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Od redakcji
Wybory, wybory, wybory i po wyborach. Niespecjalnie te wybory technicznie udały się,
ale wybrano.
Z satysfakcją na chwilę przed 25-leciem samorządu zaczęto przytomnie podkreślać, że
reforma samorządowa udała się więcej niż dobrze i nie ma wątpliwości, że samorządy,
szczególnie gminne, to podstawa demokracji, ale też podstawa zarządzania Państwem.
Na Kociewiu w Tczewie wyborcy nie mieli wątpliwości i dotychczasowego prezydenta
Mirosława Pobłockiego wybrali w pierwszej turze.
W Świeciu pierwszoturowym burmistrzem ponownie został Tadeusz Pogoda.
W Starogardzie niespodzianka, dotychczasowy prezydent nie wszedł do drugiej tury.
Ponieważ piszę ten tekst w niedzielę, gdy trwa druga tura, nazwisko prezydenta będę
mógł wpisać jutro, w poniedziałek. Wygrał Janusz Stankowiak poparty w drugiej turze
przez byłego prezydenta Edmunda Stachowicza.
Widać już, że trzeba rozważyć zasadność drugiej tury glosowania. Z szacunku dla wyborców (wyborcy głosowali, ale nie dość dobrze, więc muszą pofatygować się jeszcze raz)
i oszczędności (to mniej) rozstrzygnięcie proste, ma więcej głosów, to wygrał.
W powiatach trochę się zmieniło, ale wierzę, że mimo politycznych konotacji, wszędzie
wygrała partia powiatu, odpowiednio starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego. Trwają
jeszcze koalicyjne układanki. Starostów poznamy za dni kilka. Może zdążę do tekstu dopisać ich nazwiska. I dopisuję, Starostą Tczewskim został Tadeusz Dzwonkowski, Starostą
Starogardzkim Leszek Burczyk, a Starostą Świeckim zostanie Franciszek Kosowski.
W Sejmiku Województwa Pomorskiego pozostaje u władzy koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Marszałkiem nowym-starym pozostanie
Mieczysław Struk. Mamy reprezentantów Kociewia, radnymi wojewódzkimi zostali Zenon
Odya i Krzysztof Trawicki, który obejmie funkcję wicemarszałka.
Słuszne apele płyną z kilku przynajmniej stron, żeby zmienić okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Okręgi wyborcze nie mogą dzielić Kociewia,
które i tak jest podzielone poprzez granice województw. Te apele głównie kierować należy
wraz z gratulacjami do naszych nowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.
No i proszę, miał być wstępniak, a wyszedł tekst powyborczy, ale myślę, że dobrze się
stało i Czytelnicy to zrozumieją, bowiem wyniki tych wyborów wpłyną bezpośrednio
na najbliższe cztery lata na życie gospodarcze i społeczne Kociewia.
Wszystkim wybranym należą się szczere gratulacje i życzenia, aby sprostali wyzwaniom,
które przed nimi.

Andrzej Grzyb
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Pelplin, 20-21 września
Już po raz czternasty na terenie dawnego opactwa odbył się Jarmark Cysterski. Moc atrakcji, na które składają
się inscenizacje historyczne i barwne korowody, turnieje
rycerskie, prezentacje muzyki dawnej, warsztaty, konkursy, spływ kajakowy Wierzycą, biegi cysterskie, biesiada,
stoiska ze staropolskim jadłem oraz targ staroci sprawiają, że impreza cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
W tym roku liczbę gości oszacowano na 16 tysięcy osób.
► Tczew, 23 września
Na placu Hallera prezydent miasta Mirosław Pobłocki
i Pani Jesień, w którą wcieliła się Kamila Gillmeister z Fabryki Sztuk, symbolicznie powitali kolejną porę roku. Odsłonięto na rynku replikę figurki będącej alegorią jesieni,
która zdobi kamienicę nr 8. Z kolei w Miejskiej Bibliotece
Publicznej można było zwiedzać wystawę fotograficzną
„Jesień na Kociewiu” ubogaconą wierszami ks. Janusza
S. Pasierba.
► Gniew, 25 września
Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja wspólnie z proboszczami kościoła w Mątowach i kwidzyńskiej katedry, odsłonili i poświęcili tablicę błogosławionej Doroty z Mątowów.
Z okazji Święta Gniewu „Przyjacielem Gniewu” została archeolog dr hab. Małgorzata Grupa, która prowadziła
wykopaliska na terenie gniewskiej parafii, natomiast regionalistce Alicji Samulewskiej przyznano tytuł „Zasłużony
dla Ziemi Gniewskiej”.
► Tczew-Opalenie-Suchy Dąb, 2-4 października
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie zorganizował VIII Nadwiślańskie Spotkania
Regionalne, poświęcone głównie problemom i wyzwaniom
badań historycznych na Kociewiu oraz sprawom regionalizmu kociewskiego.
► Tczew-Gniew-Pelplin, 2-4 października
Fundacja dla Tczewa we współpracy z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zorganizowała 5. Jubileuszowy Zjazd Akordeonistów. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy.
► Świecie, 3-11 października
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprosił mieszkańców na Jesień Poetycką, której cel stanowiła popularyzacja
twórczego pisania. Wśród atrakcji znalazły się: gra uliczna,
turniej jednego wiersza, przedstawienie teatralne, warsztaty literackie, spotkanie autorskie, koncert.
► Subkowy, 4 października
W miejscowym Domu Kultury odbyło się V Sympozjum Kulinarne – „O Jeściu na Kociewiu”, na które złożyły
się wykłady, konkursy plastyczne i kulinarne oraz warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw. Spiritus movens całego przedsięwzięcia była Krystyna Gierszewska
z Kociewskiego Forum Kobiet.
► Gniew–Pelplin, 11-12 października
„Wisła, milczący świadek życia pokoleń” – te słowa św.
Jana Pawła II stały się hasłem przewodnim XII Pomorskiego Zlotu Przewodników PTTK, zorganizowanego przez
Pomorską Federację Przewodnicką PTTK i Koło Przewodników Terenowych PTTK w Gniewie.
► Gniew, 23 października
Trzecie Gniewskie Spotkania Zamkowe odbyły się
pod hasłem „W kociewskich lasach”. Prelegenci mówili
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o turystycznych możliwościach wykorzystania lasów oraz
o działalności Izby Edukacji Leśnej w Pólku i Mini Muzeum Leśnego w Brodach Pomorskich. Nie zabrakło również
tematów historycznych traktujących o dziejach administracji leśnej na Kociewiu w XIX i XX w. i o lasach starostwa
gniewskiego w czasach króla Jana III Sobieskiego.
► Subkowy, 26 października
Odbył się uroczysty koncert z okazji 15-lecia zespołu
ludowego „Subkowiaki”, podczas którego rozdawano pamiątkową publikację i płytę zespołu.
► Tczew, 27 października
Na cmentarzu jeńców austriackich miały miejsce uroczystości z udziałem konsula honorowego Republiki Austrii w Gdańsku Marka Kacprzaka, posła na Sejm RP
Kazimierza Smolińskiego, prezydenta Tczewa Mirosława
Pobłockiego, radnych miejskich, nauczycieli i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 8 oraz działaczy z Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
i Nadwiślańskiego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego
„TRSOW”
► Tczew–Gdańsk, 29 października
Uczniowie Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Daniel Czablewski i Patryk Lachman
zdobyli 1. miejsce w kategorii „danie główne” w I Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Literacka Kuchnia”, który odbył się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Gdańsku.
► Starogard Gdański, 30 października
Trzydziestu dziewięciu uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego i tczewskiego wzięło udział w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórczości Karola Wojtyły, jaki odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych.
► Pelplin, 7 listopada
W Miejskim Ośrodku Kultury promowano publikację
„Wędkarz Kociewski” wydaną przez Lokalną Grupę Działania „Wstęga Kociewia”.
► Opalenie, 8 listopada
W ramach obchodów Hubertusa, tradycyjnego święta
myśliwych, leśników i jeźdźców odbyły się m.in. gonitwy:
„za lisem” i Wielka Maciejewska, a także mecz na koniach
„Baranus”. Organizatorami imprezy byli: Gospodarstwo
Agroturystyczne Maciejówka oraz Szkółka Jeździecka
„Pasja” w Opaleniu, Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego.
► Kociewie, 11 listopada
Na całym Kociewiu uroczyście obchodzono Święto
Niepodległości. W Tczewie uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie uczestnicy przeszli na
cmentarz pod pomnik „Ku chwale poległym w obronie ojczyzny”, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty i zapalono znicze.
► Pelplin, 29 listopada
„Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej” obchodziła 20-lecie działalności. Z tej okazji w Bazylice Katedralnej odbył się Koncert Jubileuszowy. Oprawę
muzyczną uroczystości zapewniły zespoły „Na cały Głos”
oraz „Nieboskłonni”.
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ROMAN NIEMCZYK

Lubiszewska wiktoria
Minęło 437 lat od pamiętnej bitwy pod Lubiszewem. 17 kwietnia 1577 roku miało tu
miejsce starcie zbrojne między wojskami Stefana Batorego, dowodzonymi przez wyśmienitego stratega, hetmana Jana Zborowskiego, a oddziałami zbuntowanych gdańszczan,
którymi dowodził również doświadczony, wódz Jan Winkelbruch von Köln. Znakomite
zwycięstwo pod Lubiszewem jest jednym z najmniej znanych epizodów naszej historii.
Wojska polskie rozgromiły w tym starciu znacznie liczniejszego przeciwnika. Wydaje się
dziwne to, że dysponujemy tak nikłą wiedzą na temat tamtych wydarzeń i tak szybko wyparliśmy je z naszej pamięci.

B

itwa pod Lubiszewem zasługuje na szczególną uwagę.
Po pierwsze ze względu na bardzo istotną nierówność
sił. Około pięciu gdańszczan przypadało na jednego żołnierza wojsk królewskich, a po drugie – na polu bitwy starły
się wojska, które stosowały odmienne rodzaje sztuki (taktyki) wojennej: staropolska starła się z niemiecką. Niezwykłe również jest to, iż polska husaria (awangarda tamtych
czasów) rozbiła niemal doszczętnie wojska lancknechtów,
którzy w boju posługiwali się długimi pikami. Przełamanie
ich szeregów uważane jest za nadzwyczajne wydarzenie,
dotychczas bowiem długie piki skutecznie broniły piechotę
przed szarżą husarii1.
Źródłem konfliktu było poparcie przez gdańszczan
kandydatury cesarza Maksymiliana II Habsburga, który po ucieczce Henryka Walezego chciał zagarnąć polski
tron. Batory ubiegł go jednak szybką koronacją. Habsburg
wkrótce zmarł, a Gdańsk znalazł się w bardzo niezręcznej
sytuacji. Nowy władca postąpił cokolwiek lekkomyślnie,
dążąc do ukarania potężnego miasta za popieranie konkurenta, czym pośrednio sprowokował otwarty konflikt.
Zanim przejdziemy do omówienia przebiegu samej bitwy, warto w tym miejscu przytoczyć niektóre fakty historyczne.
Po potajemnej ucieczce króla Henryka Walezego (uciekł
on nocą z 18 na 19 czerwca 1574 roku do Francji), doszło
do wyboru nowego władcy, ale elekcja nowego króla nie
była zgodna. W 1575 roku dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której miała miejsce podwójna elekcja na tron polski.
12 grudnia 1575 roku cesarza Maksymiliana II Habsburga,
(który po ucieczce Henryka Walezego chciał zgarnąć tron
polski) i 15 grudnia 1575 roku księcia Siedmiogrodu, Stefana Batorego. Wydarzenia te przyczyniły się do wybuchu
wojny domowej. Część wyborców opowiedziała się za cesarzem Maksymilianem II Habsburgiem, część zaś za księciem Stefanem Batorym. Gdańszczanie nie uznali wyboru
na tron polski Stefana Batorego, a opowiedzieli się po stronie cesarza Maksymiliana II. Nie przyjęli do wiadomości
tego wyboru również ze względu na niekorzystne dla samego miasta, a popierane przez władcę statuty Karnkowskiego. Była to bezpośrednia przyczyna zaistniałego konfliktu
pomiędzy Stefanem Batorym a Gdańskiem. Gdańsk znalazł
się w niezręcznej i do końca niewyjaśnionej sytuacji.
Stefan Batory, w przeciwieństwie do Maksymiliana II,
niezwłocznie przybył do Polski i przyjął insygnia królewskie w Krakowie. Tymczasem 12 października 1576 roku
umiera cesarz Maksymilian II, co powoduje przejście na
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stronę Batorego większości jego zwolenników. Podkreślmy raz jeszcze, Gdańsk nie chciał pogodzić się z wyborem
Stefana Batorego na nowego króla Polski. Ten sprzeciw nie
spodobał się władcy, który zamierzał ukarać krnąbrnych
i nieposłusznych gdańszczan za przeciągający się opór. Sytuacja przybrała groźne rozmiary i stała się przyczyną bardzo ostrego konfliktu, którego punktem kulminacyjnym
była bitwa pod Lubiszewem.
Wśród niektórych historyków kontrowersję i polemikę
budzi sama nazwa miejscowości Lubiszewo. W książce
Karola Olejnika – „Stefan Batory 1533-1586”, znajdujemy
zapis – „bitwa pod Lubieszowem, w nawiasie Lubiszewem”, zaś w Wikipedii czytamy – „Bitwa pod Lubiszewem
(Lubieszowem)”. Radosław Sikora jest natomiast za nazwą
„Lubieszów”2.
Powstaje pytanie – jakie były siły zbrojne wojsk królewskich i gdańszczan? Wybitny znawca tematu, Radosław
Sikora, podaje następujące dane: siły zbrojne gdańszczan liczyły łącznie około 12 000–14 000 ludzi, z tego 3 500–3 900
zawodowych żołnierzy zaciągniętych w państwach niemieckich. Gdańszczanie dysponowali przy tym 30 „działkami żelaznymi” przewożonymi na wozach, 5 działami
i 2 moździerzami. Na niewielkich statkach płynęło w stronę Tczewa 300 muszkieterów. Siły te miały skoncentrować
uwagę armii Zborowskiego na przeprawie pod Rokitkami,
zaś reszta wojsk planowała obejść od południa armię przeciwnika i zaatakować, gdy ta będzie walczyć z milicją gdańską. Niektórzy historycy twierdzą, że na służbie Gdańska był
w tym czasie liczący około 700 żołnierzy regiment Szkotów,
dowodzony przez pułkownika Stewarta. Nie mamy jednak
wiarygodnych informacji na temat bezpośredniego udziału
tej formacji w bitwie.
Z kolei armia królewska, dowodzona przez hetmana
nadwornego koronnego i jednocześnie kasztelana gnieźnieńskiego Jana Zborowskiego, liczyła sobie etatowo 1 350
kawalerii (w tym 1 135 husarzy) oraz 730 piechoty. Łącznie
wojska polskie stanowiły 2 080 żołnierzy. Ponadto hetman
miał do dyspozycji 2 działa i 27 hakownic. W skład polskiej
armii wchodziła również luźna czeladź, lecz jej liczbę jest
trudno ustalić (nie było jej chyba zbyt dużo, ponieważ tabor
wojsk królewskich jeszcze przed bitwą został odesłany do
Gniewa). Teoretycznie były to mniejsze siły, ale znacznie
lepszej jakości3.
Jan Zborowski postanowił przyjąć bitwę w wybranym
przez siebie miejscu, tj. kilka kilometrów na zachód od
Tczewa, na przeprawach przez rzekę Motławę. Gdańszcza-
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nie z kolei, pewni swojej przewagi liczebnej, spodziewali
się, że wojska królewskie ustąpią spod Tczewa bez walki.
Dlatego, gdy 17 kwietnia 1577 roku przybyli w okolice
Tczewa, byli zaskoczeni obecnością przeciwnika.
Należy podkreślić, iż hetman koronny Jan Zborowski
był znakomitym i doświadczonym strategiem, a jego oddziały tworzyli świetnie wyszkoleni i doświadczeni w boju
żołnierze. Ponadto hetman dysponował husarią – najlepszą
kawalerią w ówczesnej Europie. Trzeba jednak zauważyć,
iż ta formacja wciąż była w fazie reform (jeszcze w 1589
roku spora część rycerzy dostawała 15 zł żołdu za kwartał,
podczas gdy roty lepiej wyposażone już 18 zł/kwartał).
Wojska gdańszczan w przeważającej części to również
znakomicie prezentująca się, ale słaba jakościowo milicja.
Gdańszczanami, jak już wspomniano, dowodził doświadczony wódz Jan Winkelbruch von Köln. Z armią tą zamierzał w kwietniu 1577 roku opanować całe Prusy Królewskie,
zaczynając działania od Tczewa. Manewr Winkelbrucha
był nieźle pomyślany; mając znaczną przewagę, zakładał
podzielenie sił polskich i bezpośredni atak wojsk gdańskich
z flanki.
Bitwa rozegrała się kilka kilometrów na zachód i południowy zachód od Tczewa (patrz mapa). Przez te okolice
przepływa Motława, której koryto otoczone było grzęzawiskami i bagnami. Armia królewska rozłożyła się przed
bitwą po wschodniej stronie Motławy (niedaleko wsi Rokitki). W pobliskim Tczewie pozostawiono 50 hajduków (tylko!), których zadaniem była obrona miasta przed atakiem
wojsk gdańskich. Należy zauważyć, iż w tym czasie Tczew
miał ważne znaczenie militarne i gospodarcze, gdyż bronił
przeprawy przez Wisłę, a jednocześnie kontrolował ruch

statków po tej głównej arterii wodnej Rzeczypospolitej.
Znajdował się ponadto na tyłach armii królewskiej.
Przeciwnik zbliżył się do wojsk Jana Zborowskiego od
strony północnej; rzeka Motława i jej bagna oddzielały obie
armie. W okolicy Tczewa funkcjonowały w tamtym czasie
dwie przeprawy z mostkami, umożliwiając bezpośrednie
przejście przez Motławę i bagna. Pierwsza przeprawa znajdowała się przy trakcie koło Rokitek, to jest około cztery
kilometry na zachód od Tczewa. Druga natomiast była położona bardziej na południe, czyli pod Lubiszewem, między dwoma jeziorami (sześć kilometrów na południowy
zachód od Tczewa).
Jan Winkelbruch von Köln był początkowo zaskoczony
tym, że przeciwnik nie uciekł z pola walki i nadal wierzył
głęboko w swój triumf. Obawiał się ponoć tylko tego, żeby
żołnierze przeciwnika nie uciekli jeszcze przed wydaniem
samej bitwy. Bezgranicznie ufał w swoją liczebną przewagę i w to, że odniesie druzgocące zwycięstwo. W swoich
planach przygotowawczych nie zaniedbał niczego. Obrana
taktyka rokowała wielkie nadzieje na odniesienie zwycięstwa nad armią królewską. Głównodowodzący Jan Winkelbruch von Köln sam na czele wojska postanowił obejść
dookoła pozycje żołnierzy królewskich i zaatakować ich
od południa, czyli uderzyć na skrzydło i tyły armii Jana
Zborowskiego. Atak miał nastąpić w momencie starcia się
oddziałów przeciwnika z mieszczanami. W takiej sytuacji
wojska gdańskie rozdzieliły się niedaleko wsi Miłobądz na
dwa oddzielne korpusy. Pierwszy korpus, w skład którego
wchodziły oddziały mieszczan z przydzielonymi im 200
jeźdźcami, skierował się na wzgórza wokół wsi Dąbrówka
i Zajączkowo, zaś drugi korpus, w liczbie 3 100 lancknechtów i 600 jazdy, poszedł na przeprawę do Lubiszewa.
Do tak zaplanowanej akcji miały także
wejść siły, które Jan Winkelbruch wysłał Wisłą, a których ostatecznym celem był Tczew.
Okazało się, że niesprzyjające wiatry powstrzymały statki płynące z Gdańska, tak
że nie zdążyły one na czas wejść do walki.
Plan ten miał wprowadzić dodatkowe zamieszanie wśród wojsk królewskich, ale spalił na
przysłowiowej panewce. Jeszcze przed samą
bitwą cała jazda gdańska (600 koni) i połowa
lancknechtów (około 1 500–1 600) zdążyła
przeprawić się na wschodnią stronę Motławy. Szyk wojsk był następujący: na prawym
skrzydle znajdowali się rajtarzy, a za nimi
lancknechci, którzy ustawili przed swoim
szykiem 3 działa; próbowali także zbudować
palisadę, ale nie zdołali jej ukończyć przed
nadejściem przeciwnika5. Ponadto lancknechci dysponowali 3 wozami, do których
było przymocowane 30 małych działek.
Wojsko królewskie zostało podzielone
na dwa skrzydła oraz odwód. Na prawym
skrzydle znajdowali się hajducy, a na lewym
i w odwodzie – jazda6. Hetman Zborowski
rozpoznał w porę ruchy wojsk przeciwnika
i bardzo szybko zorientował się w jego zamiarach. Na wąskiej przeprawie pod Rokitkami kazał zerwać mostek. Dokonali tego
Tatarzy, którzy w porę dostrzegli zamiary
Jana Winkelbrucha von Köln i powiadomili
hetmana o podejściu głównych sił gdańskich
Bitwa pod Lubiszewem 17 IV 1577.
Wojsko gdańszczan ustawia się na pozycjach wyjściowych
pod przeprawę. Do blokowania przeprawy
hetman wyznaczył oddział artylerii składa(rys. Radosław Sikora)4
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jący się z 2 dział, 27 hakownic oraz rotę piechoty (30 hajduków) i 60 żołnierzy jazdy lekkiej. Wiedząc, iż do Tczewa
zbliża się flota gdańska, do obrony tego miasta pozostawił
100 piechurów i 4 działa. Z resztą wojska, w sile 1 160 jazdy
i 600 piechoty, ruszył na południe, w okolice Lubiszewa.
Wojska gdańszczan, które od południa miały zaatakować wojska królewskie, wybrały krótszą drogę obejścia.
Jan Winkelbruch von Köln, zamiast całkowicie okrążyć
Jezioro Lubiszewskie, postanowił przekroczyć Motławę
na przeprawie pod Lubiszewem. Jednak wojska hetmana
Zborowskiego poruszały się na tyle szybko, że zaskoczyły
przeciwnika podczas przeprawy.
Bitwa rozpoczęła się przed południem 17 kwietnia 1577
roku, na zachodnim brzegu Motławy, przed przeprawą pod
Rokitkami. Stojące tam oddziały gdańszczan poczynały
sobie jednak dość gnuśnie i apatycznie. Na początku próbowały związać walką stosunkowo nieliczną jazdę królewską, która przeprawiła się na ich stronę rzeki, dokonując
ostrzału z dział i broni palnej. Hajducy nie pozostali bierni
i przystąpili natychmiast do skutecznego ostrzału przeciwnika. Wówczas gdańszczanie stracili zapał i werwę do walki i przyjęli postawę wyczekującą; jednak ich 200 kawalerzystów wyszło na harce z jazdą polską.
Trzeba podkreślić, iż Polacy całkowicie zaskoczyli
przeciwnika w czasie przeprawy przez Motławę koło Lubiszewa. Wojsko polskie zastało tam przeszło 600 rajtarów
i konnej milicji gdańskiej oraz około 1.600 lancknechtów
z 3 działami i 3 wozami wyposażonymi w ciężkie hakownice. Zborowski skierował na niemiecką kawalerię około 300
husarzy i petyhorców pod dowództwem Temruka Szymkowicza. Był to prawdopodobnie atak pozorowany, który
miał związać siły przeciwnika do czasu rozstrzygnięcia
sytuacji na lewym skrzydle. Dzielna węgierska piechota,
po krótkiej wymianie ognia z lancknechtami, przystąpiła
do ataku i zdobyła armaty przeciwnika. Potem polska jazda rozwinęła się na prawym skrzydle, za nią stanęła część
piechoty. Lewe skrzydło tworzyli lancknechci, przed którymi ustawiono 3 działa. Hajducy otworzyli z nich ogień
na drugą linię. Przeciwnik próbował odgryzać się palbą
z hakownic umieszczonych na wozach. W tym momencie
pikinierzy lancknechtów ruszyli do kontrataku. Z kolei
Węgrzy odłożyli rusznice i szablami poucinali niemieckie
piki. Widok był niesamowity. Widząc sukces hajduków,
Zborowski rzucił do drugiej szarży husarię, której atak był
na tyle skuteczny, że rozbił jazdę przeciwnika i odrzucił ją
na lancknechtów. W bitewnym ferworze husaria rozerwała
szyk piechoty powodując paniczną ucieczkę gdańszczan na
obu skrzydłach. Sukces był niewątpliwy, ale bitwa jeszcze
nie została zakończona.
W tym czasie hetman Jan Zborowski dodatkowo wsparł
petyhorców rotą Spytka Jordana (w liczbie 50 husarzy oraz
20 nadwornymi husarzami węgierskimi). Zanim jednak
pomoc nadeszła, to głównie rajtarzy, spychając nieliczną
jazdę lekką, zapoczątkowali przeprawę przez Motławę.
W tym też czasie żołnierze Temruka zniszczyli za sobą mostek na Motławie, który został jednak szybko naprawiony
przez lancknechtów. Wsparcie, udzielone Temrukowi w ilości około 140 koni jazdy nie miało szans na powstrzymanie
lancknechtów. W takiej sytuacji Jan Zborowski rozkazał
Stanisławowi Żółkiewskiemu, aby ten z husarią w sile 40
koni, ruszył z pomocą Temrukowi i Jordanowi. Rozpoczęła
się zacięta walka między chorągwiami jazdy królewskiej
Żółkiewskiego, Temruka, Jordana i nadwornymi husarzami
węgierskimi (około 180 koni), a jazdą i rajtarami gdańskimi
(około 600 koni). Manewr ten miał na celu dać czas Janowi
Zborowskiemu na szybkie przegrupowanie wojsk.
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Hetman, aby móc skutecznie podjąć walkę z nadciągającymi z południowego zachodu wojskami zaciężnymi,
wycofał z zachodniej strony Motławy harcujących tam
cały czas kawalerzystów i szybko zrzucił za nimi mostek.
W ten sposób zabezpieczył się przed szybkim przekroczeniem przeprawy pod Rokitkami przez nacierających gdańszczan, a tym samym zabezpieczył tyły swojej armii, która teraz mogła skierować frontalny atak na lancknechtów.
Z taktycznego punktu widzenia był to manewr znakomity. W kolejności hetman ściągnął do głównych sił armii
koronnej żołnierzy Andrzeja Karchowskiego, którzy do
tej pory mieli za zadanie obserwację ruchu statków gdańskich płynących po Wiśle. Ponadto wysłał dodatkowych 50
hajduków pod dowództwem Andrzeja Firleja do pomocy
załodze Tczewa. Od tego momentu miasta broniło około
100 żołnierzy. Przed ostateczną rozprawą Jan Zborowski
wygłosił płomienną mowę do żołnierzy, zagrzewając ich
do boju. Przeciwnik również nie próżnował. W tym czasie
lancknechci pod osłoną rajtarów ustawili 3 działa, zaczęli
kopać szańce oraz stawiać palisadę.
Zbliżał się kulminacyjny moment bitwy; były to godziny popołudniowe owego pamiętnego dnia. Na drugim
brzegu Motławy stały jeszcze potężne siły, prawie czterokrotnie silniejsze od oddziałów Zborowskiego. Husaria
królewska przeprowadziła dwie szarże. Pierwsza szarża polegała na tym, iż przygotowane w pierwszej linii,
ustawione zapewne w jeden hufiec roty Andrzeja Firleja
(w liczbie 100 husarzy), Jana Andrzeja Leśniowolskiego
(w liczbie 100 husarzy), Spytka Jordana (w liczbie 50 husarzy), Temruka Szymkowicza (w liczbie 50 petyhorców)
i husarze węgierscy (w liczbie około 40) w momencie, kiedy
hajducy prowadzili walkę z lewym skrzydłem niemieckim,
zaatakowały stojących naprzeciwko rajtarów.
Powstaje zasadnicze pytanie: czy pierwsza szarża skierowana była również przeciwko lancknechtom? Tego do
końca nie wiemy7. Ze źródeł historycznych wynika, że uderzenie wojsk polskich w pewnym momencie otrzymało pomoc ze strony chorągwi kozackiej dowodzonej przez Jerzego Strusia (w liczbie 100 koni). Chorągiew ta uderzyła na
tyły przeciwnika, co spowodowało znaczne zamieszanie.
Gdańska milicja, widząc pogrom swoich oddziałów, również zaczęła uciekać, pociągając za sobą resztę lancknechtów. Polska kawaleria przeprawiła się przez rzekę i ruszyła
w pościg. Pomimo nawoływań hetmana, by brać jeńców,
rzeź była wielka. Rajtarów jednak nie zdołano przełamać.
Należy domniemywać, iż atak ten zakończył się złamaniem
kopii przez pierwszy szereg atakujących husarzy (tak twierdzi Radosław Sikora), rotmistrzowie więc nakazali odwrót,
aby husarze z niezłamanymi kopiami mogli wysunąć się na
pierwszą linię. Po takiej reorganizacji husaria przystąpiła
do ponownego ataku.
W drugiej szarży brały udział dwie chorągwie – Marcina Kazanowskiego i Jana Zborowskiego, w łącznej sile
około 200 koni. Atak powiódł się całkowicie – rajtarów doszczętnie rozbito i przegoniono z pola bitwy.
Obie szarże miały podobny przebieg – husarze pierwszej linii, po uderzeniu w rajtarów i złamaniu na nich kopii,
szybko się wycofali, by ustąpić miejsca jednostkom drugiej
linii. Jak już wspomniano, druga linia składała się z chorągwi Kazanowskiego i Zborowskiego. Zaatakowały one
przerażonych pierwszym atakiem rajtarów, gdy tylko chorągwie pierwszej linii zrobiły im miejsce do szarży. Tego
rodzaju taktyka była typowa dla husarii.
Te zwycięskie natarcia miały miejsce na lewym skrzydle wojsk polskich, natomiast na lewym skrzydle przeciwnika cały czas trwała walka piechoty. Mimo iż oddziały raj-
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tarów zostały rozbite i rozproszone, nie oznaczało to wcale
zakończenia walk, bowiem za rajtarami rozlokowani byli
lancknechci ze swoimi długimi pikami. Chorągwie Kazanowskiego i Zborowskiego przystąpiły do kolejnego natarcia, a uciekający rajtarzy („po drodze”) pomieszali bojowe
szyki piechoty i tym samym stali się łatwą zdobyczą dla
polskiej husarii.
Biorąc pod uwagę znaczną przewagę liczebną przeciwnika, straty po stronie polskiej były stosunkowo niewielkie. Chorągwie Kazanowskiego i Zborowskiego straciły 5 zabitych, 3 rycerzy zostało rannych, zabito 1 konia,
a 6 raniono.
Wiktoria lubiszewska stała się znamienna i spektakularna. Wojska sławnego kondotiera, Jana Winkelbrucha
von Köln straciły przeszło 4 500 żołnierzy, zaś prawie
5.000 gdańszczan oraz ich najemników dostało się do niewoli. Zwycięstwo było fantastyczne – unicestwiona została
prawie cała armia zbuntowanego Gdańska. Straty wojsk
koronnych wyniosły 60 zabitych i 127 rannych.
Kluczem do zwycięstwa Jana Zborowskiego okazało
się doskonałe rozpoznanie, właściwa ocena największego
zagrożenia oraz zdecydowany i szybki manewr, dzięki
któremu, pomimo ogromnej przewagi gdańszczan, udało
się uzyskać lokalną przewagę sił na najważniejszym kierunku działań (tylko około połowa lancknechtów zdołała
się przeprawić przez Motławę i wziąć udział w walce).
Rozbicie przez husarię prawego skrzydła przeciwnika spowodowało panikę wśród walczących, a w konsekwencji ich
ucieczkę. Taka sama sytuacja miała miejsce również na
lewym skrzydle. Panika udzieliła się na ogół wszystkim
oddziałom gdańszczan i bitwa zamieniła się w pogoń oraz
rzeź uciekających. Warto również wspomnieć, że w czasie gdy wojska królewskie przystąpiły do pogoni za uciekającymi gdańszczanami, nadpłynęły statki, które miały
zaatakować Tczew. Hetman Zborowski, choć posiadał
przy sobie jedynie 200 żołnierzy, zarządził szybki odwrót
i ruszył na ratunek miastu, które ostatecznie ocalił. Żołnierze na statkach szybko zorientowali się, że Polacy wygrali
bitwę, zrezygnowali więc ze szturmu miasta i odpłynęli
w stronę Gdańska. W taki sposób bitwa pod Lubiszewem
dobiegła końca.
Jednak Gdańsk nadal nie zamierzał się poddać, ale wobec utraty swojej armii mógł się już tylko bronić. Po prawie
ośmiomiesięcznym oblężeniu, w grudniu 1577 roku doszło
do ugody między Gdańskiem a królem Stefanem Batorym.
Zbuntowani gdańszczanie ukorzyli się przed królem i uznali jego majestat; przeprosili władcę za swój opór i wypłaci-

li przeszło 200 000 złotych odszkodowania. Król z kolei
utrzymał dotychczasowe przywileje Gdańska oraz zniósł
sankcje, jakie uprzednio były na miasto nałożone. Powstały
w ten sposób pokój był opłacalny dla obu stron.
Batory odzyskał swój autorytet, a Rzeczpospolita
utwierdziła władzę nad Pomorzem Gdańskim. Z kolei
Gdańsk utrzymał swoją pozycję ekonomiczno-gospodarczą
oraz polityczną, stając się z buntownika poddanym króla,
broniącym swoich związków z macierzą.
Nie wiadomo, jakby się dalej się potoczyła historia,
gdyby nie zwycięska bitwa pod Lubiszewem.
Podsumowanie:
Bitwa przebiegała w kilku etapach8:
Etap pierwszy:
Na prawym skrzydle wojsk królewskich – wymiana
ognia między hajdukami węgierskimi, a niemieckimi lancknechtami.
Etap drugi:
Na lewym skrzydle wojsk królewskich – pierwszy
atak jazdy królewskiej (około 300 husarzy i petyhorców)
na Niemców (600 rajtarów i jazdy gdańskiej); szarża ta nie
przełamała pozycji niemieckich.
Etap trzeci:
Na prawym skrzydle wojsk królewskich – zdobycie
3 gdańskich dział przez piechotę węgierską.
Etap czwarty:
Na prawym skrzydle wojsk królewskich – wymiana
ognia między hajdukami, którzy strzelali z 3 zdobycznych dział, a lancknechtami prowadzącymi ogień z działek
umieszczonych na wozach.
Etap piąty:
Na prawym skrzydle wojsk królewskich – atak niemieckiej piechoty (uzbrojonej w piki) na hajduków i walka
wręcz. Węgrzy uzyskali w tej walce przewagę; pościnali
piki lancknechtom.
Etap szósty:
Na lewym skrzydle wojsk królewskich – jazda królewska w sile 200 husarzy ponownie uderzyła na przeciwnika. Tym razem rozbiła rajtarów, którzy uciekając zmieszali
szyki stojących za nimi lancknechtów. Husaria po rozbiciu
rajtarów uderzyła na szeregi piechoty niemieckiej i przełamała jej szyki.
Etap siódmy:
Na obu skrzydłach – ucieczka gdańskich żołnierzy
z pola walki i pogoń wojsk królewskich za nimi.

