roku w Sali MieszczaĔskiej Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku mieliĞmy przyjemnoĞü goĞciü niezwykáego czáowieka, jakim jest Albin Ossowski.
Razem z naszym goĞciem obejrzeliĞmy film „Seans”
w reĪyserii Marii DáuĪewskiej. Bohaterami filmu są Irena
Anders i Albin Ossowski, odtwórcy gáównych ról w filmie
z 1946 roku „Wielka droga”. Oboje wspominają okolicznoĞci
powstawania „Wielkiej drogi”, áącząc te wspomnienia z opowieĞciami o swych osobistych dziejach. Po filmie Pan Albin
podzieliá siĊ z nami garĞcią wspomnieĔ z dawnych lat.
Co udaáo siĊ nam dowiedzieü? Pan Albin Ossowski
– Kociewiak urodzony w 1922 roku w Starogardzie GdaĔskim, honorowy obywatel tego miasta.
Z czasów dzieciĔstwa pamiĊta jak obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy i ĩydzi, którzy potrafili Īyü ze sobą
w wzajemnej akceptacji. Z sentymentem wspomina piekarza –
Niemca, który nazywaá siĊ Dupke, czy rzeĨnika teĪ Niemca.
Początek wojny odciska piĊtno w pamiĊci máodzieĔca.
Zostają obrazy wywózki ksiĊĪy i nauczycieli czy pacjentów
Kocborowa do SzpĊgawska. Nie znika obraz ĩydów chodzących po ulicach ze specjalną tablicą.
Gdy zaczyna siĊ wojna ma on 17 lat. Jako uczeĔ gimnazjum w Starogardzie GdaĔskim zaliczyá obowiązkowy
przedmiot przysposobienie wojskowe, dlatego zostaá wcielony do oddziaáu pomocniczego przy wojsku. Razem z drugim
puákiem SzwoleĪerów RokitniaĔskich skierowany zostaá na
obronĊ Warszawy. Po ewakuacji wraca na Kociewie, pracuje jako malarz pokojowy, nastĊpnie zgáasza siĊ do tartaku,
gdzie warunkiem przyjĊcia byáa umiejĊtnoĞü gry na jakimĞ
instrumencie. PoniewaĪ umiaá graü na skrzypcach dostaje
pracĊ i jednoczeĞnie miejsce w kapeli.
W czerwcu 1941 roku powstaje w Zelgoszczy kociewska tajna antyhitlerowska organizacja „Jaszczurka”, z którą nasz goĞü wspóápracuje. Po rozpoczĊciu wojny Niemiec
z Rosją na Pomorzu wszyscy z áaski Hitlera otrzymują obywatelstwo niemieckie, co daje prawo powoáywaü cháopców
do armii niemieckiej. Pewnego dnia i Pan Albin otrzymuje
wezwanie do wojska. Dla jego rodziców to cios, nie chcą
traciü drugiego syna (starszy syn zginąá w Stutthofie). Wszyscy razem decydują o ucieczce poborowego do Warszawy,
do znajomych. Tam wstĊpuje do Związku Walki Zbrojnej.
Otrzymuje papiery na nazwisko Stanisáaw Jankowski. Prosi
tylko, Īeby na tych lewych dokumentach zostawili prawdziwe imiona rodziców: Józef i Agnieszka. Baá siĊ, Īe gdy zostanie aresztowany i „bĊdą lali” to wszystko mu siĊ pokrĊci.
Byá to trafiony pomysá, o czym niedáugo nasz goĞü miaá okazjĊ siĊ przekonaü. JuĪ jako czáonek AK podczas akcji wykonywania wyroku na wspóápracowniku gestapo Skosowskim
zostaje aresztowany. Trafia na Szucha, gdzie od razu zaczyna
siĊ bicie. Zostaje przewieziony na Pawiak, gdzie przesáuchania trwają okoáo 2 miesiące. W koĔcu trafia do OĞwiĊcimia.
Tam po pewnym czasie zostaje Schreiberem-pisarzem na
bloku szpitalnym. Byáa to duĪa funkcja lecz niewdziĊczna,
poniewaĪ wymagaáa uczestnictwa podczas selekcji na blokach. PrzeĪycia z tego czasu ciągle wracają, nie moĪna siĊ
ich pozbyü. Co pomagaáo przetrwaü w obozie? Po pierwsze
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ksiąĪeczka do naboĪeĔstwa, która pomagaáa odmówiü modlitwĊ, co w OĞwiĊcimiu byáo „wielką rzeczą”. Po drugie,
powracający sen, w którym maáy Albin wraca do domu,
a tam jak zawsze czeka na niego obiad w duchówce w piecu kaflowym pozostawiony tam przez matkĊ. Cháopak zjada
posiáek, czując jego smak, co poprawia mu samopoczucie.
Gdy Rosjanie podchodzą pod OĞwiĊcim Niemcy zaczynają ewakuowaü wiĊĨniów. Tak nasz goĞü trafia do Buchenwaldu i pracuje w fabryce amunicji jako Ğlusarz. Stamtąd,
jak juĪ byáo sáychaü artyleriĊ amerykaĔską, Niemcy zaczynają goniü wiĊĨniów sami nie wiedząc gdzie. Podczas tego
marszu Pan Albin ucieka i dociera do cmentarza, na którym
spotyka innych uciekinierów. Postanawiają przeczekaü.
Znajdują duĪy grobowiec jakiegoĞ Szwaba, wyrzucają jego
koĞci („a dla nas.. co to dla nas koĞci”), tam nocują i tam
doczekają siĊ Amerykanów.
Po wyzwoleniu nasz goĞü i jego koledzy nie wiedzą gdzie
iĞü, co ze sobą zrobiü. Do Polski nie da siĊ wróciü. WiadomoĞci z kraju, które do nich docieraáy przez SzwecjĊ brzmiaáy
jednoznacznie „Nie wracajcie”. Los, jaki spotkaá kolegów
z Warszawy powstaĔców bohaterów, którzy trafili do wiĊzieĔ
lub byli mordowani, byá wymowny. Matka mimo swojej tĊsknoty za synem napisaáa „Nie wracaj”. Pojawia siĊ pomysá
by dostaü siĊ do Wáoch, do Andersa, do Drugiego Korpusu.
Jednak Amerykanie i Anglicy nie chcą siĊ na to zgodziü. Jedyna moĪliwoĞü to zdobyü papiery od oficera áącznikowego,
Īe jedzie siĊ na studia. Sprawa byáa prosta, poniewaĪ kolega
pracowaá w biurze wypisaá wszystkie potrzebne przepustki.
Inny kolega z kolei zrobiá z obcasa pieczątkĊ oficera áącznikowego. I te wáaĞnie dokumenty pozwoliáy dotrzeü do
Drugiego Korpusu Generaáa Andersa. Wszyscy dostali siĊ
do wojska i od razu „padnij, powstaĔ”. Pan Albin kombinuje
,jak tu siĊ urwaü od „tej cholernej musztry”? Zgáasza siĊ do
Studium Teatralnego. DziĊki zdobytej tam praktyce zostaje
wybrany do filmu i moĪe zagraü bohatera spod Monte Cassino. Pan Albin Ossowski miaá przyjemnoĞü w roku 1946 zagraü u boku Renaty BogdaĔskiej, czyli Ireny Anders w filmie
„WIELKA DROGA” w reĪyserii Michaáa WaszyĔskiego.
Ostatecznie nasz goĞü osiada w Londynie, gdzie studiuje
rzeĨbĊ, a póĨniej prowadzi swój sklep z antykami.
W rozmowie z Panią Ireną Anders padają sáowa „A ja
mógábym wróciü w kaĪdej chwili do siebie na Pomorze
i mieszkaü tam jakbym nigdy nie wyjeĪdĪaá”. TĊsknota za
rodzinnymi stronami towarzyszyáa zawsze. W koĔcu udaje
siĊ zrealizowaü marzenia. Od kilku lat mieszka on na staáe
w Szteklinie w Dworku Modrzewiowym, gdzie moĪemy zobaczyü dzieáa wáaĞciciela w postaci duĪych figur lub zwierząt zrobionych z patyków czy gaáĊzi.
Pan Albin Ossowski jest inicjatorem, moĪna tak powiedzieü, filmu „SEANS”, który mieliĞmy okazjĊ obejrzeü.
DziĊki przypadkowemu spotkaniu Marii DáuĪewskiej
z panem Albinem Ossowskim mamy nie tylko film, ale równieĪ ksiąĪkĊ „Trzy dni zdjĊciowe z Ireną Anders i Albinem
Ossowskim”, w której Maria DáuĪewska szczegóáowo opisuje owe 3 dni spĊdzone z bohaterami filmu „SEANS”. Na
koniec spotkania Prezes TKK Hubert Pobáocki rozdaá kilkanaĞcie egzemplarzy ww. ksiąĪki, które zostaáy wzbogacone
autografem naszego goĞcia.
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MALARZ KOCIEWIA
Artysta malarz, harcerz, kronikarz, konspirator, dziaáacz
spoáeczny, miáoĞnik Kociewia. Tak w skrócie moĪna okreĞliü
Jana Waáaszewskiego, o którego Īyciu i twórczoĞci Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowaáa w kwietniu
tego roku wystawĊ.
Jan Waáaszewski przyszedá na Ğwiat w Czersku 7 lutego 1921 roku w rodzinie mistrza malarskiego Franciszka
i Marty z domu Meyer. PiĊtnaĞcie lat póĨniej Waáaszewscy
przeprowadzili siĊ do Zblewa, a w 1937 roku zamieszkali
w Starogardzie. JuĪ od najmáodszych lat Jan naleĪaá do
zastĊpów harcerskich. Pierwsze szlify malarskie pobieraá
u swego ojca. UczĊszczaá do Szkoáy Doksztaácającej Zawodowej. Pracowaá jako malarz w niemieckiej firmie, gdyĪ jego
ojciec zostaá pozbawiony koncesji na prowadzenie zakáadu.
Po wybuchu drugiej wojny Ğwiatowej Jan Waáaszewski
byá jednym z organizatorów grupy harcerzy, którzy prowa-

siĊ równieĪ abstrakcje. Magdalena Waáaszewska, wnuczka
Artysty, w katalogu wystawy „Jan Waáaszewski – malarstwo” (Starogard GdaĔski, Muzeum Ziemi Kociewskiej,
2011) pisze: Gdy go coĞ zaciekawiáo, potrafiá rysowaü na
skrawku papieru lub na serwetce. Potrafiá w plamie atramentu, szronu na szybie czy zacieku na suficie dopatrzyü
siĊ niesamowitych rzeczy, Ğwiatów i postaci, które potem
przenosiá na papier lub páótno.
Waáaszewski byá nauczycielem w miejscowych szkoáach oraz instruktorem w placówkach kultury. Peániá funkcje przybocznego i kronikarza druĪyny harcerskiej w swoim mieĞcie. Jako orĊdownik przemian demokratycznych
w Polsce dziaáaá w podziemnej „SolidarnoĞci” i Komitecie
Obywatelskim w Starogardzie GdaĔskim. Przez lata prowadziá kronikĊ waĪnych wydarzeĔ miasta, regionu i kraju,
wzbogaconą o komentarze w postaci rysunków. BĊdąc mi-

MAãGORZATA KRUK

Maáy malarz
dzili dziaáalnoĞü podziemną jako goĔcy, áącznicy, sanitariusze, obserwatorzy. Ich akcje wymagaáy odwagi, heroizmu
i wielkiego hartu ducha. W domu Waáaszewskich gromadzono ĪywnoĞü, którą nastĊpnie przerzucano angielskim
i francuskim jeĔcom przebywającym w obozie w Starogardzie. Jan Waáaszewski zwany byá przez nich „Janem Malarzem”, gdyĪ wraz z poĪywieniem dostarczaá wáasnorĊcznie
wykonane karykatury, obrazujące dziaáania na frontach. Do
jednych z brawurowych akcji, w których braá udziaá wraz
z Jerzym Kalkowskim, naleĪaáo spalenie znajdujących siĊ
w zajĊtej przez okupanta byáej harcówce spisów z nazwiskami i adresami harcerzy, dziĊki czemu zostaáo uratowanych
wiele osób. W 1941 roku Jan Waáaszewski wstąpiá do tajnej
organizacji niepodlegáoĞciowej „Jaszczurka”, rok póĨniej
do Armii Krajowej, a w 1943 roku zasiliá szeregi Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. W miĊdzyczasie
przebywaá na robotach przymusowych w stoczni w GdaĔsku. Nie uniknąá teĪ przymusowego wcielenia do wojska
niemieckiego. Przebywając w Holandii nawiązaá kontakt
z miejscowym Ruchem Oporu „Oranje”. Byá jednym z organizatorów Polskiej Grupy Oporu w Wehrmachcie. W lutym
1945 roku zdezerterowaá do holenderskiej partyzantki, a po
zajĊciu kraju przez aliantów zasiliá szeregi 1. Dywizji Pancernej gen. S. Maczka.
Jan Waáaszewski studiowaá w Akademii Sztuk PiĊknych w Düsseldorfie, zaĞ po powrocie do Polski w 1946
roku rozpocząá naukĊ w Liceum Plastycznym w Gdyni,
którą kontynuowaá w PaĔstwowej WyĪszej Szkole Sztuk
Plastycznych w Sopocie. W 1954 roku zamieszkaá na staáe w Starogardzie GdaĔskim wraz z Īoną Heleną (z domu
BrzeziĔską), z którą miaá czworo dzieci: Wojciecha, Marka, DorotĊ i HelenĊ. W 1955 roku ukoĔczyá studia, uzyskując tytuá magistra sztuki ze specjalnoĞcią malarstwo
architektoniczne. W jego twórczoĞci odnaleĨü moĪna prace
wykonane róĪną techniką: obrazy olejne, akwarele, rysunki tuszem, wĊglem, patykiem… Obok bardzo charakterystycznego dla Niego malarstwa realistycznego pojawiają
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áoĞnikiem Kociewia podjąá siĊ próby rekonstrukcji stroju
i ozdób kociewskich. Jego ilustracje zdobią publikacje regionalne. Wspóápracowaá z „Kociewskim Magazynem Regionalnym”. Jest autorem projektów sztandarów organizacji
i związków, miejsc pamiĊci (np. Pomnika NiepodlegáoĞci
w Starogardzie GdaĔskim), oátarzy polowych, medali, obrazów wotywnych, portretów, szat i chorągwi koĞcielnych.
Ustaliá herb i oficjalną symbolikĊ Starogardu GdaĔskiego.
Byá ilustratorem biuletynu parafii Ğw. Mateusza w Starogardzie GdaĔskim. Waáaszewski naleĪaá do wielu organizacji,
m.in. Związku Artystów Polskich, Związku SolidarnoĞci Polskich Kombatantów, Związku SolidarnoĞci Nauczycielstwa
Polskiego, Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej.
Otrzymaá liczne nagrody i odznaczenia, w tym przyznaną
przez prezydenta Starogardu GdaĔskiego statuetkĊ Wierzyczanki za caáoksztaát dziaáalnoĞci artystycznej i spoáecznej.
Zmará 2 lutego 2003 roku w koĞciele pw. Ğw. Mateusza
w Starogardzie GdaĔskim. W 2009 roku Jego imieniem zostaáo nazwane rondo u zbiegu ulic Skarszewskiej i Sikorskiego w Starogardzie GdaĔskim.
Na zakoĔczenie tego krótkiego biogramu najwáaĞciwsze
bĊdzie przytoczenie sáów przyjaciela Waáaszewskiego Pawáa WyczyĔskiego: Jan lubi nazywaü siĊ „maáym malarzem”.
W skromnym tym tytule wyczuwa siĊ Jego skromnoĞü, a zarazem godnoĞü artysty. Poeta Juliusz Sáowacki pragnąá zostaü prostym „boĪym robotnikiem”: takim jest wáaĞnie na
zagonie swego Īycia i twórczoĞci Jan Waáaszewski, malarz
Kociewia [1987 r.]
Bibliografia:
1. Ideaá na bagnet wbity. Wspomnienia o Zygmuncie Bączkowskim,
caáoĞü opracowaá, teksty zebraá, uzupeániá, przypisami opatrzyá, dobraá
zdjĊcia i ilustracje Paweá WyczyĔski, przegląd manuskryptu, nota wydawnicza, przygotowanie edytorskie Ryszard Szwoch, Starogard GdaĔski, Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Kociewskiej, 2010.
2. Waáaszewska Magdalena, Jan Waáaszewski – malarstwo, Starogard GdaĔski, Muzeum Ziemi Kociewskiej, 2011.
3. Waáaszewska-Bejma Helena, Jan Waáaszewski – artysta malarz, c
harcerz i spoáecznik, (rkps).
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Jan Waáaszewski byá wszechstronnym artystą. ChĊtnie malowaá portrety, pejzaĪe,
elementy architektury; nie stroniá równieĪ od abstrakcji.
W Jego dorobku znajdują siĊ ponadto rzeĨby.

Fara pw. Ğw. Mateusza w Starogardzie GdaĔskim

Portret Īony Heleny

Widok z okna domu rodzinnego
Reprodukcja obrazów: Maágorzata i Tomasz Babinek.
ħródáo: Jan Waáaszewski – malarstwo, Starogard GdaĔski,
Muzeum Ziemi Kociewskiej, 2011.
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Z DZIEJÓW MIASTA

ZBIGNIEW DðBROWSKI

Prezydent RP Ignacy MoĞcicki
w Laskowicach i ĩurze

D

nia 15 lutego przypadáa 83. rocznica uroczystego
uruchomienia elektrowni w ĩurze. W sobotĊ 15 lutego 1930 roku Laskowice i ĩur odwiedziá prezydent
Polski Ignacy MoĞcicki. Gáównym celem pobytu prezydenta
byáo uĞwietnienie 10. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy poprzez wáączenie elektrowni ĩur do polskiego systemu
energetycznego.
Historia polskiej energetyki związana jest z rzeką Wdą, na
której powstaáy dwie elektrownie wodne. Pierwszą siáowniĊ
uruchomiono w Gródku w 1923 roku. Po rozpoczĊciu budowy
portu i miasta Gdynia okazaáo siĊ, Īe elektrownia gródecka
nie sprosta rosnącym potrzebom energetycznym. W związku
z tym podjĊto decyzjĊ o budowie kolejnej elektrowni wodnej
na rzece Wda w miejscowoĞci ĩur. Prace budowlane rozpoczĊto w 1928 roku. Szybkie tempo budowy uzyskano dziĊki
pracy na trzy zmiany oraz mechanizacji gáównych prac ziemnych. Do wykopania kanaáu roboczego o dáugoĞci 900 metrów
uĪyto koparki mechanicznej parowej o pojemnoĞci áyĪki 2 m3.
Koparka ta wydobywaáa dziennie ok. 2000 m3 ziemi. Do odwoĪenia urobku uĪyto kolejki wąskotorowej z wagonikami wywrotkami. Aby wybudowaü kanaá roboczy naleĪaáo wydobyü
ok. 162000 m3 ziemi i przewieĨü ją na odlegáoĞü 1 kilometra
na budowĊ zapory”. („ĩur trzeba byáo budowaü szybko...”,
s. 11-12, „Megawat”, REW Koronowo 2000 r.).
Prace ziemne wykonaáa firma duĔska „Hojgaard i Schultz”.
Turbiny dostarczyáa firma austriacka J. M. Voith St. Polten,
a generatory i transformatory blokowe firma szwedzka ASEA.
Gáównym projektantem i konsultantem w czasie budowy zostaá profesor Politechniki Warszawskiej dr Karol Pomianowski.
Projektantem zapory byá inĪynier Jerzy SkrzyĔski. Caákowity
koszt inwestycji wyniósá 15 milionów záotych.
Rekordowe tempo budowy pozwoliáo w dniu 22 grudnia
1929 roku uruchomiü pierwszy hydrozespóá, drugi rozpocząá pracĊ 27 stycznia 1930 roku. Na 15 lutego tego roku
zaplanowano uroczyste otwarcie elektrowni z udziaáem prezydenta I. MoĞcickiego.
Dostojny goĞü przybyá pociągiem z Torunia do Laskowic o godzinie 1440 (jest wielce prawdopodobne, iĪ pociąg
specjalny jechaá przez Grudziądz, a wiĊc takĪe przez Dragacz, GrupĊ, Dubielno i JeĪewo). MieszkaĔcy Laskowic
uroczyĞcie przywitali niecodziennego podróĪnego. „Sáowo
Pomorskie” z 18 .02.1930 roku na pierwszej stronie tak relacjonowaáo powitanie Prezydenta R.P.:
Kolejarze w Laskowicach pokazali, co umieją: tak piĊknie
udekorowanego dworca – girlandami zieleni, chorągwiami
i emblematami paĔstwowymi jeszcze na Pomorzu nie widzieli. I nie tylko dworzec, ale i caáa osada Laskowice {Laskowice jest to wyáącznie kolejarska kolonia} – wszystkie bez wyjątku domy tonĊáy w zieleni i w chorągiewkach, uderzaáa teĪ
niezwykle obfita iloĞü nalepek na okrĊt „Pomorze”, co jak
najchlubniej Ğwiadczy o ofiarnoĞci kolejarzy pomorskich.
Poprzez wszystkie perony aĪ do wyjĞcia przed dworzec usta-
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wili siĊ szpalerem kolejarze ze sztandarami i z orkiestrą na
placu zapeánionym táumem ludnoĞci miejscowej. W Laskowicach oczekiwali na przybycie p. Prezydenta ks. biskup [Stanisáaw] Okoniewski i ks. biskup sufragan [Konstantyn] Dominik, starosta krajowy p. [Wincenty] àącki, prezes Izby Rolnej
p. [Kazimierz] Esden – Tempski i inni. KompaniĊ honorową ze
sztandarem i muzyką wystawiá na peronie 65 p.p. z Grudziądza. Gdy p. Prezydent wyszedá z wagonu w otoczeniu Ğwity
i przeszedá przed frontem kompanii honorowej w imieniu kolejarzy powitaá Dostojnego GoĞcia kolejarz p. [Franciszek]
Koczorowski, soátys gminy kolejarskiej w Laskowicach, ofiarując chleb i sól. Pan [Franciszek] Koczorowski przemówiá
krótko, lecz mocnymi, z gáĊbi serca páynącymi a prostymi
i nie wyuczonymi sáowy: „Skáadam Ci, Najdostojniejszy Panie hoád najgáĊbszy i szczere przyrzeczenie, Īe tak jak dziĞ
wszyscy pracujemy dla dobra wielkiej Ojczyzny naszej i ziemi naszej Pomorza, tak i broniü go bĊdziemy do ostatniej
kropli krwi ”zakoĔczyá widocznie wzruszony p. [Franciszek]
Koczorowski. P. Prezydent podziĊkowaá uĞciskiem dáoni, zaĞ
maáa Genowefa Zióákowska ofiarowaáa Wysokiemu GoĞciowi wiązankĊ kwiecia”.
Do ĩura oddalonego od Laskowic 11 km I. MoĞcicki
z osobami towarzyszącymi udaá siĊ samochodem. Kolumna
pojazdów jadąc szosą w kierunku Osia mijaáa przystrojone
drzewa, przede wszystkim naklejkami Komitetu Floty Narodowej propagującymi okrĊt „Pomorze”. Na drodze do ĩura
wystawiono kilka bram triumfalnych. Jedną z nich przygotowali uczniowie Szkoáy Powszechnej w Nowych Krąplewicach. W szkolnej kronice z okresu miĊdzywojennego
ówczesny kierownik szkoáy, Jan KusiĔski, tak odnotowaá
to wydarzenie: Szkoáa miejscowa w dniu 15 lutego 1930 r.
witaáa Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Ignacego MoĞcickiego, który przejeĪdĪaá przez teren naszej gminy na po-

Plac budowy elektrowni ĩur (09.09.1929)

fot. ze zbiorów M. Chudeckiego
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Budowa zamka wodnego w elektrowni ĩur
(13.12.1929 r.)