Przypisy:
1

2
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Lancknecht lub landsknecht to żołnierz zaciężnych formacji
piechoty z końca XV i z XVI wieku, wzorowanych na oddziałach zaciężnych Szwajcarów zbrojnych w piki. Oddziały
landsknechtów wywodziły się z krajów niemieckojęzycznych,
jednak służyły w rozmaitych armiach w Europie.
R. Sikora „Lubieszów 17.IV.1577”. Zabrze 2005.
Historycy podają różne dane dotyczące ilości i wyposażenia
wojsk biorących udział w tej bitwie. Podane przez autora liczby są na ogół zgodne z większością badaczy zajmujących się
bitwą pod Lubiszewem i mieszczą się one w tzw. przedziale
wiarygodności.
Niektóre nazwy miejscowości (znajdujące się na mapie) wymagają korekty, uściślenia i poprawy. Obecnie nazywają się
one następująco: Miłobądz, Mieścin, Śliwiny i Lubiszewo.
Rajtaria, rajtarzy (od niem. Reiter – „jeździec”) – typ kawalerii używającej w walce przede wszystkim pistoletów.
Hajducy – piechota węgierska, piechota polsko-węgierska, piechota polska (tzw. węgrzy albo hajducy) – formacja

KMR

7

8

wojsk Rzeczypospolitej, zorganizowanej na sposób węgierski przez Stefana Batorego w XVI wieku. Stanowili gwardię
przyboczną władców Polski i hetmanów Rzeczypospolitej.
Na formacji tej wzorowana była m.in. straż marszałkowska.
Z czasem tak nazywano piechurów w nadwornych wojskach
polskich magnatów.
Znawca tego tematu Radosław Sikora twierdzi, że ta kwestia
jest niewiadoma.
Opisuje te etapy Radosław Sikora w książce „Lubieszow
17.IV.1577”. Zabrze 2005.
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ZBIGNIEW DĄBROWSKI

Jeżewski zabytek sakralny
Obraz „Koronacja Najświętszej Marii Panny” z kościoła pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Jeżewie jako wybitny przykład polskiego XVII-wiecznego
malarstwa sakralnego
ie tak dawno na naszych łamach przybliżyliśmy
czytelnikom historię jeżewskiej świątyni. Spośród XVII-XVIII-wiecznego wystroju kościoła
na szczególne zainteresowanie zasługuje obraz „Koronacja Najświętszej Marii Panny”, który możemy podziwiać
w nawie głównej, po jej prawej stronie.
Dzieło tworzy prostokąt ze ściętymi górnymi narożami
o wymiarach: 356 cm – wysokości i 285 cm – szerokości.
Wykonano go na płótnie techniką olejną. Ujęty jest w złoconą, profilowaną ramę. Niestety, dzieło nie posiada jakiejkolwiek sygnatury czy daty, które wskazywałyby na autora
i czas powstania. Obraz zaopatrzono jedynie w kartusik
w prawym dolnym narożniku, który informuje o kolejnych
restauracjach malowidła (pierwszej konserwacji dokonał
Gabriel Jezierski w 1678 r.). W istniejącej dokumentacji
historycznej jeżewskiej parafii oraz w zachowanych archiwaliach biskupa włocławskiego i chełmińskiego nie odnaleziono żadnego zapisu, dzięki któremu można by ustalić
autorstwo dzieła i czas jego powstania, jak również datę
umieszczenia go w jeżewskiej świątyni.
Dzięki pracom historyków oraz historyków sztuki (między innymi: J. S. Pasierba, W. Tomkiewicza, M. Arszyńskiego, B. Makowskiego, J. Flika, J. Tylickiego, J. OlszewskiejŚwietlik), przyjmuje się, iż obraz „Koronacja Najświętszej
Marii Panny” z kościoła p.w. Św. Trójcy w Jeżewie powstał
w latach 1625-1630, a jego autor jest nieznany. W oparciu
o analizę zastosowanej przez autora techniki malarskiej,
sposobowi przedstawienia postaci, jak również tematyki
dzieła, znawcy przedmiotu sugerują, że autor inspirował się
malowidłami, które powstawały w kręgu Hermana Hana1
– wybitnego malarza przełomu XVI/XVII wieku. Według
J. Flika, J. Tylickiego i J. Olszewskiej-Świetlik obraz jeżewski stylistycznie sytuuje się najbliżej malowideł H. Hana
z północnej Wielkopolski („Koronacje” w Tucznie i Wieleniu), co stanowi również potwierdzenie kolejnej tezy, iż
obraz do Jeżewa trafił w XIX wieku „z niezbyt oddalonych
terenów północno – wschodniej Wielkopolski”(J. Flik, J.
Olszewska-Świetlik, J. Tylicki, ”Koronacja …”, „Ochrona
Zabytków”, nr 3/4 2003).
Kompozycyjnie obraz osiowo podzielono na dwie strefy: górną – „niebiańską” i dolną – „ziemską”. Pośrodku
umieszczono Najświętszą Marię Pannę o dziewczęcej twarzy z długimi, falującymi włosami. Odziano Ją w czerwoną
szatę i niebieski płaszcz narzucony na ramiona. Najświętsza
Pani stoi na półksiężycu, na kłębiastym stalowoszarym obłoku z uskrzydlonymi główkami amorków. Nad Jej głową
umieszczono koronę podtrzymywaną prawą dłonią przez
Boga Ojca i lewą dłonią przez Syna Bożego. Powyżej unosi
się Duch Święty w postaci gołębicy w żółtoszaroróżowej
aureoli na różowym tle.

N

8

Postaci Boga Ojca i Syna Bożego przedstawione są
w pozycji siedzącej i symetrycznie – po obu stronach Matki Bożej. Bóg Ojciec wyobrażony jest jako starzec z długą, siwą brodą, którego okrywa białożółty płaszcz, spięty
ozdobną klamrą na piersiach. Lewą dłoń opiera on na kuli
z krzyżem. Syn Boży siedzi po lewej stronie swojej Matki.
Przedstawiony jest jako młodzieniec z krótką brodą i wąsami oraz prostymi, opadającymi na ramiona włosami. Jego
ubiór stanowi szaroniebieska szata i czerwony płaszcz. Prawą dłoń Chrystus unosi w geście błogosławieństwa.
U stóp Matki Bożej, po obu Jej stronach umieszczono siedzące anioły. Anioł po lewej, o ciemnych włosach,
w białej sukni i w zielonym płaszczu, podtrzymuje obcęgi,
kielich, słup i bicz. Anioł po prawej stronie i blond włosach,
w białej sukni, czerwonej tunice i ciemnym płaszczu trzyma gwoździe i cierniową koronę.
Poniżej, w strefie pośredniej, autor obrazu umieścił liczną grupę niewielkich postaci świętych pańskich. Po lewej
stronie stoją święci, wśród nich król Dawid i Jan Chrzciciel,
zaś po prawej stronie mamy wizerunki świętych – Katarzyny i Róży z Limy.
Strefa „ziemska” podzielona jest na dwie części. Po lewej
stronie dzieła artysta przedstawił klęczącą grupę duchownych, a po prawej stronie również klęczącą grupę dostojników świeckich. Identyfikacja poszczególnych osób w dolnej
strefie już od dawna była przedmiotem domysłów. Poniższe
ustalenia przedstawiam za J. Flikiem, J. Olszewską-Świetlik i J. Tylickim, którzy na łamach specjalistycznego pisma
„Ochrona Zabytków” w 2003 r. przedstawili swoje ustalenia
w tej kwestii. I tak, w grupie duchownych są: papież Urban
VIII (numer identyfikacyjny 1, dalej nr 1) ujęty z profilu, dłonie ma złożone, na głowie ozdobną, złotą tiarę. Całą postać
okrywa biała komża i niebieski płaszcz. Obok Ojca Świętego klęczą dwaj kardynałowie ubrani w czerwone płaszcze
i kapelusze. Są to kardynał Jerzy Radziwiłł (nr 2) i kardynał
Bernard Maciejewski (nr 3). Ponadto ustalono, że w grupie
duchownych znajdują się: Św. Jan z Kęt (nr 4), Św. Stanisław
ze Szczepanowa (nr 5) i Św. Wojciech (nr 6), prymas, arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk (nr 7), Św. Ignacy Loyola (nr
8), Św. Stanisław Kostka (nr 9). Po tej stronie kompozycji
postacie żyjących mieszają się z postaciami zmarłych, co
zgodne byłoby z doktryną obcowania świętych.
Wśród osób świeckich centralną postacią jest cesarz
Ferdynand II (nr 10), przedstawiony w wieńcu laurowym
i z berłem. Obok niego klęczy król Polski – Zygmunt III
Waza (nr 11). Przed figurą cesarza leży królewska korona,
symbol zapewne odnoszący się do obu władców, złożona
u stóp Marii jako znak czci dla niej. Za nimi prawdopodobnie znajduje się biskup Jan Zadzik (nr 12). Przy nim
klęczą: hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski (nr
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU
Schemat zidentyfikowanych osób wg J. Tylickiego
(rys. W. Chołostiakow)

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

Papież Urban VIII (ponty kat 1623-1644)
Kardynał Jerzy Radziwiłł (urząd 1583-1600)
Kardynał Bernard Maciejewski (urząd 1603-1608)
Święty Jan z Kęt (Kanty) (1390-1473)
Święty Stanisław ze Szczepanowa (zginął 1079)
Święty Wojciech (zginął 997)
Prymas i arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk
(urząd 1626-1638)
8. Święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów
(1491-1556)
9. Święty Stanisław Kostka (1550-1568)
10. Cesarz Ferdynand II (panowanie 1619-1637)
11. Król Polski Zygmunt III Waza (panowanie 1587-1632)
12. Biskup Jakub Zadzik, kanclerz wielki koronny
(urząd 1628-1635)
13. Hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski
(urząd 1632-1646)
14. Paweł Działyński, starosta kowalski,
później inowrocławski (urząd 1623-1644)
15. Hieronim Radomicki, wojewoda inowrocławski
(urząd 1630-1651)
13), starosta kowalski Paweł Działyński (nr 14) i wojewoda
inowrocławski Hieronim Radomicki (nr 15). Pozostałych
nie udało się zidentyfikować2.
Wszystkie postacie są silnie zindywidualizowane i cechuje je portretowość. Całość dzieła charakteryzuje wysoki
poziom artystyczny, a także doniosłość i ważkość głęboko
ujętej problematyki politycznej i religijnej.
W dziedzinie politycznej obraz ukazuje ważne osobistości życia politycznego Polski początków XVII wieku,
które otaczają teoretycznie swojego zwierzchnika – cesarza. Wszystkie osoby świeckie manifestują swoje przywiązanie do świata chrześcijańskiego realizującego w ówczesnym okresie ideę odbudowy wiary po szesnastowiecznej
reformacji.
Jeżeli chodzi o tematykę religijną, posłużmy się wypowiedzią księdza Janusza Pasierba – wybitnego znawcy malarstwa sakralnego, który uważa, że: „poprzez (…)
umieszczenie obok postaci Marii Arma Christi (tak nazywa
się narzędzia Męki Pańskiej – przyp. Z.D.), zaakcentowany
został mianowicie współudział Matki Bożej i Zbawienia
Chrystusa z Koronacją jako konsekwencją i uwieńczeniem
tego faktu”. Wspominani J. Flik, J. Olszewska-Świetlik
W artykule wykorzystano, miedzy innymi:
J. Flik, J. Olszewska-Świetlik, J.Tylicki, „Koronacja Najświętszej Marii Panny z kościoła pw. Św.
Trójcy w Jeżewie. Domniemany obraz Hermana
Hana w świetle badań historycznych i technologicznych”, w: „Ochrona zabytków” Nr 3 / 4, 2003.
M. Arszyński, „Sztuka regionu świeckiego”, w:
„Dzieje Świecia nad Wisłą i Jego regionu”, Tom 2,
Warszawa – Poznań – Toruń, 1980.
J. S. Pasierb, „Problemy ideowe i formalne pomorskich i wielkopolskich przedstawień Koronacji
Madonny w XVII wieku”, w: „Studia Theologica
Varsaviensia”, R1, 1963 nr 11.
Z. Stromski, „Pamięci godni. Chojnicki Słownik Biograficzny 1275-1980, Bydgoszcz 1986.
Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa – Kościół Trójcy Świętej w miejscowości
Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawskopomorskie, 1998, Archiwum Parafialne w Jeżewie.
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i J. Tylicki najtrafniej określili symbolikę i religijną wymowę dzieła: „Kompozycja kielichowa (dzieła – przyp.
Z. D.) zaznacza jednocześnie symbolicznie transcendentalną naturę Kościoła – związek jego części niewidzialnej z widzialną. Czarę, czyli istotę tej symbolicznie przedstawionej
instytucji bosko – ludzkiej stanowi nadnaturalna tajemnica,
wyrażająca istotę historii Odkupienia, przy czym trzonem
jest postać Marii – najdoskonalszego przedstawiciela rodzaju ludzkiego. (…) Łącznik wypełniony jest główkami aniołów – niebieskich posłanników do świata, zaś stopę kielicha,
a zatem jego oparcie na Ziemi, stanowią żyjący przedstawiciele społeczności wiernych – stanu duchownego i świeckiego, z papieżem i cesarzem na czele”.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż obraz „Koronacja Najświętszej Marii Panny”
z Jeżewa należy do typowych dzieł malarstwa polskiego
z początku XVII wieku, a zarazem stanowi wybitny przykład kontrreformacyjnego malarstwa ołtarzowego. Wysoki
poziom artystyczny, jak również wymowa polityczna i religijna dzieła, stawia je pośród najcenniejszych zabytków
sztuki malarskiej występujących w obiektach sakralnych
powiatu świeckiego.

Przypisy:
1
HAN HERMAN (1574-1628)
– wybitny malarz gdański. Urodził
się w Nysie na Dolnym Śląsku jako
syn malarza Hermana. Malarstwa
uczył się w Brzegu, a później za granicą. W 1597 r. zamieszkał w Gdańsku, gdzie założył dobrze prosperującą, własną pracownię malarską.
W 1628 r. zamieszkał na stałe
w Chojnicach (pracownia gdańska
nadal funkcjonowała), gdzie zmarł
w 1628 roku.
Malował przeważnie dla kościołów na Pomorzu i w Wielkopolsce,
szczególnie dużo dzieł realizował
dla cystersów w Oliwie i Pelplinie.
Szczytowym osiągnięciem artysty
było posłużenie się światłocieniem,

czego nie dokonał żaden ze współczesnych mu malarzy w Polsce. Duży
rozgłos malarzowi przyniósł największy obraz do wielkiego ołtarza katedry pelplińskiej – „Koronacja Najświętszej Marii Panny”.
2
Indentyfikacja pozostałych
osób w dolnej strefie już od dawna
była przedmiotem domysłów. Spośród
nieprzyjętych propozycji wymieniano: papieża Klemensa VIII, Stanisława Krzysztofa Warszewickiego,
Albrechta Stanisława Radziwiłła (M.
Skrudlik), Mikołaja Wolskiego, opata
pelplińskiego Leonarda Rembowskiego, Lwa Sapiehy (J.S. Pasierb, a za
nim: M. Arszyński, J. Milewski).
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WOKÓŁ KRAZIEWICZOWSKIEJ MYŚLI

RAFAŁ KŁOPOTEK

Bractwo Świętej Anny w Gniewie
Oddawanie czci Świętej Annie jest kultywowane w narodzie polskim od bardzo dawna.
W stosunkowo krótkim czasie od przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa zaczął się u nas
rozwijać kult Świętej Rodziny. Zaczęto stawiać kaplice, kościoły i ołtarze pod wezwaniem
Pana Jezusa, Najświętszej Marii Panny, czy też Świętej Anny – Matki Oblubienicy Bożej,
którą wybrał Bóg, aby urodziła mu syna. Nie możemy też zapominać, że na żywotność kultu
Św. Anny wśród Polaków wpłynął fakt, iż była ona babką Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
O jej życiu wiemy niewiele, albowiem żaden z czterech ewangelistów nic na ten temat nie
wspomina. Jest to jednak czas apokryfów, więc wśród szerokich rzesz wierzących krążą
liczne opowieści o jej świętobliwym życiu. Według jednej z tych relacji, Święta Anna urodziła się w Betlejem w Judei. Jej rodzice pochodzili z królewskiego rodu Dawida. Byli to
ludzie bardzo pobożni i cnotliwi. O ich przywiązaniu do Boga niech świadczy fakt, że swój
majątek podzielili na 3 równe części, z których jedną przeznaczyli dla ubogich, drugą na
uświetnienie Domu Bożego, a trzecią zostawili sobie, aby skromnie żyć na ziemi1.

I

ch córka Anna była więc wychowywana w duchu wielkiej pobożności i oddaniu Bogu. Gdy została wydana za
mąż za Joachima z Nazaretu, ich małżeństwo zostało pobłogosławione przez samego Stwórcę. Przez długi czas byli
jednak bezdzietni, sądzili więc, że Bóg ich w ten sposób
doświadcza. Anna nie odwróciła się jednak od Stwórcy,
a wręcz przeciwnie, codziennie się żarliwie do niego modliła, prosząc o upragnione dziecko. Musimy pamiętać, iż
w dawnych czasach kobiety bezdzietne uważano za opuszczone przez Boga, dlatego też Anna, oprócz modlitwy
o błogosławieństwo, przyrzekła Stwórcy, że jeśli będzie
jej dane mieć potomka, to ofiaruje go Bogu. Ten, widząc
jej wielką miłość i oddanie, wysłuchał w końcu jej próśb
i za pośrednictwem swojego anioła oświadczył, że urodzi
dziecko, któremu Bóg nie będzie szczędził swych łask.
W niedługim czasie Anna powiła córeczkę, której z woli
bożej nadała imię Maria. W 80 dni po urodzeniu udała się
Anna z córeczką do Jerozolimy, by złożyć ofiarę Stwórcy.
Gdy Maria ukończyła 3 lata, jej matka pomyślała o spełnieniu obietnicy danej Bogu. W tym celu wraz z mężem
Joachimem i córeczką udała się do świątyni w Jeruzalem,
aby oddać swe ukochane dziecko na służbę Bogu. Kapłan
przyjął i pobłogosławił dziewczynkę, dołączając ją do grona innych dziewcząt, które już Panu Bogu służyły2.
Maria służyła więc Bogu w świątyni przez 12 lat, przewyższając swoje towarzyszki pobożnością. W wieku 14 lat
wyszła za mąż za Józefa. Po zaślubinach została odesłana
do rodziców, którzy byli już w podeszłym wieku. Po poczęciu przez Marię Syna Bożego Jezusa Chrystusa, żyła jeszcze Anna 11 lat. Otoczona miłością Marii, Józefa, małego
Jezusa, pełna łask bożych, święta Anna odeszła do Pana.
Została pochowana w dolinie Józefata obok męża. W późniejszym czasie część jej ciała przeniesiono na wyspę św.
Barbary w pobliżu Lyonu we Francji, do klasztoru benedyktynów, gdzie była starożytna kapliczka poświęcona św.
Annie. Stamtąd część relikwii Świętej dostała się na górę
św. Anny pod Leśnicą na Śląsku, gdzie są czczone po dziś
dzień. To właśnie na Śląsku św. Anna jest patronką gór-
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ników i wszystkich chrześcijańskich matek. O jej chwale
świadczą liczne cuda3.
Według tradycji, św. Anna urodziła się i umarła we
wtorek, dlatego też w kościele katolickim właśnie w ten
dzień odmawia się modlitwę na jej cześć, a w dniu 26
lipca każdego roku obchodzi się jej święto. W Polsce kult
św. Anny zyskał na znaczeniu, gdy Kościół ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny.
W XV wieku zaczęły się pojawiać, najpierw w rękopisach a później drukiem, kazania, opowieści i modlitwy,
w których wyrażano głęboką, żarliwą pobożność do babki Pana Jezusa, jak i do całej Świętej Rodziny. Przykład
szedł od samego księdza Jana z Szamotuł, który głosił
o św. Annie w swoich kazaniach maryjnych, przeplatając
je opowieściami o pochodzeniu i życiu matki Najświętszej Marii Panny. Wiele z tych kazań i pieśni zaginęło
bezpowrotnie. W świadomości ludzkiej pozostały tylko
ich ustne przekazy4.
Podania, pieśni i legendy dotyczące św. Anny, przekazywane z ust do ust, tak ujęły i zachwyciły naród polski
swą prostotą, że jej postać została otoczona wielką czcią
i miłością. Z kościelnych ołtarzy patronka niewiast zstapiła
pod dachy domostw zarówno biednych chłopów, jak i magnackich pałaców. Popularność św. Anny z biegiem czasu
rosła. Córkom na chrzcie często dawano na imię Anna i tradycja ta funkcjonowała przez wiele pokoleń. Tym samym
imię to weszło do narodowego panteonu imion najbardziej
lubianych i popularnych5.
Do rozpowszechnienia czci Świętej Anny przyczynił
się zakon bernardynów, który jako pierwszy zaczął zakładać bractwa pod Jej wezwaniem. Pierwsze tego typu
konfraternie powstawały w XVI wieku – początkowo
w Wilnie, potem we Lwowie (1531) i Poznaniu (1521), gdzie
ks. Mikołaj z Sokolnik w każdy wtorek tygodnia nauczał
o św. Annie. Nauki te dopiero w drugiej połowie XVI wieku zyskały znaczną popularność wśród wiernych kościoła
katolickiego, na skutek akcji podjętej przeciwko innowiercom (walka z nowinkami Lutra)6.
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Podwalin pod rozwój zakonu bernardynów należy
szukać już w roku 1454, kiedy to z polecenia ówczesnego papieża przybył do Krakowa bernardyn włoski, św. Jan
Kapistran, by namówić króla polskiego, Kazimierza Jagiellończyka, do udziału w wojnie przeciwko Turcji. Wówczas
to wspomniany zakonnik uzyskał pozwolenie na zakładanie klasztorów, których głównym zadaniem było szerzenie
chwały bożej i krzewienie kultu św. Anny. Stało się tak poniekąd za sprawą księżnej Anny mazowieckiej, przebywającej w tym czasie w Krakowie, która zaprosiła italskiego
zakonnika do Warszawy, ofiarowując ziemię pod budowę
kościoła i klasztoru oraz wszelką pomoc przybyłym braciom7.
Mając tak silne poparcie swej protektorki, warszawski
konwent szybko zyskał na znaczeniu, a wraz z nim założone przez niego bractwo, będące obrońcą katolickiej wiary
przed heretyckimi naukami i głoszonych przez zwolenników Marcina Lutra. Protestanci, chcąc się odróżnić od
katolików, nosili na piersiach medal z wizerunkiem św.
Tomasza. Członkowie bractwa św. Anny, idąc za radą arcybiskupa Solikowskiego, postanowili nosić medal, na
którym z jednej strony widniał znak patronki, na drugiej
zaś napis – owocem miłości chrześcijańskiej – zbawienie.
Postępowanie członków tego zgromadzenia spowodowało,
że bractwo św. Anny zyskało wśród społeczności katolickiej wielu zwolenników. W miastach zaczęto powoływać
do życia podobne bractwa, mające na celu walkę z wrogami
Kościoła8.
Trzeba podkreślić, że ruchowi temu przyświecała wizja św. Anny Samotrzeć, nauczającej młodziutką Marię
prawd objawionych i wiary. Postrzegano św. Annę jako
wzór dany z nieba, godny naśladowania słowem i czynem. Przykład takiego postępowania dała sama królowa
Anna Jagiellonka, żona króla polskiego, Stefana Batorego, zapisując się do warszawskiego bractwa, którego medal oficjalnie nosiła. W każdy wtorek tygodnia królowa
uczestniczyła wraz ze swym orszakiem we mszy świętej,
odprawianej przez bernardyńskich zakonników w intencji św. Anny. Biorąc z niej przykład, do wspomnianego
bractwa zapisał się też król Zygmunt III Waza, kanclerz
i hetman Jan Zamojski, jak również wielu rycerzy i szlachciców. Dzięki staraniom arcybiskupa Solikowskiego, papież Sykstus V zatwierdził w 1579 roku ustawy bractwa
założonego przez bernardynów warszawskich, podnosząc
je do godności archikonfraterni9.
Obowiązki członków bractwa regulowały ustawy. Każdy z braci powinien znać zasady wiary, codziennie uczestniczyć we mszy świętej, a w każdy wtorek tygodnia brać
udział we mszy odprawianej na cześć św. Anny, rozważając
cnoty patronki i tajemnice zbawienia. Podczas najważniejszych świąt członkowie bractwa św. Anny mieli za zadanie
spowiadać się i przyjmować komunię świętą. Ponadto ustawy brackie obligowały do zachowywania trzeźwości i unikania obmowy, a także nakładały obowiązek obrony wiary
i Kościoła. Wszyscy członkowie wspomnianej wspólnoty
winni nosić znak bractwa z wyobrażeniem św. Anny Samotrzeć, wybierać co roku zarząd, spotykać się na zebraniach
(tzw. schadzkach), podczas których miały być omawiane
sprawy brackie. Z uczestnictwa w tych spotkaniach były
wyłączone kobiety, niemniej jednak miały być one informowane z ambony o podjętych ustaleniach. Powinnością
każdego z członków bractwa św. Anny było uczestnictwo
w pogrzebie braci i sióstr. Po święcie św. Anny należało
uczestniczyć w nabożeństwie żałobnym za braci, jak również codziennie odmawiać koronkę i modlitwy do św.
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Anny. Bractwu pozwolono wystawiać Najświętszy Sakrament podczas drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia,
Wielkiej Nocy i Zielonych Świątek10.
Bractwo św. Anny w Gniewie erygowano za zgodą
i aprobatą biskupa włocławskiego i pomorskiego, Mikołaja W. Gniewosza, dnia 26 lipca 1685 roku z inicjatywy
proboszcza ks. Jana Martiniego11. Do obowiązków jego
członków należało przestrzeganie przykazań bożych, prowadzenie życia pobożnego oraz udział w nabożeństwach
pogrzebowych. W czasie tzw. schadzek promotor w osobie
proboszcza instruował wszystkie osoby należące do wspólnoty odnośnie celów, zadań i powinności, jakie wynikają
z przynależności do tego bractwa12. Schadzki organizowano w kaplicy św. Anny w niedzielę po 26 lipca.
Według wizytacji z XVII i XVIII wieku, bractwo posiadało przywileje i utrzymywało się z ofiar wiernych.
O tym, z jakich przedmiotów składał się sprzęt liturgiczny należący do bractwa św. Anny, czytamy w protokole
wizytacyjnym w 1746 roku. Wówczas to odnotowano, że
w/w bractwo do sprawowania kultu bożego posługiwało
się następującymi przedmiotami: „ Sukienka srebrna na
P. Jezusie na obrazie noszącym –1, świat mały srebrny pozłacany na tejże sukience – 1, pas także ma tej sukience
pozłacany – 1, gołąbek srebrny na tymże obrazie w ręku
św. Anny – 1, korony srebrne na aksamicie czerwonym na
tym obrazie – 2, Duch Święty w promieniach srebrnych na
tymże obrazie, sukienka srebrna Boga Oyca na tymże obrazie, gdzie świat mały, berło, promienie nad głową, srebrne,
korony srebrne pozłacane do ołtarza tegoż Bractwa – 2,
promienie srebrne pozłacane na blachach srebrnych – 3,
świat mały srebrny pozłacany – 1, berło małe srebrne pozłacane – 1, lustra mosiężne posrebrzane – 4, lichtarzów
cynowych wielkich – 4, lichtarzów cynowych mieyszych
– 2, lichtarzów metalowych – 2, obraz do noszenia – 1, ornaty białe – 2, ornat czerwony – 1,, antependium skórzane
malowane – 1, antependium materyalne cielistego koloru
– 1, antependium żałobne – 1, kapa biała –1, kapy czarne do
processyi dla braci – 7, kapy białe do noszenia obrazu – 4,
obrus czerwonym y zielonym jedwabiem szyty – 1, obrus z
grubego płótna na obrazu – 1, obrus małe kwiaty czerwone
z koronkami małemi – 1, obrusów prostych bez koronków
– 2, obrus czarnym jedwabiem na trzy strony y środkiem
szyty – 1, obrus czerwoną wełną szyty i koronkami – 1,
obrus cynowy wielinowy – 1, obrus w kwiatki, czerwonym
jedwabiem szyty koronkami – 1, obrus cynowy płócienny
z koronką – 1, obrus płócienny znaczony literami M. B
– 1, półobrusie w kwiatki jedwabiem czarnym szyte – 1,
półobrusie w kwiatki, y ptaszki czarnym jedwabiem szyte,
półobrusie w kwiatki, jelonki y ptaszki jedwabiem szyte
– 1, tuwalnia w srebrne kwiaty drobne – 1, tuwalnia czarnym jedwabiem szyta stara – 1, tuwalnia z koronkami szyrokimi – 1, tuwalnia krzyżem wyszywanem – 1, tuwalnia
rąbkowa z koronką – 1, tuwalnia nowa nicami białemi szyta
– 1, subkorporałów różnych z chustkami – 13, ręczników
ołtarzowych – 9, całun kromrasowy z krzyżem atłasowym
– 1, zasłonów rasowych zielonych – 2, zasłonków adamaszkowych niebieskich – 4, chorągiew wielka adamaszkowa
zielona – 1, trumna dębowa nowa z cynowemi antabami – 1,
sukno czarne do teyże trumny – 1, lichtarzów drewnianych
malowanych – 8, sukno granatowe w srebrne kwiatki do
tego ołtarza – 1, chorągiewki 2”13.
W protokole kolejnej wizytacji, przeprowadzonej
w 1766 roku przez archidiakona pomorskiego, podano wykaz przedmiotów do sprawowania kultu przez wspólnotę
bracką św. Anny. W skład powyższego wykazu wchodzi-
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ły następujące przedmioty: „Inwentarium Confraternitatis
Sae Annae. Sukienka srebrna na obrazie noszącym na P.
Jezusie – 1, pasek srebrny pozłocony na teyże sukience – 1,
świat mały srebrny pozłocony – 1, gołąbek srebrny w ręku
S. Anny – 1, Duch Święty w promieniach srebrnych – 1,
świat mały y berło w ręku Boga Oyca – 1, korony srebrne na adamicie czerwon. – 2, promienia srebrne pozłacane
– 3, świat mały srebrny pozłocony – 1, berło małe srebrne
pozłacane – 1, lustra mosiężne pozłacane – 4, serce srebrne – 1, krzyz srebrny cum expssione P. Xti. Dni – 1, laur
srebrny na głowie S. Joachima – 1, palma srebrna w ręku
S. Joachima – 1, w górnym obrazie w ołtarzu dwie koronki na głowach S. Anny y N. Panny, trzeci laur na głowie
Pana Jezusa”. Podano też liczbę przedmiotów wykonanych
z cyny: „lichtarzy cynowych większych – lichtarzy mniejszych cynowych – 2, lichtarzy pręzmentalowych do lustrów
par – 2, szala do kwesty cynowa – 1, dzwonek pręzmętalowy – 1, kryz cynowy na ołtarz S. Anny – 1”. Bractwo sw.
Anny posiadało wówczas także ornaty używane podczas
brackich mszy świętych. Były to: „ornat adamaszkowy
w kwiaty złote sine requistt. – 1, ornat parterowy biały, galonki złote – 1, ornat adamaszkowy czarny z kolumną modrą
w złote kwiaty – 1, kapa adamaszkowa biała z galonkami
– 1., kapy do noszenia obrazu białe płócienne – 4” W swoim zasobie konfraternia posiadała także tzw. Obrusy, czyli
nakrycia, przedmioty oraz inną bieliznę, która była przez
nich używana.. Były to: „ obrus szyty z kwiatami czarnymi
bez koronki –1, obrus szyty bez koronki białym jedwabiem
– 1, obrus przygruby czarnym jedwabiem szyty wytarty –
1 obrus białym jedwabiem szyty w duże kwiaty bez koron
– 1, obrus ciągniony sub nne Jesu et Litt. R.D.. –1, obrus
przygruby na około czarną wełną szyty – 1, obrus cienki
z koronkami w środku sub litt. A.M.S. – 1, obrus koronkami czerwonym jedwabiem szyty w środku A.S. – 1, obrus
w czarne kwiatki ex parte wytarty – 1, obrus koroną
w groszek y drugą koronką u dołu – 1, obrus w jelonki szyty
y w kwiaty czarne – 1, obrusek na mensę do ołtarza przytarty bez koron – 1, półobrusie z koronkami y drugą w mały
groszek – 1, półobrusie prostego szycia bez koronek – 1,
półobrusie z koronkami cienkimi – 1, półobrusie w kwiatki
czarne jedwabiem szyte bez koron – 1, tuwalnia muślinowa
w rznięte koronki – 1, tuwalnia w świątki srebrne, wytarta,
bez koron – 1, tuwalnia rąbkowa z koronką –1, subkorporałów różnego szycia – 3, ręczników ołtarzowych dobrych
6, alba płócienna z koronkami w róże robionemi – 1, alba
przygruba z koronkami - 1, baldachimek grodytorowy żółty
na ołtarz z srebrną treską – 1, całun kromrasowy z krzyżem
atłasowym – 1, zasłonów rasowych zielonych – 2, chorągiewków czerwonych – 2, chorągiew wielka adamaszkowa
nowa – 1, poduszka trypowa pod mszał – 1, sukno granatowe z srebrnemi kwiatami wytarte – 1, trumna dębowa
z antabami białemi – 1, sukno czarne wielkie z frędzlami

białemi y czarne – 1, obraz w ramach niebieskich S. Anny
– 1, do kaplicy kraty żelazne w pręty z drzwiami takiego
fasonu w ceraty robione u wierzchu –1”14.
Natomiast w protokole powizytacyjnym z 1780 r.
czytamy, iż inwentarz bractwa św. Anny składał się
z następujących przedmiotów liturgicznych: sukienka na
Panu Jezusie „unoszącym obrazie”, „świat” i pas pozłacany, „Gołąbek srebrny w ręku S. Anny”, koronę na aksamitnym czerwonym materiale. „Duch S. w promieniach
srebrnych”, sukienkę „B. Oyca” na tym obrazie, 2 korony, 3 promienie i berło pozłacane do tego ołtarza, „lustra
mosiężne posrebrzane – 4, serce srebrne z wyrażeniem
S. Józefa, S. Joachima y Anny S.”, krzyż, „ laur srebrny
na głowie S. Joachima” i palma w jego ręku – w sumie 24
przedmioty. Do bractwa należało także 8 lichtarzy cynowych: większych, mniejszych i „do lustrów” oraz dzwonek i krzyż do ołtarza S. Anny – w sumie 11 przedmiotów,
a także 3 ornaty białe, 13 obrusów w różny sposób wyszywanych, albo z koronkami oraz 2 półobrusy, 7 tuwalni,
3 alby z koronkami i 11 ręczników ołtarzowych. Ponadto
w inwentarzu odnotowano, iż wspomniane bractwo posiada 4 czerwone kapy, trumnę dębową z aniołami białymi, sukno czarne z frędzlami pstrymi, całun czarny
z białym krzyżem” oraz „ baldachimem na ołtarz graditurowy żółty ze srebrną treską obszyty, całun karmazynowy
z krzyżem atłasowym, zasłonów rasowych zielonych – 2,
chorągiewków nowych czerwonych – 2, sukno granatowe
w srebrne kwiatki do przykrycia ołtarza”. Ponadto bractwo świętej Anny w swych zasobach posiadało : obraz
świętej Anny w ramach niebieskich, lichtarzów drewnianych malowanych – 8, wielką starą chorągiew niebieską
adamaszkową, poduszkę trypową czerwoną pod mszał,
proporzec adamaszkowy niebieski, ze srebrną kompanką,
na środku literami wykładany Anna S.”15.
Na początku XIX wieku bractwo św. Anny w Gniewie
zaczęło tracić na znaczeniu i oddano je pod opiekę rybakom. Pomimo tego, że zostało ono na nowo zorganizowane, jego działalność nie rozwinęła się tak, jak się tego spodziewano, a wręcz przeciwnie, można mówić o panującym
wśród jego członków marazmie. Po 1820 roku zaprzestano
schadzek, co spowodowało, że w 1837 roku ks. proboszcz
Pomieczyński zwołał w kaplicy św. Anny nadzwyczajną
sesję, na której miano wybrać nowy zarząd w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, jakie powstały wśród
tej konfraterni. Po wybraniu nowego zarządu bractwa św.
Anny, działalność tej wspólnoty uległa ożywieniu. W 1867
roku dokonano zakupu modrych płaszczy do baldachimów,
a w sześć lat później za 156 marek kupiono 6 lichtarzy do
ołtarza św. Anny. W okresie międzywojennym bractwo
św. Anny liczyło 115 członków. 28 czerwca 1935 roku omawiana konfraternia obchodziła uroczyść 250 – lecia swej
działalności przy kościele parafialnym w Gniewie16.
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CZESŁAW GLINKOWSKI

Droga kapłańskiej posługi księdza
Franciszka Rzoski
część pierwsza
rogę kapłańskiej posługi księdza przemierzam bez
jego udziału, ponieważ zmarł on w 2013 roku.
Towarzyszy mi w tej drodze pióro, papier, zdjęcia i mapy, lektury pomocnicze dotyczące historii diecezji
i jej teologicznej uczelni. Brat księdza, Henryk, umożliwił
mi dostęp do zbiorów bibliotecznych i osobistych dokumentów zmarłego.
Tak wyposażony przedstawiam Czytelnikom drogę do
kapłaństwa i kapłańskiej posługi – i nie jest to droga wyjątkowego księdza. Przemierzały ją bowiem setki księży
wiekowej diecezji chełmińskiej.
Na tej drodze jest dziewiętnaście lat dzieciństwa i wieku młodzieńczego Franciszka, spędzone w rodzinie Jana
i Klary Rzoska. Kolejne sześć lat to studia teologiczne
w Pelplinie.
Kończę artykuł informację na temat kapłańskiej posługi śp. ks. Franciszka Rzoski, która z Pelplina prowadziła
w latach 1957-1998 do dwunastu parafii, w których był pomocą duszpasterską, wikarym i proboszczem.

D

Franciszek Rzoska w dniu Pierwszej Komunii Świętej
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Rodzice Franciszka Rzoski, Franciszek Jan Rzoska oraz
Klara Baniecka zawarli związek małżeński (cywilny i kościelny) w marcu 1930 roku. Po ślubie zamieszkali w Wejherowie, gdzie mąż pełnił służbę w Policji. Po dwóch latach
małżeństwa, 21 grudnia 1932 roku urodził im się pierwszy
syn – Franciszek. Zgodnie z katolicką tradycją już 25 marca tegoż roku synka ochrzczono w miejscowym Kościele
parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy. Ochrzcił Go
ksiądz Edmund Rozczynialski. W kolejnych latach Franciszek został przyjęty do Pierwszej Komunii Świętej i był
bierzmowany.
Służba w Policji wiązała się z koniecznością częstych
zmian miejsca zamieszkania. W połowie lat 1930. Franciszka Rzoskę przeniesiono do Grudziądza, gdzie zamieszkał
wraz z rodziną. Tam w 1938 roku urodził się drugi syn
– Henryk. Także w Grudziądzu rodzinę zastała okupacja
hitlerowska. Ojciec został skierowany na wschodnie tereny
Polski i tam, w 1944 roku, został zamordowany.
Pani Klara, z dwójką nieletnich dzieci, znalazła schronienie u rodziny w Pelplinie. Samotnie wychowywała
i utrzymywała dzieci i siebie, ze skromnego zarobku krawcowej u miejscowego Niemca.
Z końcem okupacji, która w Pelplinie zakończyła się
4 marca 1945 roku rozpoczyna się kolejny etap życia rodziny. Franciszek, do trzynastego roku życia uczęszczał
w czasie okupacji do niemieckiej szkoły powszechnej, a uzyskuje podstawowe wykształcenie już w warunkach polskiego obowiązku szkolnego. Syn Henryk w wieku siedmiu lat
rozpoczyna naukę w szkole podstawowej (powszechnej).
W 1946 roku samotnej wdowie pomaga zamieszkać
w Tczewie krewny, Marian Wojak, były burmistrz Tczewa.
Tu znajduje ona pracę w żłobku jako opiekunka i w którym
przepracowała 20 lat.
Można by na tym zakończyć opis trudnego
okresu w życiu rodziny.
Uważam jednak, że należy się tej dzielnej kobiecie
i czułej matce kilka ciepłych zdań.
Pani Klara urodziła
się w 1910 roku na Ziemi
Tczewskiej, w miejscowości Kierwałd, jako przedostatnie, piętnaste dziecko
w rodzinie Banieckich.
W Tczewie znalazła spokojne miejsce do wychoKlara Rzoska
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wania synów, ich wykształcenia, tu realizowała z pasją
swoją pracę opiekunki - w sumie 61 lat, dożywając 98 roku
życia. W Tczewie też obchodziła swoje 90. urodziny w Kościele NMP Matki Kościoła na Suchostrzygach. Otrzymała
życzenia od wielu biskupów, księży i prezydenta miasta.
Syn Franciszek tak mówił o swoich rodzicach w 25.
rocznicę kapłaństwa: „Przed blisko pięćdziesięciu laty ojciec mój i matka moja powołali mnie wespół z Bogiem do
życia. Wtedy rozpocząłem swoją wielką przygodę życia.
Niestety, tak być musiało, że śp. Ojciec mój nie mógł mi
długo towarzyszyć w tej przygodzie, bo rozłączył mnie
z nim Bóg, gdy miałem 12 lat. Ten Bóg wynagrodził mi to
dobrą i kochającą Matką, która jakoś zwyczajnie, po ludzku szła ze mną i idzie dalej. Jej szczególnie za to dziękuję”.
Na uroczystości 50-lecia kapłaństwa powiedział: „Dziękuję Rodzicom za współpracę z Bogiem w dziele przekazania mi życia”.
Ksiądz Franciszek, stojąc u grobu ukochanej matki
dziękował Bogu za dar życia i za Matkę, która towarzyszyła
mu przez blisko 76 lat życia i 51 lat kapłaństwa. W pogrzebie uczestniczył ks. biskup Piotr Krupa, o którym zmarła
mówiła w czasie choroby: „gdyby ks. biskup mógł mnie
odprowadzić” – Jej życzenie zostało spełnione. Ksiądz biskup odprowadził w lipcu 2008 roku swoją zmarłą 98-letnią
parafiankę na pelpliński cmentarz.
Wszystko to działo się w diecezji chełmińskiej, z którą
zwiąże się sakramentem kapłaństwa na całe życie. A zaczęło się następująco… 4 czerwca 1951 roku młody abiturient
Liceum Ogólnokształcącego uzyskał świadectwo dojrzałości. Już wtedy miał on ukształtowany pogląd co do dalszej
drogi życiowej, ponieważ w dziecięcych latach miał szczęście słuchać nauk swojego proboszcza w Pelplinie, księdza
Franciszka Sawickiego, który tak pięknie, zwyczajnie, po
dziecięcemu przyprowadził go do Boga. Tak przygotowany, 13 czerwca 1951 roku przesyła do biskupa diecezji chełmińskiej w Pelplinie, ks. Józefa Kowalskiego (1946-1978),
prośbę o przyjęcie na studia, zawierającą uzasadnienie
swojej decyzji i poparcie katechety i proboszcza. Pozytywną odpowiedź otrzymał 25 lipca 1951 roku, co oznaczało,
że na sześć lat wchodzi na drogę seminaryjnej formacji
ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej.
Pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych rozpoczął 24 września 1951 roku. Rok akademicki w pelpliń-

skim seminarium zawsze, po II wojnie światowej, rozpoczyna się uroczyście w rocznicę wydarzeń Pelplińskiej
Jesieni 1939 roku.
Oto kilka faktów z historii Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej, które założył w Chełmnie
13 września 1651 roku biskup Andrzej hrabia Leszczyński
(1646-1662). W 1824 roku stolicę diecezji przeniesiono do
Pelplina i już w 1829 zostały tu na bazie zabudowań pocysterskich stworzone warunki do działalności dydaktyczno-naukowej. Na zawsze utrwaliła się w pelplińskim seminarium tradycja, zgodnie z którą księża diecezjalni kierują
uczelnią. Ten zwyczaj wprowadził biskup Ignacy Mathe
(1824-1832). Pomyślne dla seminarium były czasy kolejnych biskupów, którzy nadali mu statuty, dbali o wysoki
poziom wykładowców i stałą rozbudowę obiektów.
Od 1922 roku seminarium ma status szkoły wyższej,
a od 14 maja 1931 roku studia trwają sześć lat. Seminarium
ukończyło setki wspaniałych duszpasterzy i naukowców,
którzy poświęcili się pracy dydaktyczno-wychowawczej
w swojej macierzystej uczelni i zostali jej profesorami. Należy tu wspomnieć ks. Stefana Kujota, ks. Jakuba Fankijewskiego czy ks. Romualda Frydrychowicza. Ma także uczelnia
wśród swoich profesorów doktorów honoris causa – takich
jak ks. Franciszek Sawicki, teolog i filozof Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Akademia Teologii Katolickiej
w Warszawie nadała tytuł księdzu Antoniemu Liedtke,
a ksiądz Bernard Sychta uhonorowany został przez Uniwersytet Gdański.
Wśród absolwentów są arcybiskupi i biskupi – ks. Konstanty Dominik, ks. Józef Muszyński, ks. Edmund Piszcz,
ks. Wiesław Mering czy pierwszy biskup pelpliński – ksiądz
Bernard Szlaga.
W latach 50-tych, kiedy studia rozpoczął kleryk Franciszek Rzoska, główny nacisk kładziono na odtworzenie
struktur kadrowych duchowieństwa. W najlepszych latach
liczba kleryków sięgała prawie 300 osób. Od 1980 roku
pelplińskie seminarium współpracuje jako instytut z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim w Rzymie, a w 2004
roku podpisana została umowa legalizująca współpracę
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w sprawie egzaminów magisterskich. Alumni mogą być także studentami
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne
w Pelplinie
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Uroczystość
święceń
kapłańskich

W latach studiów alumna Franciszka Rzoski rektorem
seminarium był ks. Józef Grochocki. Na dwóch pierwszych
latach studiów wykładano filozofię, której znajomość
ułatwiała późniejsze zgłębianie arkanów teologii. W tym
czasie wykładowcami tego przedmiotu byli ks. Franciszek
Manthey, ks. Franciszek Znaniecki, ks. Franciszek Sawicki
i wybitny specjalista teologii pastoralnej, ks. Józef Grochocki. Pismo Święte Starego Testamentu wykładali ks.

Franciszek Rzoska z dziewczynką
po mszy prymicyjnej

KMR

Jan Stryczek i ks. Edward Zawiszewski, a historię Kościoła ks. Antoni Liedtke, starając się uwrażliwić przyszłych
kapłanów na człowieka, który od nich będzie oczekiwać
odpowiedzi na nurtujące go pytania. Przyszły wikary
i proboszcz muszą znać prawo kanoniczne i wyznaniowe,
katolicką naukę społeczną oraz – jako przyszli nauczyciele – pedagogikę i katechetykę. Przez całe studia klerykom
towarzyszy nauka śpiewu i liturgii, aby w przyszłości liturgii mszy świętej nadać uroczysty charakter. Program
nauczania obejmuje także grekę, łacinę oraz jeden z języków współczesnych. Piąty rok studiów kończy się egzaminem obejmującym problematykę teologii oraz liturgikę
i przedkłada się pracę pisemną. Po pozytywnym zdaniu
egzaminów są święcenia diakonatu. Diakon Franciszek
Rzoska uzyskał święcenia 29 czerwca 1956 roku. Szósty
rok studiów ma charakter wybitnie pastoralny, diakon dwukrotnie odbywa trzytygodniową praktykę duszpasterską
w wyznaczonych parafiach, na początku września i w Wielkim Poście. W czasie praktyk diakon upoważniony jest do
udzielania chrztu, błogosławienia małżeństw, prowadzenia
pogrzebów, głoszenia kazań i asystowania w czasie celebrowania mszy świętej.
Podczas sześcioletnich studiów teologicznych diakon
Franciszek Rzoska przyjął z rąk biskupa chełmińskiego
ks. Kazimierza Kowalskiego wszystkie posługi i święcenia
diakonatu.
Na początku kwietnia 1957 roku diakon Franciszek
Rzoska zawiadamia, że święcenia kapłańskie otrzyma
w niedzielę, dnia 28 kwietnia 1957 roku o godzinie 9:00
w Katedrze Pelplińskiej z rąk Jego Ekscelencji księdza dr
Kazimierza Kowalskiego, Biskupa Ordynariusza Diecezji
Chełmińskiej.
Pierwszą ofiarę mszy świętej odprawia w czwartek,
2 maja 1957 roku o godzinie 10:00 w Kościele parafialnym
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie.
Do tematu święceń kapłańskich wraca ks. Franciszek
Rzoska dwukrotnie w okolicznościowych kazaniach.
W 25 rocznicę święceń w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła
w Wielowiczu, gdzie jest proboszczem od 1968 roku, mówi:
„Do kierowania statkiem, ale w Wielkiej Flotylli Koś-
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Franciszek Rzoska w mieszkaniu
na ul. Jedności Narodu

cioła Powszechnego, wybrał mnie Bóg bez moich zasług
w swoich odwiecznych planach stwarzania i kształtowania
wszechświata, osadzony przez Sakrament Kapłaństwa głębiej w Jego Kościele, mam spojrzeć wstecz i odczytywać
stronice księgi mojego życia”. W dalszej części kazania
wspomina cytowanego już księdza Franciszka Sawickiego,
a także katechetę gimnazjalnego, ks. kanonika Konrada
Baumgarda i proboszcza z Tczewa ks. Wacława Preisa: „Na
których patrzyłem, może ich podpatrywałem – oni w ręku

Boga wprowadzili mnie w szeregi tych, których Chrystus
nazwał przyjaciółmi – w Sakrament Kapłaństwa”.
Po 35 latach kapłaństwa, już jako proboszcz Parafii pw.
NMP Matki Miłosierdzia w Klukowej Hucie, podczas odprawiania mszy świętej dziękczynnej za dar kapłaństwa,
wspomina 28 kwietnia 1957 roku tzw. „niedzielę białą”,
mówiąc o nieżyjącym już biskupie Kazimierzu Kowalskim,
jako „człowieku o wszechstronnie pojętej kulturze”.
Swoje 50-lecie kapłaństwa obchodzi w 2007 roku, mając 75 lat (od 9 lat na emeryturze) w Kościele NMP Matki
Kościoła w Tczewie. Tak wtedy próbuje scharakteryzować
drogę, którą podążał od pierwszej mszy świętej: „to daleka
droga - nieraz krzyżowa droga, kapłan, który dożył tego
nazywa się jubilatem, czyli człowiekiem rozradowanym,
cieszącym się .Czy jest z czego się cieszyć ?” Odpowiada
za świętym Pawłem, który w liście do swego przyjaciela
Tymoteusza pisze: „boju dokonałem, wiary dochowałem,
na koniec odłożony jest mi wieniec sprawiedliwości, który
wręczy mi Pan”.
Ksiądz Neoprezbiter, po święceniach kapłańskich
i pierwszej ofierze mszy świętej, oczekiwał skierowania
przez biskupa chełmińskiego na pierwszą placówkę parafialną.
Wykorzystuję ten czas na krótką historię diecezji chełmińskiej.
Założenie diecezji chełmińskiej ks. Antoni Liedtke
datuje na rok 1243. Zakres czasowy i tematyka tego artykułu obejmuje lata po zakończeniu II wojny światowej
i dotyczy diecezji chełmińskiej i pelplińskiej. Przypomnę
jedynie, że w czasie zaboru pruskiego, 3 sierpnia 1824
roku, siedzibę diecezji przeniesiono do Pelplina i dopiero
w wyniku I wojny światowej diecezja powróciła do odrodzonej Polski i wkroczyła w V okres swojej historii, które
stanowią lata międzywojenne i okres okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Biskupem diecezji został po 120 latach Polak, ks. Stanisław Okoniewski. Dekretem biskupa
z grudnia 1926 roku zostały ustalone nowe granice diecezji, które przetrwały do 1992 roku.

Ołtarz z siecią i krzyżem
w Pelplinie
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Biskup Okoniewski jest uważany za reorganizatora
życia kościelnego ukierunkowanego na odnowę kultury
duchowej i polskiej świadomości narodowej. Z racji swego
zaangażowania w sprawę budowy portu gdyńskiego nazywany był „biskupem morskim”.
Wybuch II wojny światowej i jej następstwa ks. Antoni
Liedtke tak charakteryzuje: „szał niszczenia i niepoczytalna nienawiść hitlerowskiego najeźdźcy dokonały w polskim społeczeństwie Pomorza spustoszenia tak wielkiego,
jakiego nie spotykamy na przestrzeni dziejów prastarej,
słowiańskiej dzielnicy nadmorskiej”.
Wkroczenie Armii Czerwonej zimą 1945 roku oznaczało kres okupacji hitlerowskiej. Dzieła odbudowy i organizacji życia kościelnego w powojennych warunkach podjął się
ks. Andrzej Wronka (1945-1946), mianowany administratorem apostolskim. Odbudowę i rozbudowę chełmińskiego
kościoła kontynuowali biskupi: ks. Kazimierz Jan Kowalski (1946-1972), ks. Bernard Czapliński (1973-1980) i ks.
Marian Przykucki (1981-1992).
Okres szósty historii diecezji rozpoczął Ojciec Święty Jan Paweł II bullą apostolską „Totus tuus Poloniae
populus”z dnia 25 marca 1992 roku, przeprowadzając reorganizację struktur administracyjnych Kościoła w Polsce.
To wtedy powstała diecezja pelplińska z siedzibą biskupa
ponownie w Pelplinie.
Diecezja chełmińska przestała istnieć, a jej terytorium
weszło w skład nowych diecezji: archidiecezji gdańskiej,
diecezji pelplińskiej i toruńskiej, a od 2004 roku diecezji bydgoskiej. Pierwszym biskupem diecezji pelplińskiej
został ks. Jan Bernard Szlaga, dotychczasowy biskup pomocniczy w diecezji chełmińskiej, a nowym biskupem
pomocniczym został ks. Piotr Krupa. Po śmierci biskupa Jana Bernarda Szlagi biskupem ordynariuszem został
ks. Ryszard Kasyna, a biskupem pomocniczym ks. Wiesław Śmigiel.
Nowa Diecezja Pelplińska bazuje na wiekowych tradycjach kilku diecezji, a w szczególności diecezji chełmińskiej. Biskup pomocniczy ks. Wiesław Śmigiel zauważa, że
zamieszkują tu silne rodziny i otwarta młodzież. Większość
tych rodzin żyje z rolnictwa, turystyki i morza na terenach
Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich i Krajny.
Wyjątkowym wydarzeniem w diecezji była historyczna wizyta apostolska Jana Pawła II w niedzielę 6 czerwca
1999 roku. Celebra mszy świętej odbyła się na najwyższym
w mieście wzniesieniu, nazywanym Górą Jana Pawła II.
Ołtarz przedstawiał koncepcję sieci rybackich unoszonych
przez ptaki. Sieć jako symbol Królestwa Bożego i podstawowe narzędzie rybaków jest najbardziej charakterystyczne dla wielokulturowego Pomorza.
Według Rocznika Diecezji Pelplińskiej z 2014 roku,
jej terytorium obejmuje 30 dekanatów z przynależnymi do
nich 290 parafiami. Służbę duszpasterską pełni 586 księży diecezjalnych, z czego 456 księży pracuje wśród miejscowych wiernych, 14 księży na wyższych uczelniach, na
misjach sześciu księży, 26 pracuje poza granicami kraju.
Pomocą w służbie duszpasterskiej jest 68 księży emerytów
i rencistów.
Fotografie zamieszczone w artykule pochodzą z archiwum księdza Rzoski.
Część druga – Droga kapłańskiej posługi księdza
Franciszka Rzoski po parafiach Diecezji Chełmińskiej
ukaże się w następnym numerze.
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Usiąść na ławeczce…
Z Tadeuszem Abtem rozmawia
Józef Ziółkowski
Józef Ziółkowski: Panie Tadeuszu, podczas naszej
ostatniej rozmowy powiedział mi Pan, że Pana marzeniem
jest, aby usiąść na ławeczce obok Romana Landowskiego.
Dlaczego?
Tadeusz Abt: Bo był on moim przyjacielem w sensie
pracy kulturalnej, a do tego mądrym i oczytanym człowiekiem. Byłem jego częstym klientem w księgarni na Rynku. Wówczas wyglądała ona nieco inaczej niż dzisiaj, ale
można było tu kupić rozmaite wydawnictwa muzyczne
czy nutowe, których zdobycie w latach 50. ubiegłego wieku nastręczało wiele trudności. Landowski pracował tam
u swojej ciotki, która starała się, aby w księgarni były zeszyty z nutami pt. „Śpiewamy i tańczymy”. Znajdowały się
w nich zapisy nie tylko najnowszych piosenek, ale także
klasyki muzycznej. Tego typu publikacje były mi potrzebne, ponieważ pracowałem w MOCCE jako taper. Wtedy nie
wiedziałem jeszcze, że księgarz, który odkłada potrzebne
mi materiały, to przyszły poeta i prozaik.
Dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że Roman
Landowski był również wielkim miłośnikiem muzyki
i bywał na moich koncertach w kawiarni. Moje słowa potwierdza również fakt, że później, kiedy został dyrektorem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, stworzył w niej
obszerny dział muzyczny, gdzie nie tylko można było posłuchać muzyki rozrywkowej czy poważnej, ale przegrać
jej fragmenty na własne kasety magnetofonowe.
Gdy Landowski założył kabaret „Drań”, zaczął poszukiwać odpowiednich wykonawców i przygotowywać repertuar. Poprosił mnie wówczas o napisanie podkładów
muzycznych. Jednak „Drań” już na starcie musiał upaść.
I to z mojego powodu. Byłem już po amputacji prawego płuca i nastąpił nawrót choroby. Trafiłem do Akademii Medycznej w Gdańsku, a potem skierowano mnie do Bukowca koło
Kowar. Był koniec lat 50. W sanatorium byłem przez rok.
W tym czasie moja parafia ewangelicka w Sopocie postarała
się w Genewie o leki dla mnie, ponieważ miała kontakty ze
Światową Federacją Lutrańską zaopatrującą parafie ewangelickie w trudno dostępne leki. Niestety, szybko się na nie
uodporniłem i choroba zaczęła postępować. Pominę problemy, które mnie wtedy dotknęły. Zrozpaczony napisałem do
Genewy, aby przeprowadzono mi operację nowoczesnym
systemem medycznym, oszczędzającym wycięcie całego narządu. Dostałem informację, że mogę być leczony wyłącznie
w klinice, którą opiekują się siostry diakoniski. Na operację
pojechałem w styczniu, a wróciłem pod koniec roku. Mogłem przebywać dłużej na leczeniu, bo Caritas ewangelicki
załatwiał mi doskonałą opiekę. Ciągle jednak padały pytania: „Ty z Polski? Tu, na leczeniu?” Niektórzy z moich niemieckich współtowarzyszy dawali mi do zrozumienia, że
po II wojnie światowej zostali wyrzuceni ze swoich domów
w Polsce. Aby uniknąć tego typu rozmów ze wścibskimi pacjentami, podziękowałem za dłuższy pobyt.
J. Z.: Zmieńmy więc temat. Interesuje mnie, dlaczego
pan, Panie Tadeuszu, mając korzenie niemieckie, pozostał
w Tczewie?
T. A.: Moja rodzina wywodzi się z Westfalii, ale zawsze czuliśmy się Polakami. Pradziadowie trafili do Polski
na skutek polityczno-gospodarczych rozporządzeń cary-
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cy Katarzyny II, która w XVIII w., w okresie rozbiorów,
w okolice Łodzi sprowadziła osadników niemieckich, by
podnieść kulturę rolną tych terenów. Gdy po okresie rosyjskiego zaboru tereny te wróciły do Polski, moi przodkowie
przyjęli polskie obywatelstwo. Po zakończeniu działań wojennych, ja i moi opiekunowie, spotykaliśmy się z wieloma
restrykcjami. Odcierpieliśmy swoje w 1945 roku. Tata nie
wrócił z wojska niemieckiego, którego oddziały okupowały Gdańsk. Zmarł w wyniku odniesionych ran w wieku zaledwie 50 lat. Mnie, moją mamę i babcię wyrzucono
z mieszkania. Udało się nam jednak zająć kwaterę na strychu budynku, w którym dotychczas mieszkaliśmy – gdzie
się urodziłem, czyli przy ul. Słowackiego 1. Kilka lat później, w 1954 roku, w Mikołajkach Pomorskich zawarłem
związek małżeński.
J. Z.: Dlaczego akurat tam?
T. A.: Pracowałem wtedy w Ubezpieczalni Społecznej
w Tczewie i chciałem spędzić urlop gdzieś z dala od ludzi,
w lesie. Pojechałem więc na wypoczynek do Mikołajek
Pomorskich, małego miasteczka w powiecie sztumskim,
w pobliżu którego znajdują się lasy, gdzie panuje cisza
i spokój. Na miejscu dowiedziałem się, że jest tam kościół
ewangelicki. Ponieważ w Tczewie znajdowała się jedynie
kaplica ewangelicka, zdecydowałem się na wzięcie ślubu
właśnie w Mikołajkach Pomorskich.
Świątynią opiekowało się rodzeństwo Kothke. Senior
rodu prowadził w tej miejscowości masarnię. Państwu
Kothke zależało na współpracy ze mną, ponieważ na nabożeństwa do kościoła dojeżdżał ksiądz, ale nie było organisty. Zgodziłem się na akompaniowanie podczas uroczystości religijnych. Kiedy umierała dbająca o parafię siostra
Kothkego, prosiła, abym ich nie opuszczał. Do dzisiaj jestem wierny danemu wówczas słowu.
J. Z.: Chyba nie do końca otrzymałem odpowiedź, dlaczego nie wyjechał Pan z Polski.
T. A.: To prawda, że łatwiej było wyjechać. Po wojnie
musieliśmy znosić wszystkie upokorzenia, które spotykały mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Oczywiście,
oprócz nas cierpieli także rodowici Polacy. Wyjechać nie
mogłem, bo na cmentarzu leżała moja siostra, Ninka, która
zmarła w 1938 roku. Oto cały „polityczny” podtekst mojej
decyzji. Jej grób znajdował się w części cmentarza, który
w latach 70. został przekształcony w obecny Park Kopernika. Nim to się stało, ekshumowaliśmy prochy Ninki, a następnie przenieśliśmy je na obecny cmentarz ewangelicki.
J. Z.: Może wróćmy do czasów, kiedy zaczął Pan pracę
w kawiarni MOCCA. Dlaczego, będąc jeszcze przecież uczniem, musiał Pan w ten sposób zarabiać?