Prezydent Ignacy MoĞcicki uruchamia elektrowniĊ
w ĩurze (15.02.1930)

fot. ze zbiorów M. Chudeckiego

fot. ze zbiorów M. Chudeckiego

ĞwiĊcenie i otwarcie nowo wybudowanej elektrowni w ĩurze.
LudnoĞü i dziatwa szkolna zgromadziáa siĊ obok triumfalnej
bramy jaką przez mieszkaĔców naszej wioski wzniesiono.
UroczystoĞü w ĩurze rozpoczĊáa siĊ od poĞwiĊcenia elektrowni przez ksiĊdza biskupa Stanisáawa Okoniewskiego.
HistoriĊ pomorskiej energetyki przedstawiá starosta krajowy
Wincenty àącki. W imieniu Zakáadów Energetycznych Gródek
przemawiaá inĪ. Alfons Hoffmann – twórca polskiej energetyki
na Pomorzu. (Na kolejnej str. czytaj o inĪ. Kazimierzu N. BieliĔskim, wspóápracowniku inĪ. Hoffmanna – przyp. red.).
Po przemówieniach prezydent Ignacy MoĞcicki na proĞbĊ
Alfonsa Hoffmanna przekrĊciá korbkĊ, która uruchomiáa turbogenerator. NastĊpnie goĞci podjĊto poczĊstunkiem. Przed
opuszczeniem ĩura prezydent Ignacy MoĞcicki zwiedziá jeszcze urządzenia wodne elektrowni.
W drodze powrotnej do Laskowic jeden z samochodów
zderzyá siĊ z motocyklem. WiadomoĞü o tym podaáo „Sáowo
Pomorskie” z 18.02.1930 roku na stronie 8 wĞród lokalnych
wiadomoĞci z Pomorza: W sobotĊ 15 bm. na szosie miĊdzy
ĩurem a stacją kolejową Laskowice, gdy P. Prezydent Rzeczypospolitej ze Ğwitą powracaá z ĩura do Laskowic samochód
wojewody pomorskiego [Wiktora Lamota], którym jechali
ministrowie [Leon] Janta – PoáczyĔski i pan [Maksymilian]
Matlakiewicz oraz komisarz generalny R.P. w GdaĔsku pan
[Henryk] Strasburger zderzyá siĊ z motocyklem wojskowym,
którym jechaáo trzech Īandarmów [1 przy motorze, 1 z tyáu,
i 1 w przyczepce]: szofer chciaá wyminąü z lewej strony jadący
przed nim samochód wojskowy i skrĊciá w lewo, nie spostrzegászy, Īe w przeciwnym kierunku nadjeĪdĪa motocykl. Siáa zderzenia byáa straszną: jeden z siedzących w motocyklu wykonaá
w powietrzu salto – mortale i spadá na pokrywĊ motoru samochodu, táukąc siĊ dotkliwie. Wszyscy trzej Īandarmi: starszy
Īandarm DoroziĔski i starszy szeregowy Kubaszewski i Chylewski doznali doĞü powaĪnych obraĪeĔ cielesnych. Jadący
w samochodzie ministrowie jak szofer wyszli bez szwanku. Samochód zostaá uszkodzony jak równieĪ motocykl, którego przyczepka zostaáa zgnieciona, jakby tekturowe pudeáko. Rannych
Īoánierzy przewieziono do szpitala w ĝwieciu*.
Okoáo godziny 1715 Prezydent i towarzyszące mu osoby
znalaĨli siĊ w Laskowicach skąd odjechali koleją do Torunia

na dalsze obchody dziesiĊciolecia powrotu Pomorza do
Macierzy.
Uruchomienie elektrowni w ĩurze byáo wielkim sukcesem máodego paĔstwa polskiego. Pokazaáo sprawnoĞü organizacyjną i nowoczesne podejĞcie do prowadzenia tego
typu inwestycji. Warto odnotowaü równieĪ to, iĪ w trakcie
budowy elektrowni zatrudniono z powiatu Ğwieckiego ok.
1500 osób – gáównie robotnicy i rzemieĞlnicy [na podstawie wyliczeĔ Mariusza Chudeckiego w: Mariusz Chudecki
i Józef Malinowski. Z chlubnej karty dziejów powiatu Ğwieckiego. Profesor Alfons Hoffmann – czáowiek, który oĞwietliá Pomorze, s. 28, Osie 2005]. Wybudowana elektrownia
byáa najwiĊkszą elektrownią wodną w Polsce o charakterze szczytowym. Na uwagĊ takĪe zasáuguje fakt, iĪ na linii
energetycznej áączącej ĩur z Gdynią wybudowano pierwszą
w Polsce rozdzielniĊ napowietrzną o napiĊciu 60 KV.

*

O wypadku napisaá „Dzienniki Bydgoski” z 18.02.1930
roku: Jadąc z ĩura do Laskowic samochód wojewody Lamota zderzyá siĊ z motocyklem, nic nikomu siĊ nie staáo
oraz „Gáos ĝwiecki” z 20.02.1930 roku: Dnia 15 bm. na
szosie pomiĊdzy ĩurem a stacją kolejową Laskowice, zderzyá siĊ samochód wojewody pomorskiego z motocyklem
wojskowym, na którym jechaáo trzech Īandarmów. Wskutek zderzenia trzej Īandarmi zostali dotkliwie poranieni.
Są to: st. Īand. DoroziĔski, st. szeregowiec Kubaszewski
i Chylewski. Jadący w samochodzie ministrowie to: p. Janta-PoáczyĔski, p. min. Matlakiewicz, oraz komisarz generalny R. P. w GdaĔsku p. Strasburger wyszli z katastrofy
bez szwanku.

Bibliografia:
„Sáowo Pomorskie” z 18.02.1930 r.
„Dziennik Bydgoski” z 18.02.1930 r.
„ĩur trzeba byáo budowaü szybko…”, „Megawat”, s. 11-12,
REW Koronowo, 2000 r.
Mariusz Chudecki i Józef Malinowski, „Z chlubnej karty dziejów powiatu Ğwieckiego. Profesor Alfons Hoffmann – czáowiek, który
oĞwietliá Pomorze”, Osie, 2005 r.

Autor bardzo dziĊkuje Panom Mariuszowi Chudeckiemu i Józefowi Malinowskiemu za udostĊpnienie fotografii
oraz Panu Markowi Miesale za przekazanie tekstu z „Gáosu ĝwiecia”.
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BOGDAN K. BIELIýSKI

Kazimierz N. BieliĔski
zasáuĪony dla elektryki polskiej

U

biegáoroczne
XXXVII GdaĔskie Dni Elektryki zbiegáy siĊ z 80leciem Stowarzyszenia
Elektryków Polskich na
WybrzeĪu. Z tej okazji
siĊgniĊto do samego momentu zawiązania organizacji, która miaáa miejsce
w najmáodszym wówczas
mieĞcie odrodzonej Polski
w Gdyni w 1932 roku.
Osobą, która wówczas podjĊáa siĊ takiej
organizacji byá stosunKazimierz BieliĔski
kowo máody absolwent
fot. ze zbiorów autora
Politechniki GdaĔskiej
(ĞciĞlej Technische Hohschule zu Danzig) Kazimierz BieliĔski, który szkoáĊ Īycia
przeszedá u boku inĪ. Alfonsa Hoffmanna, pioniera polskiej
energetyki przy budowie elektrowni w Gródku nad Wdą
i linii przesyáowej wysokiego napiĊcia do Gdyni.
Kazimierzowi BieliĔskiemu, jako etatowemu pracownikowi Zarządu Miejskiego w Gdyni, powierzono zorganizowanie Miejskiech Zakáadów Elektrycznych w tymĪe mieĞcie, których zostaá dyrektorem i kierowaá nimi do wybuchu
wojny i tragicznej Ğmierci w PiaĞnicy w roku 1939.

Po stronie spoáecznej byá takĪe inicjatorem powoáania
w Gdyni Oddziaáu WybrzeĪe Morskiego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Jego rejestracja przez Zarząd Gáówny tego stowarzyszenia nastąpiáa 7 marca 1932 roku i Kazimierz BieliĔski zostaá prezesem. Pozostawaá nim przez
kolejne kadencje do wybuchu II wojny Ğwiatowej.

Tablica poĞwiĊcona Kazimierzowi BieliĔskiemu
w PiaĞnicy

Wspomnienie o Kazimierzu BieliĔskim wygáasza
Andrzej WawrzyĔski, wiceprezes SEP O/GdaĔsk

fot. ze zbiorów SEP/GdaĔsk

fot. ze zbiorów SEP/GdaĔsk
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Tablica pamiątkowa w kompleksie
zapoczątkowanym w 2011 roku
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddziaá w GdaĔsku przygotowując obchody 80-lecia swej organizacji siĊgnĊáo do początków jej powstania i do programu wáączyáo
takĪe uczczenie pamiĊci zaáoĪyciela i pierwszego prezesa
K. BieliĔskiego. A poniewaĪ BieliĔski zostaá rozstrzelany
przez Niemców w PiaĞnicy 30 listopada 1939 roku kierownictwo SEP-u postanowiáo takĪe upamiĊtniü to miejsce
i przygotowaáo tablicĊ pamiątkową na tamtejszym leĞnym
cmentarzu. Tablica zawiera biografiĊ Kazimierza BieliĔskiego i szereg zdjĊü udostĊpnionych przez rodzinĊ.
Uroczyste odsáoniĊcie tablicy nastąpiáo 10 paĨdziernika
2012 roku, w przeddzieĔ otwarcia Jubileuszowego Zjazdu Energetyków. W uroczystoĞci tej uczestniczyáy wáadze
gdyĔskiego magistratu w osobie wiceprezydenta Marka
StĊpa oraz inicjatorzy i organizatorzy: prezes SEP Oddziaá
GdaĔsk, Waldemar Dunajewski, wiceprezes Andrzej WawrzyĔski i szereg aktywistów tego stowarzyszenia. W tym
doniosáym wydarzeniu uczestniczyá równieĪ poczet sztan-
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JUBILEUSZ ELEKTRYKÓW
darowy Zespoáu Szkóá Ponadgimnazjanych Nr 2 „Elektryk”
w Wejherowie. Na trąbce zagraá wykáadowca szkoáy muzycznej w Wejherowie prof. Bogdan CzupryĔski.
Po przeciĊciu wstĊgi, osobĊ Kazimierza BieliĔskiego
przybliĪyá zastĊpca prezesa SEP Andrzej WawrzyĔski.
TablicĊ poĞwiĊciá kapáan „Rodziny PiaĞnickiej” i zaprosiá zebranych do udziaáu we mszy Ğw. w Kaplicy Báogosáawionej Alicji i MĊczenników PiaĞnicy w Lesie PiaĞnickim ks. Daniel Nowak. MszĊ Ğw. celebrowaáo trzech
ksiĊĪy.

Byáy odznaczenia i medale
WáaĞciwe obchody 80-lecia SEP Oddziaá GdaĔsk rozpoczĊáy siĊ 11 paĨdziernika ub. roku w Domu Technika
w GdaĔsku. Na czele Komitetu Honorowego stanąá Marszaáek Województwa Pomorskiego Mieczysáaw Struk.
WĞród wielu odznaczeĔ dla dziaáaczy stowarzyszenia
znalazá siĊ i ten wyjątkowy, przyznany poĞmiertnie Kazimierzowi BieliĔskiemu. Jest to medal im. prof. Mieczysáawa
PoĪaryskiego1, który nadaá Zarząd Gáówny SEP w Warszawie. Autor niniejszego artykuáu miaá zaszczyt odebraü medal
z rąk Prezesa Zarządu Gáównego prof. Jerzego Barglika.
WrĊczający zaznaczyá, Īe jest to pierwszy przypadek, gdy
przyznano go osobie nieĪyjącej.
Obszerny referat na teamat Īycia i dziaáalnoĞci inĪ. Kazimierza BieliĔskiego, z wykorzystaniem Ğrodków audiowizualnych, wygáosiá wiceprezes SEP Andrzej WawrzyĔski.

Staraniem wáasnym SEP
ukazaáa siĊ teĪ ksiąĪka
Ten i tak bogaty program uroczystoĞci zostaá jeszcze
uĞwietniony poprzez rozdanie goĞciom specjalnie przygotowanej ksiąĪki tematycznie związanej ze Zjazem „Z kart
historii elektryki na Pomorzu. 80-lecie Stowarzyszenia
Elektryków Polskich na WybrzeĪu”2. W dwóch rozdziaáach autorstwa A. WawrzyĔskiego tekst poĞwiĊcony zostaá
K. BieliĔskiemu3.
Po uroczystoĞciach ukazaáy siĊ dwie dyskietki (film
i zdjĊcia) dokumentujące przebieg obchodów.
Nie muszĊ chyba przekonywaü jak wielką satysfakcjĊ
sprawiáo mnie i mojej Rodzinie, Īe SEP Oddziaá GdaĔsk
w swoich obchodach siĊgnąá do korzeni i dziĊki temu osoba mojego ojca znalazáa tak poczesne miejsce w programie
obchodów.
Szczególnie chcĊ podziĊkowaü Panu Andrzejowi WawrzyĔskiemu, który tak profesjonalnie podszedá do tematu
i dziĊki temu impreza ta dáugo pozostanie w pamiĊci naszej
Rodziny.

Przypisy:
1
Mieczysáaw PoĪaryski (1875-1945) byá pierwszym prezesem
SEP w Polsce. UkoĔczyá Instytut Technologii w Petersburgu i PolitechnikĊ w Darmstadt. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej.
2
Z kart historii elektryki na Pomorzu. 80-lecie Stowarzyszenia
Elektryków Polskich na WybrzeĪu, pod red. prof. D. ĝwisulskiego,
GdaĔsk 2012.
3
Szczegóáowe dane biograficzne znajdują siĊ w szeregu opracowaniach, m.in. w: Encyklopedii Gdyni, Oficyna Verbi Causa,
Gdynia 2006 oraz Sáowniku Biograficznym Pomorza NadwiĞlaĔskiego, Suplement I GdaĔsk 1998.
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REGINA KOTãOWSKA

Za chlebem
Losy moich przodków

T

ak jakoĞ siĊ w ich Īyciu skáadaáo, Īe losy wielokrotnie rzucaáy nimi po europejskiej scenie, targaáy
niedolą, chorobą, Ğmiercią i biedą. Przeplataáy je
rzadkie chwile radoĞci kiedy mogli byü razem…
Najpierw mój pra-pradziad, Konrad Ząbecki, urodzony
w 1878 roku w Rodzone koáo Iáawy, jeszcze jako kawaler,
wyjechaá do Westwalii w Niemczech. Miaá wtedy ponoü zaledwie 18 lat. Za nim pociągnĊáo jego rodzeĔstwo – wszystkich piĊcioro braci i dwie siosty. Z nimi znalazáa siĊ matka
– juĪ wtedy wdowa, która jakiĞ czas póĨniej poĞlubiáa tam
Niemca, Fuchta i zostaáa w nowym kraju na zawsze. Na zawsze teĪ pozostaáo w Niemczech caáe rodzeĔstwo. Nigdy juĪ
w wolnej Polsce siĊ nie spotkali. Do dziĞ ta nieznana czĊĞü
rodziny tkwi gdzieĞ tam na niemieckiej ziemi, moĪe nawet
nie wspominając juĪ o swoich korzeniach. Rzuciáa nimi
w te strony bieda, byáy to jeszcze czasy zaborów, pod koniec
XIX wieku. To cztery pokolenia, a wiĊc na tyle duĪo, by
zapomnieü skąd siĊ naprawdĊ jest. Tym bardziej, Īe kraj do
którego wyjechali daá im godniejsze Īycie, a póĨniej nawet
pewien dobrobyt. Jak jest dzisiaj – nie wiem…
DziĞ kolejne pokolenie niektórych moich bliskich szuka
znów godniejszego Īycia za zachodnią granicą. DziĞ wyjechali tam moi bracia – Andrzej i Michaá.
W Niemczech zmieniaá mój praprzodek zapewne kilka
razy miejsce pobytu, czy teĪ zamieszkania. Poznaá na tej
obcej ziemi swoją pierwszą ĪonĊ, ElĪbietĊ Andrzejak. TeĪ
Polka. Pochodziáa z Poznania lub z poznaĔskiego i jak jego,
los ją rzuciá za chlebem na obce grunta. Czy byáa tam dla
nich Ojczyzna? Chyba nie, bo…
Konrad pracowaá na kopalni. Jeszcze w Polsce przyuczyá siĊ do fachu. Byá koáodziejem i tą profesją zarabiaá na
utrzymanie rodziny. Mieszkali juĪ wtedy w ZagáĊbiu Ruhry,
gdzieĞ w górniczym osiedlu w okolicach Dusseldorfu. Jako
koáodziej na kopalni cieszyá siĊ powaĪaniem i szacunkiem,
na które zapracowaá uczciwoĞcią i sumiennoĞcią. ChociaĪ
z rodzinnych opowieĞci moĪna wywnioskowaü, Īe nie stroniá teĪ od kieliszka i libiá sobie „golnąü”. Szybko na Ğwiat
przychodziáy kolejne dzieci. 20 lipca 1903 roku, w Barum
– dzielnicy Dusseldorfu, „wielce szacownemu”, jak zaznaczyá niemiecki urzĊdnik w akcie urodzenia, przychodzi na
Ğwiat, jako najstarsze dziecko Anna – moja babcia. Potem
w 1906 roku Helena, w 1907 – Józef, w 1908 – bliĨniaczki Marta i Augusta. Augusta zmaráa w 1910 roku nie przeĪywszy nawet roczku, albo dwóch lat (tu relacje rodzinne
nie są zgodne, mówią nawet o jej Ğmierci w wieku szeĞciu
miesiĊcy) powiadano, Īe po zjedzeniu fasolki na obiad, ale
nie wiem czy to prawda, czy zbieg okolicznoĞci, bo ten sam
obiad jedli wszyscy, takĪe bliĨniaczka Marta. W miĊdzyczasie kolejna ciąĪa i kolejny poród, chyba w 1910 roku, ale na
pewno juĪ po Ğmierci Augusty. Tym razem los obszedá siĊ
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BY GODNIEJ ēYç
z nimi okrutnie. I matka, i dziecko zmarli. Nie mógá bowiem
przyjĞü na Ğwiat cháopczyk, którego waga urodzeniowa wynosiáa 9 kg. Medycyna byü moĪe mogáaby tu pomóc, ale stanĊáa jej na drodze wiara i przeĞwiadczenie, Īe kobieta musi
urodziü sama, bez ingerencji z zewnątrz. Bez zgody rodzącej na cesarskie ciĊcie nic nie moĪna byáo zrobiü. Dopiero
póĨniejsze zainteresowanie, dlaczego máoda, zdrowa kobieta
umiera przy porodzie i artykuáy w prasie niemickiej szukaáy
przyczyny tragedii. To z nich w rodzinnej ksiĊdze przez caáe
Īycie trzymaá dziadek artykuá o swoim synku – „goliacie”,
jak go nazwano. MaáĪeĔstwo z ElĪbietą trwaáo wiĊc tylko
7 lat i zakoĔczyáo siĊ bilansem pozostaáej przy Īyciu czwórki dzieci, z których najstarsza – córka Anna, miaáa teĪ tylko
7 lub 8 lat, a Helena 4 lata.
Mama „odeszáa”!
Ostatniego wieczoru mama upiekáa pączki, poáoĪyáa spaü
dzieci i wyszorowaáa jeszcze podáogĊ. W nocy nadszedá dla
niej czas rozwiązania. Kiedy rano weszáy do pokoju, zapamiĊtaáy tylko smugĊ krwi, sączącej siĊ po tej biaáo wyszorowanej podáodze, która siĊgaáa aĪ do stojaczka z butami przy
drzwiach. Z tej krwi zabraá dziadek buciki Ani i zaáoĪyá jej
na nóĪki, bo száa rano do szkoáy. Jeszcze chyba nie do koĔca
rozumiaáa smutek tego poranka, jak teĪ nie rozumiaáa, dlaczego mama leĪy na stole, a nie w áóĪku.
Od tego dnia wszystko w ich domu i ich Īyciu siĊ zmieniáo. Dziadek nie radziá sobie z pracą i takim „drobiazgiem”.
MoĪe wtedy pomagaáa mu choü trochĊ jego matka lub siostry,
ale nic o tym nie wiadomo. W kaĪdym razie ktoĞ, przynajmniej trochĊ musiaá opiekowaü siĊ dzieümi, gdy byá w pracy.
Wtedy bowiem pojawiáa siĊ myĞl jednej z sióstr pradziadka, by adoptowaü máodszą HelenkĊ, bo jej maáĪeĔstwo byáo
bezdzietne. Helenka byáa ponoü wyjątkowo Ğlicznym dzieckiem, o jasnych, krĊconych wáoskach z anielską twarzyczką.
Druga siostra pradziadka byáa samotna. DziĞ juĪ nikt nawet
nie pamiĊta ich imion. Zostaáy na staáe w Niemczech. Byáy
bardzo eleganckie i chyba doĞü dobrze sytuowane. Dziadek
nie zgodziá siĊ na ten pomysá. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawĊ, Īe dzieciom jest potrzebna matka! DoĞü szybko
wiĊc poszukaá sobie dziadek, a wáaĞciwie poszukano mu, jak
wówczas mówiono – zrajono, drugą ĪonĊ, gáównie po to, by
zajĊáa siĊ dzieümi. Ta równieĪ pochodziáa z Poznania. Byáa
nią Jadwiga (chyba) Gruszak.
Po Ğmierci pierwszej Īony przez okres mniej wiĊcej póá
roku dziaáy siĊ w domu bardzo dziwne rzeczy. Marta byáa
doĞü malutka, bo miaáa jakieĞ póátora roczku. Budziáa siĊ
w nocy i páakaáa. Wtedy po skrzypiących schodach na górĊ
do pokoiku dzieci wchodziáa wolnym krokiem kobieta – cieĔ.
Sáychaü byáo kroki, szelest ciągniĊtej sukni… i nikogo nie
byáo widaü. Kilka chwil potem Marta spokojnie zasypiaáa.
Dziadek juĪ nawet wieczorem stawiaá przy swoim áóĪku butelkĊ z mlekiem, by szybko uspokoiü maleĔstwo, ale nic to nie
dawaáo. Przez wiele miesiĊcy noc w noc przychodzáa ElĪbieta do swojej najmáodszej córeczki, opiekowaáa siĊ nią nawet
z zaĞwiatów. Potem wszystko ustaáo. Marta przestaáa budziü
siĊ w nocy, a nocne wizyty mamy staáy siĊ niepotrzebne.
W 1914 roku urodziáa siĊ najstarsza córka Konrada i Jadwigi – Maágosia. Potem Irenka, Zosia i Stefan. Z Maágosią
bardzo związana byáa Ania z pierwszej matki. Jako najstarsza
opiekowaáa siĊ nią w dzieciĔstwie i ta wiĊĨ istniaáa miĊdzy
nimi do Ğmierci. Widziaáam ją, kiedy przy trumnie 97-letniej
Andzi ákaáa: „MówiáaĞ, Īe mnie nigdy nie zostawisz, Anulko...”. Sáyszaáam to ákanie i widziaáam, jak drĪącą rĊką le-
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ciutko gáaskaáa jej wáosy, ale tamta byáa juĪ u Pana… w jego
woli i wáadzy. MaágosiĊ spotkaáam jeszcze tylko jeden raz,
juĪ przy jej trumnie, poĪegnaáam ją na pogrzebie w Ostrowitem. SpoczĊáa tam, gdzie przeĪyáa prawie caáe Īycie.
Jadwiga lubiáa alkohol i szybko odkryáa, Īe ma on teĪ
doskonaáy wpáyw na jej mĊĪa. Towarzyszyá wszak dobremu humorowi, jaki wówczas otaczaá oboje. KiedyĞ zawinĊáa
w fartuch figurkĊ Matki Boskiej po zmaráej pierwszej Īonie
i sprzedaáa ją za butelkĊ wódki. Nie lubiáa dzieci z pierwszego maáĪeĔstwa dziadka, a odrobina báogosáawionej wódki
usypiaáa jego czujnoĞü. Musiaáa mieü przecieĪ w pamiĊci
reakcjĊ mĊĪa, gdy ksiądz uderzyá w twarz 7-letnią AniĊ, za
to, Īe na religii nie wiedziaáa jaki orant miaá ubrany na niedzielnej mszy Ğw. Oburzenie byáo tym wiĊksze, Īe dziaáo siĊ
to krótko po Ğmierci jej matki. Tak wiĊc wódka stawaáa siĊ
w ich Īyciu coraz czĊstszym goĞciem, chyba juĪ na zawsze.
Jadwiga doĞü szybko oddawaáa na sáuĪbĊ dzieci z pierwszego maáĪeĔstwa. Byáa chyba trochĊ jak ta záa macocha
z bajek. Zaledwie koĔczyáy obowiązkowe klasy niemieckiej
szkoáy podstawowej i juĪ kolejno odwoziá dziadek dziewczynki do pracy. Andzia miaáa podobno 9 lat, gdy po raz
pierwszy dziadek zawiózá ją na sáuĪbĊ. Byáa tak maáa, Īe
stawaáa przy stojaku na krzeseáku by lepiej siĊgnąü do miski, w której myáa naczynia. Rozliczenie byáo od Marcina
do Marcina, dla nich nie zostawaáo nic. Miaáy tam tylko
wymówiony w cenie zarobku wikt i kącik do spania. Potem
pewnie Īal, smutek i bieda…
Zresztą bieda po Ğmierci ElĪbiety doĞü czĊsto goĞciáa
w ich Īyciu. Ania w szkole prawie zawsze byáa bez Ğniadania. Po przerwie prosiáa o pozwolenie na wyjĞcie do ubikacji
– wychodka na dworze, a tak wáaĞciwie chodziáa po boisku
i szukaáa skórek chleba rzuconych przez bogatszych rówieĞników. ZauwaĪyá to któryĞ z nauczycieli. Odtąd codziennie
ktoĞ inny z uczących przynosiá dla niej kanapki. Do czasu,
gdy dotaráo to do drugiej matki… Strasznie ją za to zbiáa.
Podobno Andzia byáa bardzo zdolna….
W listopadzie 1918 roku skoĔczyáa siĊ pierwsza wojna
Ğwiatowa. Wraz z podpisaniem rozejmu na froncie zachodnim 11 listopada Polska odzyskuje niepodlegáoĞü, ale jakĪe
daleko tu jeszcze do prawdziwej wolnoĞci… WáaĞciwie byliĞmy tylko maleĔkim kadáubkiem, który rozpocząá walkĊ
o swoje prawo do istnienia. Rodzina mogáa zostaü w Niemczech, nikt ich stamtąd nie wyganiaá, ale miala bezwarunkowo przyjąü zniemczoną wersjĊ nazwiska – Sommbeki.
Dziadek powiedziaá tylko niemieckiem urzĊdniowi: „Ja sie
Polakiem urodziá i Polakiem bĊda umieraá…”. I tak przyszáo
im z dalekiego Barum w wĊglowym zagáĊbiu Ruhry zbieraü
manatki i wracaü do nowej rzeczywistoĞci w odradzającej
siĊ II Rzeczpospolitej. Z tej ziemi, zagarniĊtej pruskim zaborem, w 1895 lub 6 roku wyjechaá za chlebem, teraz na
niepewne miaá tu wróciü…
Najstarsza z jego dzieci, Andzia miaáa juĪ 16 lat. Wracali wszyscy. Wszyscy to znaczy pradziadek, z Īoną i jego
wszystkie dzieci. Bracia i siostry pradziadka Konrada zostaáy w Niemczech. Mówiono, Īe przyjĊli nazwisko drugiego mĊĪa ich matki, Niemca – Fuchta, ale tego do koĔca nie
wiem.
Trzy lata póĨniej, po 12 latach maáĪeĔstwa, umaráa druga
Īona Konrada. Znów pozostaá z gromadką dzieci… Ale teraz
juĪ w Polsce, byá niby u siebie, ale bieda byáa chyba jeszcze
wiĊksza.
Andzia, najstarsza, byáa na sáuĪbie u paĔstwa w Toruniu.
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ZNANI TCZEWIANIE

JAN KULAS

Janusz Mokwa
artysta, nauczyciel malarstwa
kilku pokoleĔ tczewian
Nie przypadkiem Tczew uchodzi za „miasto malarzy, muzyków i pisarzy”. Wystarczy wspomnieü
Bogdana i Wojciecha LesiĔskich, Jacka KliĔskiego, prof. Janusza Akermanna, Janusza MokwĊ,
Stanisáawa Buczkowskiego, Piotra WegierĊ, Pawáa GaliĔskiego oraz Tadeusza Abta, Ryszarda Karczykowskiego, Jerzego Kamienia, Jerzego Kubickiego, Wojciecha GaliĔskiego, Grzegorza Ciechowskiego, Adama Wendta, jak teĪ Romana Landowskiego, Romana Klima, Andrzeja Grzyba, Józefa
Golickiego, Kazimierza Ickiewicza, Czesáawa Glinkowskiego i Józefa Zióákowskiego. KaĪda z tych
wybitnych postaci zasáuguje na swoją monografiĊ. W tczewskim panteonie artystycznym Janusz
Mokwa zajmuje miejsce szczególne jako artysta i nauczyciel tczewian, i to 2-3 pokoleĔ.

In memoriam

J

anusz Mokwa przeĪyá zaledwie 55 lat. Byá tczewianinem z krwi i koĞci. Kochaá nasze miasto. Interesowaá
siĊ jego rozwojem. Marzyá o wielkim, piĊknym i artystycznym mieĞcie. Ponad 30 lat wzbogacaá swoim talentem rozwój Tczewa. Miaá zawsze ciekawe i ambitne plany.
Lubiá teĪ odwoáywaü siĊ do wielkiego malarza, marynisty,
Europejczyka i Pomorzanina, Mariana Mokwy (1889-1987).
Twórczo odbieraá powinowactwo ideowe i tematyczne.
W tym roku minĊáa (25.01.2010) trzecia rocznica Ğmierci
Janusza Mokwy. Niewątpliwie byá wybitnym malarzem, znakomitym artystą i byü moĪe nade wszystko niezwykle utalentowanym nauczycielem sztuki malarskiej. Z powodzeniem potrafiá uczyü malarstwa przedszkolaki, jak i máodzieĪ. ChociaĪ
sam byá wielkim malarzem-samoukiem, to z duĪym wyczuciem i skutecznie nauczaá malarstwa tczewskie nauczycielki,
czasem juĪ w wieku emerytalnym. Jak siĊ wydaje wyedukowaá
w malarstwie trzy pokolenia tczewian. Janusz Mokwa odszedá
nagle do Domu Pana, w peáni siá twórczych.
Jak upamiĊtniü indywidualnoĞü i niezwykáy dorobek Janusza Mokwy? Oto jest pytanie. Bez wątpienia jego Īywym
pomnikiem jest „Gremium Malarskie im. Janusza Mokwy”.
Chwaáa za to jego uczniom, jak teĪ patronowi zasáuĪonej
Spóádzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Prezesa tej Spóádzielni Jerzego Konkolewskiego i przewodniczącego Rady
Nadzorczej SM Henryka EtmaĔskiego nie trzeba przekonywaü do tego, Īe warto wspieraü kulturĊ, Īe warto inwestowaü
w uzdolnienia artystyczne tczewskiej máodzieĪy. Gremium
Malarskie im. Janusza Mokwy piĊknie siĊ rozwija i organizuje kolejne uroczyste wernisaĪe. Obecnie, jak siĊ wydaje,
warto pomyĞleü o uhonorowaniu Janusza Mokwy jednym
z najwyĪszych wyróĪnieĔ miejskich. Trzeba to uczyniü jak
najprĊdzej, bowiem niewielu tak wybitnych i zasáuĪonych
artystów sáuĪyáo naszej spoáecznoĞci lokalnej w ostatnich
dekadach.
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Trudno byáoby sobie wyobraziü rozwój artystyczny Tczewa w ostatnim 30-leciu bez Janusza Mokwy. Dlatego powinien
on teĪ znaleĨü swoje godne miejsce w historii edukacji kulturalnej Tczewa. Zasáuguje równieĪ na znaczące, dobre miejsce w serwisach informacyjnych, szczególnie utrwalających
dziedzictwo kulturowe Tczewa i promujące rozwój miasta na
zewnątrz. Bowiem idea „maáej ojczyzny” byáa mu bliska. Jako
lokalny patriota interesowaá siĊ przyszáoĞcią Tczewa.

Początki dziaáalnoĞci i praca zawodowa

J

anusz Mokwa urodziá siĊ 6 grudnia 1955 roku w Tczewie. Byá synem Franciszka i Klary. Wychowywaá siĊ
na Starym MieĞcie. Od początku wyróĪniaá siĊ wysokim wzrostem, ale oczy miaá na pozór pospolite, czyli szare.
Na Starym MieĞcie w Tczewie Janusz Mokwa uczĊszczaá
do szkoáy powszechnej. W 1973 roku ukoĔczyá tutaj SzkoáĊ
Podstawową nr 4. Dzisiaj mieĞci siĊ tu Zespóá Szkóá RzemieĞlniczych i Kupieckich. Na Ğwiadectwie szkolnym przewaĪaáy przeciĊtne oceny poza oceną dobrą z wychowania
obywatelskiego oraz bardzo dobrą oceną z „zajĊü praktyczno-technicznych”. Godna odnotowania jest takĪe bardzo dobra ocena ze sprawowania.
Niewątpliwie juĪ w szkole powszechnej ujawniáy siĊ
u Janusza Mokwy niezwykle uzdolnienia z zajĊü „praktyczno-technicznych”. Drzemaá w nim jeszcze talent plastyczny.
W 1973 roku rozpocząá on edukacjĊ w Zasadniczej Szkole Budowlanej przy ówczesnej ul. DzierĪyĔskiego 1 (dziĞ
zlikwidowany CED). Naturalnie bez Īadnych trudnoĞci Janusz Mokwa ukoĔczyá popularną w Tczewie „budowlankĊ”
w dwa lata póĨniej, czyli w roku 1975. Wyuczyá siĊ w zawodzie „posadzkarz”.
Trudno powiedzieü, czy po ukoĔczeniu „budowlanki”,
Janusz Mokwa rozmyĞlaá o kontynuowaniu edukacji na poziomie Ğrednim? W 1975 roku ukoĔczyá 20 lat Īycia. Naturalną koleją rzeczy byáo wtedy z reguáy wojsko i praca
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MALUJE NA DRUGIM BRZEGU
zawodowa. Generalnie Janusz Mokwa okazaá siĊ wielkim
samoukiem. DuĪe sukcesy, które osiągnąá na niwie sztuki plastycznej zawdziĊczaá wáaĞnie ogromnemu talentowi
i wáasnej pracy. Zresztą w codziennym Īyciu Janusz nie
przykáadaá wiĊkszej wagi do tytuáów i formalnych ocen, zaĞwiadczeĔ, itp.
PracĊ zawodową podjąá Janusz Mokwa z dniem 1 wrzeĞnia 1975 roku w GdaĔskim Kombinacie Budowy Domów
GdaĔsk Kokoszki. W sumie z przerwami (3 lata) przepracowaá w wyuczonym zawodzie. Z początkiem 1976 roku
o Janusza MokwĊ upomniaáo siĊ Ludowe Wojsko Polskie.
Z powodów zdrowotnych jedynie póá roku wykonywaá powszechny obowiązek obrony.
W latach 1977-1978 pracowaá w sáawnej w Tczewie
Fabryce Przekáadni Samochodowych „POLMO”. PracĊ wykonywaá tu jako „tokarz”. Nie zagrzaá tutaj jednak dáugo miejsca. Wiosną 1978 roku zacząá pracowaü
w Spóádzielni Mieszkaniowej w Tczewie. Z Ğwiadectwa
pracy wynika, Īe pracowaá tutaj peáne 6 lat jako „stolarz
i parkieciarz”. Kolejne 5 lat pracowaá jako „stolarz” w G.S.
„SAMOPOMOC CHàOPSKA” w Tczewie.
Na początku 1990 roku powróciá do pracy w FPS „POLMO”, ale juĪ w innej roli. Pracowaá tutaj jako „dekorator”.
Niewątpliwie ta praca blisko áączyáa siĊ z jego talentem
i zainteresowaniami. Niestety, wiosną 1993 roku w FPS
„POLMO” rozpoczĊáy siĊ zwolnienia grupowe z powodu
trudnoĞci ekonomicznych zakáadu. Z dniem 31 marca 1993
roku wygaszono jego stosunek pracy.
Janusz Mokwa dobrze poznaá smak bezrobocia i trwania
na zasiáku dla bezrobotnych. Od 1 kwietnia 1993 roku do
5 listopada 1996 pozostawaá „na chlebie” Powiatowego
UrzĊdu Pracy w Tczewie. Potem znowu nastaá okres póárocznego bezrobocia bez zasiáku. Sytuacja znacznie zmieniáa siĊ
z dniem 1 kwietnia 1997 roku, kiedy Janusz Mokwa ponownie zacząá pracowaü w tczewskiej Spóádzielni Mieszkaniowej, ale tym razem juĪ jako „instruktor kulturalno-oĞwiatowy”. W pierwszych latach na etacie, a od 31 maja 2004 roku
na czĊĞci etatu. WáaĞnie w spóádzielczych domach kultury
Janusza, jako instruktora zajĊü plastycznych, poznaáo wielu tczewian. Tutaj jego talent dydaktyczny, pedagogiczny
i malarski rozwinąá siĊ w ogromnej skali. „Sekcja plastyczna” przy Spóádzielni Mieszkaniowej, którą kierowaá, cieszyáa siĊ, jak konstatowali przeáoĪeni, „bardzo duĪym zainteresowaniem ze strony dzieci, máodzieĪy, a takĪe dorosáych”.

Rozkwit i uznanie

O

statnie trzynaĞcie lat pracy (1997-2010) instruktora Janusza Mokwy w Spóádzielni Mieszkaniowej, to niewątpliwie záoty okres w jego dziaáalnoĞci artystycznej i plastycznej. Naturalnie byá kimĞ duĪo,
duĪo wiĊcej niĪ instruktorem plastyki. W istocie rzeczy byá
niezwykle uzdolnionym nauczycielem malarstwa i sztuki
w ogóle. Rzadki i wyjątkowy to dar. KaĪdego praktycznie
teĪ dnia Janusz Mokwa malowaá kolejne obrazy. Za dnia
i popoáudniami pracowaá z dzieümi i máodzieĪą. Wieczorami uczyá sztuki malarskiej dorosáych. WszĊdzie znakomicie siĊ realizowaá. Byá lubiany przez máodzieĪ i bardzo
szanowany przez starsze pokolenie. Wtedy teĪ w istocie
rzeczy wyrosáa jego „szkoáa malarska”. Wielu znanych
artystów z dzisiejszego Gremium Malarskiego przy Spóádzielni Mieszkaniowej zaczynaáo wáaĞnie u instruktora Janusza Mokwy.
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Chyba najbardziej kojarzony bĊdzie Janusz Mokwa
z byáym Osiedlowym Domem Kultury (ODK) „ĝródmieĞcie” przy Spóádzielni Mieszkaniowej w Tczewie.
Przez wiele lat ĪyczliwoĞcią otaczaáa go kierownik ODK
„ĝródmieĞcie” mgr Halina SzymaĔska-Dąbek. Z kolei juĪ
w 1999 roku Prezes Zarządu Spóádzielni Mieszkaniowej
mgr Jerzy Konkolewski wrĊczyá Januszowi dyplom z podziĊkowaniem za „wkáad pracy wniesiony w dziaáalnoĞü
i rozwój sekcji plastycznej w Osiedlowym Domu Kultury
„SródmieĞcie”. Trafnie prezes J. Konkolewski zauwaĪyá,
Īe Janusz Mokwa przyczyniaá siĊ do „rozwoju i umacniania kultury na ziemi tczewskiej”. W kolejnych latach
Zarząd Spóádzielni Mieszkaniowej coraz bardziej doceniaá
pracĊ i trud Janusza Mokwy. Na przykáad w 2002 roku
wrĊczono jemu jako „instruktorowi sekcji plastycznej”
specjalne podziĊkowanie za „osobiste zaangaĪowanie
i ogromny wkáad pracy pedagogicznej na rzecz dzieci,
máodzieĪy i dorosáych, rozwijając w nich talent i piĊkno
sztuki malarstwa”. W 2005 roku podziĊkowania za wiele lat „pracy twórczej i artystycznej” wyraziáa kierownik
ODK „Suchostrzygi” Lidia Franek. Z czasem Janusz Mokwa coraz czĊĞciej tworzyá i uczyá malarstwa kolejne pokolenie tczewian, wáaĞnie na Suchostrzygach.
Z roku na rok rozrastaáo siĊ grono uczniów, sympatyków i przyjacióá Janusza Mokwy. Niejeden z nas w wolnej chwili zachodziá do piwnic jego Pracowni Plastycznej
przy al. ZwyciĊstwa 6. Tak po prostu, aby porozmawiaü
o kulturze Tczewa i zadumaü siĊ nad przyszáoĞcią naszego miasta. Warto zauwaĪyü, Īe we wspomnianych, niepospolitych piwnicach Spóádzielni Mieszkaniowej, tworzyá
w latach 70. XX wieku mistrz Jacek KliĔski. Tam teĪ
w latach 1980-1981 odbywaáa próby kapela „Nocny Pociąg”. Grali tam znani muzycy Tczewa m.in. z udziaáem
Grzegorza Ciechowskiego, Krystyny Dettlaff, Jacka KliĔskiego, Krzysztofa Okupskiego i Piotra Pieczewskiego. Te
tradycje kulturalne piĊknie kontynuuje obecnie – Gremium
Malarskie im. Janusza Mokwy. Dla uczniów i przyjacióá
J. Mokwy kaĪdy jubileusz jego pracy twórczej byá ĞwiĊtem. Pod datą 28 paĨdziernika 2005 roku „uczestnicy kóáka plastycznego”, jak skromnie siĊ okreĞlili, tak napisali:
„Januszowi! Z okazji 35-lecia pracy artystycznej peáni
wdziĊcznoĞci za poĞwiĊcony czas i trud oraz wspólne
przeĪywanie piĊkna sztuki…”. Jubileuszowy uroczysty
adres podpisali m.in. Piotr Wegiera, Paweá GaliĔski, Grzegorz Walkowski, Katarzyna KaczyĔska, Jolanta Bukowska
i Bogusáaw Reszka.
Sukcesy i dokonania Janusza Mokwy znajdowaáy teĪ
uznanie wĞród instytucji i wáadz samorządowych miasta
Tczewa. W 2005 roku podziĊkowania i gratulacje otrzymaá
on z okazji jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej od dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury – Wiesáawy Quelli. Do
tych gratulacji i sáów uznania doáączyá takĪe prezydent Tczewa Zenon Odya, dziĊkując za „dotychczasowe dokonania
i twórczoĞü plastyczną oraz promocjĊ naszego miasta”.
W tymĪe samym roku otrzymaá on podziĊkowania za udziaá
w wystawie pt. „Kociewie w twórczoĞci artystów ludowych”. PodziĊkowania podpisaá osobiĞcie m.in. znany pisarz
i regionalista, Kazimierz Ickiewicz. W roku 2009 dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urszula Wierycho, skierowaáa do Janusza Mokwy podziĊkowania za „wykonanie
ilustracji upiĊkszających ksiąĪkĊ Romana Landowskiego
pt. „Gryf i Maágorzata. BaĞnie i podania nie tylko z Kociewia”. Naturalnie podziĊkowaĔ, gratulacji, wyrazów uzna-
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nia byáo duĪo wiĊcej. Szkoda jedynie, Īe zabrakáo uznania
wĞród Kapituáy Medalu Pro Domo Trsoviensi. MoĪe jednak, warto by do tej sáusznej sprawy powróciü?!
W pierwszej dekadzie obecnego wieku Janusz Mokwa
staá siĊ znaną i powszechnie docenianą oraz rozpoznawalną postacią w Tczewie jako czáowiek-artysta, nauczyciel
sztuki i páodny malarz. Trudno takĪe powiedzieü, ilu prac
plastycznych jest jego autorstwa. Bez wiĊkszego ryzyka
moĪna powiedzieü, Īe okoáo 2 500 – 3 000 prac. W mojej
pamiĊci najbardziej pozostaną krajobrazy, pejzaĪe z Borów
Tucholskich. Nade wszystko naleĪy podkreĞliü, Īe Janusz
Mokwa byá malarzem wszechstronnym (obrazy w technice
olejnej, grafiki, rysunki). Trudno takĪe zliczyü w ilu indywidualnych i zbiorowych wystawach uczestniczyá. Poza
Tczewem byáy to duĪe miasta w Polsce, jak np. GdaĔsk
i Bydgoszcz. Odnotowano równieĪ udziaá Janusza Mokwy
w kilkunastu wystawach zagranicznych, w takich krajach
jak: Norwegia, Niemcy, Dania, Francja, Portugalia, Holandia i Wáochy. JednakĪe najwiĊkszą satysfakcjĊ sprawiaáy
mu wystawy organizowane w Tczewie, szczególnie te,
gdzie miaá moĪliwoĞü zaprezentowania prac malarskich
równieĪ swoich uczniów i przyjacióá. Cieszyáy go bardzo
sukcesy najbliĪszych, czĊsto jego wychowanków. Po tym
równieĪ poznaje siĊ prawdziwego „Mistrza” Īycia.