T. A.: Po wojnie matka nie mogła dostać pracy. Potem,
dzięki znajomościom dostała ją w szpitalnej recepcji. Wówczas dyrektorem szpitala był doktor Chylicki. Natomiast ja,
jako uczeń, grywałem w restauracji „Bałtycka”, mieszczącej
się u zbiegu ul. Mickiewicza i Krótkiej. Gdy tczewscy muzycy dowiedzieli się, że jest młody chłopak, który potrafi grać
na pianinie, zaproponowali, abym grał z nimi w zespole. To
był mój pierwszy chleb przyniesiony do domu z osobiście zarobionych pieniędzy. Z koncertów wracałem około pierwszej
w nocy. A rano musiałem iść do szkoły. Dodam, że na pracę
w kawiarni otrzymałem zgodę dyrekcji szkoły.
J. Z.: „Drań” umarł. Kiedy doszło do kolejnego spotkania z Romanem Landowskim?
T. A.: Miało to miejsce w czasie, gdy tworzył on Pracownię Pracy Kulturalno-Oświatowej, której pierwsza siedziba mieściła się na pierwszym piętrze w Domu Kultury
Kolejarza. Ja natomiast pracowałem na parterze tego samego
budynku. Był rok 1960, kolejna rocznica powstania Tczewa.
Wtedy Józef Dylkiewicz zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie muzyki do jego tekstów, które miały uświetnić uroczyste obchody. Skomponowałem moje pierwsze autorskie
utwory do tekstu „O Tczewianach”, który brzmiał: „Gdy nie
była Gdynia Gdynią, tylko zwykłą wioską / Tczew miał pierwszą i jedyną / w Polsce Szkołę Morską”. Tę piosenkę po raz
pierwszy zaśpiewał licealista Ryszard Karczykowski, dzisiaj
profesor na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie i na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz
światowej klasy tenor. Z czasem powstały kolejne piosenki
przeznaczone dla zespołów Domu Kultury „Kolejarz”, ale już
o tematyce kolejarskiej. Pamiętam, że podczas elektryfikacji
linii kolejowej Katowice–Gdynia powiedziałem do Romana
Landowskiego, abyśmy napisali na ten temat jakąś piosenkę.
Wówczas Landowski wymyślił utwór „Pantograf wirtuoz”.
Pantograf, jako wiolonczelista, miał grać na jednej strunie,
a dzięki pobieranemu w ten sposób prądowi elektrycznemu
pociąg mógł jechać. Piosenka w Tczewie nie została przyjęta
życzliwie, ale podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Kolejarskiej w Białymstoku zajęła 2 miejsce.
J. Z.: Związał się Pan również na lata z chórem męskim
„Echo”.
T. A.: Po wojnie jego dyrygentem był Leon Galiński.
Mimo że był dobrym muzykiem i pianistą, to ktoś, kto dyryguje zespołem, nie może jednocześnie mu akompaniować.
Potrzebował więc muzyka. Współpraca z „Echem” zaczęła
się w 1947 lub 1948 roku, kiedy w Polsce popularne były
utwory radzieckie. Pamiętam z tamtych czasów piękny
utwór „W lesie przyfrontowym”. Powszechnie negatywnie
mówi się o muzyce radzieckiej, ale tak naprawdę, to było

Tadeusz Abt
na ławeczce Landowskiego
Fot. Józef Ziółkowski
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w niej wiele zapożyczeń z klasycznych rosyjskich utworów.
Muszę Panu wyznać, że muzyka rosyjska nie była mi obca.
Nasza rodzina zetknęła się z Rosjanami, gdyż moja matka,
urodzona w Łodzi, chodziła do szkoły rosyjskiej.
J. Z.: Z tego, co Pan mówi, wnioskuję, że Pańscy rodzice mieli podobne losy do losów Anny German.
T. A.: Tak. Można zauważyć pewne podobieństwo. Z tą
jednak różnicą, że my nie błądziliśmy po Rosji, jak jej rodzina. Był czas, gdy moja rodzina trafiła do Moskwy, co zostało
spowodowane chorobą mojej babci i koniecznością jej leczenia. W Moskwie istniały takie możliwości, bowiem przedstawicielem Łódzkiej Fabryki Włókienniczej był jej brat. Po
rewolucji październikowej wróciliśmy do Polski. Na granicy
bolszewicy pozbawili nas całego dobytku.
J. Z.: Ale wróćmy do chóru Echo. Przylgnął Pan do niego mocno. Nie ma już Leona Galińskiego i innych dyrygentów, a Pan ciągle trwa jako akompaniator.
T. A.: Kiedy Elżbieta Grzenkowska objęła dyrygenturę
chóru, miała do wyboru innych akompaniatorów, ale zdecydowała się na mnie. To ona postarała się, abym był etatowym akompaniatorem chóru, opłacanym przez Fabrykę
Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie.
J. Z.: Mówi się w Tczewie, że ma Pan dobrą rękę do wyszukiwania talentów. Jak układała się Pana współpraca z Ryszardem Karczykowskim, późniejszym sławnym tenorem?
T. A.: To nie było tak. Sukces Ryszarda Karczykowskiego
to nie moja zasługa. Kiedy skończyłem szkołę, podjąłem pracę
w Ubezpieczalni Społecznej. Tam powstał mały zespół pieśni
i tańca oraz chór „Lutnia”. Było tam też kilku muzyków, m.in.
Kazimierz Omernik, Wasilewski. Natomiast Ubezpieczalnia
Społeczna była opiekunem Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Podczas szkolnych uroczystości zapraszano nasz zespół, aby przygrywał na apelach i innych uroczystościach szkolnych. A prawie na każdym z apeli
występował Ryszard Karczykowski i ciągle śpiewał dwa lub
trzy te same utwory. To mnie denerwowało. Kiedyś po takim
występie zapytałem go wprost, czy nie ma innego repertuaru. Odpowiedział mi, że nie wie, gdzie go szukać. Wówczas
zaproponowałem pomoc. Tak rozpoczęła się nasza znajomość. Przygotowaliśmy wspólnie dość obszerny materiał
muzyczny. Rysiu śpiewał, a ja mu akompaniowałem. Kiedy
skończył szkołę, dzięki pomocy Stefana Cejrowskiego, solisty operowego i zarazem tczewskiego lekarza, zaczął śpiewać
w chórze Opery Gdańskiej. Wkrótce potem dostał powołanie
do wojska. Jego jednostka stacjonowała w okolicach Koszalina. Żal mi było chłopaka i jego talentu. Wiedziałem, że jeśli
chce osiągnąć sukces, powinien kontynuować naukę śpiewu,
rozwijać swoje umiejętności. Zwróciłem się zatem do kompozytora Adolfa Wiktorskiego i poprosiłem, aby „uratował” talent Karczykowskiego. Wiktorski był ogólnopolskim konsultantem zespołów wojskowych i miał możliwość pomyślnego
załatwienia sprawy. Takim sposobem Rysiu z Koszalina trafił do Centralnego Zespołu Wojska Polskiego w Warszawie,
gdzie mógł kontynuować naukę wokalistyki. Gdy skończył
się czas jego „wojaczki”, otrzymał propozycję pracy w zespole na pełnym etacie. Wybrał jednak operetkę w Szczecinie.
J. Z.: O dalszych losach Ryszarda Karczykowskiego
można przeczytać w jego biografii.
T. A.: Tak, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ja
mu tylko na pewnym etapie życia utorowałem drogę do
dalszego rozwoju muzycznego. Moje pierwotne działania
spodobały się rodzicom i jego ojciec, maszynista kolejowy,
zakupił mu nawet pianino, by mógł szkolić swoje umiejętności. Często bywałem u nich w domu i akompaniowałem
mu podczas ćwiczeń.
J. Z.: Panie Tadeuszu, chciałem zapytać, czy siada Pan
na ławeczce obok Romana Landowskiego?
T. A.: Czasami przechodzę obok jego ławeczki i mówię
mu „Cześć stary”.
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JÓZEF ZIÓŁKOWSKI

Dla muzyki urodzony
Tadeusz Abt przyszedł na świat 31 lipca 1931 roku
w Tczewie. Jego muzyczna pasja ujawniła się już w 1938
roku, kiedy to jego ojciec, Wilhelm, zakupił dla swojej
małżonki pianino. W kolejnych latach Tadeusz doskonalił umiejętność gry na tym instrumencie, pobierając
prywatne lekcje u Adeli Kuhnke, a od 1947 roku uczęszczając na zajęcia w Szkole Umuzykalniającej Powiatowego Związku Samorządowego w Tczewie (później
Państwowa Szkoła Muzyczna). Już jako gimnazjalista
stworzył oprawę muzyczną do „Szopki Krakowskiej”,
wystawianej przez Gimnazjalny Teatr Amatorski. Dalszą systematyczną naukę przerwała choroba. Jednakże
indywidualne kształcenie się oraz eksternistyczne kursy
w Ludowym Instytucie Muzycznym w Kaliszu pozwoliły mu na osiągnięcie wysokiego poziomu, niezbędnego
w pracy instruktorskiej w Amatorskim Ruchu Artystycznym. Od 1949 roku pracował dla wielu tczewskich
placówek: Zespołu Pieśni i Tańca Ubezpieczalni Społecznej, Świetlicy Międzyspółdzielnianej i Domu Kultury Kolejarza. W ostatniej z wymienionych instytucji
Abt stworzył swoje pierwsze autorskie kompozycje muzyczne. Piosenka „Tczewianki” została skomponowana
do słów Józefa Dylkiewicza. Wykonał ją Ryszard Karczykowski podczas obchodów 700-lecia nadania miastu Tczew praw miejskich. W latach późniejszych Abt
intensywnie współpracował z Romanem Landowskim,
do którego tekstów pisał podkłady muzyczne. Były to
głównie piosenki o tematyce kolejarskiej. Dwie z nich
otrzymały wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Kolejarskiej w Olsztynie („Dumna
konduktorka”) i Białymstoku („Pantograf-wirtuoz”). Na
Gdańskiej Giełdzie Kompozytorskiej nagrodzona została także „Kwiaciarka”.
Abt tworzył również kompozycje na potrzeby inscenizacji teatralnych, wystawianych przez dziecięcy Zespół Teatralny „BAJ”, funkcjonujący przy DKK
w Tczewie.
Od 1950 roku współpracował z chórem męskim
„ECHO”. W 1972 roku został zatrudniony jako etatowy
akompaniator, korepetytor, aranżer i drugi dyrygent.
Od 1986 roku prowadzi także chór parafialny przy
kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela
w Sopocie.
Za swoją działalność na rzecz Amatorskiego Ruchu
Artystycznego został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Honorową Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Honorową Odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą Prezydenta
Miasta „Tczewianin Roku 1999” a także Medalem „Pro
Domo Trsoviensi” oraz wyróżnieniem „Zasłużonym dla
Miasta Tczewa”.
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MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Jest w Maleninie taki dworek jabłoniowy
Ciekawe miejsce na Kociewiu, gdzie podczas tegorocznych Nadwiślańskich Spotkań
Regionalnych Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie zorganizował dwudniową kurpiowsko-pomorską konferencję poświęconą tożsamości i edukacji regionalnej. Poznając różne ważne i zarazem niezwykłe miejsca naszego regionu,
niewątpliwie trzeba zatrzymać się w Maleninie, gdzie pachnie jabłkami (czy to tylko
sugestia?), a już na pewno warto posmakować pysznej szarlotki i nie tylko...

G

ośćmi Pomorzan byli przedstawiciele Związku Kurpiów. Dotarł sam prezes – Mirosław Grzyb, wiceprezes – Iwona Choroszewska-Zyś (także redaktor naczelna
Magazynu Regionalnego „Kurpie”), dyrektor Muzeum
Kultury Kurpiowskiej – Maria Samsel oraz Czesława Kaczyńska – prezes Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych.
Kurpie – nieduży,ale bardzo osobliwy region Mazowsza zachował swoją wyrazistą tożsamość. Kiedyś sprzyjała
temu puszcza, a w „naszych czasach” wytrwała działalność
tych, którzy cenią swoje imię i dbają o ciągłość tradycji.
Kilka lat temu nawiązali kontakt z Kaszubami, podziwiając
i podpatrując sposoby edukacji regionalnej. Teraz przedstawili nam swój spory dorobek. Ilustracją dokonań były przykłady ze znanej regionalistom gminy Kadzidło, gdzie wójt
postanowił, że gwary kurpiowskiej będą w szkołach uczyć.
Ciekawy i naprawdę godny uwagi projekt . Wypowiedzi
kurpiowskiej delegacji wzmocnione zostały przez wybitnego znawcę tematu, dr hab. Tomasza Wicherkiewicza
z Poznania, który jest niewątpliwie autorytetem w kwestii
ochrony i badań terytorialnych odmian języka.
Odświętnym wydarzeniem podczas konferencji była
recytacja tekstu po kurpiowsku wykonana przez Cz. Kaczyńską ubraną w piękny ludowy strój. Goście obdarowali
uczestników materiałami „ze swoich stron”, z których na

Krzysztof Korda, jeden z organizatorów spotkania
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Północ Polski trafiają niepospolici ludzie. Projekcja filmu
o poecie Mieczysławie Czychowskim, wpisanym w życie
artystów Wybrzeża, wzruszyła i przypomniała o związkach ludzi niosących pochodnie, codzienność zamieniających w poezję...
W gościnnym dworku udało się pokazać pomorską różnorodność. Prezes ZKP, Łukasz Grzędzicki przedstawił
temat: Wczoraj, dziś, jutro działań na rzecz zachowania
i rozwoju tożsamości Pomorzan. Pomorze to też Bory Tucholskie i Kociewie. Prezes Borowiackiego Towarzystwa
Kultury, Maria Ollick omówiła temat – Uczyć gwary czy
o gwarze. Doświadczenia i refleksje na temat edukacji regionalnej w zakresie gwary borowiackiej. Wzmocnieniem
obecności w tej kwestii w programie międzyregionalnego
spotkania była wystawa borowiackiego haftu, rzeźby, publikacji. Przygotowany przez studentkę kulturoznawstwa
(UKW w Bydgoszczy) G. Brygman tekst O współczesnych inicjatywach kulturalnych umacniających tożsamość borowiacką, jako „głos” młodego pokolenia, podkreśla nadzieję, że dzieje się przekaz pokoleń na Pomorzu.
Konferencję zorganizowali młodzi regionaliści, głównie
z Tczewa – dr M.Kargul i dr K.Korda.
O potrzebie edukacji regionalnej już od przedszkola mówiła Małgorzata Kruk. Natomiast doktorantka ze Świecia
nad Wisłą, Anna Łucarz przedstawiła fragment swoich
badań nad tożsamością regionalną w okolicach Pelplina. Cieszy mnie obiecujące zaangażowanie młodych
regionalistów. Z przyjemnością mogłam przedstawić
swoje rozważania – W trosce o dialekt kociewski
i później refleksje na temat edukacji regionalnej, ciągle mi bliskiej i ważnej nie tylko na Pomorzu.
Znaczenie tego spotkania podkreśliła też obecność
wiceprezydenta Tczewa, Zenona Drewy i wicestarosty tczewskiego Mariusza Wiórka oraz Dobiesława
Rzemieniewskiego, naczelnika Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, dokąd zgodnie skierowano rezolucję podpisaną przez regionalistów. Trzeba szukać
poparcia i... robić swoje na rzecz różnorodności kulturowej.
Podczas długiej w tym roku złotej polskiej jesieni
spotkanie Kurpiów i Pomorzan było odświętnym wydarzeniem i oby owocnym.
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BADANIE TOŻSAMOŚCI

Kociewska literatura wiecznie żywa
20 listopada 2014 zakończyła się siódma edycja Festiwalu Twórczości Kociewskiej
im. Romana Landowskiego. Konkurs po raz pierwszy, dzięki staraniom organizatorów, zyskał miano Festiwalu, co podniosło jego rangę. W tym roku postanowiono
też podzielić zmagania konkursowe na dwa etapy. Pierwsze eliminacje regionalne
w kategorii recytacje odbyły się w trzech miejscach – 23 października w Tczewie
i Starogardzie Gdańskim oraz 5 listopada w Świeciu w ramach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. ”Poeci z Kociewia”. Wzięło w nich udział 111 uczestników
w różnych grupach wiekowych – od przedszkolaków do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzców nagrodzono i zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu.

M

łodzi wykonawcy z powiatu tczewskiego, starogardzkiego i świeckiego zaprezentowali utwory znanych
regionalistów. Obok twórczości Romana Landowskiego,
Andrzeja Grzyba, ks. Feliksa Kameckiego, ks. Janusza Stanisława Pasierba, Zygmunta Bukowskiego, Bernarda Janowicza usłyszeliśmy interpretacje twórczości poetów mniej
znanych : Jana Majewskiego, Pawła Wrzosa-Wyczyńskiego, Jana Schulza, Emilii Rulińskiej, Bożeny Ronowskiej,
Barbary Pawłowskiej, Stanisława Sierki, Krystyny Kluczyńskiej, Wandy Dembek oraz Małgorzaty Brandt.
19 listopada 2014 r. w Fabryce Sztuk odbył się wernisaż
prac plastycznych i prezentacja juweniliów literackich. Jury
w Centrum Kultury i Sztuki oceniało też inscenizacje i programy słowno-muzyczne. Tego samego dnia do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie przyjechali najlepsi recytatorzy z pierwszego etapu konkursu, z których wyłoniono
laureatów w pięciu kategoriach wiekowych. Poziom uczestników był bardzo wyrównany, a na zakończenie wszyscy
z zainteresowaniem wysłuchali profesjonalnych uwag
jury, podsumowujących wykonanie wszystkich prezentacji
poezji i prozy. Zasugerowano, by w przyszłym roku więcej osób skorzystało z możliwości udziału w warsztatach
recytatorskich i scenicznych, które, jak co roku, zapewnili
organizatorzy.
Koncert finałowy Festiwalu odbył się 20 listopada w Centrum Kultury i Sztuki. Salę wypełnili po brzegi zaproszeni
goście, organizatorzy, uczestnicy Festiwalu i młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Galę poprowadziła
Jolanta Jank. Nie zabrakło podziękowań dla władz samorządowych, sponsorów oraz współorganizatorów konkursu.
Po raz kolejny publiczność miała okazję zobaczyć i usłyszeć
laureatów recytacji oraz program słowno-muzyczny „Wisła
jak mozaika” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr
11 w Tczewie. Niebywałym talentem aktorskim popisały się
także pięciolatki z Przedszkola nr 8 w Tczewie, które przeniosły widzów w baśniowy świat twórczości Romana Landowskiego. Inscenizacja pt. „Jasna i Dersław” została nagrodzona gromkimi brawami. Na zakończenie prawdziwą ucztę
duchową przygotował zespół Familia HP, który tworzą dwie
muzykujące rodziny – Piskorskich ze Starogardu Gdańskiego i Hoduniów z Owidza. Szczególnie wzruszające okazało
się premierowe wykonanie wokalne utworu ks. Franciszka
Kameckiego „Nigdy” w opracowaniu muzycznym Sławomira Hodunia. Obecnemu na koncercie finałowym regionaliście Joanna Lewandowska z Publicznego Gimnazjum Kato-
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lickiego w Tczewie zadedykowała wiersz „Antoś” z tomiku
„Borowieckie językowanie II”, a organizatorzy wręczyli
kwiaty i płaskorzeźbę dłuta Michała Ostoi-Lniskiego z Czarnej Wody. Tradycyjnie wszyscy obecni zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, fundatorom
nagród i życzliwym ludziom, a przede wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom, za udział w festiwalu, który jest
dowodem na to, jak żywa jest w mieszkańcach Kociewia
chęć pielęgnowania najważniejszych wartości regionu, bo
kultura to bogata składnica wiedzy, kształtująca naszą tożsamość i przywiązanie do małej ojczyzny.
LAUREATAMI FESTIWALU ZOSTALI:
Kategoria: Juwenilia literackie
POEZJA
I nagroda Kociewiaki to niby fajne chłopaki (nr 26)
Julia Kaffka, Gimnazjum nr 1 Tczew
II nagroda Wszystko, co kocham (nr 36)
Oliwia Orlikowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Starogardzie Gdańskim
III nagroda Kociewie (nr 16)
Maria Apostołowicz, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Wyróżnienie I Tczew – moja mała ojczyzna (nr 30),
Natalia Szczepańska, Gimnazjum nr 1 w Tczewie
Wyróżnienie II Rozmowa z poetą (32)
Anna Szmydyńska, Zespół Szkół Katolickich w Tczewie
PROZA
I nagroda Walc na leśnej polanie (nr 38)
Wiktoria Stasiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 4 w Starogardzie Gdańskim
II nagroda Ostatnie życzenie (nr 40)
Sandra Kruszyńska, Zespół Szkół Publicznych w Suminie
III nagroda Pajęczyna (37)
Jakub Miczek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
w Starogardzie Gdańskim
Wyróżnienie I Kociewskie bajania, czyli historia Czarnej
Wody (nr 35)
Alina Haftka, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie
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VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ
Wyróżnienie II Spaceruję, więc myślę (nr 29)
Natalia Wujecka, Gimnazjum nr 1 w Tczewie
KONKURS PLASTYCZNY
W grupie I (dzieci i uczniów szkół podstawowych
do kl. III)
I miejsce
Wiktoria Osielska, Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie
II miejsce
Kinga Zybura, Zespół Szkół w Subkowach. Szkoła
Filialna w Brzuścach
III miejsce
Laura Narel, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Skarszewach
Wyróżnienia:
Magda Domachowska, Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Eryka Milkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Bonda, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Starogardzie Gdańskim
Filip Cisoń, Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Koło w Skarszewach
W grupie II (uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI)
I miejsce
Robert Tiałowski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Starogardzie Gdańskim
II miejsce
Wiktoria Mrozek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
III miejsce
Maria Apostołowicz, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
Wyróżnienia:
Kinga Bukowska, Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
Julia Małkowska, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
Dobrosława Budyś, Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
W grupie III (uczniowie gimnazjów)
I miejsce – Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie
Gimnazjum w Tczewie
II miejsce – Patryk Klaman, Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Koło w Skarszewach
III miejsce – Wiktoria Kamińska, Gimnazjum w Gniewie
Wyróżnienie – Jakub Lewandowski, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
Wyróżnienie – Kewin Goździela, Gimnazjum nr 2
w Tczewie
Wyróżnienie – Patrycja Szramka, Gimnazjum w Gniewie

W grupie IV (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
I miejsce – Artur Hausmann, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie
II miejsce – Alina Haftka, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie
III miejsce – Justyna Kuszyńska, II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyróżnienie – Oliwia Mering, I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
Wyróżnienie – Rafał Malinowski, Collegium Marianum
Liceum Katolickie w Pelplinie
RECYTACJE (POEZJA I PROZA)
Przedszkola i klasy 0
I miejsce – Karolina Prabucka, Przedszkole nr 8
w Tczewie, wiersz Perkusiści Romana Landowskiego
II miejsce – Eliza Machnikowska, Gminne Przedszkole
w Zblewie, Gzub z przedszkola fragm. tekstu Barbary
Pawłowskiej
III miejsce – Tobiasz Małyszek, Przedszkole nr 8
w Tczewie, wiersz Mama Bożeny Ronowskiej
Wyróżnienia:
Aleksandra Okoń, Przedszkole nr 8 w Tczewie, Maleńkie
szczęście wiersz Zygmunta Bukowskiego
Oliwia Pietruszyńska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie, Kołysanka wiersz Stanisław Sierko
Iga Bodys, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach,
Parzonka, fragm. prozy A. Grzyba
Szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce – Ksenia Iwanowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Starogardzie Gd., wiersz Ślimak A.
Grzyba z tomu Malowane bajki
II miejsce – Kornelia Krysiak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, O Bożym Ptaszniku fragm. prozy
R. Landowskiego
III miejsce – Zofia Sawczak, Szkoła Podstawowa nr 7
w Tczewie, Królewna z zadartym noskiem wiersz
A. Grzyba z tomu Malowane bajki
Wyróżnienia:
Jagoda Szoła, Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie,
Świerszcz wiersz A. Grzyba
Anna Laskowska, zgłoszenie indywidualne, Piosenka
kwiaciarki wiersz R. Landowskiego
Wiktoria Zdrojewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Starogardzie Gd., Zielona żaba wiersz A. Grzyba

Goście specjalni koncertu finałowego
– rodzinny zespół muzyczny Familia HP
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Fot. Jacek Cherek
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Szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce – Mateusz Woroch, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gd., Czarci Padołek fragm.
prozy A. Grzyba ze zbioru Baśniowe Kociewie
II miejsce – Anna Stachowiak, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Starogardzie Gd., Jasna i Dersław
fragm. prozy R. Landowskiego
III miejsce – Aleksandra Skórka, Szkoła Podstawowa
nr 10 w Tczewie, Deszcz proza R. Landowskiego
ze zbioru miniatur Okruchy liryczne
Wyróżnienia:
Julia Wierzchowska, Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie,
Czarochy i skorc, fragm. prozy R. Landowskiego
Katarzyna Raguza, Szkoła Podstawowa w Przysiersku,
Drewniany świat wiersz Zygmunta Bukowskiego
Weronika Chraniuk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Starogardzie Gd., Perkusiści wiersz R. Landowskiego
Gimnazja:
I miejsce – Wiktoria Dąbrowska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Patrzyłeś w serca
Jana Majewskiego
II miejsce – Aleksandra Kuraszewicz, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Mrówka
wyśpiewana A. Grzyba
III miejsce – Joanna Lewandowska, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie, Antoś ks. Franciszka
Kameckiego
Wyróżnienia:
Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie, ***Przed nami codziennie niejasność ks. Franciszka Kameckiego
Klaudia Rzóska, Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie, Pozdrowienia z Kociewia (fragm. ze zbioru Mowa
korzeni Pawła Wrzosa-Wyczyńskiego)
Natalia Kosmala, Gimnazjum nr 3 w Tczewie, Kraina
głuchego Romana Landowskiego
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Weronika Milewska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Podwójny nurt
Jana Majewskiego
II miejsce – Robert Pilarski, Collegium Marianum
Liceum Katolickie w Pelplinie, Nie skoczę w niebieskie
jeziora bez spadochronu ks. Franciszka Kameckiego
III miejsce – Daniela Pawłowska, Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
Przepis na świeżego wroga A. Grzyba
Weronika Frymarska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, fragmenty ze zbioru Jana Schulza
Dawni u nas na Kociewiu
Wyróżnienia:
Krystian Rink, Collegium Marianum Liceum Katolickie
w Pelplinie, Mój uśmiech jest czyjąś radością ks. Franciszka Kameckiego
Paweł Cymanowski, I liceum Ogólnokształcące w Tczewie, Zazdrość Romana Landowskiego
PROGRAMY SCENICZNE
I nagroda – Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie
„Wisła jak mozaika”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie
Gdańskim „Zostanę z Tobą na zawsze”
II nagroda – Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie „Jedyny dzień w roku”
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III nagroda – Collegium Marianum w Pelplinie
„Sentymenty”
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie „Jak dobry diabeł
Jankowi fujarkę podarował”
Szkoła Podstawowa na 10 w Tczewie „Kurónek i kokoszka”
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi
Tczewskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra
Skulteta w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie,
Fabryka Sztuk w Tczewie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Starogardzie Gdańskim.
Patronat honorowy: Senator RP – Andrzej Grzyb, Poseł RP – Kazimierz Smoliński, Prezydent Tczewa – Mirosław Pobłocki, Prezydent Starogardu Gdańskiego – Edmund
Stachowicz, Burmistrz Świecia – Tadeusz Pogoda, Starosta
Tczewski – Józef Puczyński, Starosta Starogardzki – Leszek
Burczyk, Starosta Świecki – Marzena Kempińska.
Patronat medialny: Telewizja – TeTka, Tczew – Wrota Tczewa, Radio Głos, tcz.pl, Panorama Miasta, Dziennik
Bałtycki, Kociewski Kantor Edytorski, Portalpomorza.pl,
Pracownia Usług Plastycznych Stefan Kukowski.
Uczestnicy: 298 osób, w tym 212 z powiatu tczewskiego, 74 z powiatu starogardzkiego, 12 świeckiego pod kierunkiem 82 opiekunów reprezentujących 47 placówek.
Skład jury:
w kategorii recytacje: prof. dr hab. Maria Pająkowska-Kensik (pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, regionalistka), Adam Karaś
(dyrektor Sztumskiego Domu Kultury), Bogdan Wiśniewski (polonista), Marek Biedrzycki (poeta), Alicja Górecka
(reżyser teatralny), Aleksandra Libera (bibliotekarz MBP),
Jarosław Bartoszewski (polonista), Hanna Molesztak (polonista), Magdalena Riebandt (animator kultury), Mirosława Möller (choreograf), Piotr Chrapkowski (muzyk,
regionalista); w kategorii programy sceniczne: Florian
Staniewski (aktor i reżyser teatralny), Mirosława Möller
(choreograf), prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner (pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, regionalista), Piotr
Chrapkowski (muzyk, regionalista); w kategorii juwenilia
literackie: Anna Wilczewska (poetka), dr Aneta Lica (językoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego), Zdzisław Czyż (nauczyciel, bibliotekarz); w kategorii
plastyka: Stefan Kukowski (historyk sztuki), Joanna Czarnecka (mgr sztuki, instruktor sekcji plastycznej CKiS), Kamila Gillmeister (specjalista ds. wystawienniczych i warsztatów plastycznych w Fabryce Sztuk), Piotr Witkowski
(plastyk w Fabryce Sztuk).
Fundatorzy nagród: Urząd Miejski w Tczewie, Urząd
Miejski w Świeciu, Starostwo Powiatu Starogardzkiego,
Czesław Glinkowski, Janusz Morus oraz organizatorzy. Nagrody specjalne ufundowali: Senator RP – Andrzej Grzyb,
Poseł RP – Kazimierz Smoliński, Janusz Landowski i dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St.
Pasierba w Tczewie – Jerzy Cisewski.
Po raz pierwszy pamiątkowe płaskorzeźby dłuta rzeźbiarza Michała Ostoi-Lniskiego, ufundowane przez Starostwo Powiatu Tczewskiego, otrzymały placówki, których
uczestnicy zajęli I miejsce w wybranych przez siebie kategoriach konkursowych.
Organizację konkursu wsparciem i życzliwością
otoczyli: Bank Spółdzielczy w Tczewie, Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie, Internat Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Tczewie, Handlowa Spółdzielnia
Inwalidów w Tczewie, Leszek Meler – Piekarnia i Cukiernia w Pelplinie, Pracownia Usług Plastycznych – Stefan
Kukowski.
(oprac. MBP w Tczewie)
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NOC MUZEÓW