Rodzina i nagáe odejĞcie

J

anusz Mokwa miaá dobrą rodzinĊ. Wiele lat mieszkali na Suchostrzygach przy ul. Brzozowej (Rutkowskiego). W rodzinie na pierwszym miejscu
trzeba wspomnieü ĪonĊ DanutĊ. DziĊki jej tolerancji,
wyrozumiaáoĞci oraz ĪyczliwoĞci, mógá Janusz Mokwa
niemal bez reszty poĞwiĊciü siĊ publicznej sztuce malarstwa i edukacji innych. Doczekaá siĊ równieĪ potomstwa
tj. syna Pawáa (1982) i córki Marianny (1985). Pani Danuta Mokwa z sympatią wspomina, Īe „Janusz bardzo
zajmowaá siĊ dzieümi”. Uzasadnia to wieloma przykáadami (gry, zabawy, spacery, rozwijanie zainteresowaĔ).
Niewątpliwie Janusz Mokwa kochaá swoją rodzinĊ.
W póĨniejszym okresie, byü moĪe zbyt maáo poĞwiĊcaá
jej czasu, ale takie bywają juĪ róĪne drogi artystów. Tytuáem uzupeánienia dodajmy, Īe paĔstwo Janusz Mokwa
i Danuta (z domu ZwoliĔska) zawarli związek maáĪeĔski
dnia 8 wrzeĞnia 1979 roku, oczywiĞcie jako tczewianie
w „Grodzie Sambora”. W sumie, we wspólnocie maáĪeĔskiej, dane im byáo razem przeĪyü ponad 30 lat.
Niestety, Janusz Mokwa zmará nagle dnia 25 stycznia 2010 roku. W ostatnich tygodniach byá nawet u lekarza, co mu siĊ zdarzaáo bardzo rzadko. Nie czuá siĊ juĪ
dobrze. Zmará na zawaá serca. Miaá zaledwie 55 lat. Jego
gáównym miejscem zatrudnienia pozostawaáa Spóádzielnia
Mieszkaniowa w Tczewie, w której przepracowaá áącznie, jak wynika z akt zawodowych, 17 lat oraz 5 miesiĊcy
i 16 dni! Pozostawiá Ğp. Janusz rodzinĊ, pracodawcĊ oraz
wielu sympatyków i wierne grono przyjacióá, w wielkim
Īalu! Niewątpliwie teĪ jego pogrzeb byá wydarzeniem spoáecznym. Zgodnie z wolą rodziny zostaá pochowany na
„Cmentarzu Starym” przy ul. 30 Stycznia. Tego samego
dnia, bezpoĞrednio po pogrzebie, w ODK na Suchostrzygach, ukonstytuowaáo siĊ Gremium Malarskie. Na proĞbĊ
jego uczestników i Zarządu, mocą uchwaáy Rady Nadzorczej Spóádzielni Mieszkaniowej, przyjĊáo ono imiĊ Janusza
Mokwy. Dodajmy, Īe „Gremium Malarskie im. Janusza
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Mokwy”, to takĪe cenne internetowe Ĩródáo informacji
o patronie (SDK-SM w Tczewie).
Janusz Mokwa odszedá od nas przedwczeĞnie. W pamiĊci miáoĞników jego talentu i dorobku artystycznego pozostanie na zawsze jako wzór, mentor i mistrz. Jego uczniowie
i bliscy czĊsto zwracali siĊ do Januszu sáowami „Mistrzu”.
Niezwykle celnie i piĊknie o Januszu Mokwie napisaá máody i ceniony malarz, Paweá GaliĔski: WraĪliwoĞü na ludzkie
potrzeby, niesienie pomocy sprawiaáy, Īe czuli siĊ z Tobą
dobrze ludzie proĞci i wyksztaáceni, ubodzy i zamoĪni, niepeánosprawni i sportowcy, dzieci i emeryci – bo wszyscy oni
znajdowali pociechĊ, wsparcie, ciepáą ĪyczliwoĞü i troskĊ
bĊdąc w bliskoĞci z Tobą. Przez wiele lat uczyáeĞ nas patrzeü na Ğwiat, zauwaĪaü jego piĊkno. Znana nauczycielka
mgr Kazimiera Urban skonstatowaáa: „Dla mnie stanowiá
wzór nauczyciela”. Wieloletnia przeáoĪona Halina SzymaĔska-Dąbek, trafnie zwraca uwagĊ na rolĊ muzyki w jego
twórczoĞci. Jak pisze, u Janusza spokojna muzyka wyzwalaáa
i rozwijaáa spontanicznie wenĊ twórczą. Dalej stwierdza, Īe
Janusz Mokwa nie uwaĪaá siĊ za wielkiego artystĊ, aczkolwiek nim byá.
Przy okazji warto podkreĞliü, Īe kilkunastu uczestników Gremium Malarskiego napisaáo wartoĞciowe i ciekawe wspomnienia o Januszu Mokwie. W ich Ğwietle, jednym
zdaniem mówiąc, przedstawiany jest on jako duĪa i bardzo
interesująca indywidualnoĞü artystyczna, wraĪliwy i skuteczny nauczyciel oraz dobry i skromny czáowiek.

Znaczenie

J

anusz Mokwa zajmuje poczesne miejsce w Tczewie, w mieĞcie „malarzy, muzyków i pisarzy”.
Swoim talentem i pracą upiĊkszaá wizerunek rodzinnego miasta i Kociewia. WáaĞnie rozwój Tczewa postrzegaá w perspektywie regionu kociewskiego i Pomorza.
Jako samouk intensywnie rozwijaá swój talent, ale umiaá
teĪ zaczerpnąü ze szkoáy wielkich mistrzów europejskich,
zarazem genialnych malarzy, jak np. wspomniany juĪ
Marian Mokwa, czy teĪ rosyjski malarz Iwan Szyszkin
(1832-1898).
Janusz Mokwa byá, jest i bĊdzie szlachetną i piĊkną wizytówką tczewskiego malarstwa. Trudno dokáadniej powiedzieü jak wiele prac artystycznych stworzyá. Janusz Mokwa
nie przykáadaá wagi do liczby namalowanych obrazów i do
splendorów tego Ğwiata! Za to interesowaá go kaĪdy czáowiek szukający swojego miejsce na drodze sztuki. Dlatego
z taką starannoĞcią i ciepáem, przyjaĨnią uczyá niepospolitej sztuki malarskiej, zarówno dzieci i máodzieĪ spĊdzającą
poĪytecznie czas w klubach kultury tczewskiej Spóádzielni
Mieszkaniowej, jak równieĪ pokolenie starsze, nierzadko
dopiero co emerytowane nauczycielki i urzĊdniczki. Godna zauwaĪenia i podkreĞlenia jest takĪe wieloletnia praca
Janusza Mokwy na rzecz rozwoju kultury naszego miasta
i regionu.
Janusz Mokwa pozostawiá trwaáy Ğlad w 2-3 pokoleniach
tczewian. Znakomicie áączyá dwie pasje i Īyciowe sztuki,
tj. tworzenia dzieá wáasnych i nauczania innych. Bowiem
wciąĪ osobiĞcie malowaá, tworzyá, ale równoczeĞnie uczyá
„pisania obrazami” kolejne pokolenia tczewian. Gremium
Malarskie im. Janusza Mokwy jest naturalnym i prawdziwym Ğwiadectwem jego niepospolitego i twórczego Īycia.
Niewątpliwie Janusz Mokwa zalicza siĊ do najwybitniejszych twórców, artystów Tczewa w ostatnim póáwieczu.
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DąĪenie ku dobrej szkole

D

ąĪenie ku dobrej szkole jest
równoznaczne z usiáowaniami
posiadania placówki oĞwiatowej: nowoczesnej, innowacyjnej,
otwartej na Ğrodowisko, kraj, bezpiecznej, dbającej o kulturĊ zdrowotną dzieci i máodzieĪy, przyjaznej, zdolnej do
przeksztaácania siĊ i zmieniania czyli
w sposób elastyczny reagowania na
potrzeby uczestników procesu ksztaácenia. Szkoáa taka obdarza uczniów
znaczną ale odpowiedzialną autonomią; nie tylko uczy i wychowuje, lecz
takĪe wspiera swych wychowanków
w wielostronnym rozwoju ich osobowoĞci na miarĊ spoáeczeĔstwa wiedzy1.
UwaĪa siĊ, Īe szkoáa w tym spoáeczeĔstwie musi byü ustawicznie doskonalona w zaleĪnoĞci od potrzeb i warunków wspóáczesnoĞci. WĞród strategii
przebudowy szkoáy na uwagĊ zasáugują jej koncepcje: skoncentrowanej
na uczniach2, organizacji uczącej siĊ3,
ustawicznie doskonalonej4. To doskonalenie szkoáy opiera siĊ na: wzbogaceniu jej o funkcje opiekuĔcze w drodze rozbudowy zajĊü pozalekcyjnych
i pozaszkolnych; systematycznym
ulepszaniu, aktualizacji i konsekwentnej realizacji planów i programów nauczania; Ğcisáej wspóápracy i zaufaniu
szkoáy z rodzicami uczniów; wdraĪaniu uczniów do racjonalnego uczenia
siĊ i systematycznego samoksztaácenia; zacieĞniania wspóápracy z mass
mediami; wdraĪanie máodzieĪy do
biegáego posáugiwania siĊ na co dzieĔ
nowoczesną technologią ksztaácenia
z komputerem i Internetem na czele.
Wzrost zainteresowania szkoáą jest
zrozumiaáy, poniewaĪ przyszáoĞü Polski zaleĪy w istotnym stopniu od tego,
czy potrafimy dobrze ksztaáciü i wychowywaü dzieci i máodzieĪ szkolną.
Stąd proces transformacji systemowej
w Polsce stawia przed systemem edukacji narodowej nowe wyzwania. Chodzi
o oĞwiatĊ, która: rozwija kompetencje
kluczowe, umiejĊtnoĞci XXI wieku
(rozwiązywania otwartych problemów,
podejmowania wáaĞciwych decyzji
w sytuacji niepewnoĞci, kreatywnoĞci,
aktywnoĞci zespoáowej, empatii, wraĪliwoĞci miĊdzykulturowej i rozwoju
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kapitaáu ludzkiego); speáni oczekiwania
i nadziejĊ budowy kraju demokratycznego, prĊĪnego ekonomicznie i dostatniego, na miarĊ spoáeczeĔstwa wiedzy5.
W oĞwiacie i nauce utwierdza siĊ
pogląd, Īe tradycyjne czynniki rozwoju (ziemia, zasoby kopalne, praca
i kapitaá) ustĊpują miejsca wiedzy,
w sensie treĞci utrwalonych w umyĞle ludzkim w rezultacie gromadzenia doĞwiadczeĔ i uczenia siĊ6. Stąd
ksztaátującą i rozwijającą siĊ w XXI
wieku pod dominującym jej wpáywem
rzeczywistoĞü okreĞla siĊ cywilizacją
wiedzy. Charakteryzuje siĊ ona takimi
cechami konstytutywnymi, jak: uprzemysáowienie i kapitalizm w ekonomii;
urbanizacja i mobilnoĞü w strukturze
spoáecznej; masowoĞü w edukacji
i kulturze; demokratyzacja i apoteoza paĔstwa narodowego w polityce;
konsumpcjonizm, hedonizm i wiĊzi
instrumentalne w Īyciu codziennym;
wiara w naukĊ i technologiĊ w ĞwiadomoĞci spoáecznej7.
W strategii budowania cywilizacji
wiedzy i opartej na niej gospodarki kluczową rolĊ odgrywa edukacja ze szkoáą na czele. Staje ona przed koniecznoĞcią podniesienia jakoĞci ksztaácenia,
wychowania i podniesienia kondycji
zdrowotnej dzieci i máodzieĪy8. Poznawanie jakoĞci ksztaácenia prowadzone
bardziej subtelnymi metodami niĪ pomiar testowy wskazują , Īe podnoszenie
jego jakoĞci jest czĊsto iluzoryczne9.

Krytyka szkoáy

J

aka jest polska szkoáa? Tak naprawdĊ nie wiemy. Bo w trwającej reformie
systemu edukacji narodowej nie towarzyszyá pogáĊbiony, ogólnospoáeczny,
futurologiczny dyskurs10 o funkcjach
i dysfunkcjach szkoáy. Zamiast tego
jesteĞmy Ğwiadkami z jednej strony Īycia mitem bezprecedensowego boomu
edukacyjnego, gwaátownego wzrostu
aspiracji do ksztaácenia siĊ. Niestety,
to edukacyjne pospolite ruszenie doprowadziáo do znacznego obniĪenia
poziomu ksztaácenia na wszystkim
poziomach. Nie sprzyja ono ksztaáceniu kompetencji w kontekĞcie wyzwaĔ

spoáeczeĔstwa wiedzy – innowacyjnoĞci opartej na kreatywnoĞci.
Z drugiej strony obserwujemy abdykacjĊ paĔstwa w dziedzinie edukacji. ĝwiadczą o tym m.in.: kolejki do
przedszkoli, likwidacja szkóá na masową
skalĊ, fatalne wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, powszechnie
krytykowana reforma obniĪenia wieku
szkolnego i zmian w systemie nauczania11, które uszczuplają wymiar wychowania humanistycznego i aksjologicznego12, tak istotny w dorastaniu
máodego pokolenia Polaków do czáowieczeĔstwa13. Zapomina siĊ, Īe obiektywne poznawanie wartoĞci stanowi jedno
z podstawowych zadaĔ szkoáy14.
Stajemy przed problemem quo
vadis polskiej szkoáy, zwáaszcza kiedy widzimy, Īe trapią ją narastające
lawinowo przypadki depresji, autodestrukcji, kryzysów, samobójstw. Czy
jest to tylko wynik odstĊpstwa szkoáy
od wiernoĞci uznanym wartoĞciom
i takim cnotom, jak: mądroĞü i wiedza,
odwaga, humanitaryzm, sprawiedliwoĞü, umiar i wartoĞci w odniesieniu
do transcendencji? Powtarza siĊ w niej
mantrĊ Ministerstwa Edukacji Narodowej o rosnącej autonomii szkoáy,
a równoczeĞnie w drodze regulacji
prawnych zacieĞnia siĊ w niej kaganiec
rozbudowywanej kontroli i ewaluacji.
Co z tego, Īe moĪna w niej wybieraü
podrĊczniki, skoro róĪnice miĊdzy
nimi są kosmetycznej natury.
Wiele niepowodzeĔ w edukacji
i naukach o niej ma swe Ĩródáo w zaniedbaniach szkoáy w zakresie komunikacji miĊdzy nauczycielem, uczniami i ich
rodzicami. Stąd podstawowym czynnikiem skutecznoĞci wychowania w szkole jest jednorodne Ğrodowisko wychowawcze, czyli takie, w którym rodzina
i szkoáa wychowują w jednym nurcie
i duchu, mając podobne ideaáy i cele.
Niepokoi fakt, Īe licea stają przed
koniecznoĞcią dalszego zwalniania nauczycieli, bo nowa podstawa programowa ograniczyáa zapotrzebowanie
na historyków, fizyków, chemików czy
biologów. Zalew korepetycji, brak troski ze strony wáadz szkolnych o zajĊcia
pozalekcyjne i pozaszkolne spowodo-
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waá banicjĊ tych waĪnych sfer aktywnoĞci
dydaktyczno-wychowawczej
w szkoáach15. Nie pamiĊta siĊ o tym,
Īe jednym z podstawowych ich zadaĔ
jest stworzenie dzieciom, máodzieĪy
szkolnej moĪliwoĞci spotkaĔ z róĪnymi dziedzinami wiedzy, nauki, kultury
i sztuki. Tak, Īeby daü máodemu pokoleniu Polaków szansĊ na zrozumienie,
co go naprawdĊ ciekawi, interesuje
i moĪe staü siĊ zaciekawieniem, zainteresowaniem i zamiáowaniem.
Wymuszenia rozbójnicze, kradzieĪe, pobicia stają siĊ w szkole codziennoĞcią. Ustawa o systemie oĞwiaty
z 1991 roku jest nowelizowana czĊĞciej
niĪ raz w roku. Finansowanie oĞwiaty
z dwóch Ĩródeá (budĪet paĔstwa i samorządu terytorialnego) daje moĪliwoĞü
przerzucania obowiązków ze szczebla
centralnego do gmin i powiatów.
Bezrobocie, bieda, korupcja, a takĪe
niedostatek myĞli paĔstwowej, jak rozwiązaü te trudne problemy, wyciskają
negatywne piĊtno nie tylko na transformacji systemowej w Polsce lecz takĪe
zakáócają rzeczowe dyskursy na temat
dostosowywania modernizacji i unowoczeĞniania szkoáy do procesów: demokratyzacji, globalizacji, reformowania
systemu edukacji w naszym kraju, zgodnego z wyzwaniami cywilizacji wiedzy
i zmiennymi wymaganiami rynku pracy.
Ponadto krytyka szkoáy odnosi siĊ
do: niewáaĞciwych proporcji miĊdzy
sprawowanymi przez nią funkcjami
(ksztaácenia, wychowania, opieki,
selekcji, egalitaryzacji, diagnozy, terapii, kompensacji); nieracjonalnego
powiązania z ksztaáceniem równolegáym i nieformalnym; realizowanych
celów i zadaĔ dydaktyczno-wychowawczych; stosowanych metod, form
i Ğrodków dydaktycznych; jednostronnych, szkodliwych (testowych)16 form
kwalifikowania wiedzy uczniów czyli
poznawania, kontroli, analizy i oceny
postĊpów jakie ci czynią w nauce.

Poszukiwania dobrej szkoáy
i jej cechy

C

zego brakuje polskiej szkole, Īeby
mogáa dawaü uczniom jak najwiĊcej?
Co trzeba zmieniü, Īeby byáo lepiej?
Odczuwa siĊ w niej na co dzieĔ brak
troski pozytywnego rozstrzygania pytania: Jak ksztaáciü lepiej, kreatywnej
i mądrzej? Co robiü, Īeby proces ten byá
nowoczesny, szybszy, skuteczny i efektywny, a zdobyta w jego rezultacie wiedza przydatna w realiach XXI wieku?
Poszukuje siĊ szkoáy, która w codziennym trudzie aktywnoĞci dydaktyczno-wychowawczej konsekwentnie
stara siĊ byü placówką – dynamicz-
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ną, nowoczesną, szybko reagującą na
zmieniającą siĊ rzeczywistoĞü, zwracającą uwagĊ na wybitnych uczniów,
wspierającą tych, którzy uczą siĊ sáabiej, realizującą ideĊ spoáecznej równoĞci; odpowiedzialną za: wielostronny
rozwój osobowoĞci swych uczniów17;
zaszczepiającą w umysáach i sercach
swych uczniów odpowiedzialnoĞü za:
poziom ĞwiadomoĞci, który wnoszą
do swojego dziaáania; swoje wybory, decyzje i czyny; realizacjĊ swoich
pragnieĔ; swoje przekonania, wartoĞci, którymi siĊ kierują w Īyciu; to,
jak organizują swój czas wolny; dobór
przyjacióá i znajomych; sposób w jaki
postĊpują z innymi ludĨmi; to, co robią
ze swoimi emocjami i uczuciami; swoje
szczĊĞcie; swoje Īycie i pomyĞlnoĞü18.
Dobra szkoáa stwarza swoim
uczniom sytuacje dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu myĞlenia i inteligencji.
Chodzi o myĞlenie analityczne, twórcze i praktyczne. Pierwsze z nich związane jest z analizą, osądem, porównywaniem i opiniowaniem, badaniem,
ewaluacją. MyĞlenie twórcze wiąĪe
siĊ z odkrywaniem, produkowaniem,
tworzeniem, wyobraĨnią, dostrzeganiem, formuáowaniem i rozwiązywaniem problemów. Z kolei myĞlenie
praktyczne polega na zastosowaniu,
uĪywaniu i wprowadzaniu w Īycie
pomysáów. UmiejĊtnoĞü uruchamiania
ich w zaleĪnoĞci od charakteru treĞci
dydaktycznej zwiĊksza efektywnoĞü
ksztaácenia19.
Natomiast inteligencja oznacza poprawĊ myĞlenia na analityczny, twórczy i praktyczny sposób. Nasz system
edukacji faworyzuje tylko jeden rodzaj
inteligencji. Tymczasem Īaden z nich
nie jest lepszy od pozostaáych.
Nie moĪe zapominaü teĪ, Īe máode
pokolenie rozwija siĊ spontanicznie,
jak kolorowy kwiat, który otwiera siĊ
z pąka na otoczenie mieniące siĊ
ogromną róĪnorodnoĞcią barw, dĨwiĊków i powabów, myĞli i uczuü, rzeczy,
faktów i pozorów, prawd i faászów,
szans i zagroĪeĔ20.
Traktuje ona wychowanie jako
wydobywanie i wyzwalanie w uczniu
– przez inspiracjĊ i zachĊtĊ – wszystkiego co w nim najlepsze, oraz na pomocy
w przezwyciĊĪaniu wad i sáaboĞci. Panuje w niej atmosfera przyjaĨni i zrozumienia w gronie pedagogicznym oraz
serdecznoĞci i zaufania miĊdzy uczestnikami procesu ksztaácenia (nauczycielami, uczniami i ich rodzicami).
PrzeciwieĔstwem tak rozumianego
wychowania jest dyrygowanie, narzucanie i manipulacja, bezduszna formalizacja, pozorowanie i indoktrynacja. Wychowywaniu szkodzi takĪe rywalizacja

uczniów (zamiast wspóázawodnictwa)
i osiąganie sukcesów kosztem rówieĞników. Taki system hamuje skáonnoĞci
do wspóádziaáania i sáuĪby spoáecznej,
niszczy koleĪeĔstwo, budzi zawiĞü. To
szkoáa egoistów i oportunistów21.
Jakimi cechami charakteryzuje siĊ
szkoáa oczekiwana przez nauczycieli,
uczniów, ich rodziców i spoáeczeĔstwo? Ma to byü dobra szkoáa. Jest nią
ta, która:
• stymuluje rozwój dzieci i máodzieĪy, aktywizuje máode pokolenie,
przygotowuje je do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej; uczy dbaáoĞci o wáasne zdrowie, wspóápracy i porozumienia,
bo to one zapobiegają powstawaniu frustracji, agresji, ucieczkom
w uzaleĪnienia;
• wprowadza w trudny Ğwiat przeĪyü
dzieci i máodzieĪ, pomaga zrozumieü i ulepszaü relacje z rodzicami,
przyjacielami i partnerami;
• buduje u máodych ludzi harmoniĊ,
kulturĊ i wraĪliwoĞü na prawdĊ,
piĊkno, miáoĞü;
• uczy jak piĊknie Īyü;
• zapoznaje z technikami kierowania
sobą;
• uczy skutecznego uczenia siĊ i zapamiĊtywania, efektywnego czytania, notowania i radzenia sobie ze
stresem;
• uczy jak naleĪy siĊ uczyü, doskonaliü, postĊpowaü w Īyciu i dokonywaü samokontroli;
• uczy samooceny i samodzielnoĞci.
Dobra szkoáa przygotowuje swych
podopiecznych do edukacji na kolejnych
jej poziomach (nie ma to nic wspólnego
z tendencją studiowania czegokolwiek
i gdziekolwiek) oraz takiej organizacji
i spĊdzania wolnego czasu, który zapewnia im wielostronny rozwój i sáuĪy spoáeczeĔstwu22. Nauczyciele takiej
szkoáy doskonale zdają sobie sprawĊ,
Īe wraz z pierwszym powiewem wiosny wzrasta wĞród uczniów niechĊü do
przesiadywania w ciasnych pomieszczeniach klasowych. Niedotlenionych,
znuĪonych, a nawet przemĊczonych
nauką szkolną w okresie jesienno-zimowym máodych ludzi ogarnia gorączkowa chĊü wyjazdu, zmiany otoczenia,
klimatu, odetchniĊcia czystym, ĞwieĪym powietrzem. Zasypują nauczycieli
proĞbami o wycieczki23.
W szkole tej uczniowie mają prawo
do wyraĪania swoich opinii i wspóádecydowania o jej losach, są sobą (kimĞ),
a odwieczne uczĊ siĊ, bo muszĊ ustĊpuje miejsca uczĊ siĊ, bo chcĊ. Natomiast
zachodzące w niej relacje: uczniowie
– nauczyciel oparte są na szacunku,
a hierarchiĊ zastĊpuje partnerstwo.
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Wedáug A. KamiĔskiego dobra
szkoáa to najbardziej korzystne Ğrodowisko spoáeczne rozwoju dzieci i osób
wokóá niej skupionych24. Przygotowuje ona uczniów do wspóáuczestnictwa
obywatelskiego w Īyciu spoáecznoĞci,
aby rozbudzaü w nich ĞwiadomoĞü, na
czym polega istota demokratycznego
rządzenia gminą, powiatem, województwem, krajem.

Oczekiwania spoáeczne
wobec dobrej szkoáy

O

dpowiadając na zapotrzebowanie
spoáeczne, dobra szkoáa wywoáuje
wĞród uczniów potrzeby i je zaspokaja. Chodzi tu o takie rozumienie potrzeb, jakie im nadaje A. H. Maslow
w holistyczno-dynamicznej teorii.
WyróĪnia on potrzeby podstawowe
i metapotrzeby. Do pierwszych z nich
zalicza potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeĔstwa, przynaleĪnoĞci i miáoĞci,
szacunku; samourzeczywistnienia. Do
metapotrzeb kwalifikuje m.in.: dobro,
sprawiedliwoĞü, piĊkno, porządek,
jednoĞü25.
B. J. Sharkesy opierając siĊ na
wspomnianej teorii przedstawiá hierarchiĊ potrzeb. Szczytową pozycjĊ
w niej zajmuje realizacja wáasnych
moĪliwoĞci. Kolejne w tej hierarchizacji miejsca zajmują potrzeby: bycia
szanowanym, lubianym, szacunku dla
siebie, miáoĞci i przynaleĪnoĞci do kogoĞ, czyli te z nich, które dotyczą prawdziwych uczuü i miejsca zajmowanego
przez jednostkĊ w grupie i Ğrodowisku.
BezpieczeĔstwo i zdrowie to pozostaáe
kategorie potrzeb w prezentowanej tu
hierarchizacji26.
Dobra szkoáa ksztaátuje wĞród
uczniów patriotyzm. MoĪna o niej powiedzieü, Īe jest mądra, rozwiniĊta cywilizacyjnie i charakteryzuje siĊ przyjaznym obliczem wobec uczestników
procesu ksztaácenia. Ksztaátowaniu patriotyzmu nie sprzyjają coraz powszechniejsze w spoáeczeĔstwie wzorce konsumpcjonizmu i traktowanie tego co
polskie jako oznaki prowincjonalizmu,
nieomal zaĞciankowoĞci i zacofania.
PiĊkne wzory i wzorce wychowania patriotycznego zawiera edukacja i nauki
o niej w Drugiej Rzeczypospolitej27.
W oparciu o patriotyzm áatwiej bĊdzie:
wprowadzaü edukacjĊ europejską; ukazywaü szanse wynikające z integracji
w Unii Europejskiej; zaszczepiaü idee
tolerancji i poszanowania odmiennoĞci
ludzi i narodów w przeszáoĞci i teraĨniejszoĞci; przeciwstawiaü siĊ wszelkim
objawom fundamentalizmu, ksenofobii,
nacjonalizmu i rasizmu.
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Szkoáa o przyjaznym obliczu wobec uczniów, rodziców, nauczycieli,
Ğrodowiska lokalnego, to taka, która
opiera swą dziaáalnoĞü na podmiotowym, demokratycznym i partnerskim
traktowaniu uczestników procesu
ksztaácenia. Panuje w niej klimat bezpieczeĔstwa, ĪyczliwoĞci, zaufania,
wspóápracy i wspóádziaáania. Nie jest
to áatwe do osiągniĊcia, gdy narasta
poza szkoáą i w niej fala przemocy,
kiedy agresja uczniów, niekiedy takĪe
ich rodziców, zakáóca rytm jej pracy.
O szkole mądrej mówimy wówczas, gdy opiera swą aktywnoĞü na
zdobyczach nauk o edukacji, a jej nauczyciele przejawiają innowacyjne
i refleksyjne28 podejĞcie do procesu
dydaktyczno-wychowawczego i ustawicznie go doskonalą.
Natomiast szkoáa rozwiniĊta cywilizacyjnie to ta, która: nadąĪa za
rozwojem mediów, komputeryzacją
i internetyzacją ksztaácenia; przygotowuje uczniów do zdobywania informacji z róĪnych Ĩródeá, racjonalnego
korzystania z nich oraz przeksztaácania w wiedzĊ i mądroĞü; przeciwdziaáa zagroĪeniom ze strony technologii
informacyjnej, obniĪaniu siĊ poziomu intelektualnemu spoáeczeĔstwa,
ekonomicznemu
encyklopedyzmowi
i rosnącemu stresowi wynikającemu
z nadmiaru bodĨców29.
Nastawienie na bierny odbiór treĞci
eksponowanych przez róĪne ich Ĩródáa
nie speánia norm i warunków ksztaácenia. Stąd obok tego w dobrej szkole
szeroko rozwija siĊ dziaáania twórcze
w postaci: teatru uczniowskiego, redagowania gazety szkolnej, konkursów,
turniejów, quizów, wystaw szkolnych,
sesji popularnonaukowych, aktywnoĞci
krajoznawczo-turystycznej, sportowej,
rekreacyjnej, muzycznej, kóá zainteresowaĔ. Interesująca nas szkoáa ma charakter placówki obywatelskiej.
W dobrej szkole uczniowie, poza
ksztaáceniem ogólnym w ramach edukacji do bezpieczeĔstwa, przygotowują siĊ
do roli Ğwiadomych obywateli paĔstwa,
jego Īywotnych interesów narodowych,
wraĪliwych na wyzwania (wynikające
z przynaleĪnoĞci Polski do NATO
i Unii Europejskiej i procesów globalizacji) i zagroĪenia oraz umiejących
przeciwdziaáaü im (np. dziĊki ksztaátowaniu postaw antyterrorystycznych).
Zwraca siĊ w niej uwagĊ máodzieĪy na to, jak wiele jest rzeczy fascynujących i niezwykáych w pozornie
szarej codziennoĞci. Aby dostrzec je,
wystarczy patrzeü na otaczający Ğwiat
uwaĪnie i z miáoĞcią. Prowadzi to do
bycia w nieustannym zachwycie. Uczy

siĊ máodzieĪ wraĪliwoĞci na to, co subtelne i piĊkne.
Dobra szkoáa dba, Īeby jej uczniowie byli asertywni. Zachowanie
asertywne to bezpoĞrednie, uczciwe
i stanowcze wyraĪanie wobec drugiej
osoby swoich uczuü, postaw, opinii lub
pragnieĔ. Trzeba to czyniü tak, Īeby
respektowaü uczucia, postawy, opinie
i pragnienia innej osoby30.
Oprócz tego szkoáa taka troszczy
siĊ o to, Īeby uczniowie ambitni, zdolni, pracowici mieli szansĊ szybkiego
rozwoju, nie hamowanego przez rówieĞników przeciĊtnych, którym siĊ
nic nie chce. Najbardziej zdolnym
i mądrym stwarza warunki powstawania, pielĊgnowania uczniowskich elit
intelektualnych31. BĊdą one w przyszáoĞci tworzyü wzorce postĊpowania
spoáeczeĔstwa. JakĪe trafne i aktualne
są sáowa S. Janowicza ...naród bez elity – (jest) jak ciaáo bez gáowy. Zamiast
obywateli ma zbiorowisko przewodów
pokarmowych ze swymi odruchowymi
potrzebami. To inteligencja jest zbiorowym kustoszem pamiĊci narodowej
i ogólnoludzkiej32.
Interesująca nas tu szkoáa, to ta,
która: ksztaáci dzieci i máodzieĪ w nielicznych klasach; pozwala dostrzec indywidualnego ucznia, rozwija talenty
lub w porĊ usuwa deficyty; uczy podopiecznych komunikowania swoich
myĞli (pisania); rozumienia cudzego
przekazu (czytania); ksztaátuje umiejĊtnoĞü wykorzystywania wiedzy szkolnej do zdobywania innej (pozaszkolnej); zapewnia zdobycie sztuki dialogu
i negocjacji spoáecznej oraz sposobów
podejmowania racjonalnych decyzji.
Chodzi teĪ o rozstrzyganie w niej niepowodzeĔ szkolnych (...) na innej drodze zabiegów pedagogicznych, aniĪeli
drugorocznoĞü33. Zatem dobra szkoáa
jest zorientowana na wspóáczesnoĞü
i przyszáoĞü, uczy jej oraz poznawania
wartoĞci, sensu Īycia i istoty szczĊĞcia.
Uczniów tej szkoáy wyróĪnia: wspólne
zainteresowanie i otwartoĞü na róĪne style i modele Īycia; chĊü poznania odrĊbnych wzorców kulturowych
i ludzi je reprezentujących; wybitne
zdolnoĞci; zaangaĪowanie w sprawy
spoáeczne; mobilnoĞü; elastycznoĞü;
kreatywnoĞü; samodzielnoĞü i zdolnoĞü do kooperatywnego dziaáania;
pozytywne nastawienie i optymizm
w stosunku do trudnoĞci jakie nastrĊcza na co dzieĔ egzystencja; patriotyzm
i zanurzenie w lokalnoĞü (najbliĪsze
otoczenie szkoáy).
Dobra szkoáa stwarza swoim podopiecznym przestrzeĔ do dostrzegania, doceniania wáasnego potencja-
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áu i sprawczoĞci oraz ksztaátowania
umiejĊtnoĞci rozpoznawania swoich
zainteresowaĔ, kompetencji, planów,
dylematów, oczekiwaĔ, szans, marzeĔ
i osiągniĊü. Pozwala im na okreĞlanie
pasji w aspekcie ksztaácenia siĊ przez
caáe Īycie.
Nauczyciele i uczniowie dobrej
szkoáy odznaczają siĊ duĪą ĞwiadomoĞcią ekologiczną. W swej aktywnoĞci nie zapominają, Īe wokóá nas jest
Ğwiat. TĊtni on Īyciem. Tkwią w nim
nasze korzenie, dom, Ojczyzna. Czy
jest coĞ piĊkniejszego w zawodzie nauczycieIskim, jak prowadziü máodzieĪ
do jej korzeni i uczenia miáoĞci Ojczyzny? Ksztaátując zachowania proĞrodowiskowe, stale pogáĊbiają kontakt
uczniów z przyrodą w formie organizacji spacerów, wycieczek na áono natury. Poáączenie ich z zabawą pozwala
poznaü i zrozumieü fakty, zjawiska,
zagroĪenia i problemy otaczającej ich
rzeczywistoĞci. W ujĊciu strukturalnym ĞwiadomoĞü ekologiczna skáada
siĊ z systemu wiedzy (o procesach zachodzących w Ğrodowisku przyrodniczym, zagroĪeniach, dziaáalnoĞci czáowieka i jego negatywnych skutkach),
wartoĞci i reguá dziaáania. System
wartoĞci urzeczywistnia siĊ w kontakcie czáowieka z naturą, do których
naleĪą: Īycie, zdrowie, odpowiedzialnoĞü, praca, piĊkno, harmonia. Reguáy
dziaáaĔ to zasady i powinnoĞci, którymi kierujemy siĊ w swoich kontaktach
ze Ğrodowiskiem. Czáowiek powinien
zachowaü swój ogród Eden (raj) bĊdąc
jego straĪnikiem34.
Interesująca nas tu szkoáa opowiada siĊ za edukacją i konstruktywistyczną – totalną – caáoĞciową, peáną,
powszechną, globalną, wszechogarniającą i scalającą. Konstruktywistyczną – czyli zdolną do ksztaátowania
przez jej uczestników samodzielnoĞci
myĞlenia krytycznego i twórczego, do
kreowania przez nich zaplanowanego
i kontrolowanego biegu Īycia...35.
KaĪde z tych odczytaĔ cech dobrej
szkoáy przynosi czĊĞü prawdy. WziĊte
razem lepiej rysują problemy badawcze dla edukacji. To tak, jak tĊcza i jej
wielorakie barwy: kaĪda jest prawdziwa, jakoĞü róĪna od pozostaáych, wziĊte razem tworzą harmonijną caáoĞü36.
OdpowiedzialnoĞü za to, co dzieje siĊ
w paĔstwie stanowi miarĊ ĞwiadomoĞci demokratycznego spoáeczeĔstwa.
W naszym kraju, gdzie edukacja znajduje siĊ w stanie chaosu, a paĔstwo
przejawia stosunek nieprzyjazny37 do
niej, jest tym bardziej waĪne, Īeby
spoáeczeĔstwo troszczyáo siĊ o jakoĞü
polskiej szkoáy.
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Na czoáo zmian dla dobrej szkoáy
wysuwa siĊ przygotowanie nauczycieli o wysokich kompetencjach zawodowych, umiejĊtnoĞciach pobierania,
gromadzenia i przetwarzania nowych
informacji w wiedzĊ i podejmowania
decyzji skutecznego dziaáania38.
Jakie kompetencje w sensie umiejĊtnoĞci záoĪonych wyĪszego rzĊdu są
potrzebne nauczycielowi by sprostaá
wyzwaniom spoáeczeĔstwa wiedzy?
Wymaga ono od niego Īeby byá wyposaĪony w toku ksztaácenia, wzbogacone
o doksztaácanie i doskonalenie w bogaty zasób wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci
oraz charakteryzowaá siĊ otwartoĞcią
na kreatywnoĞü i innowacje w swej aktywnoĞci zawodowej. Nauczyciel ma
wystĊpowaü w roli mentora, moderatora i eksperta, a dla ucznia byü przede
wszystkim przewodnikiem po Ğwiecie
wiedzy, nauki i wartoĞci, zwáaszcza
ogólnoludzkich.
Nauczyciel powinien dysponowaü
darem sáowa. Jest to zrozumiaáe poniewaĪ jako uczestnik procesu dydaktyczno-wychowawczego, a wiĊc osoba
dialogowa skierowany jest ku uczniowi, który potrzebuje sáowa, wypowiadanego w nienagannej polszczyĨnie.
Jest ono niezbĊdne, by wypowiedzieü
istnienie wáasne i Ğwiata, w którym egzystuje. Nie moĪna jednak zapominaü,
Īe czĊsto ginie to wszystko w potokach
sáów nauczyciela i ucznia39. Sáowo wyartykuáowane, ma moc przeksztaácania
wydarzeĔ w fakty. MoĪe przybliĪaü
lub oddalaü od nich. Sáowa mają sens:
denotatywny (sáownikowy) i konotatywny (skojarzeniowy). Wynikają
z nich nacechowania aksjologiczne
o zabarwieniu pozytywnym bądĨ negatywnym40.
Nauczycielom cywilizacji wiedzy nie mogą byü obce: sztuka bycia
czáowiekiem41, rozwiniĊta zdolnoĞü komunikowania siĊ, nawiązywanie kontaktów i wpáywanie na otoczenie, poprzez mistrzowskie opanowanie sztuki
dialogu i negocjacji oraz intelektualna
i moralna gotowoĞü gáoszenia prawdy. Dialog i zdolnoĞü do kompromisu
są wartoĞciami koniecznymi w pracy
wspóáczesnego nauczyciela. Czytanie
hermenautów, szczególnie H. G. Gadamera i J. Derridy pomaga ksztaáciü:
empatiĊ, sztukĊ negocjowania, Īyczliwego sáuchania adwersarza, nietraktowania wymiany myĞli w kategoriach
zwalczania siĊ, szukanie i osiąganie
konsensusu. Ksztaátowanie wartoĞci
nie moĪe opieraü siĊ jedynie na poziomie analizy i interpretacji szkol-

nych lektur. NiezbĊdny jest tu osobisty
przykáad zaangaĪowanych, autentycznych w swoich wypowiedziach i dziaáaniu nauczycieli. Powinni oni takĪe
umieü wychowywaü dzieci i máodzieĪ
w duchu pokoju, wolnoĞci, tolerancji,
odpowiedzialnoĞci ekologicznej, norm
prawnych, potrzeb humanistycznych,
zgodnoĞci z ogólnoeuropejskimi i spoáecznymi standardami i normami.
Istotnym wyzwaniem edukacji nauczycieli jest staranne przygotowanie
ich w zakresie znajomoĞci istoty, uwarunkowaĔ, przejawów, rozmiarów, nastĊpstw, koincydencji i czáowieczego
losu naznaczonego niepowodzeniami
dydaktycznymi i wychowawczymi,
metod ich minimalizacji42.
Podobnie przedstawia siĊ problem
wyrobienia wĞród przyszáych nauczycieli wraĪliwoĞci na pielĊgnowanie
wĞród uczniów dobra i zwalczanie
záa. Nie mogą oni zapominaü, Īe doĞwiadczenie záa jest jednym z najbardziej dojmujących doznaĔ. Trzeba
znaü jego istotĊ, Ĩródáa aby je minimalizowaü i skutecznie jemu siĊ przeciwstawiaü43.