MICHAŁ KARGUL

Czwarte spotkanie organizacyjne
V Kongresu Kociewskiego
W sobotę, 4 października juz po raz czwarty spotkali się kociewscy regionaliści, by rozmawiać o przygotowaniach do V Kongresu Kociewskiego. Tym razem miejscem spotkania
było Opalenie pod Gniewem, gdzie spotkanie kongresowe, przy okazji odbywających się
VIII Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych, zorganizowało miejscowe koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

P

rawie pięćdziesiąt osób, przywitanych przez przewodniczącego opaleńskiego koła Zrzeszenia Marka
Kordowskiego, zebranych w miejscowym Domu Kultury,
wysłuchało prezentacji Michała Kargula, który przedstawił wypracowane w ostatnich miesiącach założenia przyszłorocznego Kongresu, publikowane już w poprzednim
numerze „Magazynu”. Następnie rozpoczęto dyskusję na
tym dokumentem. Ponieważ zmiany, jakie wprowadzono
po ostatnim spotkaniu w Nowem, miały charakter raczej
kosmetyczny, założenia programowe nie wzbudziły większej dyskusji. Większe ożywienie spowodowała kwestia
samego przebiegu Kongresu. Mimo wykrystalizowania się
ogólnej koncepcji Kongresu – jako cyklu imprez na wzór
tych z 1995 roku – to tradycyjnie pojawiły się głosy proponujące całkiem inne rozwiązania. Niemniej uznano, że
należy dążyć do realizacji koncepcji wypracowanych w poprzednich miesiącach.
Najistotniejszymi wydarzeniami tego spotkania były
deklaracje samorządowców, z wicestarostą tczewskim Mariuszem Wiórkiem na czele, deklarujących żywe zainteresowanie kolejnym Kongresem, apelujących jednocześnie
o wstrzymanie się z konkretnymi ustaleniami do czasu
wyborów w listopadzie. Utrzymane w podobnym duchu
deklaracje zaangażowania swoich gmin w sprawy kongresowe składali także wiceburmistrzowie – Wojciech Szulc
z Gniewu i Zbigniew Lorkowski. Podobną, pisemną deklarację, zgłosiły także władze Pelplina.
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Przyjmując do wiadomości sugestie samorządowców,
postanowiono poczekać z konkretnymi ustaleniami dotyczącymi harmonogramu wydarzeń kongresowych na wyniki wyborów samorządowych, by do ich realizacji przystąpić
we współpracy z nowo wybranymi władzami. Tą konstatacją skończyła się pierwsza część opaleńskiego spotkania.
Po przerwie odbyła się, w ramach VIII NSR, debata
przedkongresowa poświęcona problematyce badań historycznych na Kociewiu. Ważny głos w jej trakcie padł
zwłaszcza ze strony Jana Ejankowskiego, zwracającego
uwagę na dokumentację dorobku regionalnego ostatnich
dziesięcioleci. Swój punkt widzenia przedstawił także
Jan Kulas, tradycyjnie podkreślając znaczenie badań
biograficznych, który zaapelował także o lepszą współpracę regionalistów z uczelniami. Najwięcej emocji wywołało wystąpienie Bogdana Kruszony, który zaapelował o systematyczne badania nad historią kształtowania
się Kociewia i jego rozwoju w ostatnich stuleciach. Jego
stwierdzenia, dotyczące statusu mowy kociewskiej oraz
stanu badań nad Kociewiem, wywołały żywą polemikę
zgromadzonych.
Swoimi refleksjami na temat badań historycznych podzielili się także historycy z tczewskiego zrzeszenia. Michał Kargul zwracał uwagę na konieczność aktywizacji
samych środowisk regionalnych, które powinny śmielej
wykorzystywać wsparcie takich instytucji badawczych jak
IPN. Krzysztof Korda natomiast ukazywał dobre praktyki
kociewskich historyków regionalistów,
a także dzielił się swoimi doświadczeniami uniwersyteckimi. Wynikiem
tej, prawie dwugodzinnej, dyskusji
była konkluzja, że zachodzi konieczność zorganizowania dużej, poważnej
konferencji historycznej, która powinna z jednej strony podsumowywać
aktualny stan badań nad historią Kociewia, a z drugiej zachęcać młodych
naukowców do podejmowania tematyki związanej z historią naszego regionu. Działacze ZKP zadeklarowali, że
w roku Kongresu Kociewskiego chcą
Michał Kargul omówił założenia przyszłorocznego Kongresu
zorganizować naukową konferencję
poświęconą naszemu regionowi.
Fot. Jacek Cherek
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HISTORIA KOCIEWIA W PIGUŁCE

RYSZARD SZWOCH

Zaproszenie do Rozkosznej Doliny
kazanie się w roku 2014 książeczki1 pióra Reginy
Kotłowskiej tylko potwierdza fakt, iż autorka nie
powiedziała jeszcze ostatniego słowa w ujawnionej
przed paroma laty swojej nowej pasji kronikarskiej. Pisanie o regionie, o ludziach i miejscach wartych poznania,
o sprawach ciekawych nie tylko dla najbliższego środowiska, w którym osadza akcję swoich opowieści – to zajęcie
szlachetne i pożyteczne.
I tak do rąk czytelników trafiła „Rozkoszna Dolina, czyli
Wolentala historia prawdziwa” – rzecz o historii jednej z przeciętnych raczej wsi, mało natarczywie dobijającej się o jakieś
ważniejsze miejsce w dziejach Kociewia. Powiedzielibyśmy,
jak większość jej podobnych, tych cicho i spokojnie egzystujących w cieniu miejscowości sołeckich, parafialnych… Nie
pozbawia ich to wcale osobliwego klimatu atrakcyjności, na
własną skalę mierzonych dziejowych zawirowań, lokalnych
sensacji i zwyczajnych „nocy i dni” w trwaniu odwiecznym
z dala od głównych nurtów historii.
Po lekturze tej 80-stronicowej opowieści można ze
spokojem przyznać, że Wolental miał szczęście, skoro jego
skromna przeszłość i zupełnie przeciętna teraźniejszość
nie zniechęciły autorki do podjęcia się spisania prywatnej
niejako historii wsi. Oczywiście pamiętać należy o bardzo
konkretnych, osobistych i rodzinnych związkach autorki
z Wolentalem, co sama na wstępie podkreśla z dumą i sentymentem. To ważna motywacja, niekiedy wręcz fundamentalna, chociaż niekiedy zawodna. Pisanie o miejscach
i ludziach ongiś spotykanych na własnych ścieżkach życia autora z pewnością zobowiązuje, na pewno mobilizuje, osładza trud gromadzenia materiałów pomocniczych
i ośmiela do zrozumiałego w tej pracy maksymalnego wykorzystywania wiedzy innych. Opublikowanie plonu tych
dociekań jest potem najcenniejszym owocem samego trudu, ale i znakomitym darem dla ludzi ceniących sobie to
świadectwo więzi z miejscem bytowania. Z takich racji niewątpliwie wywiodła autorka determinację w tropieniu śladów przeszłości Wolentala, poza ogólną literaturą na ogół
właśnie w międzywojennej prasie pomorskiej, w korespondencji z osobami wywodzącymi się ze starszego pokolenia
dawnych mieszkańców wsi, w zgoła ubogich zasobach dokumentów. Przy czym nie o monografii popularnonaukowej zapewne myślała, świadoma niedostatków dokumentalnych, braku ścisłej kwerendy archiwalnej, nader skąpych
żródłach…
Swoją opowieść o Wolentalu zatem Regina Kotłowska
ujęła w przemyślany schemat narracyjny. Opatrując książeczkę frapującym tytułem, rozwiała ewentualne oczekiwania czytelnicze i zasugerowała raczej gawędę o przeszłości wsi. Co więcej, zapowiedziała wprost „prawdziwą”
historię, pobudzając ciekawość co do charakteru i rozmiaru
tej „prawdziwości”, jakby nobilitując wiarygodność swojej
relacji o wsi w konfrontacji z jakąś inną jej historią: nierzetelną, zakłamaną, nieprawdziwą. Przekonanie o prawdziwości swojej opowieści autorka oparła na przekonaniu, iż
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pozyskawszy wiele informacji niejako z pierwszej ręki, nie
powinna mieć wątpliwości co do ich obiektywizmu i zgodności ze stanem faktycznym. Któż bowiem jest bardziej wiarygodny, jak nie bezpośredni świadkowie zdarzeń. Ma więc
czytelnik także i tę satysfakcję, iż może obcować ze sporymi fragmentami tychże relacji w ich autentycznej formie
(bez ingerencji autorki w styl, składnię i formę językową),
a to dzięki obszernym cytatom z tak specyficznego źródła.
Podobnie jak z barwnej frazeologii gazetowych notek.
Wykład historii najdawniejszej pod piórem autorki
płynie nader potoczyście. Dzięki licznym dygresjom i odwołaniom do dziejów Polski, do ogólnych stosunków politycznych, gospodarczych, do militarnych wydarzeń i społecznych przeobrażeń, wprowadza czytelnika w realia dlań
obce, ale dzięki zabiegom autorki całkowicie zrozumiałe.
Sprawiają to przypisy objaśniające pojęcia i terminy historyczne, ekonomiczne itp., przydatne dla czytelnika bez
specjalistycznej wiedzy, a właśnie do takich adresowana
jest ta książka. Nauczycielska profesja też pewnie przyszła
w sukurs autorce – upoglądowienie narracji wyszło odbiorcy na dobre.
Epoka najnowsza – reprezentowana przez rozdziały
poświęcone szkolnictwu i życiu religijnemu w obrębie parafii pączewskiej – pozwoliła w szerszym zakresie ukazać
konkretnych przedstawicieli wiejskiej wspólnoty z imienia
i nazwiska, z ich profesji i rodzinnych koneksji.
Nad historią najnowszą Wolentala najwyraźniej zaciążyła rodzina Horstmannów.2 Obok familii Schröder, Splitter czy Stegge, wszak dysponowała największym majątkiem spośród niemieckich gburów. Od czasu, gdy w 1890
roku nabył tamte włości (900 mórg) przedsiębiorczy Walter
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WOKÓŁ REGIONALIZMU

Od redakcji
Czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z początkowymi rozdziałami omawianej książki na łamach KMR nr 1
(84) i 2 (85) z 2014 roku.
Zainteresowanym dalszą historią Wolentala polecamy
publikację pt. „Rozkoszna Dolina, czyli Wolentala historia
prawdziwa” Reginy Kotłowskiej.
Przypisy:
1 R. Kotłowska, Rozkoszna Dolina, czyli Wolentala historia
prawdziwa. Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
„Ogniwo” 2014. Autorka zaprojektowała także udaną okładkę
oraz zgromadziła szereg kopii dokumentów i fotografii do zilustrowania książki.
2 Por. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche: Provinz Westpreussen. Berlin 1909, s. 122-123; L. Schenzel, Pr.
Stargard. Ein Bild der Heimat [Wolfenbüttel] 1969, s. 161.
3 Niezamierzonym błędem jest wymienienie na s. 36 wśród nich
ks. Anastazego Nadolnego (nomen omen dyr. Archiwum Diecezji Pelplińskiej), podczas gdy chodzi o ks. kanonika Anastazego Nagórskiego – późniejszego proboszcza w Grucznie,
urodzonego w kwietniu (nie w lipcu) 1914 r.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Zapomniany pilot 300
Dywizjonu Bombowego
historii Kociewia znajdujemy wiele informacji o niezwykłych dziejach jego mieszkańców.
Tak jest między innymi z Franciszkiem Chylewskim, o śmierci którego informuje pamiątkowa płyta
wmurowana w ścianę cmentarza w Miłobądzu w powiecie
tczewskim. Pokazał mi ją Benedykt Urbański – nauczyciel
historii w tej wsi, gdy zbierałem materiały do artykułu
o Romanie Woyke z Malenina, poruczniku 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, który walczył z nawałą bolszewicką
w 1920 roku. Cykl artykułów o Woyke ukazywał się w Pomeranii od lipca do września 2014 roku. Napis na wspomnianej tablicy informował jedynie, że jest ona poświęcona
Franciszkowi Chylewskiemu, lat 25, który zginął śmiercią
lotnika Polish Air Force 15 stycznia 1942 roku i odznaczony Krzyżem Walecznych spoczywa na cmentarzu w Newark (Anglia). Benedykt Urbański nie potrafił mi wówczas
powiedzieć niczego więcej o Chylewskim, podpowiadając
jedynie, że żyją jeszcze jego krewni, którzy, być może,
będą posiadali więcej informacji. W wyniku intensywnych
poszukiwań udało mi się ustalić, że Franciszek Chylewski
urodził się 12 lipca 1916 w Silnie, w powiecie chojnickim.
Pomoc okazali zaprzyjaźnieni pasjonaci historii, za pośrednictwem których udało się zdobyć więcej informacji. Akt
urodzenia, wystawiony przez ówczesny urząd stanu cywilnego w Silnie, uzyskany z Chojnic dzięki Kazimierzowi Jaruszewskiemu podaje, że bohater tego artykułu, urodzony
w Silnie, (Frankenhager – jak wówczas nazywała się wieś)
otrzymał imiona Franciszek Józef, a jego rodzicami byli
Franciszek Chylewski – organista i Bronisława Prabucka.
Pan Jaruszewski przesłał mi także fotografię grobu rodziców Franciszka Józefa, na którym umieszczono tablicę upamiętniającą pilota. Ustalenie miejsca urodzenia Franciszka
Józefa pozwoliło na pozyskanie wielu nowych informacji
o rodzinie Chylewskich. Z pomocą przyszedł zaprzyjaźniony genealog, Staszek Pieniążek, który w kościelnych księgach metrykalnych wyszukał zapisy dotyczące przodków
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Horstmann, wieś miała go za pana i dziedzica. W cytowanych fragmentach wspomnień często i chętnie odwołują się
informatorzy autorki do samego właściciela, do jego rodziny, do skromnego (chociaż dla mieszkańców wsi jakże
luksusowego) wyposażenia jego domostwa uchodzącego za
pałac… A jeśli dodać do tego romansowe epizody z życia
Horstmanów, to na tak atrakcyjnym podglebiu wyrasta jakże soczysta legenda.
Siła i koloryt plotki same w sobie wystarczą, co dopiero
aura towarzyskiego skandalu obyczajowego, wiejskiego qui
pro quo z erotycznym podtekstem (romans Margot z Szulcem), aby opowieść mogła zaciekawić. Nierozwikłana historia romansu z tragicznym finałem to znakomity pretekst
dla tropicieli sensacji i bezcenny motyw obyczajowy dla
gawęd o losach prawie filmowych bohaterów – rozgrywających swoje intymne historie na oczach społeczności wiejskiej, wyczulonej na radykalne wzorce moralne. Autorka
nie poszła dalej tym tropem, zostawiając czytelnikowi otwarte pole do własnych poszukiwań realiów tego na wskroś
niebanalnego romansu. Za to masońska aura wokół postaci
dziedzica z Wolentala zainspirowała autorkę do napisania
własnej legendy (Konie Horstmanna), równie ciekawej jak
poprzedzająca ją legenda rozgrywająca się w średniowiecznej scenerii (O potyczce z Krzyżakami w Bulwarku w noc
Obrzezania Pańskiego).
Najnowszy rozdział historii Wolentala, zapoczątkowany przemianami ustrojowymi w końcu XX wieku, jeszcze
nie doczekał się jakiejkolwiek wzmianki, poza odnotowaniem powstałej już w 2001 roku prywatnej firmy T. Landsberga. Na swój konterfekt zasłużył za to Zygmunt Oller
(1930-1999), kociewski twórca ludowy. Wyszło też z Wolentala kilku niepospolitych kapłanów, na pewno godnych
szerszego ukazania ich sylwetek.3
Czytając opowieść „prawdziwą” o Wolentalu, jego
mieszkańcy zapewne urastają w dumę, iż w historiografii Kociewia ma ich wieś także skromną publikację. Dla
historyków bez głębszego przygotowania warsztatowego
może ona być co nieco kłopotliwa ze względu na bardzo
swobodny, nieznormalizowany zapis aparatu naukowego. Skróty i uproszczenia zapisu źródeł bibliograficznych
w licznych przypisach dla początkującego historyka (taki
wszak głównie poszukuje wiedzy) mogą stanowić istotną
barierę. Czytelnikowi śledzącemu wyłącznie opowieść
o „Rozkosznej Dolinie” to nie przeszkadza. A czyta się ją
z zaciekawieniem.

Grób krewnych F. Chylewskiego w Miłobądzu
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oraz rodzeństwa Franciszka Józefa. Jak już wspomniałem, Franciszek Józef urodził się 12 lipca 1916
roku, a w dniu 23 lipca w kościele parafialnym w Silnie ochrzcił go ks. Jan Prill. Rodzicami chrzestnymi
byli Czesław Chylewski i Franciszka Prabucka. Ojciec Franciszka Józefa, Franciszek, urodził się 25 listopada 1879 roku w Osiu (Osche), (dziś wieś gminna
w powiecie świeckim), a jego rodzicami byli Andrzej
Chylewski i Katarzyna z domu Bona. Matka Franciszka Józefa, Franciszka Prabucka, urodziła się 22
października 1884 roku w Iwicznie w parafii Zblewo.
Jej rodzicami byli Jan Prabucki i Anastazja z domu
Talaśka. Dziś Iwiczno jest wsią sołecką w gminie Kaliska, w powiecie starogardzkim. Rodzice Franciszka
Józefa zawarli ślub w Zblewie 16 września 1907 roku.
Franciszek w tym czasie był organistą w Rogóźnie
(dziś w powiecie grudziądzkim). W następnych latach był prawdopodobnie także organistą w Silnie, bo
Grób rodziców F. Chylewskiego w Brzeźnie Szlacheckim
tu rodziły się jego dzieci. Wiadomo również, że był
organistą w Miłobądzu i być może właśnie dlatego
w Miłobądzu znajduje się wspomniana płyta poświęcona Ziemi Mazowieckiej, stacjonującego w tym czasie w Hampamięci Franciszka Chylewskiego. Nie udało się ustalić, swell w hrabstwie Lincoln. Nie udało się ustalić, kiedy rozjakie były losy przyszłego pilota Franciszka Józefa Chy- począł loty bojowe, ale musiało ich być kilka, skoro Chylewskiego w Polsce. W księdze chrztów parafii w Silnie lewski rozkazem Inspektora Służb Powietrznych nr 5/1942
w uwagach odnotowano, że w dniu 18 września 1930 roku został odznaczony Polową Odznaką Pilota nr 936 i jak zapizostał bierzmowany w kościele parafialnym w Miłobądzu. sano na tablicy pamiątkowej w Miłobądzu, także Krzyżem
Oznaczałoby to, że w tym czasie jego ojciec był tu organi- Walecznych. Ostatni lot bojowy Chylewski odbył w nocy
stą. Są to dziś wszystkie informacje, jakie udało się zebrać 15 na 16 stycznia 1942 roku jako II pilot samolotu Wellington K-1265. Pierwszym pilotem w tym locie był F/O (pilot)
o Franciszku Józefie z okresu jego pobytu w Polsce.
Nie wiadomo kiedy i jak Franciszek znalazł się w An- Jan Bąk, a poza nimi i Chylewskim w skład załogi wchoglii, ale dzięki informacjom zawartym w publikacji „Ku dzili: F/O (nawigator) Wacław Mosiewicz, Sgt (radioteleCzci Polskich Lotników 1939-1945” udało się tę tajemnicę grafista) Paweł Krenżel, Sgt (strzelec) Marian Łagodziński,
choć trochę wyjaśnić. Autorzy wspomnianej książki poda- P/O (strzelec) Stefan Berdys. Zaznaczyć trzeba, że podane
ją, że Franciszek Chylewski miał numer służbowy 792071. tu stopnie wojskowe zostały im nadane przez dowództwo
W Anglii odbył najpierw szkolenia w 1 PFTS (1 Polish angielskie i często nie były równoważne z polskimi, jak
Flying Training School) , a następnie w 16 P SFTS (16 to ma miejsce w przypadku Chylewskiego, który, jak już
Polish Service Flying Training Scool). We wrześniu 1941 wspomniałem, miał polski stopień kaprala, a angielski sierroku został skierowany na szkolenie bojowe do 18 Ośrod- żanta. Jak zapisał w swojej pracy Tadeusz Krzystek, załoka Wyszkolenia Bojowego Załóg Bombowych w Bramcote ga wystartowała z zadaniem bombardowania Hamburga.
(18 Operational Trainig Unit – OTU Bramcote), jednego Z powodu awarii silnika zawrócono z trasy, ale samolot
z głównych ośrodków szkoleniowych dla polskich załóg rozbił się w Bloms Cross Farm koło Cripstone Village,
bombowych. Już w listopadzie tego roku Franciszek Chy- Allerton Notts w hrabstwie Nottinghamshire w Anglii.
lewski, który miał polski stopień kaprala i angielski sier- Cała załoga zginęła i została pochowana na cmentarzu
żanta, został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego w Newark. Płyty nagrobne, poświęcone pamięci Franciszka Chylewskiego, znajdują się na cmentarzach
w Brzeźnie Szlacheckim (pow. bytowskim)
oraz w Miłobądzu (pow. tczewski).
Dotychczas są to wszystkie informacje, jakie udało mi się zebrać. Postanowiłem jednak
prowadzić dalsze poszukiwania. Być może,
uda się coś ustalić w Muzeum Sikorskiego
w Londynie, do którego zwróciłem się z prośbą o przesłanie informacji, jeśli takowe mają.
Nawiązałem także kontakt z krewną Chylewskiego, od której także mam nadzieję uzyskać
jakieś dane. A może Prabuccy z Iwiczna coś
wiedzą na interesujący mnie temat?

Płyta nagroba poświęcona
pamięci F. chylewskiego
w Miłobądzu (obok)
i w Brzeźnie Szlacheckim,
na grobie rodziców
(powyżej)
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Aby trwał w naszej pamięci
uż ponad 20 lat mija od śmierci Honorowego Obywatela Miasta Tczewa ks. Janusza Stanisława Pasierba.
Wybitny duchowny, uczony i poeta jest patronem
dwóch szkół ponadgimnazjalnych na Kociewiu – Liceum
Ogólnokształcącego w Pelplinie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Dyrektorzy tych szkół spotkali się
9 października 2014 w gmachu Episkopatu Polski w Warszawie z członkami Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba
w Warszawie (m.in. ks. Prymasem Seniorem, abp. Henrykiem Muszyńskim, Biskupem Włocławskim, ks. dr. Wiesławem Meringiem, pisarzem prof. Piotrem Wojciechowskim, prof. Sochoniem oraz Prezesem Fundacji panią red.
Marią Wilczek). Spotkanie poświęcone było podsumowaniu 15-letniej działalności Fundacji oraz wkładowi w jej
działalność społeczności szkół z Kociewia.
Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 8 grudnia
1998 r., a jej siedziba (tymczasowa) mieści się w Warszawie
przy ul. Słowackiego 25/22.
Członkami założycielami Fundacji są: ks. abp. Henryk
Muszyński – Metropolita Gnieźnieński, ks. dr. Wiesław
Niewęgłowski – Krajowy Duszpasterz Środowisk Twór-
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czych, ks. dr. Wiesław Mering – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prof. med. Jerzy Dymecki,
pisarz Piotr Wojciechowski, redaktor Maria Wilczek oraz
trzy instytucje, z którymi ksiądz Pasierb był związany:
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, które reprezentował ks. rektor Wiesław Mering, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie reprezentowany
przez ks. rektora Romana Bartnickiego oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych reprezentowane przez ks. dr.
Wiesława Niewęgłowskiego.
Zarząd Fundacji tworzą wybrani przez Radę Fundatorów: ks. dr Wiesław Niewęgłowski, prof. med. Jerzy Dymecki oraz redaktor Maria Wilczek – prezes Fundacji.
Do zadań Fundacji należy przede wszystkim:
– promowanie twórczości młodych, utalentowanych historyków sztuki, a także poetów i twórców krótkich form
literackich, których twórczość jest świadectwem chrześcijańskiej inspiracji. Jedną z form tej promocji jest przyznawanie nagród i wyróżnień przedstawicielom wymienionych dziedzin; przyznawanie, w miarę rozwoju Fundacji,
stypendiów studentom i młodym pracownikom historii
sztuki sakralnej, również poetom znajdującym się w trud-

Ks. Janusz St. Pasierb urodził się 7 stycznia 1929 r. w Lubawie, niewielkim miasteczku na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim (obecnie woj. warmińsko-mazurskie) w rodzinie nauczycielskiej. Dzieciństwo spędził
w Tczewie, lata okupacji w Żabnie k. Tarnowa. Po ukończeniu tczewskiego liceum ogólnokształcącego w 1947
r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, które ukończył
w 1952 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Grudziądzu i Redzie. Naukę kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim,
Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytecie Kantonalnym we Fryburgu
(sztuka kościelna, polonistyka, archeologia, historia kultury, patrologia).
W 1957 r. uzyskał doktorat z teologii, w 1962 r. doktorat z archeologii, w 1964 r. habilitował się na Wydziale
Historycznym UW, w 1972 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1982 r. – profesora zwyczajnego.
W 1963 r. został profesorem historii sztuki w WSD w Pelplinie, w 1965 r. – docentem i kierownikiem katedry
Historii Sztuki ATK oraz profesorem homiletyki w WSD w Pelplinie.
Odbył liczne podróże po całej Europie, Bliskim Wschodzie, płn. Afryce, Ameryce Płn. i Płd.
Był członkiem redakcji czasopism: „Studia Pelplińskie”, „Studia Claromontana”, „Nasza Przeszłość”,
„Przegląd Katolicki”.
Należał do wielu stowarzyszeń i organizacji m. in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki – od 1956, Komitetu Nauk o Sztuce PAN – od 1972, Polskiego PEN Clubu – od 1975, Komisji ds. Opieki Konserwatorskiej nad
Obrazem Jasnogórskim – od 1979, Instytutu Sztuki PAN – od 1981, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) – od 1981, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – od 1983,
Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej – od 1985, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – od 1989, Rady
Ochrony Zabytków – od 1990, Papieskiej Komisji ds. Zachowania Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa
Kościoła – od 1990, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – od 1991, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
(ASAE) – od 1991, Europejskiego Centrum Kultury (CEC) – od 1991.
Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” (1974),
Medalem im. B. Chrzanowskiego (1989), odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).
Zmarł w Warszawie 15 grudnia 1993 r. w wieku 64 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pelplinie wśród zasłużonych kapłanów dawnej diecezji chełmińskiej. Pomnik zaprojektowali profesorowie Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie Jerzy i Krystian Jarnuszkiewiczowie. Na płycie umieszczono napis: Wiem, że jesteś
Życiem, przecież umieram.
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FUNDACJA IM. KS. J. ST. PASIERBA
nej sytuacji materialnej; organizowanie spotkań autorskich
i dyskusyjnych, ogłoszanie konkursów;
– promowanie twórczości ks. Janusza St. Pasierba poprzez m.in.: przyznawanie nagród maturzystom, laureatom
olimpiad i konkursów, za prace związane z twórczością
księdza Pasierba. Fundacja zamierza realizować swe cele
nawiązując współpracę z Duszpasterstwem Środowisk
Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, z wyższymi uczelniami humanistycznymi, szczególnie z uczelniami o profilu katolickim, a także z wybitnymi poetami, pisarzami
i historykami sztuki.
Realizując swoje zadania statutowe, Fundacja organizuje doroczne koncerty, podczas których wręczane są nagrody Fundacji. Dla uczczenia pamięci ks. Janusza St. Pasierba
tytuły koncertów stanowią cytaty z Jego twórczości, np.
w 1998 r. koncert zatytułowano „Droga jak promień”.
W 1999 r. podczas koncertu pt. „Zbyt wielkie serce”,
wręczono nagrodę historykowi sztuki, ks. dr. Michałowi
Janosze, m.in. za książkę Missa in arte polona oraz ukończenie i rozszerzenie dzieła ks. Janusza St. Pasierba Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich. W tymże roku
uhonorowani zostali przez Fundację także: ojciec Dominik
Krzysztof Łuszczek (pośmiertnie) za książkę Inspiracje
religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Aleksandra Pethe za pracę doktorską pt. Poezja Janusza St. Pasierba w odbiorze młodego czytelnika u schyłku XX w. oraz
Bogdan Wiśniewski, polonista z Liceum im. ks. Janusza St.
Pasierba w Pelplinie za książkę Pomorskie drogi księdza
Janusza Pasierba, a także za organizowanie dla młodzieży
dorocznych konkursów recytatorskich poezji i prozy księdza Pasierba.
W 2000 roku, podczas koncertu pt. „Adwent to świt”,
nagrodę Fundacji uzyskał młody poeta Wojciech Wencel
za tomik poetycki Oda chorej duszy, który jest wyrazem
pogłębionej i wciąż ewoluującej świadomości artystycznej a zarazem świadectwem żarliwej wiary i nadziei. Wyróżnieni zostali: Eleonora Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, a także cały zespół
pracowników i uczniów tej szkoły. Był to wyraz uznania
dla wszystkich działań dyrekcji, grona pedagogicznego,
administracji i uczniów, które wynikają z wierności Patronowi szkoły.
W kolejnym 2001 roku, podczas koncertu pt. „Poeta
jest twoim bratem” I nagrodę Fundacji uzyskał Ryszard
Kasperowicz za pracę Berenson i mistrzowie odrodzenia,
stanowiącą pionierskie w polskiej literaturze, wszechstronne i dojrzałe opracowanie myśli o sztuce oraz postawie estetycznej Bernarda Berensona. II nagrodę otrzymała Renata Słoma za książkę Sybille, stanowiącą pierwszą
w sztuce polskiej monografię Sybilli. Wyróżnienie przypadło Tomaszowi Tomasikowi za rozprawę doktorską Antropologiczne i teologiczne aspekty twórczości poetyckiej
Janusza Stanisława Pasierba.
W 2002 roku, podczas koncertu pt. „Światło jak święto”, Zarząd Fundacji postanowił przyznać doroczną nagrodę poecie Krzysztofowi Koehlerowi z Krakowa w uznaniu
dla jego poetyckich dokonań, ich całokształtu i wyrazistego profilu, łączącego aktualność obserwacji z żywą obecnością tradycji. Przyznano też dwa wyróżnienia: Agacie
Wajdzie, wicedyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych
w Żabnie, za ogół jej działań na rzecz promocji postaci
i twórczości Patrona szkoły w środowisku szkolnym i całym
regionie oraz Danucie Lizak-Prażuch, polonistce Zespołu