Tocząca siĊ reforma

S

zkoáa podlega zmianom. Są one jej
nieodáączną cechą. Jest jednak dziedziną ponadkadencyjną. Nie moĪna nią
manipulowaü po kolejnych na scenie
politycznej Polski, w myĞl odbijania
od Ğciany do Ğciany co cztery lata44.
Lepiej w niej kierowaü siĊ zasadą
T. Hausena toczącej siĊ reformy45.
Oznacza to, Īe nie ma w niej miejsca na
gwaátowne zmiany. Natomiast wskazane jest ewolucyjne doskonalenie szkoáy. Zamiast lawinowego narastania
Ĩródeá prawnych (w ich rezultacie nauczyciele znaleĨli siĊ w potĊĪnej sieci
przepisów, nad którymi juĪ w caáoĞci
nie są w stanie zapanowaü!), uciskającego gorsetu biurokracji, ustawicznego
reformowania oĞwiaty, nie poprzedzonych testami celowoĞci, koniecznoĞci
i kosztownoĞci oraz róĪnego rodzaju
udziwnieĔ edukacja i jej podstawowa
instytucja jaką jest szkoáa potrzebuje
normalnoĞci, spokoju, áadu, porządku,
samodyscypliny, sprawdzonych metod,
form i Ğrodków dziaáalnoĞci, naukowej
organizacji pracy i kierownictwa, odpowiedzialnoĞci nauczycieli i uczniów
za efekty ksztaácenia. Dlatego trzeba
zwiĊkszyü system kontroli osiągniĊü
ucznia, tak by nie tylko wymusiü ciągáoĞü jego nauki i pracy wáasnej, ale
równieĪ móc na bieĪąco monitorowaü
i oceniaü postĊpy, wáącznie z wymagającymi warunkami promocji na kolej-

KMR

QUO VADIS POLSKIEJ SZKOãY
ny rok, aby odsiewaü najsáabszych lub
liczących na áatwe przejĞcie do nastĊpnej klasy.
Nie moĪna jednak zapominaü, Īe
stosowane powszechnie testy w kwalifikowaniu (poznawaniu, kontroli,
analizie i ewaluacji) wiedzy uczniów
w coraz mniejszym stopniu peánią
rolĊ miernika poziomu ksztaácenia
(nauczania i uczenia siĊ), a coraz bardziej czasu związanego z trenowaniem
uczących siĊ do ich rozwiązania.
Od czego zaleĪy normalnoĞü
w szkole? ZaleĪy ona w duĪej mierze
od mądroĞci nauczycieli, ich wiedzy,
doĞwiadczenia, wáaĞciwego podejĞcia
do ucznia, poznania jego moĪliwoĞci,
a takĪe Ğrodowiska rodzinnego.
Trzeba zadbaü o to, Īeby reforma
systemu edukacji, a w niej teĪ szkoáy
staáa siĊ wynikiem powstania swoistej
koalicji, konsolidacji spoáecznej, harmonijnej wspóápracy ponad podziaáa-

mi: ugrupowaĔ politycznych w Sejmie
i Senacie, rządu, prezydenta, KoĞcioáa
i związków zawodowych. Zapewniaáaby ona nie tylko pomyĞlną realizacjĊ
tej reformy, lecz stworzyáaby podstawy
oczekiwania, Īe nie bĊdzie siĊ manipulowaü nią po kolejnych zmianach na
scenie politycznej Polski. Takie podejĞcie do reformy szkoáy pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązaü problemy interesującego nas tu sektora usáug
spoáecznych, istotnego dla przyszáoĞci
Polski, jej rozwoju ekonomicznego
i kulturalnego oraz wzmacniania toĪsamoĞci narodowej46. BĊdzie to Ğwiadectwem dojrzaáoĞci demokratycznej
III Rzeczypospolitej Polskiej.
Ksztaácenie i wychowanie dzieci,
máodzieĪy i dorosáych ma miejsce we
wszystkich krajach, w tym tych, których
wyniki edukacji są znacznie lepsze od
naszych. Niektóre z nich, to nasi unijni
partnerzy. Warto skorzystaü z doĞwiad-
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KONTERFEKTY

JAN EJANKOWSKI

PieniąĪkowska parafia
w latach drugiej wojny Ğwiatowej
czĊĞü trzecia
Obozy niemieckie na terenie
pieniąĪkowskiej parafii

N

iemcy, tuĪ po zajĊciu PieniąĪkowa, rozpoczĊli przygotowywaü projekt modernizacji odcinka szosy Kolonia Ostrowicka – PieniąĪkowo, gdzie byáo piĊü
bardzo ostrych zakrĊtów. Chcąc tĊ pracĊ wykonaü potrzebowali ogromu bezpáatnej siáy roboczej.
Po klĊsce Francji do niewoli niemieckiej dostaáo siĊ
mnóstwo Īoánierzy angielskich, szczególnie spod Dunkierki. To dla nich w Ostrowitem, tuĪ przy polnej drodze do
Luchowa, na obszarze w ksztaácie prostokąta postawiono
baraki wraz z zapleczem, a caáoĞü ogrodzono drutem kolczastym. W obozie umieszczono okoáo 500 jeĔców1. SáuĪbĊ
wartowniczą peánili Īoánierze Wehrmachtu. JeĔcy pracowali
niwelując teren pod nową szosĊ. Zbyteczną ziemiĊ rĊcznie
áadowali na duĪe role, które pchali po szynach w inne miejsce. Moja matka na polecenie wáadz niemieckich parzyáa dla
jeĔców herbatĊ. JeĔcy za poĞrednictwem MiĊdzynarodowego Czerwonego KrzyĪa otrzymywali paczki i czĊsto nam dawali czekoladĊ, a starszym papierosy, które byáy na kartki.
Sam otrzymaáem od nich ustne organki. CzĊsto w niedzielne
popoáudnie udawaliĞmy siĊ pod obozowy páot, przyglądając
siĊ, jak Anglicy grają w piákĊ noĪną, co wówczas byáo dla
nas nowoĞcią2. SáuchaliĞmy takĪe ich koncertów. Po pewnym czasie Niemcy nas przepĊdzili.
Anglicy pracowali aĪ do tragicznego wypadku, kiedy
na spinającego lory jeĔca zsunąá siĊ nagle zwaá ziemi. Staáo
siĊ to parĊ minut po godzinie piĊtnastej. Koledzy go rĊkami
odgrzebali i przenieĞli do sali w organistówce (tam mieszkaliĞmy), gdzie skonaá. Za kilka dni odbyá siĊ okazaáy pogrzeb Anglika z udziaáem anglikaĔskiego kapáana i wszystkich jeĔców. Kondukt wiódá z PieniąĪkowa aĪ do SmĊtowa,
gdzie na cmentarzu ewangelickim spocząá w grobie. Po wojnie zwáoki ekshumowano i przewieziono do Anglii3.

W rodzinnym albumie matki zachowaáo siĊ poĪóákáe
zdjĊcie z Anglikami z tamtych lat.
Po odejĞciu Anglików obóz niemiecki w Ostrowitem staá
siĊ zamiejscowym oddziaáem ciĊĪkiego, karnego wiĊzienia
w Koronowie koáo Bydgoszczy. Istniaá od początku 1943
roku do marca 1944 roku4. W obozie przebywaáo okoáo 200
wiĊĨniów w pasiakach i drewniakach na nogach. WiĊĨniem
m.in. byá Józef Kądzierski, syn Juliana z Luchowa5. Zabiedzeni wiĊĨniowie musieli ciĊĪko pracowaü, rozbijając máotami duĪe kamienie, które rĊcznie ubijali w nawierzchniĊ
szosy. CzĊsto oprawcy wymierzali im razy po grzbiecie, i to
ze skutkiem Ğmiertelnym, o czym w dalszej czĊĞci artykuáu.
Wieczorami ludzie w pryzmy Īwiru wkáadali chleb, ugotowane ziemniaki, owoce i inne produkty, by biedacy mogli
dalej Īyü.
Po kapitulacji Wáoch (3 wrzeĞnia 1943 r.), którą podpisaá
sĊdziwy marszaáek Pietro Badogio, czĊĞü wáoskich Īoánierzy
dostaáo siĊ do niemieckiej niewoli. To dla nich we Wáosienicy (b. posiadáoĞü „górnego” RaduĔskiego) powstaá obóz
jeĔców wáoskich. Pracowali oni przy zbiorze ziemniaków,
zwózce i ich kopcowaniu, przy kopaniu buraków cukrowych
i pastewnych, szczególnie na polach Niemców – Buscha we
Wáosienicy i Sonenberga w PieniąĪkowie6.
W latach 80. ubiegáego wieku w miejscu, gdzie przebywali jeĔcy angielscy i wiĊĨniowie polscy, powstaá, dziĊki
moim staraniom, fragment obozowego páotu ze skromną tablicą. WierzĊ, Īe to miejsce zostanie lepiej upamiĊtnione.

Ostrowite – upamiĊtnione miejsce obozu jeĔców
angielskich, a nastĊpnie obóz pracy przymusowej
dla Polaków w latach 1940-1943

KoĞcióá parafialny w PieniąĪkowie
w latach okupacji

P

JeĔcy angielscy przy pracy

42

o Ğmierci ksiĊdza praáata Gustawa Dziaáowskiego do
PieniąĪkowa z posáugą kapáaĔską dojeĪdĪaá z CzerwiĔska ks. Paweá Szynwelski. DojeĪdĪaá rowerem,
a w razie niepogody konną furmanką. I tak siĊ dziaáo aĪ do
mroĨnego poniedziaákowego poranka 17 stycznia 1941 roku,
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kiedy Niemcy aresztowali kapáana w plebanii i wywieĨli
do Dachau, gdzie byá „królikiem doĞwiadczalnym”7 aĪ do
koĔca wojny. NastĊpnie do PieniąĪkowa zacząá przyjeĪdĪaü
ksiądz Franciszek Bulitta (Niemiec) ze ĝwiecia, który decyzją biskupa gdaĔskiego Karola Marii Spletta zostaá biskupim komisarzem na powiat Ğwiecki, czyli miaá pieczĊ nad
wszystkimi parafianami w powiecie. Oprócz ksiĊdza Bulitty
do PieniąĪkowa przyjeĪdĪali: Nikodem Partyka i Stanisáaw
Krause ze ĝwiecia oraz werbista ojciec Jan Grycman z Górnej Grupy, i to na rowerze8. CzĊsto w naszym domu nocowali. Za wyjątkiem ksiĊdza Bulitty rozmawiali z nami po
polsku. Kiedy w niedziele byáa w PieniąĪkowie sprawowana
msza, wierni z Lalków do nas przychodzili i odwrotnie. Wraz
z kolegami sáuĪyáem im w czasie mszy ĞwiĊtej. Obowiązywaá caákowity zakaz uĪywania jĊzyka polskiego w koĞciele
i poza nim. Nie wolno byáo wprowadzaü zmaráego gáównym
wejĞciem do Ğwiątyni. Niemcy nakazali, by wszystkie polskie imiona i nazwiska zniknĊáy z cmentarnych nagrobków.
W niedzielĊ 7 wrzeĞnia 1941 roku zostaáem wraz z innymi dzieümi przyjĊty do Pierwszej Komunii ĝwiĊtej. MszĊ
ĞwiĊtą sprawowaá ksiądz Bulitta. My dzieci, jeszcze dobrze
nie znaliĞmy jĊzyka niemieckiego, dlatego od ksiĊdza otrzymaliĞmy kartki z pytaniami po niemiecku. Matka mi pytania
táumaczyáa, a ja wpisywaáem liczbĊ popeánionych grzechów.
Potem skromne przyjĊcie w domu, jeszcze dziĊki Bogu
z rodzicami i rodzeĔstwem9.
Po Ğmierci ksiĊdza Dziaáowskiego parafialne ksiĊgi
chrztów, Ğlubów i pogrzebów znajdowaáy siĊ w domu. Prowadziáa je moja matka, aĪ do 1 kwietnia 1945 roku, do momentu przybycia pierwszego powojennego proboszcza, ksiĊdza Karola Glamowskiego. Na podstawie danych zawartych
w ww. ksiĊgach udaáo mi siĊ zbilansowaü dane dotyczące
chrztów, Ğlubów i pogrzebów. Chrztów odbyáo siĊ 396. Najmniej w latach 1942-1944, bo wtedy mĊĪczyĨni byli w wojsku, na przymusowych pracach i w obozach. ĝlubów byáo
tylko 51, w 1944 tylko trzy. Pogrzebów – 267, w tym bez
ksiĊdza 13 (okres od 1 stycznia do 31 marca 1945 r.)10.
Pisząc o ciĊĪkim obozie karnym dla Polaków w Ostrowitem, nadmieniáem, Īe na pieniąĪkowskim cmentarzu
spoczywa prawdopodobnie trzech wiĊĨniów. Wiedziaáem, Īe jeden z nich zostaá najpierw skatowany, a potem
rozstrzelany. Wspólnie z matką zajĊliĞmy siĊ jego pochówkiem. Niemcy nakazali matce, Īe ma byü pochowany tuĪ przy
cmentarnym páocie i to bez Īadnego grobu. RobiliĞmy na tym
miejscu maáe kopczyki11, by to miejsce doczekaáo siĊ grobu,
i tak po wojnie siĊ staáo. Potem wszystko z biegiem lat poszáo w zapomnienie. Na początku lat 80. ubiegáego wieku rodzina zamordowanego rozpoczĊáa poszukiwania grobu syna
Walentego Konieckiego. Wiedzieli, Īe byá wiĊĨniem obozu
w Ostrowitem. Wraz z naczelnikiem urzĊdu Miasta i Gminy
Gniew przybyli do pieniąĪkowskiego proboszcza, który zajrzaá do ksiĊgi zmaráych, a tam pod
pozycją 20/1943 matka napisaáa:
Walenty Koniecki, zam. w Krone (Koronowo), ur. 3.11.1908 r.,
w rubryce causa mortis (przyczyna
zgonu) napisaáa: Erschssen. Lager
Osterwitt (rozstrzelany). O tym, co
napisaáa, nikomu z nas nie powiedziaáa. Dopiero po latach dowiedzieliĞmy siĊ, kim byáa matka…
DziĊki Bogu, Niemcy nie zajrzeli
do tej ksiĊgi.
Prawdopodobnie w czerwcu
1944 roku byliĞmy bierzmowani
w kaplicy w CzerwiĔsku z udziaáem ksiĊdza biskupa Spletta. Wraz Józefa Ejankowska

KMR

Wyciąg z ksiĊgi zmaráych

z kolegą Kazimierzem Lietzem sáuĪyáem mu we mszy ĞwiĊtej. Odwiedziá takĪe pieniąĪkowski koĞcióá i spoĪyá Ğniadanie w naszym domu. Nie goĞciá u Niemca Sonenberga, który
zarządzaá miejscową plebanką.
Kiedy front siĊ zbliĪaá po raz ostatni przybyá do PieniąĪkowa ks. Bulitta. Staáo siĊ to na początku stycznia 1945
roku. Udaá siĊ z matką do Ğwiątyni. StanĊli przed gáównym
oátarzem. W pewnym momencie kapáan rzeká do matki:
„Kiedy niemieckie wáadze wojskowe polecą pani opuĞciü
organistówkĊ, to proszĊ udaü siĊ do koĞcioáa i wrĊczonym
dziĞ kluczem otworzyü tabernakulum i zabraü NajĞwiĊtszy
Sakrament. UpowaĪniam Panią do rozdawania Ciaáa PaĔskiego wiernym. PrzebywaliĞmy wtedy wraz z innymi rodzinami u rolnika Dembka, mieszkającego niedaleko Lalków
i tam matka nas komunikowaáa12. Tam przebywaliĞmy do dnia
wkroczenia Sowietów. Miaáem wtedy 15 lat. Nigdy zapewne
nie zapomnĊ smutnego wydarzenia. TuĪ po wkroczeniu czerwonoarmistów na posesjĊ Dembka, jeden z nich zapytaá starca, która godzina. Ten z wielką uprzyjemnoĞcią wyciągnąá
z kamizelki záoty zegarek na áaĔcuszku, a tu raptem pytający
siáą go zabraá. W tym samym dniu Sowieci zabrali nam konia i wóz, páakaáem i báagaáem. Inaczej wyobraĪaáem sobie
Sowietów. WĞród nich byá jeden, który Ğwietnie mówiá po
polsku. Okazaáo siĊ, Īe jest ze Lwowa. To on oĞwiadczyá mi,
Īe w Polsce nie bĊdzie rządziá rząd londyĔski lecz lubelski,
bo jest „ludowy”, który juĪ wydaá polskie banknoty, wrĊczając mi na pamiątkĊ banknot o nominale 2 záote.
Jeden wróg odszedá, a drugi nadchodziá…
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
Przypisy:
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

Milewski J., Opalenie i okolice. Przewodnik turystyczny, GdaĔsk
1988, s.22.
Ejankowski J., O obozach niemieckich na ziemi gniewskiej, Nowiny
Gniewskie, nr 3/2003, s. 30.
Relacja Henryka Ejankowskiego, zam. w Królów Lesie.
Gáówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Obozy
hitlerowskie na ziemiach polskich w l. 1939-1945, PWN, Warszawa
1979, s. 337-355.
Spis ofiar wojny 1939-1945, zredagowany przez ksiĊdza Pawáa Szynwelskiego, SmĊtowo 1967, rkp. s. 43.
Ejankowski J., O obozach niemieckich na ziemi gniewskiej w latach
1939-1945.
Kotáowska R., Ks. Paweá Szynwelski. Ludzkie losy…, Mirotki 2009,
s. 12-12.
Spis koĞcioáów i duchowieĔstwa diecezji cheámiĔskiej 1947, Pelplin
1947.
Andenkem am Die Erste H. Kommunion Johannes Ejankowski (oryginaá w zbiorach autora).
Sporządzono na podstawie danych zawartych w ksiĊgach parafialnych.
Relacja siostry Felicji.
OsobiĞcie matka mnie komunikowaáa. Kiedy 30 maja 1973 roku
zmaráa, pragnĊáa spocząü na piaseckim cmentarzu. Ksiądz praáat
w homilii m.in. powiedziaá: „Jej Īycie moĪe byü godnym przykáadem
matki chrzeĞcijanki, której Pan Bóg w czasie wojny pozwoliá wiernym rozdawaü wáasne ciaáo pod postacią Hostii ĝwiĊtej”.
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OD IZBY PO MUZEUM

DARIUSZ PAãKOWSKI

Co nieco o rzeĨbiarzach
Okiem Dariusza P.
Nosiá Noszony Wilk razy kilka
– za chwilĊ znoszonego poniosą i wilka!

O

d stuleci karmią nas gotową wiedzą nauczyciele,
autorytety oraz ich dzieáa Īycia. Prosimy: „Powiedz
nam wszystko, co wiesz. Powiedz o tym, co znajduje siĊ za górami a co jest poza ziemią?”. A otrzymana odpowiedĨ zadowala nas. Oznacza to, Īe Īyjemy sáowami, tak jakby
,,z drugiej rĊki”; Īyjemy tym, co nam ktoĞ powiedziaá. Stale
jesteĞmy pod przymusem sytuacji, jaką tworzy nasze Ğrodowisko, przy czym jesteĞmy wynikiem wszelkiego rodzaju wpáywów i nie ma w nas niczego nowego, niczego oryginalnego,
pierwotnego i jasnego. Dlatego zawsze zaczynam od zdania
– odrzuü autorytety. Szukaj wáasnej legendy, prawdy o sobie samym. W religiach Wschodu wyraĪanie wątpliwoĞci jest czymĞ
nad wyraz wskazanym, a stawianie pytaĔ uznaje siĊ wrĊcz za
konieczne. Musisz pytaü, by odnaleĨü prawdĊ dla siebie. KaĪde kolejne pytanie, zradza nastĊpne i tak aĪ do oĞwiecenia.
Lecz w religiach cywilizacji Zachodu powątpiewanie staje siĊ
oznaką twojej sáaboĞci. Zaczynają wmawiaü ci, iĪ jesteĞ opĊtany przez siáĊ nieczystą, a powątpiewanie w ich pojĊciu jest
domeną szatana. Zatem musiaáem opuĞciü miasto, co w ogóle
nie oznacza, Īe zapomniaáem o tych prawdziwych i pierwszych
rzeĨbiarzach mojej duszy. Wszak, ,,Oni’’ przecie przez Boga
stworzeni na pociechĊ dzieciom. WiĊc kto w Skarszewach tak
piĊknie potrafiá rzeĨbiü poetów Īycia? …ChcielibyĞcie siĊ dowiedzieü? …Zapraszam.
PiĊknym sáowem wstĊpnym ozdobiá jedną ze swoich
prac pan Wiesáaw Brzoskowski – „RoĞliny uszlachetnia siĊ
przez uprawĊ, ludzi przez wychowanie”. Lecz szczĊĞciarzami mogą poczuü siĊ tylko ci, którym byáo w przydziale
dostaü siĊ pod opiekĊ dobrych pedagogów. Taki jest temat
dzisiejszej rozprawy. WáaĞciwie, kiedy bĊdĊ mógá juĪ postawiü kropkĊ po ostatnim zdaniu, pokaĨny kamieĔ spadnie mi
z serca. I tak myĞlĊ, Īe caákiem lekko bĊdĊ mógá schodziü
z tego Ğwiata. To wzniosáy i szczególny moment, móc powiedzieü – dziĊkujĊ, tym wszystkim, którym byáo dane doczekaü
takiej chwili, choü byáa najmniej oczekiwana. Na pewno nie
bĊdĊ rozrzutny w sáowach, a oszczĊdnie je rozdzielaá, aby
tylko nie umniejszaü tym, którzy swoim peánym oddaniem
i z sercem na dáoni przejĊli dáuto z rąk rodzica. Subtelny początek obróbki máodego charakteru. RzeĨbili, ksztaátując
niewyobraĪalnie oporny kruszec, ukazując duszy jej moĪliwoĞci oraz ograniczenia. Ukazali tą ĞcieĪkĊ, po której powinienem dąĪyü do celu. Powiadaá jeden z rzĊdu moich rzeĨbiarzy, ksiądz Józef Janiszewski: „JeĞli bĊdziesz jeĞü tylko
buáki, to wkrótce oglądaábyĞ Ğwiat przez zaporĊ mączną.
Nie moĪna Īyü tylko konsumpcją i wiecznie kombinowaü,
jakby tu zrobiü, Īeby na te ĞwieĪe buáki zawsze starczyáo,
…a broĔ BoĪe, obsunąü siĊ do poziomu czerstwego chleba. Pokarm dla duszy, jest niemniej waĪnym czynnikiem dla rozwoju
ludzkoĞci, jak woda chleb i Ğwiatáo”. Józek ostro zacząá drąĪyü
dáutem mój mózg, nie biorąc poprawki na jego delikatną strukturĊ, porowatoĞü i podatnoĞü zarazem, lecz dziĊki niemu i jego
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biblioteczce, wiem, Īe czáowiek nie powinien ograniczaü siĊ
do zakupu taniej kopii jakiegoĞ obrazu w Ikei, bo to za maáo.
NaprawdĊ, o duĪo za maáo! Ksiądz Józek byá geniuszem, zatem, dziĊki niemu nie staáem siĊ niewolnikiem jakiejkolwiek
religii.
Ale powinienem skáadnie przejĞü do początków i pierwszych ruchów dáuta. Pierwszej klasy nie mam co wspominaü. To byáo w starej szkole nr 2 pod opieką pani RepiĔskiej. Máoda i chyba áadna, gdyĪ z Īalem przenosiáem siĊ
z tornistrem do szkoáy nr 1. Natomiast gdy ujrzaáem, Īe wraz
ze mną przenieĞli KrysiĊ M. wszystkie cierpienia spáynĊáy po
mnie jak po kaczce. Jeszcze nie wiedziaáem, Īe áadną wychowawczyniĊ RepiĔską, moĪe zastąpiü coĞ znacznie smaczniejszego. W tamtych czasach jeszcze nie byáy spopularyzowane
okrzyki wyraĪania zachwytu w stylu angielskim – Wow! Gdyby, miaáo to miejsce dzisiaj, tak pewnie bym zareagowaá po
wkroczeniu do klasy pani Krystyny, wtenczas jeszcze Zaborowskiej, obecnie Wieckiej. To nic, Īe po chwili nastąpiáoby
powszechne, …Klacz!!!... Noo! ... GdyĪ „lekką” miaáa rĊkĊ
nasza pani. Te niuanse miaáy siĊ jednak nijak do caáoksztaátu. Byáem mocnym zawodnikiem i kolejna sonata Chopina
w zupeánoĞci rekompensowaáa, lecząc rozdarte serca. Znikaáy
wszelkie niesnaski, kiedy unosiáa przykrywĊ pianina. – Mróz
siwiutki, szklarz wytrwaáy nocą raz kaáuĪe szkliá, gwiazdy siĊ
z majsterka Ğmiaáy, záoty ksiĊĪyc z niego drwiá. – To byáa pierwsza piosenka, którą mogáem przy akompaniamencie pianina pani
Wieckiej zaĞpiewaü. OczywiĞcie, póĨniej byá Chór, i juĪ tradycyjne wystĊpy w dniu 8. marca dla paĔ w ratuszu. Byáy nawet
pączki dla najlepszych. Kolejne próby zauroczenia mojej muzycznej wraĪliwoĞci mandoliną zakoĔczyáy siĊ fiaskiem. Konflikt potrwaá dáuĪej, lecz nie miaá on wpáywu na przekazywane
wartoĞci, po za tym wszyscy cháopcy kochali naszą panią KrysiĊ. Nie byáo takiego, który by siĊ nie pociá, kiedy wchodziáa do
klasy. Z pewnoĞcią nieznoĞnie dokuczaáo to tym wyroĞniĊtym
z ostatnich áawek. PamiĊtam, jak któregoĞ dnia powiedziaáem
do Reni RoĪek, Īe oddam jej swoje jabáko, jak wpuĞci mnie
na swoje miejsce do pierwszej áaweczki. Punkt obserwacyjny
w drugiej nie byá zadowalający. Renata siĊ zgodziáa, ale poprosiáa o drugie jabáko dla koleĪanki z tej samej áawki, Ani KamiĔskiej. I tak biegaáo siĊ po szkolnych ogródkach, w poszukiwaniu jabáka grzechu. Istotną prawdą jest jednak to, iĪ nie byáoby
muzykującego Daraszka, bez pierwszego profesora muzyki.
DziĊkujĊ. Po pani Wieckiej, to chyba juĪ w V klasie przejĊáa
dáuto pani Bernadeta Burczyk. Nie ulega wątpliwoĞci, to jej
zasáuga, iĪ mogĊ dzisiaj do Was tak sobie pisaü. Na pewno,
gdyby jeszcze byáa wĞród nas, dla niej zadedykowaábym swoją powieĞü „8 dni w ramionach Boga”. Wiedziaáa, Īe miaáem
ambicje dorównaü dziadkowi, który byá pierwszym, moĪe nie
jedynym czytelnikiem, któremu udaáo siĊ przeczytaü tyle ksiąĪek, ile w ówczesnym czasie byáo pozycji na stanie w Miejskiej
Bibliotece. Tak poinformowaáa mnie pani Brygida, prowadzą-
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ca placówkĊ. Czyli czytaáem nie tylko lektury obowiązkowe,
ale wszystkie pozycje znajdujące siĊ w programach nauczania
dla máodzieĪy szkolnej, przez co miaáem taryfĊ ulgową. Tak
myĞlĊ. Na pewno, kaĪdy z nas ma takich swoich faworytów.
Jeden lubiá pana od geografii, inny zaĞ od historii i Īadna
w tym dziwota.
PrzedstawiĊ dwóch kolejnych Panów, zanim przejdĊ do
tych mistrzów dáuta, których wszyscy kochali bez wyjątku.
I to na pewno nie byáo za seksapil, nie za talent do czegoĞ
specjalnego i na pewno nie za urodĊ, powierzchownoĞü, tylko za okazane serce. NastĊpna osoba, to pan Roman SkibiĔski. Dlaczego? Nie wiem, jak on to robiá, ale ten czáowiek byá
w stanie nauczyü mnie wszystkiego. Jego wykáady byáy dla
mnie przejrzyste, a sposób nauczania w 100% efektywny. Pewnego dnia zachorowaáa pani od matematyki. Sama matematyka
byáa dla mnie jednym wielkim dramatem. Nic nie rozumiaáem,
a w gáowie przewodziá kompletny chaos. Pan Roman przejąá
paáeczkĊ i nastąpiáo tak zwane olĞnienie. Tak táumaczyá, iĪ nie
byáo moĪliwoĞci nie uchwyciü sedna najbardziej skomplikowanych równaĔ. Sáowa wspieraá manieryczną, widowiskową
gestykulacją, a zamaszystoĞü ramion zawsze koronowaáa sukcesywnoĞü ostatniego przekazu. Miaá taką ambicjĊ dotrzeü do
kaĪdego i nie pozwoliá sobie na nieuwagĊ uczniów. Absolutny
tyran, który zadowoliá siĊ tylko wówczas, gdy klasĊ opuszczali
uczniowie z jego peánym przekazem w gáowach. Udowodniá
mi tym, za co byáem mu wdziĊczny, iĪ nie ja byáem gáupcem,
a raczej tamta, niewáaĞciwa osoba, na niewáaĞciwym miejscu.
To taki dylemat nie tylko wielu szkóá na Ğwiecie, ale równieĪ
tych naszych, lokalnych. WeĨmy dla przykáadu takie Technikum Rolnicze w Bolesáawowie. NiegdyĞ, wyjechaá czáowiek
w gáąb Polski i tam dowiadywaá siĊ o wybitnych osiągniĊciach szkoáy. Przeglądam starą prasĊ i tutaj równieĪ natychmiast rzuca mi siĊ w oczy wspaniaáoĞü minionych lat oraz
osiągniĊcia tamtych ludzi. CytujĊ: „O godzinie 23. na stadionie odbĊdzie siĊ barwne widowisko obrzĊdowe pn. Sobótki Skarszewskie w wykonaniu zespoáów tanecznych
Technikum Rolniczego w Bolesáawowie pod kierownictwem mgr Lidii Kolwas, w reĪyserii Jana WáaĞniewskiego
i opracowaniu muzycznym Antoniego Sutowskiego. NastĊpnie przy dĨwiĊkach zespoáu Quadro „odbĊdzie siĊ zabawa taneczna na wolnym powietrzu. Itd.”. Koniec cytatu. NastĊpny
fragment pochodzi z innego roku, i podpowiada nam, Īe to nie
byá chwilowy, jednorazowy wzlot. Fragment cytatu: „Ponad
5 tys. osób przybyáo w sobotĊ wieczorem na stadion w Skarszewach, by podziwiaü piĊkne widowiskowo obrzĊdowe pn.
Sobótki Skarszewskie, przygotowane przez T.R. w Bolesáawowie. W Ğwietle reflektorów i ognisk na murawie wystąpiáo 140
dziewcząt i cháopców. To wspaniaáe widowisko przygotowaá
zespóá w skáadzie: Lidia Kolwas, Jan WáaĞniewski i Antoni
Sutowski”. Koniec cytatu. Czy, podąĪacie za mną? Czy widzicie, tak jak ja widzĊ te piĊkne dziewczĊta z wiankami na
gáowach. Okoáo 200 wianków lĞniących w blaskach Ğwiec
páynĊáo Wietcisą, by oznajmiü Ğwiatu, jak piĊknie umieją siĊ
bawiü Sáowianie w Skarszewach. Takie monumentalne dzieáa przygotowywali pod bacznym okiem administratora szkoáy
absolwenci Technikum Rolniczego. Ten gigantyczny spektakl
to nie jest jakaĞ literacka fikcja redaktora z „Gáosu WybrzeĪa”,
a najprawdziwszy reality show, który miaá miejsce kaĪdego roku
na stadionie. Gigantyczny, bo nie áatwo upleĞü 200 wianków,
i przygotowaü prawie tyle samo sáowiaĔskiego odzienia.
Gdzie zapodziaáa siĊ ta wspaniaáa tradycja, prowadzona
przez zarządców szkoáy? Uszáa, zaraz po pojawieniu siĊ nowych, rozleniwionych, nie kreatywnych administratorów?
Szkoda!… Bo to niezaprzeczalnie wielka strata Īywego
obcowania z obyczajowoĞcią. Naszą obyczajowoĞcią! Zatem, czy, noszony stan administracji nie ulegá przypadkiem
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znoszeniu, co rusz to obciąĪany sprawami ocierającymi siĊ
o rozbrzmiewające zewsząd skandaliczne niegodziwoĞci. Dlaczego, pozwalacie na to? Dlaczego, tak nagle wszystkim staá
siĊ obojĊtny stan obecnego znoszenia. Wszak, naturalnym odruchem sprawy byáoby zrzuciü znoszony, niesprawdzający siĊ
marazm, i powróciü do dawno zatraconego prestiĪu. Nie tylko
z opowiadaĔ wielu ludzi wynika, Īe kiedyĞ byü absolwentem
Bolesáawowa brzmiaáo Super dumnie.
Pierwszy rok sáuĪby wojskowej odbyáem w Olsztynie. Mój
zespóá muzyczny z J.W. …Podawaü numeru nie mogĊ, zabronione, zostaá zamówiony do klubu medyka, Bimanol”, gdzie
razem z „Trzecim oddechem Kaczuchy” mieliĞmy za zadanie
uatrakcyjniü nockĊ studentom Akademii Rolniczej z Olsztyna.
OczywiĞcie peána gala, przemówienia, proporczyki, puchary
i medale, i nagle dopada uszu …wowa, koáo Skarszew. Mnie,
to jakby koĔ kopnąá, a oni uporczywie dalej, Īe z stamtąd przybywają najlepsi studenci. Jednym sáowem, przyszáoĞü polskiego rolnictwa. Ale byáem dumny! Od razu przyznaáem siĊ, z jakiej to ja prowincji przybyáem do Olsztyna. PoniewaĪ miaáem
juĪ ĪonĊ, po roku sáuĪby mogáem przenieĞü siĊ bliĪej domu,
i wylądowaáem w GdaĔsku. I znowu zespóá muzyczny, i znowu
akademie, bankiety itp. Z okazji 41. rocznicy LWP zaproszono nas do ,,rolniczaka” w Owidzu. I jak myĞlicie? No pewnie,
Īe tak! Znowu T. R. Bolesáawowo chwalone pod niebiosa tak,
jakby w Owidzu nie mieli zielonego pojĊcia i nigdy nie sáyszeli o nowoczesnych systemach agro- gospodarki, bio- hodowli
itp. Nie chcĊ siĊ powtarzaü, zakoĔczĊ tylko kwestiĊ zachĊtą do
odwiedzin mojego bloga na Facebook, gdzie zawsze staram siĊ
kaĪdą historiĊ dokumentowaü fotografiami. Zawsze znajdą siĊ
niedowiarkowie, którym prawda o takim zabarwieniu zdaje siĊ
bĊdzie nie do przyjĊcia.
Czas, bym przeszedá do porzuconych rzeĨbiarzy. Kolejnym szkolnym autorytetem byá pan od fizyki, choü sama
fizyka z matematycznym pokrewieĔstwem, czyli wszelkimi
obliczeniami wzorów, byáa wtenczas dla mnie niedostĊpną, czymĞ bardzo skomplikowanym. Podobnie, miaáo siĊ
z chemią. UĪyáem sáowa autorytet, ale máodzi ludzie ciągle
szukają wzorca doskonaáego, nadającego siĊ do naĞladowania, i tak sądzĊ, iĪ nie byáem w tym odosobniony, i Īe
pan Józef Breska speániaá te wszystkie wymogi dla máodej,
mĊskiej szkolnej spoáecznoĞci. Oprócz fizyki, przysposabiaá
przecieĪ nas do mĊskiego zajĊcia, przekazując jak wbijaü
gwoĨdzie do deski tak, aby przed czasem siĊ nie zginaáy. To
teĪ jest pewnego rodzaju energia, która jednemu odpowiada,
a drugiemu nie. Z tamtej powagi emanowaáa wielka dawka
humoru, która dyskretnie podpowiadaáa, jakim czáowiekiem
moĪe byü poza murami szkoáy. I to imponowaáo. W takich
ocenach, rzadko siĊ mylĊ, choü to wiek, w którym przechodziliĞmy przez fazĊ syndromu nieidealnego ojca. ChcielibyĞmy jego pozycjĊ w Ğrodowisku kolegów idealizowaü, lecz
codzienne zachowania wykluczają i nie pozwalają dostrzegaü w rodzicu „Supermana”. To są powody, dla których rola
naszych nauczycieli przerasta niekiedy ich moĪliwoĞci i nie
rzadko ich przesáania zmierzają w odwrotnym kierunku ukazując ich próĪne zatapianie siĊ w materializmie. Taki skowyt
szczura na zakrĊcie, w poĞcigu za brudnym, niegodziwie
zdobywanym pieniądzem. Takie uwidocznienie niedoskonaáoĞci u ludzi ksztaátujących charaktery máodym ludziom to
prawdziwa tragedia. WielorakoĞü wad skrywana pod páaszczykiem narzuconych sobie zasad etyki zawodowej, przemierzają bezwstydnie korytarzami czyniąc wiele záa, bo nie
ma lepszych obserwatorów, jak máode, Īądne poznania Īycia
dusze nieskaĪonych, niewinnych uczniów. Ja moĪe umiaábym takie przypadki rozgrzeszyü, ale czy oni sami umieją
spojrzeü na siebie w lustrze? Wszczepiane prawo moralne na
lekcjach wychowania obywatelskiego przez kogoĞ, kto dzisiaj
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sprzedaje trawĊ wzbudza nie tylko niesmak (bynajmniej nie
mowa tutaj o tej trawie rosnącej na wiadukcie do Borów Tucholskich). I tak doĞwiadcza nas Īycie, rzucając cieĔ ogromnych skandali, które gdzie jak gdzie, nie powinny znaleĨü
miejsca w szkoáach. Nie moĪe byü dopuszczalne, aby uczniowie czytali na przeróĪnych portalach, Īe ich dyrektor szkoáy, wzór moralnoĞci zamieszany jest w produkcjĊ jakiegoĞ
spirytusu, czy teĪ zaraz potem uchyla siĊ od opáat za wodĊ,
usiáując tym samym wystrychnąü PaĔstwo na Dudka. To nie
o takich wartoĞciach powinien dowiadywaü siĊ z mediów absolwent takiej, czy innej szkoáy. A niechby nawet miaáa byü
to nieprawda, mimo wszystko taki uczeĔ wolaáby poczytaü,
bo tyle jeszcze umiaáby znieĞü, Īe jego profesora posądzają
o zakupienie doktoratu na czarnym rynku. MoĪe dziwnie by
zareagowaá, moĪe nawet piĊĞcią pogroziá w kierunku chorej,
zawistnej obsesji. Ano, wáaĞnie! Skoro, juĪ jestem przy tym
temacie. Gdyby, ktoĞ przypadkiem wysáaá do mnie e- maila
i w nim czytaábym o przeprowadzonych próbach z bombą
wodorową za miastem w kiskulach, to jestem gotowy daü
temu wiarĊ, zwaĪywszy fakt, iĪ chemiĊ w Skarszewach wykáadaá przecieĪ Zdzisáaw Papierowski. Czyli, wszystko jest
moĪliwe, a kiedy jeszcze doáączymy do caáoĞci regionalne talenty budujące w stodole helikoptery, to mamy peány zestaw
moĪliwoĞci Ja – pana. Co zaĞ siĊ tyczy podwaĪania doktoratu
naszego Burmistrza, zjawisko jest niczym innym, jak tylko
solą w oku plugawej opozycji! To coĞ jest znacznie gorszego
od plugastwa i temu wiary daü nie sposób. To nic innego, jak
kolejne wtrĊty tych, którzy siedzą za dnia przy Burmistrzu
i faászywie áypią Ğlepiami. Dariusz Skalski jest zbyt ambitny
i uparty, aby zniĪyü siĊ do takiej áatwizny. Tego nie zrobiáem
nawet ja, gdzie okolicznoĞü miaáem sprzyjającą i gdzie mógábym z papierkami zaszyü siĊ gdzieĞ w augustowskim. Kochani! Taka hochsztaplerka zawsze znajdzie swoje zakoĔczenie
i zdaje siĊ nie wiedziaá o tym tylko Dyzma.
Jak widaü, jeszcze wielu dorosáych potrzebuje opieki zdolnego pedagoga. Nie trzeba siĊ tego wstydziü, tylko
z pokorą przyjmowaü nauki, które piĊknie serwuje Dariusz
Skalski, a które odnalazáy wáaĞnie swój początek w sáowach
ksiĊdza biskupa prof. ChrzeĞcijaĔskiej Akademii Teologicznej dra hab. Marcina Hintza: … „JeĞli bĊdziemy notorycznie wycinaü sferĊ kultury, nauki, to wychowamy pokolenia,
które nie bĊdą w stanie braków w tych sferach nadrobiü”.
Mam nieodparte wraĪenie, iĪ wspomniany problem jest juĪ
od dawna w stadium zaawansowania. Kiedy pisaáem, nie
tak dawno o zaczynie nowej kultury, to warto podkreĞliü,
iĪ wywiad z ksiĊdzem biskupem jest dobrym przykáadem
nadchodzącej nowej epoki – powrotu umiejĊtnoĞci wspólnego bycia ze sobą, jest wspaniaáym początkiem kulturowych
zmian, powrotu, utraconego naturalnego stanu tolerancji religijnej. To wszystko juĪ niegdyĞ byáo u nas.
Na zakoĔczenie co nieco o rzeĨbiarzach, których kochali
wszyscy. Nasz kochany „wujek” mgr Sąsiadek jest wáaĞnie
takim mistrzem, a jeszcze nieco wczeĞniej przed nim, Alfons Przybielski. NiegdyĞ prywatnie udzieliá mi pierwszych
lekcji historii naszego miasta. Od niego mogáem usáyszeü,
w których miejscach i gdzie w máodoĞci spijaá kawĊ i w których restauracjach zjadaá obiady. Z panem Sąsiadkiem byáo
zupeánie podobnie. Byli to ludzie pozbawieni nerwu i z bezgraniczną cierpliwoĞcią. Przez 8 lat nie udaáo mi siĊ zaobserwowaü chwili irytacji, lub znuĪenia pracą. Z sercem na dáoni,
a co byáo przejmujące do szpiku miaá to serce dla wszystkich,
bez ohydnego wyróĪniania tych najzdolniejszych. Nie miaá
problemów nawet przebywania z uczniem poza obowiązkowymi godzinami pracy. Miaáem okazjĊ poznaü ojca w domu
naszego „wujka” i wysáuchaü opowiadaĔ z okresu okupacji
miasta. To są takie chwile, które zbliĪają ludzi do siebie i na
zawsze pozostają w pamiĊci. DziĊkuje za to, Īe byli.
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Regina Matuszewska urodziáa siĊ 30 lipca 1929
roku we wsi àączki na Kurpiach. Od najmáodszych lat
interesowaáa siĊ kulturą ludową. PasjĊ tĊ przytáumiáo
opuszczenie ziem rodzinnych – juĪ z zaáoĪoną wáasną
rodziną przeprowadziáa siĊ na Pomorze GdaĔskie,
na Kociewie, do wsi Czarny Las. UĞpiona „kurpiowska dusza” obudziáa siĊ, gdy przeszáa na zasáuĪoną (po
wielu latach ciĊĪkiej pracy na roli) emeryturĊ. Najpierw nieĞmiaáo – wycinanki, potem obrazy, rzeĨbione Ğwiątki – powstaá nawet kilkumetrowej wielkoĞci
Anioá StróĪ na Oátarz Papieski. W koĔcu przyszedá
czas na wiersze, na róĪne okazje, pisane czĊsto pod
wpáywem chwili, wiersze wyraĪające podziw dla natury, wiosek, miast i Īyjących w nich ludzi...