KMR

Szkół Zawodowych w Żabnie, za opracowanie znakomitego programu edukacyjnego dla klas ponadgimnazjalnych,
opartego na przesłaniach zawartych w twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba.
Podczas koncertu pt. „Jedyna nić – miłość” w 2003
przyznano dwie równorzędne nagrody: dr Krystynie Moisan-Jabłońskiej za kontynuację badań ks. Janusza Pasierba
w zakresie ikonografii polskiej sztuki nowożytnej, której
owocem jest dedykowana Jego pamięci seria Polska sztuka
kościelna Renesansu i Baroku. Tematy i symbole, a także za
wydaną w tej serii książkę pt. Obrazowanie walki dobra ze
złem w polskiej sztuce i piśmiennictwie religijnym doby Baroku”, oraz dr Grażynie Jurkowlaniec za dysertację doktorską pt. Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII
do XVI wieku, która stanowi wybitny i oryginalny wkład
w badania nad ikonografią średniowieczną w Polsce.
W 2004 roku, w koncercie zatytułowanym „Gdziekolwiek jesteś – bądź”, doroczną nagrodę Fundacji otrzymał dr
Wojciech Kudyba z Nowego Sącza za wiersze i eseje, które wyrażają współczesny kształt tęsknoty za ewangeliczną
czystością serca, świeżym językiem, oryginalnym obrazowaniem, przejrzystą prostotą środków artystycznych. Wyróżnienie otrzymała Małgorzata Borkowska za książkę pt.
Modlitwa, słowo i sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba,
w której autorka erudycyjnie podejmuje problem mistyczności tej liryki, umiejętnie przedstawia właściwą Poecie
hierarchię zjawisk świata wewnętrznego , wskazuje także
na jedność życia, sztuki i przeżycia religijnego w pisarstwie
tego Autora Honorowe wyróżnienie Zarząd Fundacji przyznał prof. prof. Bernadetcie Kuczera-Chachulskiej, Marii
Prussak i Małgorzacie Łukaszuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – organizatorkom konferencji
naukowej poświęconej poezji ks. Janusza St. Pasierba, której efektem jest zredagowana przez nie książka Janusz St.
Pasierb – poeta.
W 2005 roku, podczas koncertu pt. „Jeszcze dźwięczą
kolory”, przyznano dwie równorzędne nagrody: dr. Mariuszowi Smolińskiemu za książkę Jan Schmidt – rzeźbiarz
warmiński XVIII wieku, ukazującą problemy polskiej sztuki XVIII-wiecznej na prowincji w szerokim kontekście
europejskim; ze względu na doskonały warsztat naukowy
monografię tę można uznać za jedną z najlepszych pozycji z historii sztuki ostatnich lat, oraz dr Irinie Tatarovej,
w uznaniu za wybitną książkę z zakresu filmologii Ergo
sum. Poszukiwania sensu istnienia w polskim i radzieckim
filmie 1960-1990 będącej wyrazem filozoficzno-teologicznej refleksji o sztuce wyrażonej językiem sztuki. Wyróżnienie przyznano dr Ewie Sykule za głębokie rozpoznanie
prawdy o poezji ks. Janusza St. Pasierba i wypracowanie
znakomitego klucza interpretacyjnego tej poezji w książce
Pasja według Pasierba.
W 2006 roku, podczas koncertu pt. „Kim jestem wobec
tych światów...”, Zarząd Fundacji przyznał dwie nagrody:
Szymonowi Babuchowskiemu za wiersze zawarte w tomach Sprawy życia, sprawy śmierci (Warszawa 2002) oraz
Czas stukających kołatek (Sopot 2004), które przypominają
naszemu czasowi i naszym sprawom, ich bólowi i pięknu
– ich źródło i cel – Chrystusa; oraz dr. Wojciechowi Kudybie za książkę Rana, która przyzywa Boga.
O twórczości poetyckiej Janusza St. Pasierba, która
stanowi podstawę przewodu habilitacyjnego w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim i jest pierwszą tak obszerną naukową monografią dorobku ks. Janusza St. Pasierba.
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FUNDACJA IM. KS. J. ST. PASIERBA
Koncert w 2007 roku zatytułowano „Powrót do źródeł
czasu”. Przyznano dwie równorzędne nagrody: dr. Marcinowi Lachowskiemu za książę Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL, która stanowi
cenny wkład do wiedzy o losach powojennych awangardy
w kontekście otwarcia polskich środowisk twórczych na
nowe nurty w sztuce zachodniej oraz polityki kulturalnej
PRL w okresie tzw. „odwilży” oraz dr Aleksandrze Sulikowskiej-Gąsce za książkę Spory o ikony na Rusi w XV
i XVI w. która jest ważnym wydarzeniem w polskiej humanistyce zajmującej się chrześcijańskim Wschodem, a w szczególności wschodnią Słowiańszczyzną. Książka ta świadczy
o wysokich kompetencjach autorki – świetnie przygotowanej
specjalistki od kulturowych dziejów ruskiego prawosławia
W roku 2008, podczas koncertu pt. „Wstępując na wzgórze”, przyznano dwie równorzędne nagrody: Arturowi Nowaczewskiemu – autorowi zbioru wierszy Commodore 64,
za uparte i uważne poszukiwanie transcendencji wśród codziennych czynności i zjawisk, za poetycką walkę z nudą
i rozpaczą, za przywiązanie do tego co nieefektowne, ale
naprawdę ważne oraz Bogdanowi Wiśniewskiemu za trwałe i twórcze rozwijanie idei spotkań młodzieży z dziełem
ks. Janusza St. Pasierba. Za szczególną zasługę laureata
Jury uznało przekształcenie lokalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. J. St. Pasierba w Pomorski
Festiwal Poetycki o bogatym programie, gromadzący młodzież z różnych rejonów Polski.
Koncert w 2009 roku zatytułowano „Mój bracie, mój
bliźni”. Przyznano nagrodę dr. Aleksandrze Szewczyk za
książkę Mecenat artystyczny biskupa wrocławskiego Jana
V Thurzona (1506-1520), która wnikliwie analizuje działalność fundacyjną wybitnego hierarchy i mecenasa sztuki
w szerokim historycznym kontekście religijno-społecznym
i artystycznym Śląska na przełomie średniowiecza i nowożytności. Wyróżniono ks. dr. Wojciecha Korzeniaka za
książkę Wychowawcza funkcja kultury według ks. Janusza
Pasierba, która zawiera rzetelną analizę dorobku eseistycznego i poetyckiego księdza Pasierba i ukazuje jego dokonania w powiązaniu z wieloma żywymi nurtami europejskiej
humanistyki, teologii i pedagogiki oraz ks. dr. Wojciecha
Węckowskiego (kierownika działu wydawniczego w wydawnictwie „Bernardinum”) za bezinteresowną i kompetentną pomoc przy wydaniu Księgi Pamiątkowej ku czci
księdza Pasierba – Trwać oznacza ocalić dobro i piękno,
za troskliwą pieczę nad wydawanymi nowymi książkami
ks. J. Pasierba, a także za opracowanie strony internetowej
Jemu poświęconej.
Koncert Fundacji ks. Pasierba w 2010 roku zatytułowano „Za tą przestrzenią jasną ta druga”. Przyznano wówczas
nagrodę główną Jarosławowi Zalesińskiemu za całokształt
dorobku poetyckiego – za wiersze skupione, rejestrujące
najprostsze, jasne i ciemne przejawy istnienia a jednocześnie gwałtownie poszukujące szerszego oddechu, otwarte na
rzeczywistość transcendentną oraz Agnieszce Koseckiej za
tomik poetycki Jego dary, udaną próbę ujęcia doświadczenia religijnego, nawiązującą do twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny i Anny Kamieńskiej.
W 2011 roku, podczas koncertu pt. „Gdzie dom dla serca”, przyznano nagrodę dr. Zbigniewowi Michalczykowi
za monografię Michał Stachowicz (1768-1825). Krakowski
malarz między barokiem a romantyzmem, w której autor
znakomicie połączył wnikliwe badania archiwalne z nowoczesną, szeroką perspektywą badawczą, ukazując krakow-
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skiego malarza tworzącego „na przełomie epok”, z jednej
strony jako tkwiącego w starym systemie cechowym, z drugiej – świadomego nowej społecznej pozycji artysty. Laureat ukazał twórczość autora niezwykle popularnej Przysięgi
Kościuszki na tle wydarzeń historycznych, które doprowadziły nie tylko do politycznej katastrofy Polski, ale i do
ukształtowania się nowoczesnej świadomości narodowej
i „narodowej” sztuki. Jury wyróżniło Mariana Sołobodowskiego – Kierownika Wydziału Kultury w Departamencie
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pomysł stworzenia
Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza St. Pasierba,
upamiętniającej tę wybitną postać. Dzięki temu nagroda
fundowana przez Prezydenta Miasta Grudziądza, a przyznawana przez Kapitułę grudziądzkiego KIK, promuje zarówno miasto, jak i wybitnych ludzi kultury, tworzących
w nurcie tych wartości, którym wierny był patron nagrody
– ksiądz Janusz Pasierb.
Koncert w 2012 roku zatytułowano „Powróci zapach mirtu i dzwony bijące”, a nagrodę główną otrzymał
o. Andrzej Marek Kejza OFM Cap. za pełną światła poezję
zakorzenioną w Odwiecznym Słowie, za „psalmy codzienne”, ich wielką głębię i poetyckie piękno. Drugą nagrodę
przyznano ks. Grzegorzowi Stachurze za poezję, w której
sonet swarliwy, pokora błyskotliwa, a codzienność – cała
z Biblii utkana. Nagrodę specjalną otrzymał dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, Jerzy Cisewski, za
twórcze działanie na rzecz upamiętnienia postaci i dzieł ks.
Janusza Stanisława Pasierba w jego małej ojczyźnie. Nagrodę specjalną przyznano także ks. Łukaszowi Wisieckiemu
za książkę Kim jestem?Tożsamość człowieka teologicznego
w homiliach ks. Janusza Stanisława Pasierba, w której autor, teolog i filolog, zawarł wnikliwą analizę kaznodziejskiego przepowiadania ks. Pasierba i przybliżył piękno
Bożego dzieła, jakim jest człowiek ukształtowany przez
Słowo. Jury Nagrody Fundacji przyznało również wyróżnienie ks. Piotrowi Mikołajowi Marksowi za budowę mostu
ze słów ku czytelnikom, za poezję wyrastającą z doświadczeń kapłańskiej posługi i głębi wiary człowieka zagrożonego, cierpiącego, samotnego.
W 2013 roku, podczas koncertu Fundacji pt. „Wierzymy, że przetrwa to, co jest z Miłości”, przyznano nagrodę
dr. Marcinowi Zglińskiemu za książkę Nowożytny prospekt organowy i jego twórcy – owoc wieloletniej pracy
i ogromnej erudycji autora – będącej opracowaniem obejmującym całe europejskie budownictwo organowe od późnego średniowiecza do początków XIX wieku. Dzięki połączeniu inwentaryzatorskiej pracy w terenie, rozległym
kwerendom archiwalnym, analitycznym kwalifikacjom
historyka sztuki, wiedzy muzykologicznej i artystycznej
wrażliwości, Autor stworzył pracę przekraczającą granice
naukowych dyscyplin, nie mającą precedensu w historii
sztuki. Jury Nagrody Fundacji przyznało też nagrodę specjalną ojcu dr. hab. Eustachemu Rakoczemu ZP za dwa
ważne albumy dotyczące kultu maryjnego: Jasnogórska
Hetmanka w polskiej tradycji rycersko żołnierskiej i Znak
Ojczyzny. Jasnogórski Ryngraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej, stanowiące owoc wieloletniej pracy badawczej nad Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Przyznano również wyróżnienie mgr. Zdzisławowi Czyżowi
za wieloletnie zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci
o ks. Januszu St. Pasierbie poprzez podejmowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisława
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HISTORIA WSPÓŁCZESNA
Pasierba w Tczewie inicjatywy wydawnicze, szeroko promujące dzieło Poety.
W tym czasie Fundacja włączona była w prace nad
wznowieniem wszystkich esejów i zbiorów poetyckich
księdza Pasierba, które ukazały się w Wydawnictwie „Bernardinum”, a także w wydanie pozycji nieopublikowanych
za życia Poety, takich jak:
* „Katedra symbol Europy” (w wydaniu bibliofilskim
z ilustracjami Zbigniewa Dolatowskiego, w wersjach
dwujęzycznych polsko-francuskiej i polsko-niemieckiej;
w przygotowaniu wersja polsko-angielska),
* Wierzę – antologia wierszy religijnych w opracowaniu
Marii Wilczek,
* Haiku żarnowieckie,
* Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu,
* Ziemia święta – red. ks. Mirosław Jasiński i Maria
Wilczek.
Cztery wydania miał też przygotowany i zredagowany
przez Marię Wilczek tom wspomnień o księdzu Pasierbie
Wstępujący na wzgórze, zawierający 65 wypowiedzi osób
z wielu środowisk, mających kontakt z księdzem Pasierbem
na różnych etapach jego życia. W piętnastą rocznicę śmierci księdza Pasierba wydana została Księga Pamiątkowa pt.
„Trwać oznacza ocalić dobro i piękno. Do tej publikacji
teksty ofiarowało 39 naukowców i artystów. Całość została uzupełniona wstępem omawiającym historię powstania Księgi, a na jej końcu zestawem utworów poetyckich
poświęconych księdzu Pasierbowi, notami o autorach,
bibliografią prac ks. Janusza St. Pasierba oraz wykazem
głównych wydarzeń upamiętniających Jego postać i dzieło.
Ukazała się też książka Janusz St. Pasierb – szkic do portretu autorstwa prezesa Fundacji.
Poza Wydawnictwem „Bernardinum” ukazały się następujące książki: praca naukowa księdza Janusza Pasierba Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich, którą ukończył ks.
Michał Janocha – w (Wydawnictwo Krupski i S-ka); wybór
wierszy księdza Pasierba o nadziei pt. Wiem, że jesteś Życiem
(Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”); teksty
wywiadów z pisarzami przeprowadzonych przez księdza Pasierba zebrane w książce Zgubiona drachma ( Towarzystwo
„Więź”); wybór homilii ks. Pasierba i tekstów dotyczących
historii kaznodziejstwa Słowo Boże między ludźmi (Księgarnia św. Jacka); wybór esejów księdza Pasierba o kulturze Na
początku była kultura (Księgarnia św. Jacka); bibliofilsko wydany esej księdza Pasierba Św. Wojciech i Gniezno symbolami
jednoczącej się Europy (Gaudentinum).
Ponadto w nieodległym czasie mają się ukazać z inicjatywy Fundacji następujące pozycje:
* zestaw tekstów o wybitnych postaciach, o których pisał ksiądz Pasierb (Księgarnia św. Jacka),
* wznowienie tomów esejów Czas otwarty, Gałęzie
i liście (Bernardinum),
* zbiór tekstów księdza Pasierba o Janie Pawle II pt. On
przetarł nam jasny szlak” (Wydawnictwo Instytutu Jana
Pawła II)
* wybór wierszy księdza Pasierba – 250 utworów,
w tym 50 niepublikowanych (Bernardinum),
* bibliofilskie wydanie eseju Katedra symbol Europy
w wersji polsko-angielskiej (Bernardinum).
Artykuł opracowano w oparciu o Informację o Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba i jej działalności od
1998 roku. Warszawa 2014.
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RYSZARD SZWOCH

Gwarowy bukiet
Emilii Rulińskiej
Kochóm ciebia ziamnio – kociewska krajino
Ji za żadne skarby nie zmniania na jinnó.
Ty durch jezdeś dla mnia najdroższa, jedyna,
Mniyła syrcu mymu – kociewska krajina.
(E. Rulińska, Ziamnio ma kociewska)
azwisko Emilii Rulińskiej, gniewskiej twórczyni
(skądinąd także bardzo aktywnej na pozaregionalnych polach), zda się już dziś niejako wizytówką
nowego pokolenia regionalistów. Od wielu lat organizuje
ona, tworzy, pisze, reprezentuje, popularyzuje… Odejście spośród działaczy kultury Kociewia całej generacji
nestorów, rzeczywistych przedstawicieli jego tradycyjnej,
rodzimej autentyczności, jak to w życiu bywa i być musi,
zastąpione już zostało kolejnym pokoleniem, nie mniej gorliwie oddającym swoje talenty i zapał na pożytek regionu.
I nie zawsze ta „sztafeta” podejmowana jest li tylko przez
młodszych spadkobierców rodzimej kultury. Garną się do
niej także ci, dla których Kociewie z jego tradycją i tożsamością wcale nie jest naturalną ojczyzną poprzez wiekowe
zakorzenienie. Cassus zatem Emilii Rulińskiej nie dziwi,
a nawet przeciwnie – wywołuje podziw i może stanowić
niejako wyrzut względem „swoich”.
Najnowsza książeczka pod sympatycznym tytułem
„Ziamnio ma mniła”, na którą złożyło się 38 wierszy, 30
gadek i 5 scenek pióra Emilii Rulińskiej, to plon niewątpliwie miły.1 Mimo wszystko nie cierpimy przecież jeszcze na
widoczny nadmiar kociewskich utworów gwarowych. Dlatego każdy pojawiający się nowy tomik zwykliśmy witać
jak wydarzenie co najmniej epokowe. I tym razem też było
wokół tej książki jakoś srodze mniyło – a to dzięki wzmiankom gazetowym.2
Wydany przez Stowarzyszenie „Instytut Kociewski”
(aktywny w tej roli) urokliwy tomik otwierają dwa niewielkie teksty wstępne. Jako pierwszy książką dżentelmeńsko
zachwyca się młody jej odbiorca Mateusz Brucki, chwaląc
ją m.in. za to iż „Całość [jest] zapisana piękną kociewszczyzną”, no i polecając bez wahania jako elementarz wiedzy
o regionie. Następnie już Maria Pająkowska-Kensik zwięźle
i rzeczowo odnosi się do tekstów gniewianki, kwalifikując
ich językową archaizację jako „wyuczoną odmianę terytorialną języka”, czyli stylizację gwarową (z tym są zawsze
kłopoty przy ocenie podobnych tekstów), zarazem też tłumaczy kontrowersje co do ortografii stosowanej przez autorkę.
Była wszak jednocześnie korektorką tomu. Czyjego pióra
zaś jest nota o autorce umieszczona na okładce? Zostają tylko domysły. Równie interesujące jest poznanie motywacji
zastosowanej w tomiku pisowni kluczowych wprost form:
„rdzenny kociewiak” (nota) obok „rodowity Kociewiak”
(s. 3), czy „z pochodzenia Kaszub” – dla przykładu.
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ków – autorka zapewne nie przewidziała zasadniczej
kwestii, jaką jest zapis nutowy przyśpiewek i pieśni,
których melodii próżno się nawet domyślać.4 Brak chociażby sugestii, wskazania źródła melodii, utrudnia
samą inscenizację, a najwyżej otwiera pole do swobodnej instrumentacji.
Specyfiką twórczości gwarowej jest nie tylko jej
warstwa literacka (preferowana przez czytelników), ale
zwłaszcza językowa. Ta druga wartość zdaje się nawet
dominować, odczytywana w jej atrakcyjnym materiale badawczym na użytek dialektologii. Nic dziwnego,
że brana jest na warsztat – cóż! jako źródło wiedzy
o kształcie języka w danym czasie, miejscu, środowisku. A gwara Emilii Rulińskiej z pewnością warta jest
uwagi – to wartość sama w sobie. Czy nie tak właśnie
potoczy się jej byt – gdy wyczerpią się autentyczne zasoby kociewskiego matecznika rodzimej mowy.
Mazowszanka z urodzenia, Emilia Rulińska od
czasu
zamieszkania na Kociewiu – a to już z górą pół
Emilia Rulińska wraz z panią burmistrz Gniewu
wieku - odkrywała urok tutejszej gwary, a na koniec
M. Taraszkiewicz-Gurzyńską podczas uroczystości
tej przygody życia świadomie wniosła tę mowę do
wręczenia nagród Starosty Tczewskiego za dokonania
swojej twórczości. Używa jej z rozmachem. Z konsew dziedzinie kultury i sportu
kwentną gorliwością neofity. Z przekonaniem i wiarą
fot. Jacek Cherek
dotarcia do jej życiodajnych korzeni. Tylko tak może
Oddając się lekturze tekstów Emilii Rulińskiej trzeba owocować. Może nie najlepiej czuje się kociewski szach
przyjąć, iż nie jest to ludowa twórczość gwarowa, chociaż zastąpiony tu przez wóndka, swojski krzyż, stróżak, puśki
formą i treścią najbardziej na taką kwalifikację mogłaby itd. wyparte przez kręgosłup, siennik i bazie, ale cóż to znazasługiwać. Gwara wszak nie jest mową codzienną autorki czy wobec potoku nowych propozycji mniej czy bardziej
(jak u F. Powalskiej i in.), ale odświętną zabawą, ćwiczeniem gwarowych. Leksykalna adopcja – jak by nie sądzić – ma
gwarowym, wreszcie zadaniem translatorskim – pokusą swój urok. Góralski „Jezusiczek” i młodopolska „tansktłumaczenia „z polskiego na nasze” (jak mawiała moja bab- nica”, czy „ferajna” z warszawskiego folkloru miejskiego,
cia Maria) o tyle karkołomnego, o ile zmierzyć się przyszło a nawet literacki „szczwany” czują się tutaj dobrze pośród
z niekociewskim słownictwem (dywan, kołyska, malowanka, rasowej kociewszczyzny. Taka już ona jest w swej naturuczaj itd.), zwłaszcza tak osobliwym jak np. rydwan (s. 21)3. rze: otwarta, chłonna i tolerancyjna względem wszystkich
Podmiot mówiący – niekiedy zbiorowy – gustując w apostro- źródeł, z których w jej koryto spływają ożywcze potoczki.
fach, ucieka się chętnie do emocjonalnych deklaracji wzglę- Zresztą, czy mogłaby się obronić, skoro nie brak ostatnimi
dem Kociewia (ziemi, ludzi, tradycji, natury, pejzażu), nie czasy chętnych do ubarwiania jej toni. Autorka – jej zbiór
wolnych od czułostkowej egzaltacji, sentymentalnych odnie- najnowszych utworów – są tego przykładem.
Do zalet omawianej publikacji należy jej przemyślana
sień typowych dla ludowej wizji świata. Wspierają je motyszata
graficzna, oszczędna, powściągliwa w szlachetnej
wy religijne, najczęściej maryjne, z nutą dewocyjnych uniesień, ale i myśliwskie, okazjonalne reminiscencje papieskich wyrazistości. Złożyło się na nią 17 akwarel Józefa Olszynepizodów związanych z Kociewiem, w topografii regionu ki, niestety, czarno-białych (ogromna szkoda dla pełni arzaś eksponowanie (poza Gniewem, miejscem zamieszkania tystycznego ich uroku), gdyż na barwny druk zapewne już
autorki) pocysterskiego Pelplina i sanktuarium w Piasecznie. zabrakło środków.
Tak więc Szanownej Autorki i nasza „ziamnia mniła”
Tło tych utworów nabiera więc miłej swojskości. Dodawszy
otrzymała
nietuzinkowy bukiet – wyraz uwielbienia słodo tego subtelny ton gawędziarski, częsty u autorki humor
wem
i
obrazem.
Zaprawdę szlachetne to, słuszne i sprasytuacyjny i aktualizowanie tematyki wierszy, reagowanie
wiedliwe…
na zmiany podyktowane naporem nowoczesności (kolej),
łatwiej dostrzec miejsce tej twórczości na styku odchodzącej (pamiętanej) tradycji kulturowej i jej aktualnego obrazu.
A bliżej autorce do współczesności, to pewne. Co zaś do liryki religijnej – wiele uroku odnaleźć można w kilku jej składnych pastorałkach. Zasługują na spopularyzowanie.
Epickie teksty Rulińskiej – krótkie, dowcipne felietonowe anegdoty – dotyczące ogólnie spraw codziennych,
zdarzeń lokalnych, w swoim schemacie kompozycyjnym
uwzględniają dydaktyczną puentę. Układają się tematycznie w ciąg kalendarzowy, zapewne z powodu swego wcześniejszego przeznaczenia. Treścią i formą gwarowych fraz
nawiązują (niekiedy je powtarzają) do poprzedzających je
wierszy, a także znajdują analogię w scenkach. Ich treść
zamyka się w kręgu podstawowych zwyczajów weselnych,
świątecznych i codziennego życia na wsi.
Udostępniając przyszłym realizatorom scenariusze kilku ciekawych inscenizacji obrzędowych – krótkich obraz-
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Przypisy:
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Emilia Rulińska, Ziamnio ma mniła. brm. [2014] Wydanie
książki współfinansowały władze powiatu tczewskiego. Zastrzeżenie przez wydawcę możliwości wykorzystania w całości lub części książki, tzn. reprodukowania, nie pozwala na
zamieszczeniu tutaj nawet jej okładki.
Promocja książki „Ziamnio ma mniła”, Wieści z Kociewia,
2014 nr 39, s. 12.
Dla potrzeb rymu zachowano poprawną formę fleksyjną
z Gniewa (s. 33) zamiast z Gniewu – tradycyjnej na Kociewiu. Podobnie odstępstwem od tradycji językowej jest forma
liczebnikowa troje dzieci (s. 51).
W kilku przypadkach, gdy nie chodzi np. o melodie znanych
kolęd, autorka odsyła do twórczości ks. B. Sychty i W. Kirsztaina (kto to?), nie wskazuje jednak, podobnie i wydawca,
jakie źródło ma na myśli. Informacja o nieznanym brzmieniu
(?) i pochodzeniu przyśpiewki na s. 120 potwierdza zgłaszane
tu wątpliwości.
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Kazimierz Zimny
rodem z Tczewa

Mistrz bieżni, działacz sportowy, autorytet
c z ę ś ć d r u g a (ostatnia)
Nie ma chyba Pomorzanina, a tym bardziej tczewianina, który nie słyszałby o Kazimierzu Zimnym. Dla większości pozostaje on znany jako medalista olimpijski i wicemistrz
Europy. Wielu kojarzy go z klubem sportowym Lechia Gdańsk. W ostatnim ćwierćwieczu
znana była także jego działalność jako Dyrektora ,,Maratonu Solidarności”. Jednak tylko
niektórzy znają jego pozasportowe dokonania na niwie naukowej jako doktora nauk wychowania fizycznego. Niewielu mamy tak zasłużonych, a zarazem skromnych ludzi, którzy
całe swoje życie podporządkowali służbie idei ,,pro publico bono” (dla dobra wspólnego),
tak w dzisiejszych czasach potrzebnej.

K

azimierz Zimny należy do elitarnego grona polskich
olimpijczyków. Kapitalny bieg naszego rodaka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie (1960), który na
rzymskich stadionie Foro Italico obserwowało 100 000 kibiców, przeszedł do legendy. Po kapitalnym zrywie zdobył
on brązowy medal, choć jak relacjonował znany dziennikarz
sportowy, red. Marcin Tymiński ,,o srebro otarł się dosłownie piersią”. Przed nim finiszowały takie sławy jak Nowozelandczyk Murray Halberg i Niemiec Hans Grodotzky.
O tym wielkim sukcesie p. Kazimierz opowiada z dużą
dozą skromności i poczuciem dystansu. Zdaniem wielu fachowców, złoty medal olimpijski był w zasięgu jego możliwości. Najbardziej chyba kompetentna w tej kwestii osoba,
trener J. Żylewicz, wskazuje na osamotnienie polskiego
biegacza i ,,zbyt późno rozpoczęty finisz”. Nie zmienia to
jednak faktu, że po olimpiadzie w Rzymie prawie każdy
chłopak w Polsce chciał biegać tak jak Zimny.
Największe sukcesy sportowe odnosił Kazimierz Zimny w latach 1956-1964. Nie tylko w Europie, ale i na świecie
jego nazwisko było znane. Dla wielu był na każdych zawodach kandydatem do złotego medalu. Może zabrakło odrobiny szczęścia...?
30 września 1967 roku Kazimierz zimny w wieku 32
lat zakończył swą karierę sportową. Na uroczystości pożegnalnej w Warszawie wręczono mu dyplom i... aparat fotograficzny.

Dokonania poza bieżnią
Działalność pozasportowa Kazimierza Zimnego jest
mniej znana, choć nadal był on żywo zainteresowany przyszłością sportu młodzieżowego i wyczynowego.
Brązowy medalista olimpijski i dwukrotny wicemistrz
Europy nie poprzestał, jak większość jego kolegów, na osobistych sukcesach. Jako trener, nauczyciel i doradca oddał
duże usługi KS ,,Lechia Gdańsk”, gdzie już w 1965 roku
został trenerem sekcji lekkoatletycznej. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielił się nie tylko z gdańską młodzieżą

KMR

lekkoatletyczną. Otaczał opieką i życzliwością młodszych
zawodników, wyławiał sportowe talent. Jego sportowymi
wychowankami, członkami kadry narodowej byli Wolfgang
Luers, Henryk Główczewski i Janina Hase. Z początkiem
lat 70. został trenerem w PZLA. Po okresowej przerwie, od
1979 roku ponownie pełnił obowiązki trenera kadry.
Zimny ogromnym szacunkiem i sympatią darzy swojego nauczyciela i mistrza, śp. Józefa Żylewicza (1912-1961).
Żylewicz, zanim został trenerem i działaczem sportowym
„Lechii Gdańsk”, był wielokrotnym medalistą mistrzostw
Polski w biegach na 800 i 1500 metrów. Po 1945 roku stał
się uznanym krajowym specjalista tych konkurencji. Wychowanek tego wspaniałego biegacza otwarcie i prostolinijnie przyznaje: „zawdzięczam jemu wszystkie moje późniejsze sukcesy sportowe”. Ten rzadki dzisiaj przykład trwałej
pamięci i wdzięczności zaowocował powołaniem do życia
corocznego lekkoatletycznego Memoriału im. Józefa Żylewicza. Przez wiele lat Zimny był jednym z głównych organizatorów tej imprezy. Początkowo Memoriał odbywał się
na stadionie Lechii Gdańsk przy ul. Traugutta, następnie
został przeniesiony na obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie. Od wielu
już lat dyrektorem Memoriału jest dyrektor Klubu Lekkoatletycznego „Lechii Gdańsk”, p. Stanisław Lange. W okresie
minionych 40 lat funkcjonowania tej imprezy odnotowano
wiele sukcesów i rekordów lekkoatletycznych. Oczywistym
jest fakt, iż w centrum uwagi każdego Memoriału im. Józefa Żylewicza są biegi na 3000, 5000 i 10 000 metrów.
Kazimierz Zimny odniósł znaczące sukcesy również
na niwie naukowej. Dyplom magisterski, jak już wspominałem, uzyskał na znanej uczelni sportowej w Poznaniu.
Tutaj także w 1980 roku obronił pracę doktorską, w której umiejętnie wyzyskał własne sportowe doświadczenie,
uzupełniając je badaniami teoretycznymi i wskazaniami na
przyszłość dla szkolenia biegaczy średnio i długodystansowych. Trzeba obiektywnie przyznać, że rzadkością jest,
by wybitny i uznany mistrz sportu został doktorem nauk
wychowania fizycznego.
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Zagadnienia związane z edukacją sportową młodzieży zawsze były bliskie sercu byłego zawodnika. Uważał,
że teoria i praktyka powinny być spójne, toteż przez 17 lat
zajmował się edukacją w dziedzinie kultury fizycznej kolejnych roczników studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
30 stycznia to oficjalne święto Tczewa. Na zorganizowanym 30 stycznia 1997 r. Zjeździe Znamienitych Tczewian, K.
Zimny wystąpił jako gość honorowy. Impreza ta stanowiła
uwieńczenie poszukiwań i działań promocyjnych młodego
samorządu miasta. W wyniku burzliwych debat wyłoniono tzw. „złotą dziesiątkę” najwybitniejszych ludzi związanych z Tczewem. Na liście tej znaleźli się: Teresa Budzisz
– Krzyżanowska, Grzegorz Ciechowski, Kazimierz Denek,
gen. Roman Dysarz, Ryszard Karczykowski, wicepremier
Grzegorz Kołodko, Zbigniew Korpolewski, prof. Włodzimierz Łajming, Michał Misiorny i Kazimierz Zimny.
Należy zauważyć, że mieszkańcy rodzinnego miasta
nie po raz pierwszy docenili zasługi wybitnego sportowca. Już 15 września 1960 roku Brunon Bendig i Kazimierz
Zimny zostali uhonorowani Medalami Siedemsetlecia. Na
okolicznościowym dyplomie widniał napis: „Ob. Kazimierzowi Zimnemu, Medaliście XVII Olimpiady w Rzymie
– za zasługi dla miasta”. P. Kazimierz ze wzruszeniem pokazywał mi dyplom i medal.
Po 37. latach organizatorzy Zjazdu Znamienitych Tczewian ponownie uznali, że Kazimierz Zimny godzien jest
specjalnego wyróżnienia. Adnotacja przy jego nazwisku
podkreśla bliskie, ścisłe związki tego wybitnego człowieka
z rodzinnym miastem oraz fakt, że „swoje wspaniałe wyniki sportowe zawdzięczał systematycznej pracy”.
Z nazwiskiem i działalnością Zimnego związane są
szczególnie dwie imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym – „Sztafeta Św. Wojciecha” i „Biegi Nadwiślańskie”. „Sztafetę” powołano do życia dla upamiętnienia i uświetnienia jubileuszu 1000-lecia miasta Gdańska.
Zimny potrafił pozyskać do współpracy wielu entuzjastów
i działaczy sportowych. Trasa sztafety, wzorem pamiętnej
pielgrzymki Św. Wojciecha do Prus, wiodła od Gniezna
do jubileuszowego Gdańska. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem okazało się nadzwyczaj duże, do udziału
w sztafecie włączyły się lokalne środowiska i gminy. Pomysłodawca i główny organizator, jako medalista olimpijski, pobiegł na ostatnim, finalnym odcinku „Sztafety” do
miejscowości Święty Gaj.
Nazwisko wielkiego lekkoatlety odnajdujemy również
wśród współorganizatorów „Biegów Nadwiślańskich”
w latach 1998 i 2000. Uczestnicy biegów pokonywali odcinek Barania Góra – Gdańsk. Impreza ta znakomicie przysłużyła się promocji szlaku nadwiślańskiego, jak również
promocji sportu i kultury fizycznej wśród znaczącej części
społeczności lokalnej. Być może warto pomyśleć o kontynuacji „Biegów Nadwiślańskich”. Zarówno „Biegi Nadwiślańskie” jak i „Sztafeta Św. Wojciecha” dowiodły, że
Zimny swoim działaniem potrafi łączyć różne środowiska
społeczne wokół ważnych idei i celów.
Rok 2000 był rokiem jubileuszowym w dziejach chrześcijaństwa. Kazimierz Zimny uczestniczył w Pielgrzymce
Narodowej w listopadzie 2000. Z tej okazji otrzymał okolicznościowy dyplom z błogosławieństwem o następującej
treści: „Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa Kazimierzowi Zimny
z rodziną wzywając obfitości łask Bożych. Watykan dnia
3 listopada 2000”. Mimo upływu lat, ze wzruszeniem, czcią
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i szacunkiem p. Kazimierz pokazuje mi to apostolskie błogosławieństwo Jana Pawła II.
O zasługach Zimnego dla polskiego sportu pamiętał
zawsze Jerzy Buzek. 22 lutego 2001 roku do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów została zaproszona elita polskich
środowisk sportowych. P. Kazimierz znalazł się w grupie
zasłużonych sportowców i działaczy, którym wręczono
„Laur” premiera Jerzego Buzka.
Zbyt rzadko zwraca się uwagę na działalność organizacyjną i menadżerską Zimnego. Uważam, że ze szczególną mocą należy podkreślić jego dokonania na stanowisku
dyrektora Centralnego Ośrodka Sportowego w Cetniewie
w latach 1998-2002. W ciągu zaledwie czterech lat potrafił
stworzyć nowoczesna, funkcjonalną i niezwykle użyteczna
placówkę. By zrealizować śmiałe zamierzenia, zdołał pozyskać w strefach rządowych fundusze na nowe inwestycje,
m.in. na basen i kapitalny remont kilku sal sportowych.
Kazimierz Zimny cieszy się także poważaniem i uznaniem w opiniotwórczych środowiskach działaczy sportowych i okołosportowych. Kilkakrotnie był wybierany do
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przez trzy kadencje zasiadał w jego zarządzie. Członkiem Zarządu pozostaje również w obecnej kadencji. Aktywnie działa w Towarzystwie
Olimpijczyków Polskich, którego jest współzałożycielem.
Funkcje prezesa tej organizacji pełni Ryszard Parulski, natomiast wiceprzewodniczącym jest K. Zimny.
Z okazji 90-lecia PZLA Zimny został zgłoszony do
udziału w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca w historii polskiego sportu. Kapituła Plebiscytu stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem – należało wybrać „najlepszego z najlepszych”. W końcu wydano
werdykt. W jego uzasadnieniu czytamy: „Kazimierz Zimny
najlepszy w dziejach polskiej atletyki w biegu na 500 metrów”. Ta wysoka ocena nie podlegała dyskusji. Praca sportowa zgodnym chórem potwierdziła, że „Kazimierz Zimny
i Zdzisław Krzyszkowiak to biegacze, którzy przysporzyli
polskiemu sportowi wielu sukcesów i laurów”.
W zakończeniu tej części biografii chciałbym zwrócić
uwagę na związek tego wielkiego lekkoatlety z działalnością NSZZ „Solidarność”, w której szeregach znalazł się
już w pierwszych dniach pamiętnego sierpnia, organizując
regionalne i krajowe struktury w środowisku sportowym.
Konsekwencją tak żywego zaangażowania w sprawy związku było powierzenie mu funkcji przewodniczącego regionalnej i wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Kultury
Fizycznej i Sportu. Klimat tamtych lat doskonale pamięta,
szczególnie piękne i mądre homilie ks. Józefa Tischnera
i ks. Jerzego Popiełuszki. Dobrze wspomina również współprace z Lechem Wałęsą.
W latach późniejszych, w różnych okresach koniunktury politycznej, w latach dominacji politycznej SLD, pozostawał zawsze wierny założeniom ideowym „Solidarności”.
Służba dobru publicznemu była niego zawsze idea nadrzędną. Dla dobra sportu potrafił wznieść się ponad osobiste
urazy i krzywdy, czego przykładem może być godne odejście ze stanowiska dyrektora COS w Cetniewie (2002), dla
którego tak wiele zrobił. To potrafią prawdziwi mistrzowie
życia, naprawdę wielcy sportowcy.

Dyrektor Maratonu „Solidarności”
Odbywający się co roku 15 sierpnia Maraton „Solidarności” głęboko wrósł w ogólnopolski kalendarz sportowy
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oraz najnowszą historię Gdańska i Pomorza. Jego pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem i od początku dyrektorem jest Kazimierz Zimny. W pierwszych latach były to
tylko półmaratony organizowane na trasie Gdańsk – Gdynia. Jednak już od 1995 roku weszła w życie stała formuła
pełnych maratonów (42 195 metrów) przebiegających trasa
Gdynia - Gdańsk – Westerplatte – Gdańsk. Ranga tej imprezy rośnie z roku na rok. W miarę upływu lat przestaje być
konkurencją o charakterze jedynie ogólnopolskim. I tak np.
w 2012 roku, w XVIII Maratonie „Solidarności”, w którym
wzięło udział 660 uczestników, zwyciężył Kenijczyk Musila Martin z czasem 2 godziny 21 minut i 57 sekund.
W bieżącym, 2014 roku odbędzie się już 20 bieg Maratonu. Jak zwraca uwagę znawca tej dziedziny, Małgorzata
Leśniewicz, z roku na rok zainteresowanie tą impreza rośnie, startuje w niej coraz więcej zawodników krajowych,
przybywa również gości zagranicznych. Nasuwa się nieodparta refleksja - czy wieloletnia praca nad organizacją
tego przedsięwzięcia nie jest porównywalna ze srebrnym,
a może nawet złotym medalem olimpijskim?
Trudno więc byłoby sobie wyobrazić Maraton „Solidarności” bez udziału K. Zimnego. Corocznie jest on
na starcie i na mecie każdego biegu, osobiście dziękując
wszystkim, którzy przyczynili się do funkcjonowania tej
szczytnej idei – nie tylko sportowcom, ale także licznym
sponsorom, którzy mimo światowego kryzysu finansowego wiernie trwają we wspieraniu Maratonu. Autorytet
i niekłamana społecznikowska pasja Zimnego przyciąga
wielu działaczy sportowych i wolontariuszy, którzy za
jego przykładem bezinteresownie poświęcają swój czas
organizacji imprezy. Należy mieć bowiem świadomość,
że sam bieg jest jedynie finałem prac prowadzonych
przez cały rok przez Biuro Maratonu „Solidarności”, którym kieruje p. Zimny. W roku 2000 powołano do życia
„Stowarzyszenie Maratonu Solidarności” Jego celem jest
„krzewienie kultury fizycznej, w tym popularyzacja biegów jako najprostszej formy sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także aktywności sportowej wśród
osób niepełnosprawnych oraz organizacja Maratonu Solidarności”. Jest rzeczą oczywistą, że na czele stowarzyszenia o takich założeniach stanął dr Zimny.
Lubię czasem zajrzeć do Biura Maratonu „Solidarności”, pogawędzić z jego dyrektorem, nie tylko zresztą
o sporcie. W czasie jednej z takich wizyt zapytałem pracowników o opinię na temat ich szefa. Najczęściej powtarzały
się określenia: „profesjonalny i wyrozumiały oraz odpowiedzialny, a przede wszystkim z ogromnym doświadczeniem zarówno w sporcie, jak i w zarządzaniu”. Małgorzata
Leśniewicz, była zawodniczka Klubu Sportowego „Lechia
Gdańsk” podkreśla, że zawsze otaczał on opieka i życzliwością zawodników, ale też dużo od nich wymagał – „trzeba było potwierdzić swoja przydatność i przynależność do
Klubu dobrymi wynikami”. P. Małgorzata od kilku już lat
jest kierownikiem organizacyjnym „Maratonu”. Swojego
szefa postrzega jako człowieka „elastycznego, otwartego
na różnego rodzaju propozycje, dającego duże możliwości
podejmowania decyzji”. Jednocześnie zwraca uwagę na
jego niezwykły upór i konsekwencję w realizacji zamierzonych celów. Swoim współpracownikom stawia on jasne
i konkretne wymagania, tworząc przy tym klimat życzliwości i zaufania. W obliczu bardziej złożonych i trudniejszych sytuacji pozostaje otwarty na argumenty i dyskusję,
co umożliwia „rozwinięcie skrzydeł współpracownikom”.
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Z uwagi na to, że „świat idzie naprzód”, p. Małgorzata
potrafi przekonać swego zwierzchnika do wprowadzania
nowych rozwiązań. Zwróciło moją uwagę, że w Biurze Maratonu „Solidarności” panuje przyjazna, wręcz rodzinna
atmosfera. Widać wyraźnie, że pracują tu ludzie, których
łączy wspólna idea i pasja. Niekłamany autorytet, osobowość, otwartość na sprawy drugiego człowieka pozyskują
Zimnemu zwolenników w różnych środowiskach, co przekłada się na ilość sponsorów, dzięki którym może być realizowana szczytna idea popularyzacji sportu.

Rodzina
Jak już wspomniałem, Kazimierz Zimny wychowywał
się w bardzo ubogiej rodzinie. Wcześniej osierocony, musiał sobie sam dawać radę w życiu. Zawsze jednak pozostał
wierny zasadom, które wpoiła mu matka. Rodzina zawsze
stanowiła dla niego wielka wartość.
W 1957 roku, po ukończeniu służby wojskowej, zamieszkał w Gdańsku, ożenił się z Mirosławą Budnik. Niestety, żona zmarła. Nowa partnerką życiową była p. Urszula. Obecnie cieszy się udanym związkiem małżeńskim
z p. Krystyną.
Zimny jest ojcem czworga dzieci. Są to dwaj synowie
– Jarosław i Andrzej oraz córki Joanna i Karolina. Niestety Andrzej w 1955 roku zmarł. Mimo rozlicznych zajęć
p. Kazimierz ma bardzo dobry z dziećmi. Chętnie o nich
opowiada, dużą wagę przywiązuje do ich wykształcenia,
interesuje się ich problemami i praca zawodową.
Utrzymuje także kontakt z bliższą i dalszą rodziną, Zawsze, na ile mógł, starał się im pomagać. Często odwiedzał
mieszkającego w Tczewie brata. W relacjach ze wszystkimi członkami rodziny uwidaczniają się takie cechy
p. Kazimierza jak opiekuńczość, dobroć i odpowiedzialność. Mimo nawału różnorakich zajęć rodzina zawsze była
dla niego oazą, przystanią. Wszyscy jej członkowie są dumni z licznych osiągnięć Kazika.
Mój rozmówca podkreśla, że zawsze mógł liczyć na
wsparcie bliskich i przyjaciół, nie tylko przy okazji zwycięstw i medali. Życie rodzinne nigdy nie ograniczało
p. Kazimierza. Jego zadziwiające umiejętności organizacyjne pozwalały mu na łączenie życia rodzinnego z realizację własnych pasji i zainteresowań. Jak już wspomniałem,
początek sportowych fascynacji późniejszego biegacza łączył się z Wisłą. Bakcyl wodniacki, który zaszczepił w nim
A. Lemke odżył po latach pracy z młodzieżą uniwersyteckiej sekcji żeglarskiej, do której wciągnął go dr Jan Kuligowski. Wszechstronność zainteresowań spowodowała
również fascynację narciarstwem, do którego starał się
przekonać pozostającą pod jego opieką młodzież. W pamięci wielu pozostały organizowane przez niego obozy
w Bukowinie Tatrzańskiej, Zwardoniu czy Wiśle.
Zawsze jednak rodzina pozostawała na pierwszym
miejscu w jego hierarchii wartości. Odpowiedzialność za
jej dobro, konieczność opieki nad mającym się narodzić
dzieckiem była chyba jedną z najważniejszych przyczyn
odmowy objęcia stanowiska ministra sportu w rządzie Jerzego Buzka.

Marzenia i życzenia, autorytety
Podczas dłuższej rozmowy, przeprowadzonej z Kazimierzem Zimnym w dniu 6 marca 2013 roku, zapytałem
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go o jego marzenia i życzenia. Mój rozmówca chwilę pomyślał, zadumał się, ale potem jasno i wyraźnie odpowiedział: „Pragnę, aby jak najdłużej udało mi się organizować
Maraton „Solidarności”, by ciągle wzrastała jego ranga,
no i żeby nigdy nie zabrakło sponsorów. Życzyłbym sobie również zmian ustawodawstwa dotyczących edukacji
i sportu. Uważam to za konieczne, bowiem podniesienie
jakości lekcji w-fjest ściśle związane z odpowiednim nadzorem ze strony kuratoriów w zakresie realizacji założeń
programowych. Na szczeblu centralnym w większym
stopniu należałoby konsultować programy z działaczami sportowymi i samymi zawodowcami, korzystając z
ich doświadczeń i autorytetu. Wieloletnie doświadczenia
prowadzą również do jednoznacznego stwierdzenia, że do
rozwoju sportu wyczynowego konieczne są stałe i przewidywalne dotacje”.
Jak więc widać, marzenia i życzenia mojego rozmówcy są silnie związane z pragnieniem odrodzenia polskiego
sportu. Uważa on, że sukcesy olimpijskie to niezaprzeczalny sprawdzian i weryfikacja pozycji sportowej Polski
we współczesnym świecie. Chętnie przywołuje dokonania sportowców, którzy są dla niego autorytetami. Zawsze
z szacunkiem mówi o swoich konkurentach, nigdy nie
traktując ich jak wrogów, ale jako rywali w dążeniu do
osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Dlatego też chętnie
wspomina dawnych mistrzów olimpijskich, podkreśla
zasługi i dokonania wybitnych sportowców i działaczy
sportowych, takich jak Czesław Foryś (1905-1966), Witold Gerutto (1912-1973), Jan Mulak (1914-2005) czy Stanisław Paszczyk (1940-2008). Szczególnie wysoko ocenia
wybitnego trenera i działacza, Jana Mulaka, faktycznego
twórcę polskiego „wunderteam’u”, który zaskoczył sportowy świat w drugiej połowie lat 50. ubiegłego wieku.
Należy tu podkreślić, że to właśnie Zimny był jednym
z najlepszych zawodników „cudownej drużyny” polskich
biegaczy długodystansowych.
W opinii Kazimierza Zimnego, autorytetem wszechczasów jest Jan Paweł II. Podczas wizyt Papieża w Polsce
był uczestnikiem pielgrzymek do Poznania, Gdyni, Gdańska, Sopotu i Warszawy, by móc wysłuchać mądrych i trafiających do serc tak wielu ludzi słów człowieka, którego
uważał za swojego duchowego przewodnika. Miło wspomina również abpa Tadeusza Gocłowskiego i bpa Andrzeja Śliwińskiego, którzy zasłużyli się dla duszpasterstwa
sportowego. Mój rozmówca duże nadzieje i oczekiwania
wiąże z nowym papieżem Franciszkiem. Szczególne wrażenie robi na nim skromność Papieża, jego umiejętność
nawiązania bliskiego kontaktu ze zwykłymi ludźmi, dobroć i autentycznie służebna postawa. Te cechy pozwalają
zauważyć podobieństwo postaw Jana Pawła II i Papieża
Franciszka.
Pod koniec rozmowy poprosiłem p. Kazimierza o jego
receptę na dobre, długie życie. Przypomniał dewizę, która
była jego ideą przewodnią: „iść do przodu, nie wolno się
zatrzymywać”. A więc aktywność w jak najszerszym tego
słowa rozumieniu. Należy dbać o utrzymanie sprawności
fizycznej, o ile możliwe biegać, jeśli zaś już zdrowie na
to nie pozwala, to przynajmniej spacerować i to pokonując dłuższe dystanse. Ponieważ podobno jesteśmy tym, co
jemy, p Kazimierz zaleca także stosowanie odpowiedniej
diety. Sam ograniczył już spożywanie mięsa, zaleca natomiast warzywa i owoce. Długie, szczęśliwe życie zapewnia
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także aktywność społeczna. Otwartość na drugiego człowieka, zainteresowanie jego sprawami, chęć niesienia pomocy, orientacja w otaczającej rzeczywistości sprawiają, że
czas obchodzi się z nami mniej bezlitośnie.

Znaczenie
Ponieważ Bóg obdarzył p. Kazimierza długim życiem,
więc w jego przypadku życzenia stu lat nie są zwyczajowym frazesem. Jego dokonania są znaczące i mogą stanowić wzór dla młodzieży, której tak potrzebne są w dzisiejszych czasach stabilne autorytety.
Biedny chłopiec z małego miasteczka, zdany sam na
siebie, sięgnął po najwyższe laury. Należał do najwybitniejszych polskich lekkoatletów w latach 50. i 60. minionego wieku. Był siedmiokrotnie mistrzem Polski w biegach
długodystansowych, w tym trzykrotnie na klasycznym
dystansie 5000 metrów. W latach 1956 – 1964 zaliczał się
do światowej czołówki długodystansowców. Podczas intensywnych treningów „dawał z siebie wszystko”. Swoim
życiem dowiódł, że dzięki pasji, uporowi, maksymalnemu
wysiłkowi oraz żelaznej konsekwencji można odnieść największe sukcesy. Zwracał także uwagę swoją piękną postawa sportową. Gdy osiągnięty wynik nie pozwalał mu zająć najwyższego miejsca na podium, doceniając wyższość
przeciwnika, pierwszy składał mu gratulacje.
Olimpijczyk znany jest z wyrazistego charakteru i jasno
określonych, prawicowych poglądów. Od początku związany jest z „Solidarnością”. Jednocześnie jego otwartość
na drugiego człowieka i tolerancja jest powszechnie znana.
Dla dobra sportu gotów jest z każdym szukać porozumienia i prowadzić konstruktywny dialog, a potem współpracować. W ostatnich latach martwi go i niepokoi nasilający
się spór pomiędzy największymi partiami polskiej prawicy.
Jego pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu, a jednocześnie rozwaga i skromność mogą być wzorcem dla każdego. To niewątpliwie autorytet, którego dziś wszyscy tak
potrzebujemy.
Dokonania życiowe K. Zimnego zostały uhonorowane
wieloma wyróżnieniami, dyplomami, odznaczeniami i medalami. Do najważniejszych należy zaliczyć: Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Dyplom Honorowy Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, „Za działalność i zasługi dla rozwoju idei olimpijskiej”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960), medal Komisji Edukacji Narodowej
i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000).
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KAZIMIERZ DENEK

Ku oddolnej transformacji naszej edukacji
część pierwsza
Od form dobrych ku coraz lepszym
aż na koniec z szarego kokona –
wyfrunie motyl doskonałości.
Zbigniew Herbert
ształtującą i rozwijającą się w XXI wieku rzeczywistość pod dominującym wpływem edukacji określa się społeczeństwem zmierzającym do wiedzy
i gospodarki wspartej na niej1.Społeczeństwo wiedzy wymaga od edukacji absolwentów kreatywnych, posiadających
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, sprawnie
i elastycznie myślących ze zrozumieniem złożoności i przeciwstawności w dokonujących się wokół nas procesach,
śmiałych w wypowiadaniu swych myśli, pewnych siebie
w oparciu na wierze we własne siły, odpowiedzialnych za
podejmowane decyzje, tworzących grunt do silnego kapitału ludzkiego i społecznego2 w naszej Ojczyźnie3.
Powstaje jednak pytanie – czy oświatę, szkolnictwo
wyższe i naukę w dobie kryzysu ekonomicznego, niżu demograficznego, bezsilności wobec rozszerzającej się wokół
nas głupoty, niepokojącego w swych rozmiarach i tempie
wyludniania się kraju, wyprzedaży majątku narodowego,
trudnych wyborów etycznych, braku pracy i perspektywy
dla młodych spoza układów i znajomości, pewnego marazmu i bierności społeczeństwa, niszczycielskiego wpływu
na autorytety neoliberalizmu, globalizacji i postmodernizmu, nowych wyzwań społecznych można postrzegać
interesującą nas tu sferę usług jako antidotum na trudne,
współczesne czasy?
Czy Polska w najbliższych latach może stać się krajem, w którym chce się żyć zwłaszcza ludziom młodym,
wykształconym? Jest to możliwe, jeżeli znajdą oni w swej
Ojczyźnie zatrudnienie i perspektywy swego rozwoju.
Czy jest inny sposób na powstrzymanie bardzo groźnego
w aspekcie społecznym, ekonomicznym i kulturowym procesu wyludniania się Polski?

K

Rzeczywistość
Edukacja w skali globalnej, międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej przeżywa kryzys. Stąd wymóg
w tych wymiarach transformacji systemowej. Tymczasem
hamują ją liczne zagrożenia tkwiące w rozwoju procesów
społecznych. Należą do nich: załamywanie się infrastruktury moralnej społeczeństwa i skuteczności działania
państwa, niewydolna i zbiurokratyzowana administracja,
powolne sądy, niska wydajność pracy licznych grup zawodowych, nikły poziom kapitału ludzkiego i społecznego, relatywizacja wartości4, narastająca fala patologii społecznej,
(w tym anarchizacji młodzieży), uchylanie się części sektora państwowego i prywatnego od ponoszenia wydatków
na cele ogólnonarodowe, powszechność postaw roszczeniowych wobec skarbu państwa i funduszów społecznych,
niebotyczne i wciąż wzrastające zadłużenie państwa, coraz
częstsze zatrudnianie (zwłaszcza młodzieży) na warunkach
umów śmieciowych. Do zagrożeń trzeba także zaliczyć obniżenie wskaźników woli życia (wzrost liczby samobójstw,
depresje psychiczne), obniżenie poczucia szczęścia i zadowolenia z egzystencji.
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Przeszkodę w reformowaniu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego stanowią: wyraźne odchodzenie kolejnych
formacji politycznych RP od ideałów i fenomenu „Solidarności”, społeczeństwa obywatelskiego, w tym także od leżącej u ich podstaw demokracji partycypacyjnej. (...). Odgórne
zarządzanie szkolnictwem na zasadzie ścisłego monopolu,
częściowo także ideologicznego (np. nieustanne zmiany
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zasad
oceniania, egzaminowania, obowiązujących lektur itp.).
Z każdym rokiem zanikała oddolna energia i kreatywność
nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych na
rzecz submisji wobec centralistycznie narzucanych wszystkim pedagogom zmianom programowym, metodycznym,
a nawet organizacyjnym. (...) Okres polskich przemian coraz bardziej oddala nas od demokracji i od postulowanego
u jej podstaw społeczeństwa demokratycznego5. Tymczasem bez demokratycznej, autonomicznej i kreatywnej edukacji nie da się zbudować innowacyjnej Polski6.
Coraz powszechniejsze staje się narzekanie na dramatycznie obniżającą się jakość pracy polskiej edukacji na
wszystkich jej poziomach. Syntetycznym wskaźnikiem
mizerii naszego systemu edukacji narodowej stanowi fakt,
że w 2014 roku zdało maturę tylko 71 proc. kandydatów.
Jak powszechnie wiadomo, jest ona tylko szkodliwą hybrydą egzaminu dojrzałości, która w następnej dekadzie
może wprowadzić nasz kraj w peryferyjną zależność od
innych państw. Niewiele tu pomoże elitarna edukacja dla
nielicznych. Tegoroczny wynik matur potwierdza coraz
gorszą (fatalną, tragiczną) kondycję systemu edukacji narodowej. Minister Edukacji Narodowej, Pani Joanna KluzikRostkowska, tłumaczy to słabym rocznikiem. Z należnym
szacunkiem dla wypowiadającej te słowa i piastowanego
przez nią urzędu, jako wieloletni profesor uniwersytecki
nie mogę tego tłumaczenia traktować poważnie. To kpienie
z abiturientów. Trudno znaleźć jakąś przesłankę antropologiczną, biologiczną, psychologiczną czy pedagogiczną,
uzasadniającą tak niski wskaźnik osób zdających maturę.
Nie można tego stanu tłumaczyć trudnościami zdania egzaminu z matematyki. Jest ona z poziomu szóstej klasy szkoły
podstawowej mego pokolenia.
Problem ze zdaniem matur narasta, jakkolwiek same egzaminy stają się coraz łatwiejsze. Co zatem dzieje się z naszą
szkołą7? Staje się rozwarstwiona edukacyjnie. Pracuje na dwie
zmiany. Rezygnuje z edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej8.
Zamyka się na głucho w wakacje. Zdaje na banicję krajoznawstwo i turystykę w szkole9. Obłudnie pozoruje nowoczesne
kształcenie i wychowanie. Przestaje uczyć innowacyjnego, samodzielnego, kreatywnego myślenia. Zastępuje je dyktaturą
uczenia pod testy, według edukacyjnych kluczy, które sprowadzają zdobywanie wiedzy do bezrefleksyjnego jej przyjmowania. Obniża intelektualny rozwój uczniów przez rezygnację
z wymagań na rzecz przeciętności i bylejakości. Są to najważniejsze zagrożenia dla współczesnej cywilizacji.

41

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI
Jaka jest geneza problemów maturzystów? To cena,
którą płaci młode pokolenie Polaków za źle zorganizowany
system edukacji, który ogłupia ich, przekreśla wielostronny
rozwój osobowości i utrudnia znalezienie się na rachitycznym, polskim i międzynarodowym rynku pracy.
Najczęściej ostrze krytyki edukacyjnej skierowane jest na:
• uwikłanie edukacji w neoliberalizm10 i postmodernizm,
• słabą autonomię edukacji i nauczycieli,
• ustawiczne reformowanie oświaty, nauki i szkolnictwa
wyższego, z pominięciem poddania ich testom: celowości, konieczności i kosztowności11,
• zbyt niski udział budżetu państwa w świadczeniach
sfery usług społecznych, a zwłaszcza oświaty, nauki
i szkolnictwa wyższego,
• rozziew między edukacją a naukami o niej w sensie wykorzystania osiągnięć pedagogiki w praktyce szkolnej,
• zagubienie i samotność dzieci i młodzieży w rodzinie,
szkole
• słabe więzi między środowiskami akademickimi
i szkolnymi a środowiskiem lokalnym12,
• znaczny odsetek pracowników naukowo-dydaktycznych
przygotowujących studentów do zawodu nauczycielskiego,
zwłaszcza w szkołach prywatnych, który nie posiada wykształcenia pedagogicznego i nigdy nie pracował w szkole,
• nieadekwatny do wyzwań cywilizacji wiedzy system
kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
• zaniedbania na odcinku wychowania: społeczno-moralnego, estetycznego, patriotycznego, narodowego,
obywatelskiego i państwowego, które osłabiają bezpieczeństwo Polski,
• traktowanie patriotyzmu, Ojczyzny, jej etosu, tożsamości, dziedzictwa narodowego i wspólnotowej odpowiedzialności jako reliktu przeszłości,
• nieumiejętność przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym13 i przeprowadzania ewaluacji edukacji szkolnej14,
• lawinowe narastanie źródeł prawnych (w rezultacie
czego nauczyciele i pracownicy naukowo-dydaktyczni
znaleźli się w potężnej sieci przepisów, nad którymi już
w całości nie są w stanie zapanować!), uciskający gorset
biurokracji w oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym,
• nasilające się tendencje w edukacji na wszystkich jej
poziomach, które wiążą się z fetyszyzacją miar ilościowych i to w okresie, gdy w gospodarce i w życiu społecznym coraz częściej podkreśla się znaczenie jakości
podejmowanych działań. (...). Tymczasem w oświacie,
nauce i szkolnictwie wyższym wynosi się wskaźniki
ilościowe ponad poziom, na który zasługują. (...). Przykładem są egzaminacyjne mierniki osiągnięć uczniów,
szkół i nauczycieli15, a w uczelniach parametryzacja aktywności naukowo-badawczej i pracy szkół wyższych,
• przenikanie do edukacji dyktatury relatywizmu pod postacią neutralności światopoglądowej,
• zastępowanie edukacji i nauk o niej w szkole monitoringiem wizyjnym (wszechobecnymi kamerami),
• postępująca gettoizacja szkół, czyli narastający ich podział na placówki dobre dla zamożniejszych, gorsze dla
biedniejszych uczniów. Ostatnie z nich generują więcej
problemów dydaktyczno-wychowawczych. Co gorsze,
samorządy lokalne nie raz uważają, że jedynym na to
sposobem jest pozbycie się tych szkół,
• sformalizowany, transmisyjny, frontalny model edukacyjny (neurodydaktycy na całym świecie postulują konieczność odejścia od niego); aktywny, choć inercyjny
w działaniach jest w nim nauczyciel, uczeń pozostaje stroną bierną, niezobowiązaną do intelektualnego wysiłku,
• utrzymująca się repulsywność szkoły wobec rodziców
uczniów, zamiast równości, partnerstwa i współpracy
w działaniu,
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•

niewystarczające w procesie nauczania i uczenia się
wykorzystywanie zdobyczy neurodydaktyki,
• zapominanie, że kształcenie stanowi świadomy proces
nadawania znaczeń, w którym uczenie się nie jest prostą pochodną nauczania,
• to, że za mało w naszych szkołach jest zajęć dydaktycznych: żywych, obfitujących w zmiany akcji, wyrazistych, dynamicznych, pełnych pasji i iskier, prowadzonych interaktywnie, z wykorzystaniem cyfrowego
świata, w którym uczniowie żyją od najmłodszych lat,
• słabe sięganie w procesie kształcenia do koncepcji blended learning, nauczania hybrydowego, w której nowoczesna technologia informacyjna pozwala na skuteczną
modernizację procesu kształcenia i dostarczania treści
dydaktycznych z najwyższych półek,
• nikłe stosowanie na lekcjach metod interakcyjnych,
badawczych (opartych na eksperymentach), gdzie uczniowie doświadczają, wspólnie formułują cele, wnioski
i dochodzą do konkluzji. Wspólne cele jednoczą uczestników procesu kształcenia. Znajomość przez uczniów
celów uczenia się umożliwia i ułatwia im przyjęcie odpowiedzialności za swą aktywność edukacyjną,
• nieznaczne korzystanie w pracy szkolnej z metody projektów, w której uczniowie przy wsparciu nauczyciela
stawiają, określają cele; planują działania, które zapewniają ich wykonalność; realizują plany a ich efekty
poddają refleksyjnej ewaluacji. Dzięki stosowaniu tej
metody uczniowie zdobywają umiejętność wspólnego
działania, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za
swoją pracę,
• szkodliwość szkolnego testocentryzmu, który wypacza
proces uczenia się i jego wyników,
• niezbędność patrzenia przez szkołę na uczniów i nauczycieli nie tylko przez cyklopowe oko rezultatów
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, ale przede
wszystkim poprzez takie okulary edukacyjne, które
uwzględniają poziom wielostronnego rozwoju osobowości uczniów i społeczny wymiar procesu nauczania
i uczenia się,
• niewystarczający dialog między dyrekcjami szkół
a gronami pedagogicznymi i ich członkami. Jego przywrócenie umożliwi wspólne działanie, wyrwie wielu
nauczycieli z zaklętego kręgu oczekiwania, że w unowocześnieniu edukacji ktoś nas wyręczy,
• ubogie w bodźce środowisko lokalne, zmuszające uczniów do bierności,
• słaby stopień organizacji działań szkół na rzecz ich lokalnej społeczności,
• nasilająca się na terenie szkół przemoc fizyczna i słowna. Coraz poważniejszym problemem zaczyna być także przemoc natury seksualnej. Zjawiska te maja tendencję rosnącą16,
• brak w szkole opieki higienicznej, stomatologicznej
i medycznej,
• wart prawie 80 mln zł projekt zmian nadzoru pedagogicznego nad oświatą, który się nie sprawdza. Budzi to
coraz więcej kontrowersji17.
Zastanawia fakt, dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej, zamiast działań na rzecz poprawy stanu oświaty,
angażuje się w mało istotne, drugorzędne dla niej sprawy,
jak przykładowo – problematyka gender.
Nauczyciele klas pierwszych liceów dostrzegają pilną potrzebę powrotu do nauki, jak czytać i pisać. Kartkówki są czasem nie do rozszyfrowania, bo kształt liter niewiele ma wspólnego z prostymi przecież instrukcjami normatywnymi18.
A. Zięba, stale współpracująca z miesięcznikiem społeczno-pedagogicznym Nowa Szkoła, polonistka jednego
z renomowanych liceów ogólnokształcących w Warszawie
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zauważa, że tegoroczni abiturienci mają duże braki w zakresie stosownego ubioru na egzamin maturalny i codziennego savoir-vivr’u. Wykazują mizerię sztuki dyskusji, rażące braki kultury języka, umiejętności selekcji faktów,
zjawisk, wydarzeń i procesów. Są nieodporni na stresy19.
W każdym z wymienionych zarzewi słabości naszej
edukacji znajduje się źródło ich przezwyciężania.
Powstaje pytanie – czy państwo przestało mieć realny
wpływ na to, co dzieje się w edukacji?
Żeby przedstawiony obraz edukacji ograniczyć i zahamować, to co trzeba poprawić, zmienić, rozwijać, a z czego
zrezygnować w polskim systemie studiów wyższych?