REGINA MATUSZEWSKA

OpatrznoĞü
DziĊki Ci moja opatrznoĞci, Īe siĊ obudziáam
W jasnoĞci brzasku senne mary pogubiáam.
Co dzieĔ coĞ nowego do oglądania i do podpatrzenia.
I w polu, i w ogrodzie, w powietrzu i na wodzie.
Wszystko roĞnie, olbrzymieje, zakwita i jaĞnieje.
Gdy dostrzegamy te wszystkie zjawy naturalne,
To widzimy wielkie zjawisko jakby nierealne.
Te cudownoĞci, które siĊ dzieją wiosną i wĞród lata
Są jakby wielką tajemnicą, doznaną i nie z tego Ğwiata.
Nie tak dawno wszystko byáo zastygáe, umaráe jak suche,
Zasypane Ğniegiem, nagie, samotne i gáuche.
Mrozy byáy tak wielkie, drzewa pĊkaáy z áoskotem,
Lody skuáy trawy, roĞliny leĪaáy pokotem.
I tylko inny wiatr zawieje i o innej porze,
I o dziwo – wszystko siĊ budzi, jakby po narkozie.
Czy nie jest cudowne to odradzające siĊ zjawisko,
Co byáo sáabe, martwe, suche – dziĞ oĪyáo wszystko.
OĪywia, zielenieje, rozrasta, zapuszcza korzenie,
Wypuszcza pączki, kwiaty, owoce, zamierza rozrzuciü
nasienie.
KaĪda roĞlinka ma swoje zadanie na tej ziemi.
Potrzebne dla ludzi, dla ptasząt i wszelkiej zwierzyny.
OpatrznoĞü nasza wszystko to tak mądrze urządziáa,
ĩeby byli wszyscy dla wszystkich i Īeby rĊka rĊkĊ myáa.
My musimy wszyscy wĪyü siĊ w roztropnoĞci,
By nie zaprzepaĞciü darów opatrznoĞci.
1996
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Broniá tczewskich mostów
Walenty Faterkowski (1912-2013)
Dnia 7 kwietnia 2013 roku w wieku 101 lat zmarä honorowy obywatel Tczewa, Walenty Faterkowski. 1 wrzeĈnia 1939 roku broniä tczewskich mostów na
WiĈle przed atakami wojsk niemieckich.

W

alenty Faterkowski urodziá siĊ 25 stycznia 1912
roku w CheámĪy. MaturĊ zdaá w Gimnazjum
Kopernika w Toruniu, a nastĊpnie podjąá pracĊ
w UrzĊdzie Skarbowym w WąbrzeĨnie. PóĨniej zostaá wcielony do wojska. Trafiá do 66 Kaszubskiego Puáku Piechoty
im. Józefa Piásudskiego, a praktyki oficerskie odbyá w 2 Batalionie Strzelców w Tczewie. W 1937 roku otrzymaá stopieĔ
podporucznika rezerwy. Po wyjĞciu z koszar skierowano go
do pracy w UrzĊdzie Skarbowym w Tczewie. Nie pobyá tam
jednak dáugo. W 1938 roku Faterkowskiego zatrudniono
w Kasie Chorych w Tczewie, w której pracowaá do mobilizacji. 24 sierpnia 1939 roku powróciá do sáuĪby w 2 Batalionie Strzelców w Tczewie.
Kiedy wybucháa wojna W. Faterkowski jako jeden
z najlepszych oficerów rezerwy zostaá wyznaczony przez
dowódcĊ ppáka Stanisáawa Janika na najbardziej eksponowany odcinek obrony mostów. Byá dowódcą drugiego plutonu w pierwszej kompanii drugiego Batalionu Strzelców. To
na nim spoczywaáo zadanie obrony wschodniego przyczóáka
mostów w Tczewie przed atakiem hitlerowskim. Dziaáania
Īoánierzy, którymi dowodziá miĊdzy innymi Faterkowski
uniemoĪliwiáy hitlerowcom przechwycenie strategiczne
waĪnych mostów na WiĞle, co miaáo duĪe znaczenie dla dalszej wojny obronnej caáej Polski.
– Z chwilą kiedy spadáy pierwsze bomby, zaraz zaczĊáa
strzelaü artyleria – wspomina Walenty Faterkowski. – Jeden pocisk przeszedá nawet przez ĞcianĊ budynku, w którym
przebywaáem z Īoánierzami. Od razu zrobiáa siĊ wrzawa.
ĩoánierze krzyczeli: gaz, gaz i zaczĊli zrywaü maski. Nie
byáo sáychaü mojego gáosu. Wyciągnąáem wiĊc pistolet i kilka razy wystrzeliáem w powietrze. Dopiero to spowodowaáo,
Īe grupa siĊ uspokoiáa.
Faterkowski byá jednym z pierwszych Īoánierzy II Rzeczypospolitej, który przyjąá na siebie ogieĔ wroga i mĊĪnie
stawiá mu czoáa. Jako jeden z niewielu dowódców biorących
udziaá w kampanii 1939 roku wypeániá swoje rozkazy do
koĔca. Odpieraá ataki niemieckie pod ogniem artylerii ciĊĪkiej z okolic Malborka od godziny 4.45 do okoáo 5.30, nastĊpnie na rozkaz dowódcy wycofaá siĊ wraz z plutonem do
rowu strzeleckiego po stronie zachodniej, gdzie po wysadzeniu mostów zwalczaá próby przeprawy przez WisáĊ wojsk
niemieckich do godziny 19.00. Nie ma wątpliwoĞci, Īe to na
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nim i Īoánierzach jego plutonu spoczywaáa wtedy najwiĊksza odpowiedzialnoĞü.
Atak Īoánierzy niemieckich zostaá odparty.
Podczas wojny walczyá takĪe w okolicach Grupy i ĝwiecia. PóĨniej trafiá do niemieckich obozów jenieckich, w których trzymani byli oficerowie wziĊci do niewoli w czasie
dziaáaĔ wojennych. Przebywaá m.in. w oflagu w Lubece.
Wyzwolony zostaá przez wojska amerykaĔskie 2 kwietnia
1945 roku i okoáo rok póĨniej repatriowany do kraju przez
aliantów. Kiedy trafiá do Polski, udaá siĊ do Kielc, gdzie
mieszkaáa jego Īona.
Wspólnie postanowili jechaü na ziemie odzyskane. Ich
Īycie zupeánie siĊ wtedy odmieniáo. Faterkowski otrzymaá
posadĊ gáównego ksiĊgowego w Zespole Fabryk DolnoĞląskich w Nowej Soli (póĨniejsze DolnoĞląskie Zakáady Metalurgiczne „DOZAMET”). Pracowaá tam w latach 19461978. Uczyá takĪe w technikum odlewniczym w Nowej Soli
przez 12 lat. Peániá funkcjĊ wicedyrektora Stowarzyszenia
KsiĊgowych oraz biegáego sądowego z dziedziny ksiĊgowoĞci. Na emeryturĊ przeszedá w 1978 roku. W tym czasie,
w 1972 roku, byá proponowany przez wspomnianego pák.
Stanisáawa Janika do odznaczenia Orderem Wojennym
KrzyĪa Virtuti Militari. JednakĪe wniosek zostaá wstrzymany przez komórkĊ PZPR zakáadu pracy Faterkowskiego.
Na stanowisku gáównego ksiĊgowego w tym zakáadzie
przepracowaá 32 lata. Walenty Faterkowski otrzymaá równieĪ medal „Pro Memoria” przyznany przez Prezydenta
Polski Lecha KaczyĔskiego. Podobnie uczynili: marszaáek
senatu, marszaáek sejmu, minister infrastruktury, minister
kultury i dziedzictwa narodowego, minister finansów, prezes zarządu PKP i dowódca Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Otrzymaá awans na stopieĔ kapitana. MieszkaĔcy
Tczewa w trakcie obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny
Ğwiatowej nadali mu tytuá Honorowego Obywatela Miasta,
a nowosolska rada uhonorowaáa go listem gratulacyjnym.
Faterkowski jest autorem dwóch ksiąĪek. Pierwsza poĞwiĊcona DZM „Dozamet”, w której autor omówiá swoją
drogĊ do Nowej Soli, okres pracy w zakáadzie od czasu
jego uruchomienia w 1946 roku do czasów rozkwitu w poáowie lat 70. Druga, „Wspomnienia wojenne i powojenne
Walentego Faterkowskiego”, na bazie której powstaá ten
artykuá.
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PodróĪ koĔczy siĊ w domu
czyli o „MIEJSCU NA ZIEMI i innych drobiazgach”
Andrzeja Grzyba sáów kilka

I

znowuĪ mamy tomik Andrzeja Grzyba! OczywiĞcie, prozatorski. Tylko Īe chociaĪ z „Prozami maáymi i mniejszymi” i potem z opowiadaniami „ĝcieĪką przez las”
na pisarską przygodĊ wyruszyá, by potem z prozatorskimi
impresjami w „Niecodzienniku pomorskim” siĊ zmagaü, to
dopiąá swego i powieĞciowym „Janem Konradem” zadziwiá.
Ale Andrzej Grzyb nie byáby sobą, gdyby z poetyckiego sáowa w ogóle zrezygnowaá. Stąd nie tylko w „ZapiĊknej” jego
poetycki wygáos moĪna byáo wyczuü, ale takĪe w ostatnim
prozatorskim tomiku. Takie juĪ Andrzeja Grzyba „miejsce
na ziemi” i taki jego artystyczny konterfekt.
„Miejsce na ziemi i inne drobiazgi” trafiáo na ksiĊgarskie
póáki niedawno i kartki tego zbiorku prozatorskich impresji
są jeszcze ciepáe, zaĞ grafiki Dahlberga czynią tutaj sáowo
codziennie baĞniowym. A kiedy wszystko od motta z „Przechadzki” Roberta Walsera tu siĊ zaczyna, wiadomo, Īe droga
jest naszym czáowieczym przeznaczeniem i tylko od nas zaleĪy, jakie bĊdzie to nasze wĊdrowanie przez Īycie – aktywne, ciekawe i fascynujące, czy morząco nudne. PoniewaĪ
u Grzyba, jak czytamy w pierwszej sekwencji tego tomu,
nawet nieudane próby opowieĞci, okazują siĊ warte odnotowania i pamiĊci, wiĊc o tym ostatnim trzeba zapomnieü.
MoĪna by pomyĞleü, Īe przecieĪ to tak zwykáe i codzienne,
Īe zapamiĊtania niewarte. A przecieĪ godne tego jest nawet
spojrzenie przez okno, spotkanie przy parkometrze z prowincjonalnym clochardem i kilka poetycko-prozatorskich
„aktów” gdaĔskich, a potem aĪ do tytuáowego tekstu „miejsca na ziemi”.
Trafiamy na niego akurat poĞrodku tych „próz”, bo tym
„miejscem na ziemi” okazuje siĊ dla narratora wáaĞnie szpital. Wszak w Īyciu trzeba kiedyĞ i tam trafiü, a wtedy mamy
doĞü czasu, by wspomnieü poprzednie „miejsca na ziemi”,
jak chociaĪby to „trzydzieste pierwsze”, na którym przyszáo
teraz siedzieü porte-parole autora w wielce waĪnej instytucji
i wcale nie tak szczĊsnej, jeĪeli juĪ dwóch poprzednio zajmujących to miejsce skoĔczyáo swoją ziemską wĊdrówkĊ.
I wtenczas, koĔcząc tĊ retrospekcjĊ, autor zda siĊ jakby siĊgaü do tej egzystencjalnej myĞli podanej tu w drugim akapicie o Īyciu jako aktywnej wĊdrówce. „Bo Īycie to powaĪna
sprawa” i „[Nie moĪna go przespaü]”, wszak teatrum naszego Īywota siĊ nie powtórzy. ChociaĪ kto to wie?!
Takich i innych refleksji mamy tu wiele, i nie sposób ich
zliczyü, a cóĪ dopiero po nawet uwaĪnej lekturze tych prozatorskich drobiazgów powtórzyü. Ale przecieĪ nie to jest
tu waĪne i autorowi wcale o to nie chodzi. WaĪne jest, by
nawet na chybiá traf tĊ ksiąĪkĊ otworzyü i znaleĨü dla siebie
przyjazne i bliskie sáowo, które nie pozostanie martwym, ale
oĪywi podobne wspomnienia czy skojarzenia. I tak tu wáaĞnie jest! Bowiem podobnie jak swoje wraĪenia nieskáadnie
w notesie czy na luĨnych kartkach autor spisywaá, a po-
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tem w tym zgrabnym tomiku zamknąá, tak nam wystarczy
otworzyü go na obojĊtnie jakiej stronie i to na swój sposób
odczuü. I tak powinno byü! O to przecieĪ zabiega kaĪdy artysta, bo nie tylko artysta sáowa, by poruszyü wyobraĨniĊ
odbiorcy, pobudziü go do refleksji, a moĪe nawet wprowadziü na swoją drogĊ przeĪyü i przemyĞleĔ, co chyba najtrudniejsze. Bowiem do tego trzeba juĪ szczególnie umiejĊtnego
sáowa. JeĪeli jednak udaje mi siĊ co raz, tak przynajmniej
mi siĊ wydaje, na podobne autorskie myĞli trafiaü, to trzeba
powiedzieü, Īe jest dobrze. Wszak kaĪdemu zaleĪy, aby go
zrozumiano, a pisarzowi najbardziej.
Pomaga zaĞ zrozumieü te prozatorskie „drobiazgi” nie
tylko trafna i budząca wyobraĨniĊ narracja, której tu najwiĊcej, ale takĪe tytulatura, gdzie sáowo „okno” jawi siĊ
czterokrotnie, a z drogą i wĊdrowaniem, o naszym ludzkim
Īywocie nie pozwalającym zapomnieü, najlepiej kojarzy siĊ
zarówno „podróĪ”, „podróĪując”, „spacer”, „szlak” czy nawet ta „mrówka”, której nie wyobraĪamy sobie w bezruchu.
Egzystencjalne są wiĊc te „drobiazgi”, bo przecieĪ jakĪe inaczej mówiü o naszym „miejscu na ziemi”. ĩe nasze Īycie
jest wĊdrówką – od narodzin do Ğmierci, od jednego celu
w Īyciu do nastĊpnego, to nic nowego, i nawet Schopenhauer nie byá w tej myĞli oryginalny, ale Īe warto czasem siĊ
w tym jakĪe czĊsto szalonym wĊdrowaniu zatrzymaü, wokóá
rozejrzeü, spojrzeü za siebie i zadumaü nad wáasnym losem,
nie kaĪdemu to siĊ udaje, a raczej nie kaĪdy ma na to czas.
Kiedy jednak trafi siĊ nam taka chwila, dopiero wtenczas
moĪna doceniü i tym lepiej pojąü swoje „miejsce na ziemi”.
ĩe gwoli tej myĞli zatrzymaáem siĊ na chwilĊ w tej
swojej wĊdrówce po tym ziemskim padole, schodząc bezwiednie coraz to szybciej z górzystego traktu, winĊ ponosi
wáaĞnie autor tego tomiku. Gdybym nie oddaá siĊ lekturze
jego treĞci, nie obudziáo by siĊ we mnie, podobnie jak zresztą w kaĪdym, o czym jestem ĞwiĊcie przekonany, bo tak
sugestywne jest tu sáowo tej w wielu miejscach poetyckiej
mimo wszystko prozy, zastanowienie nad wáasnym jestestwem. I to szczególnie w tej chwili, kiedy to jeszcze zmaga
siĊ z paskudną chorobą mieszkająca po sąsiedzku przyjazna
mi osoba. Takiego zastanowienia nad swoim losem trzeba
kaĪdemu, a najbardziej tym wszystkim, którzy tak bardzo
chcąc MIEû, zapominają, Īe najwaĪniejsze w tym naszym
Īywocie jest BYû. Wszak dopiero to pozwala siĊ nad sobą
zastanowiü i lepiej pojąü sens istnienia.
I jeszcze jedno trzeba powiedzieü o tym prozatorskim
tomiku Andrzeja Grzyba, przynajmniej ad hoc, po jego
pierwszej lekturze – ma siĊ takie wraĪenie, jakby najpierw
te „drobiazgi” byáy poszukiwaniem speánienia, co w tychĪe
„porzuconych początkach” czy „oknie na drogĊ” zda siĊ byü
widoczne, a potem z tymĪe GdaĔskim w treĞci przypominając pominiĊte fragmenty powieĞci o „Janie Konradzie”,
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by wreszcie w „kolejnym dniu” i na „przetartym szlaku”
byü uspokojeniem. Przy czym finalny akapit tej ostatniej powiastki moĪna odebraü jako summĊ tych wszystkich „drobiazgów”. Bo chociaĪ z tą wáaĞnie opowieĞcią z „przetartego szlaku” mają w tym akapicie wiele wspólnego pierwsze
sáowa, to równie dobrze moĪna je odnieĞü do caáej treĞci; nie
zapominając przy tym o tych „butach”, które dla wĊdrowca
są zawsze tak waĪne. ChociaĪ dla kaĪdego najwaĪniejsze
jest szczĊĞliwie powróciü do DOMU, i to nie tylko do tego
wáasnego ale zarazem do jego mitycznego uniwersum, co
kaĪe mi pisaü to sáowo wielkimi literami. Znaczy ono w tych
„drobiazgach” tak wiele, Īe nie sposób tego przemilczeü,
i to szczególnie kiedy koĔczy siĊ nasza wĊdrówka, mająca tu
równieĪ swoją metaforyczną wieloznacznoĞü.
„– No wáaĞnie. Przerwana, uciĊta, a moĪe nawet nieprawdziwa ta nasza opowieĞü, ale czy chcesz, czy tego nie
chcesz, dokądkolwiek podróĪujemy, zawsze wracamy nad
tĊ jedną rzekĊ, do kilku brzóz, sosen i jabáoni za oknem, do
bliskich, do domu, który choü przebudowany, odmieniony,
zawsze jest ten sam”.
JeĪeli nawet mogą te sáowa budziü uniwersalne i zarazem bliskie nam wszystkim skojarzenia, oczywiĞcie winĊ
ponosi za to Andrzej Grzyb, którego wypowiedĨ nie jest
jednoznaczna. A dzieje siĊ tak za sprawą tegoĪ poetyckiego
podtekstu, którego oby nigdy siĊ nie wyzbyá.

Andrzej Grzyb, Miejsce na ziemi i inne drobiazgi, Wydawnictwo
Bernardinum 2013, form. 12 x 18 cm, s. 136, opr. twarda.
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O moim pisaniu
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(...).
elem poezji powinno byü budzenie w odbiorcy gáĊbokich
emocji. Dlatego poeta nie moĪe, a przynajmniej nie powinien, nasycaü swoich utworów zanadto subiektywnymi
treĞciami. WraĪliwoĞü poetycka powinna opieraü siĊ na wysokim
stopniu uniwersalizmu i empatii, tak aby czytelnik – bo on jest
przecieĪ najwaĪniejszy – mógá w czytanych wersach odnajdywaü
swoje wáasne, okreĞlone, zwerbalizowane odczucia i uczucia. Na
tym polega sukces utworu. ĩadne pochwaáy krytyków nie mogą
siĊ równaü akceptacji czy zachwytowi zwykáego czytelnika.
I odwrotnie – nawet najbardziej niepochlebna krytyka przegrywa realnie z akceptacją czytelnika. Indywidualizm w poezji jest
moĪliwy do osiągniĊcia. Tak jak bez podpisu pod obrazem moĪemy odgadywaü jego autora, tak czytając wiersz, wiemy czasami
bez wątpienia kto go napisaá. PragnĊ tu jednak podkreĞliü róĪnicĊ
miedzy indywidualizmem a subiektywizmem. Indywidualizm
oznacza bowiem pewne zróĪnicowanie jĊzyka i stylu, pewną
odrĊbnoĞü jakoĞciową, ale w swojej wymowie odnoszącą siĊ do
uniwersalistycznego oglądu Ğwiata. Poeta musi umieü spoglądaü
oczyma innych ludzi. Inaczej jego spojrzenie zamknie go przed
odbiorcami, znudzi ich, a czasami nawet zniesmaczy. Nakazem
poezji jest wymóg, dotyczący zarówno warsztatu, jak i nasycenia
emocjami – kaĪdy element wiersza, kaĪdy jego wers powinien
byü nasycony poezją. JeĪeli mamy do czynienia z wypowiedzią,
sformuáowaną mową wiązaną, która jest tylko opisem obiektualnych faktów, nie nazywajmy tego wierszem. To pewne placebo,
ale nie poezja. Ludzie piszący w sposób bardzo obiektywny, bądĨ
zajmujący siĊ opisem zdarzeĔ i obiektów w sposób caákowicie
subiektywny, nie są poetami, ale mogą siĊ nimi staü. JeĪeli drzemie w czáowieku potrzeba zwerbalizowania swoich uczuü czy
odczuü, tworzenia sáownych obrazów – to oznacza, Īe pierwszy
krok w stronĊ poetyckiego przekazu zostaá uczyniony. MoĪe to nawet jest dobra droga warsztatowa – spojrzenie najpierw w siebie,
póĨniej na otoczenie i opis wáasnych odczuü. Ale naleĪy mieü
przy tym ĞwiadomoĞü, Īe to zaledwie początek, dziaáanie na zasadzie etiudy, wprawki, próg do tworzenia poezji, czĊsto bardzo
wysoki. Czy warto go pokonywaü? Czy warto we wspóáczesno-
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Ğci tworzyü poezjĊ. Czy istnieje w dzisiejszej rzeczywistoĞci ktoĞ
taki jak odbiorca? Nie chodzi tu o szeroką promocjĊ, o dziaáania
markentingowe mające poezjĊ „dobrze sprzedawaü”. Poezja nie
jest towarem. Jest tworem pochodzącym z najlepszych cząstek
naszego jestestwa. KaĪdy czáowiek, piszący takĪe, dysponuje
darem i w kategoriach daru poezja powinna byü traktowana
– otrzymane trzeba oddawaü. Jestem pewna, Īe jeĪeli chociaĪ
jeden czytelnik przeĪyje dziĊki mnie chwile wzruszenia, jeĞli
obudzą one w kimĞ jakiekolwiek emocje – powiem: Byáo warto.

Mieczysáawa KrzywiĔska, Nutą zmierzchu, Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 2012, form. 11,5 x 19,5 cm, s. 64, opr. miĊkka
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