PIOTR W. LORKOWSKI
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Trzciniak
W końcu i trzciniak
całkiem oswoił się z plażowiczami –
Można go było słuchać z bliska i otwarcie
śpiewającego ostrym głosem
piosenkę trzcin –
i fletowymi tonami plusk fal
całujących wstydliwie
gorące brzegi chłodnego jeziora
twór ten znajdziemy na 118 stronie zbioru „Ludzie
i kwiaty”, jak się okazało, ostatniego wydanego za
życia autora. Tomu - podsumowania, swoistej sumy
lirycznego doświadczenia i sztuki Jana Majewskiego. Ale
ze względu na kilka pomieszczonych w nim tekstów – zwykle niedługich, gdzie dyskurs oczyszczał się do przejrzystego obrazu , zamarzył mi się kolejny zbiór takich właśnie
utworów. Bo wydawało się, że najstarszemu z kociewskich
poetów czas i siły pozwolą jeszcze na stworzenie wierszyobrazów, przejrzystych, portretujących ulotną chwilę. Stało
się, jak wiemy, inaczej. Dlatego tę ostatnią książkę czytamy
jak testament, poetycki obraz, jak to określał tak bliski Majewskiemu Norwid, jego „dni przedostatnich”.
Mało który poeta ma szansę oglądać świat dopełnionym
w istnieniu. Mało komu z poetów udaje się mówić o świecie
expressis verbis, bez zbędnych starań o retoryczną ornamentację. Majewski, choć pisał wiersze przez całe życie, debiutował w późnym wieku. Sam siebie w tytule debiutanckiego
zbioru nazwał starym psychiatrą. Podkreślił tym samym
charakter swego podwójnego powołania: od posługi lekarza,
do poetyckiej pracy ze słowem. Pierwsza wzmocniła w poecie znajomość ludzkiej jaźni, jej trudności i zawikłań. Druga
pozwalała mu traktować wiązaną mowę jako swego rodzaju ćwiczenie egzystencjalne (a może będzie lepiej napisać:
duchowe), jako przygotowanie do najważniejszej w życiu
rozmowy – z samym Stwórcą. Jeśli weźmiemy pod uwagę
objętość tomu będącego nie wyborem, a całkowicie nową
publikacją ( ponad 230 stron ) musimy stwierdzić, że do tej
rozmowy poeta przygotował się nader starannie. Jak się wydaje – na miarę udzielonej mu łaski, gdyż poetyckie „ja” staje
przed nami jak człowiek „dni syty”. Obdarowany łagodnym
zmierzchaniem, co własnej starości się nie wstydzi, choć wie,
że to zjawisko nieustępliwe, czasem naznaczone melancholią późnych miłości oraz pożegnań (zob. wiersz „Nadszedł
czas”). Wszystko to przynależy do narracji pojedynczego
istnienia, teraz ufnie oczekującego przemiany, zapowiadanej
poniekąd przez momenty wychodzenia poza własne ograniczenie i możliwość oglądania natury w najbardziej wzniosłym momencie jej istnienia, przemienionej w strzelisty akt
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BIESIADA LITERACKA
Piotr W. Lorkowski zaprezentował tomik poezji Jana
Majewskiego pt.: „Ludzie
i kwiaty. Wiersze”, opublikowany nakładem Wydawnictwa Tadeusza Serockiego
w Pelplinie w 2014 roku
Fot. Michał Majewski

świata, gdy rośliny i zwierzęta – ludzie i anioły/ krople rosy
i kamyk/ niebo i ziemia – / jakby natchnione jednym głosem/
spełniały się („Spełnianie”). W ten sposób poeta zyskuje
wgląd w ontologiczny porządek stworzenia, zakorzeniony
w samym Stworzycielu – źródle, pozostającym jeszcze poza
tym, co widzialne. Zatem wierzyć – to u Majewskiego zdążać do źródeł – niestrudzenie, ścieżkami doczesnej i po-doczesnej przestrzeni (zob. wiersz „Pomyłka”).
Łaska wiary w sposób dosłowny buduje tutaj na widzialnej naturze. Buduje w górę. Musi tak budować, bo poeta doskonale wie, że tych, którzy chcieliby zdać się tylko
na pierwotne instynkty, pójść za regresywnym postrzeganiem świata, czeka rozczarowanie, („Powroty”), gdyż ludzki gatunek wraz z całą przyrodą podlega ciągłej ewolucji,
której tak samo służą procesy wzrostu, jak i rozpadu (zob.
„Rozwój”; „Żyzna gleba”), a nawet pomyłki tych, co po
darwinowsku przeczyli uduchowieniu natury, poprzestając
na jej fizjologicznym opisie (wiersz: „Zasadniczy błąd”).
Takie odkrycie wydaje się dla poezji Majewskiego jednym
z istotniejszych, bo rozbudza eschatologiczną nadzieję, nadzieję pięknego, a co ważniejsze, pomyślnego rozwiązania
spraw ostatecznych, pozwalającą z ufnością spoglądać poza
horyzont żywota. Wpatrzone w przyszłość liryczne „ja”
Majewskiego poczuwa się jednocześnie do solidarności ze
swoimi prehistorycznymi, jaskiniowymi poprzednikami,
uważa się za spadkobiercę ich trwóg oraz dążeń do tego,
by wznieść się ponad przyrodzone okoliczności, sięgnąć po
swe człowieczeństwo, uchwycić je ostatecznie („Razem”).
Ze wszystkim. Z całą grozą bycia człowiekiem i umierania
człowiekiem (por. wiersz „Wspólna twarz”). Dzięki temu
humanistyczny wymiar poezji Majewskiego, zauważalny
już w zbiorach poprzednich, zyskał na wyrazistości. Niemniej relacją centralną pozostaje w tym zbiorze relacja
wiary religijnej. Można powiedzieć, że bierze się ona z iluminacji oświetlającej tysiące, często dramatycznych, życiowych doświadczeń. Rzuca ona swój blask również do wnętrza duszy, w przestrzeń zagadkową, znaną jedynie Bogu.
Ta sama wiara potrafi u Majewskiego przeistoczyć się
w osobliwy rodzaj niestrudzonej ciekawości. Ciekawość
taka przychodzi wtedy, gdy wszystkie inne jej rodzaje wyga-
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sają, zużywają się i przeżywają. Ona jedna trwa. Wzmacnia
relację z Bóstwem. Relację zaufania, zawierzenia miłosierdziu, ujawnionemu również poprzez znaki liturgii („Lepiej”) lub w przeżywaniu Pasji („Wymowne źdźbła”). Bo
cokolwiek jeszcze o wierze w wierszach Majewskiego powiemy, zawsze wypadnie nam dodać, że cechuje ją pokora
wynikła z rozpoznania własnych niedostatków. Radzi poeta: Każdy kto zgłębił/ powszechną ludzką niedoskonałość/
powinien w swoim testamencie umieścić oświadczenie:/ Nie
mam pretensji do nikogo o nic/ ponieważ jeśli byłem przez
wielu skrzywdzony/ to również i ja – chcąc nie chcąc/ niejednego skrzywdziłem// Może po takim oświadczeniu/ lżej
będzie umierać/ pokrzepionemu przez to pokorne wyznanie („Oświadczenie”). Proste, prawda? I jakże uniwersalne.
Mądrość pokory broni bohatera lirycznego przed zgorzknieniem, ale potrafi również upomnieć wszystkich, co naprzykrzają się Stwórcy niewczesnymi skargami na świat,
tudzież bliźnich („Skarżypytom”). Umie również stawać
w poprzek kulturowym stereotypom, przypisującym białemu człowiekowi rolę oprawcy, a rdzennym Afrykańczykom – wyłącznie rolę ofiary. Odważnie porusza temat
ludobójstwa w Rwandzie („Po co”). Mówi bez kompromisu, głosem kogoś, kogo dotknął niszczycielski absurd zła.
Poetyckie rzemiosło Jana Majewskiego jest szukaniem
słów najjaśniejszych, form najprostszych, medytacyjnych,
skupionych często wokół centralnej metafory („Aby zrozumieć”). Z wielką swobodą posługuje się poeta formą mądrościowego epigramatu, kontrapunktowanego obszerniejszym monologiem.
Co nam zapisał w testamencie? Dwie przede wszystkim
rzeczy o proweniencji norwidowskiej – poezję i dobroć.
Być może właśnie wierność tym obu wartościom łącznie
pomaga przezwyciężyć odwieczną, szczególnie zaś od
jakichś dwu wieków nękającą każdego pisarza opozycję
słowa i czynu. Ciągle jeszcze nie potrafię myśleć o Janie
Majewskim w kategoriach czasu przeszłego. Wprawdzie
nas pożegnał, jednak dla wielu swych czytelników odszedł
tak, jak się odchodzi którąś ze ścieżek Kociewia polnego, tą
za najdalszą miedzę, gdy kończą się żniwa, pozostawiające
nam plon całego swego życia.
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XX lat Biesiad Literackich
y wiedzieć, co działo się przez dwadzieścia lat na kich zamęczyła. Wszak zdanie sprawy z sześćdziesięciu
czarnowodzkich Biesiadach Literackich, organizo- trzech, głoszonych przez co najmniej pół godziny tekstów,
wanych przez Andrzeja Grzyba, najlepiej przeczy tać tylko pięcioma zdaniami, wyniosłoby co najmniej 315 werdwa poświęcone im tomy, czyli ten pierwszy – „O literatu- sów, licząc oczywiście jedno zdanie jako jeden wers, czyrze Kociewia, Biesiady Literackie Czarna Woda 1993-2000” li ponad dziesięć stron maszynopisu. Jeżeli byłoby to do
i ten drugi – „Literackich Biesiad księga wtóra. Czarna wysiedzenia, bo nieraz na tych Biesiadach referaty bywały
Woda 2001-2010”. Ale to nie wszystko, bo to tylko siedem- dłuższe, to niewiele by z tego wynikało, jeżeli byłby tam
naście lub szesnaście lat, licząc bez tej nieoficjalnej Biesiady wszystko ze wszystkim. Tak więc chyba będzie lepiej, jeżeLiterackiej w roku 1993 i bez tej w roku 2002. Wobec tego, li poda się tylko tematykę i poklasyfikuje treści.
Biesiady Literackie rozpoczęła w roku 1993 promocja
przyjmując rok 1993 jako pierwszy, trzeba by jeszcze zapoznać się z programem Biesiad z lat 2011, 2012 i 2013, by po- krytycznoliterackiej książki Zbigniewa Bieńkowskiego
znać to dwudziestoletnie kulturotwórcze kociewskie dzie- „Ćwierć wieku intymności”, w której to m.in. o obrazach
ło, albo bez tegoż roku pierwszego w tym roku przypada Vermeera autor tak mówił, jakby kierował się przemyśleto dwudziestolecie. I chociaż to taki poetycki, z pogranicza niami Małgorzaty Hillar, opisanymi w jej szkicach istniekonceptu sęk, (nie chcę tu użyć niezbyt politycznego okre- jących w „Utworach zebranych”. Nie było co prawda na
ślenia „zagwozdka”), to rzeczywiście z wysoka „kulturo- niej Bieńkowskiego, ale pięciu poetów wtenczas w Czarnej
twórczym dziełem” te Biesiady Literackie trzeba zwać. Bo Wodzie się spotkało. W następnym roku było ich już ośmiu
czymże innym jest na Kociewiu ten czyn Andrzeja Grzyba, i z tej Biesiady Literackiej powstał już niewielki poetycki
jako ich pomysłodawcy i promotora, któremu udało się i na- tomik, niczym zawiązek tych dwóch foliałów, które po ladal udaje przez tyle lat organizować tak doskonałe twórcze tach z kolejnych spotkań biesiadnych powstały. Kiedy zaś
spotkania. Wrosły one już tak bardzo w kulturalny i zara- w roku 1995 odbyła się trzecia Biesiada Literacka, jej temat
zem autentyczny pejzaż Kociewia, że gdyby ich zabrakło, to nie był już li tylko poetycki, a brzmiał „Literatura współczesnego Kociewia”.
nie byłby dobry rok!
Ile wygłoszono na niej referatów, można by to sprawObecnie mamy rok 2014 i ta Biesiada Literacka jest
dwudziestym lub dwudziestym pierwszym spotkaniem nas dzić, oddając się lekturze „Wstępu” do tejże pierwszej prawszystkich, którzy są żywotnie zainteresowani kulturą, li- cy z tekstów biesiadnych powstałej, ale to nie tak ważne,
teraturą, folklorem, etnografią i dziejami Kociewia. I jak to jak zadawane przez Andrzeja Grzyba na kolejne spotkania
od wielu lat już bywa, tak i teraz Andrzej Grzyb ją zorga- tematy. Tak więc w roku 1995 od „Literatury współczesnenizował, ustalając tematy i tym razem wręcz nakłaniając go Kociewia” się zaczęło, a potem, w następnym roku, mómnie do omówienia tego, co działo się przez dwadzieścia wiono o „Bajce, baśni, podaniu, legendzie na Kociewiu”,
lat podczas tych unaukowionych spotkań. Jeżeli wziąć do- zaś w latach kolejnych o „Publicystyce i drobnych formach
słownie sugestię Andrzeja, to powinno się sukcesywnie literackich na Kociewiu”, „Szkole Pelplińskiej w kulturze
omówić każdy referat. Tylko że zajęłoby to zbyt wiele cza- Kociewia”, „Wielkich nieznanych twórcach Kociewia”,
su i byłoby li tylko lekturą wspomnianych dwóch
tomów, a to przecież nie lekcja czytania naszej
literackiej klasyki, bo zatrzymałoby nas tutaj co
najmniej na kilka dni. Jeżeli odbyłoby się to po
młodopolsku, przy autentycznie biesiadnym stole, to jeszcze pół biedy, ale kto by to wszystko
sfinansował, bo mecenasów ci u nas coraz mniej.
Tak więc zdecydowanie ten pomysł musiał odpaść, pomysł zdający się przypominać studenckie nagrywanie wykładów, co niczego nie daje,
bo i tak trzeba potem tyle samo czasu poświęcić
na ich odtworzenie i wysłuchanie.
Tu jednak z tychże dwudziestu lat trzeba zdać
jakoś sprawę. Wobec tego najprostszym rozwiązaniem będzie chyba biesiadny remanent dla tej
chociażby wiedzy, kto jakie referaty głosił, jakich
treści było najwięcej, a jakich najmniej i może na
koniec rachunek sumienia, czego na tych Biesiadach przez dwadzieścia lat zabrakło.
Powiedziano już, że systematyczna prezentaSenator Andrzej Grzyb rozpoczął jubileuszową Biesiadę
cja każdego referatu, i to chociażby w kilku zdaniach, nie byłaby możliwa, ponieważ by wszystFot. Michał Majewski
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w Czarnej Wodzie, w tymże mieście kociewskiego regionu
nie przypadkiem się odbywają, ale ponieważ od spotkań
z gdańskimi poetami się zaczęły, więc można tym usprawiedliwić w moim omówieniu to dalsze miejsce. Niemniej
teraz już o kociewskim baśniokręgu trzeba powiedzieć, bo
nim dość często na Biesiadach się zajmowano. O baśni,
bajce, legendzie i podaniu kociewskim mówiono tu nieraz,
poszerzając go za sprawą Romana Landowskiego o ballady, dumki i frantówki. I to nie tylko konkretnie z racji
takiego tematu, ale także ukazując kociewski baśniokrąg
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, mówiąc o nim
przy okazji rozważań nad gwarą kociewskiej i wreszcie
zajmując się konkretnymi postaciami z kociewskiej literatury ludowej, czyli bajkopisarstwem Bernarda Janowicza,
gawędami Konstantego Bączkowskiego oraz tekstami Antoniego Górskiego.
Na czarnowodzkich Biesiadach nie zaniedbywano
również tematyki historycznej, rozpatrywanej oczywiście
z perspektywy literackiej Tak więc mówiono o Tczewie
podczas kampanii napoleońskiej, a także zwracano uwagę
na historię Kociewia, i to nie tylko w powieściach czy pamiętnikach, ale także we wszelkich nowościach wydawniczych, o których informowano niemal na każdej literackiej
Biesiadzie. A czynił to nie tylko Roman Landowski, który
starał się być zawsze z tymi sprawami na bieżąco, ale także
Ryszard Szwoch, informując nie tylko o swoim „Słowniku
biograficznym Kociewia”, czy Patrycja Hamerska, Janusz
Ryszkowski, Aleksandra Wierucka i inni.
Dla pełni sprawy należałoby jeszcze podać dyskutantów
tych literackich Biesiad, ale tych nie udało się już zliczyć.
A to najlepiej dowodzi, jak rozgadane były to spotkania,
szczególnie potem, przy rzeczywistym biesiadnym stole!
Jeżeli teraz należałoby wskazać tych wszystkich, którzy na Biesiadach Literackich głosili swoje referaty, których
zebrało się ponad sześćdziesiąt, to licząc oczywiście z tą
Biesiada obecną, referentów trzeba by wykazać blisko trzydziestu, dokładnie zaś dwudziestu dziewięciu, łącznie oczywiście z Andrzejem Grzybem. Tych, którzy przy biesiadnym
stole odezwali się tylko raz udało mi się naliczyć osiemnastu.
Natomiast dwukrotnie odezwały się cztery osoby, trzykrotnie – dwie, sześciokrotnie – jedna, a był nią Ryszard Szwoch,
siedmiokrotnie – Roman Landowski i Maria PająkowskaKensik, szesnastokrotnie gadał ten, którego nazwisko przemilczę. Ale jako że jeszcze więcej nagadał się na Biesiadach
Andrzej Grzyb, który uczestnicząc w nich
dwadzieścia razy, każdy biesiadny spektakl zapowiadał, co trwało nieraz dłużej
niż niejeden referat. Ale to trzeba mu wybaczyć, bo przecież jako inicjator i pomysłodawca tych spotkań miał do tego prawo.
Zresztą, któż by śmiał mu przeszkodzić!
Mówiąc zaś poważnie, najlepszym
dowodem, że na każdej Biesiadzie, pomimo koniecznego biesiadnego nastroju, jak
najbardziej serio traktowano spotkania
z literaturą i kulturą Kociewia, mogą być
dwie wydane z tych spotkań książki i jeden tomik poetycki. To oczywiście nie
koniec. Trzeba bowiem życzyć wszystkim
tu zebranym i Andrzejowi przede wszystkim, by czas wypełnił następne lata referatami z kolejnych Biesiad. Wszak obecne dwudziestolecie to dopiero szczęsny
początek na następne... sto lat! Nie chce
Uczestnicy tegorocznego spotkania w Czarnej Wodzie
mi się wierzyć, że mogłoby Biesiad LiteFot. Michał Majewski
rackich zabraknąć!

„Najnowszym literackim dorobku Kociewia”, „Świecie
poetyckim Pawła Wyczyńskiego”, o „Obrazie Kociewia w
literaturze Pomorza”, „Kociewskich ścieżkach Anny Łajming”, „Literackiej podróży przez region i czas”, „Współczesności literackiej Kociewia”, „Gawędach Konstantego
Bączkowskiego”, „Twórczości Romana Landowskiego”,
o kociewskich poetach, o twórczości literackiej Andrzeja
Grzyba, „Literackich podróżach po Kociewiu”, „Ogrodzie
poezji z Kociewia”, a wreszcie o historii i kulturze tego regionu i na obecnej dwudziestej, chociaż można by ją równie
dobrze zwać Biesiadą Literacką XXI, powiedziano „O najstarszym i najmłodszym poecie z Kociewia” i zdano sprawę z tego, co dotąd na tych spotkaniach się działo.
Najczęściej przy biesiadnym stole odbywały się uczty
poetyckie, co na ich promotora najlepiej wskazuje, ale nie
rezygnowano z literatury ludowej, prozy i publicystyki. Tematyka poetycka gościła więc na Biesiadach Literackich
najczęściej, i gdyby zliczyć poświęcone jej referaty, to byłoby ich bodaj dwadzieścia. Poezja ks. Janusza Pasierba,
ks. Franciszka Kameckiego i Jana Majewskiego budziła zainteresowanie najczęściej, ale zajmowano się także poezją
Romana Landowskiego i Andrzeja Grzyba, wreszcie twórczością poetycką Małgorzaty Hillar, Zygmunta Bukowskiego i oczywiście debiutami poetyckimi.
Interesowano się na czarnowodzkich Biesiadach Literackich także kociewską prozą, ale wystąpień w jej sprawie
było o połowę mniej. Prozą Landowskiego zajmowano się
najczęściej, a potem prozatorską metamorfozą Grzyba, wszak
było to dla wszystkich niespodzianką. Łajming zaś zwróciła
tu uwagę przede wszystkim dlatego, że pisała o Kociewiu. Nie
zapomniano przy tym o dawniejszych pisarzach, których kociewski region również niegdyś zainteresował. Tak było u Żeromskiego, w jego „Wietrze od morza”, czy u mniej znanego
pisarza, Ignacego Zielińskiego, autora „Pana Macieja”.
Jeżeli tylko w jednym referacie zwrócono uwagę na dramat, to zdarzyło się to z racji kociewskiego wesela ks. Sychty.
Zdecydowanie więcej wygłoszono referatów o publicystyce, która zajmowała się mniej lub więcej Kociewiem. I tutaj
uwagę głoszących referaty zajęły teksty Damrota, Pasierba,
Fenikowskiego, Majewskiego, Cejrowskiego a także „Nowy
bedeker kociewski” Landowskiego oraz publicystyka zamieszczana w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”.
Co prawda, o ludowej twórczości Kociewia powinno
się tu powiedzieć najpierw, bo przecież Biesiady Literackie
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O poezji Kacpra Machowskiego
poezją Kacpra Machowskiego spotkałem się pośrednio dzięki Piotrowi Lorkowskiemu, który zaproponował mi udział w konferencji, a bezpośrednio dzięki panu Andrzejowi Grzybowi, który mi przysłał
plik. Poeta odkryty przez swoją polonistkę, która – a nie
zawsze tak bywa – podpowiedziała mu kilka ruchów, jakie
może wykonać osoba pisząca wiersze. I Kacper Machowski
te ruchy wykonał. Debiut poetycki jest z reguły tym momentem, w którym autor przestaje być prowadzony, sam
podejmując kolejne, coraz ważniejsze decyzje, a jego dotychczasowi opiekunowie nie mogą już pójść z nim dalej.
Dlatego skupię się na szerszej perspektywie tego zdarzenia.
Przeszłość i przyszłość autora, o którym rozmawiamy, mieści się bowiem w określonym kontekście.
Po pierwsze, materię tego tekstu należy traktować
z dystansem – autor dopiero stawia pierwsze kroki. Dalszy ciąg tego, co przygotowałem, uwzględnia więc ten fakt
i powiedzenie tych samych słów o bardziej doświadczonym poecie miałoby zupełnie inny wydźwięk. Gdybym
więc powiedział o nowej książce Ryszarda Krynickiego,
że objawiła się tam zupełnie nowa jakość, to by oznaczało co innego, niż gdybym taki sam sąd wyraził o tomiku
Kacpra Machowskiego. Pojawiła się tam bowiem pewna
nowa jakość, nowa oczywiście w tej konkretnej sytuacji.
O ten dystans i świadomość tej perspektywy upraszam.
Skąd się bierze wyobraźnia poetycka Kacpra Machowskiego? W czym jest zakotwiczona? Na ile jego język jest
indywidualny, a na ile zależny od inspiracji? Najprawdopodobniej jego „pojedynczość” dopiero oczekuje na objawienie. W wierszach tych bez wątpienia objawia się talent,
zapał i spostrzegawczość, formalnie jednak są one zależne
od wzorców, które każdy w tym wieku napotyka, choćby
w podręcznikach. Naturalna fascynacja wielką poezją to
jeszcze za mało, żeby zacząć samemu pisać. Kacper Machowski jednak zaczął i to z niezłym – jak na ten rodzaj
przygotowania twórczego – skutkiem. Wypada jednak powiedzieć parę zdań o tej konkretnej metodzie i innych równie często spotykanych.
Obecnie większość młodych poetów w swoich juweniliach nawiązuje do późnoromantycznej twórczości takich
pisarzy jak Adam Asnyk czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer
(definiowanych jako przedstawiciele Pozytywizmu czy
Młodej Polski, z racji kontynuacji romantycznej konwencji
literackiej o silnie egzaltowanym charakterze). Współczesne odpowiedniki to wiersze zwykle słabej jakości, o kiepskich rymach, z wyświechtanymi rekwizytami, najczęściej
poświęcone nieszczęśliwej miłości.
Drugim etapem (chociaż dla niektórych – pierwszym,
co daje się zauważyć w przypadku Kacpra), jest pisanie
wierszy w stylu post–różewiczowskim. Wiele wskazuje na
to, że właśnie tu należy umiejscowić najważniejsze źródło jego inspiracji. Przyglądając się omawianym wierszom,
można zauważyć kilka cech, powtarzających się w większości utworów. Jeśli chodzi o formę, jest to zwykle wiersz
biały, nieregularny, krótki. Wersy są cięte gęsto, niejednokrotnie składają się z jednego lub kilku słów.
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Spalę to miasto
Krok w krok
Od lewej do prawej
Reflektory błyszczą
Na nas
Dzisiaj
Spalę to miasto
Będzie gorąco
Będzie wysoko
Zniszczymy to wszystko
Maszeruj maleńka
Paraduj
Dumnie
Dzisiaj
Spalę to miasto
Zostaniesz w ruinach
W płonących
Zgliszczach
Kiedy spalę to miasto
Zostaniesz skończony
Maleńki
Tej nocy
Kiedy podpalę to miasto
Tańczmy
W rytm płonącego miasta
Kiedy będzie upadało
Nasze
Płonące miasto
Jak widać, wpływ jest więcej niż wyraźny, nie wiemy
tylko, czy pokrewieństwo jest świadome, czy nie. Nie muszą to być oczywiście inspiracje bezpośrednie. Różewicz
zaciążył nad całą polską poezją na wiele dekad. Jego naśladowcy w pierwszym okresie zdołali wytworzyć w pełni
indywidualne poetyki, zachowując zrąb wiersza Różewiczowskiego. Kolejne pokolenia powtarzały tę – często już
– manierę. Do dziś ten typ wiersza dominuje w polskiej
poezji, zwłaszcza jeśli za kryterium przyjmiemy ilość powstających utworów, niekoniecznie publikowanych.
Na ile Kacper jest świadom tych wpływów, można tylko zgadywać. Mógł przejąć swoje widzenie formy od twórców, którzy przejęli je od jeszcze wcześniejszych poetów,
którzy z kolei przejęli je od Różewicza. Może to jednak
być również świadomy wybór, oparty na szerokim przeglądzie poezji powojennej i chęci powrotu do takiej właśnie
organizacji wiersza. Pokrewieństwa z Różewiczem na tym
jednak się nie kończą. Dla przykładu inny wiersz Kacpra
Machowskiego.
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Północ
Światła zostały zgaszone
Jakiś czas temu
Historia którą opowiem
Będzie zimna
Północ
Na zegarze
Matka nocy
Ukrzyżowanego
Jezusa Chrystusa
Płakała
Także nade mną
Północ
Wracała zawsze
O tej samej porze
Myśli
Wychodziły jak zjawy
Zza rogu
Północ
Przynosiła ze sobą
Ciebie
Łzy nie zawsze
Były bolesne
Północ
Głaskała mnie
I układała do snu
Zamykała moje oczy
Zawsze tak czule
Spotykamy tu kilka charakterystycznych zwrotów. Po pierwsze, już na początku jest mowa
o zimnie, gaszeniu świateł. Ten
specyficzny opis pozornego spokoju ciągnie się konsekwentnie do
końca, domknięty „układaniem
do snu”, „zamykaniem oczu”. To
charakterystyczny zabieg Różewicza– mówienie obok zasadniczego wątku i pozostawianie czytelnika sam na sam z jego
światem wewnętrznym, który ma wykonać resztę, współuczestniczyć w wierszu. Mamy także specyficzne rekwizyty – noc, topos matki, topos Chrystusa, w końcu smutny
sarkazm w finale. Całość w wymowie, w połączeniu wymienionych elementów, można powiedzieć – różewiczowska szkoła.
Są też różnice. Poziom wychłodzenia większości wierszy w zbiorze jest jednak wyraźnie mniejszy niż u autora
Niepokoju. Nie zawsze potrzebne dopowiedzenia i emocjonalne wtręty mogą mieć różne źródła. Nie wiem, jakiej muzyki słucha Kacper, ale szereg skojarzeń prowadzi do tekstów zespołów należących do różnych odmian metalu oraz
do romantycznego teatru. Tak czy inaczej, budowa wiersza
oddająca atmosferę „ściśniętego gardła” nie zawsze pasuje
do treści.
Czego natomiast w tej poezji nie znajdziemy? Eksperymentów formalnych. Wersyfikacja jest, jak wspomniałem,
tradycyjna, nie znajdziemy tu ani zabaw typograficznych,
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ani modnych obecnie nawiązań do przybosiowego „prozowiersza”. Tematyka jest osobista. Autor porusza się w obszarze prywatnych doświadczeń swojego życia wewnętrznego. Kiedy wychodzi na zewnątrz, zwykle pojawia się
tematyka związków. Czasem, jak w wierszach „Aplauz”
czy „Oskarżony”, mowa jest o problemach w komunikacji
ze światem.
Co może się zdarzyć w tej poezji? Przede wszystkim
wybór. Na razie widzimy – opisane powyżej może nawet
nazbyt szeroko – talent i skłonności epigońskie wynikające być może z braku szerszego rozeznania. Nie możemy
natomiast – i nie jest to żadnym odkryciem – przewidywać,
jakie będą to wybory. Takie podejście do materii wierszy,
z jakim mamy do czynienia w debiutanckim zbiorze, daje
właściwie całkowicie otwarte pole rozwoju. Jeśli wyobrażam sobie przyszłość tego autora, widzę, że struktura tych
tekstów, poruszane wątki i otwarta forma dają możliwość
rozwoju właściwie w dowolnym kierunku. Ta baza jest
wdzięczna i uniwersalna. Przyjrzyjmy się choćby takiemu fragmentowi
tekstu:
Nakręceni
Wznieśliśmy nasze ręce
Do góry
Dotykając sufitu
I nie myśląc o niczym
Łapiąc powietrze w usta
I pijąc z czerwonych kubków
Aż do momentu kiedy wstanie
słońce
Będziemy nakręcani
Aż do momentu kiedy pójdziemy
do domu
Pozostaniemy nakręceni
Wszędzie ktoś jest
Od łazienki do kuchni
Wszyscy ustawiają się w kolejce
By coś wypić
Coś zapalić
(...)
Można w tym wierszu zastosować niemal dowolną
inną wersyfikację, bez straty jakości i sensu. Nie pojawiają się tutaj skomplikowane gry przerzutnią, regulacje tempa, asonanse, istotne klauzule. To umożliwia gruntowne
przebudowy układu. Mamy powściągliwe gry językowe
(np. dwuznaczność słowa „nakręceni”), co oczywiście
może być punktem wyjścia na szersze wody lingwizmu,
ale nie musi. Są wystarczające dawki i powagi, i ironii,
żeby skierować się i ku metodzie Zagajewskiego, i ku metodzie Wiedemanna.
Wolę patrzeć na ten zbiór wierszy jako na fragment większego dzieła. Słowo „dzieło” jednak najlepiej się sprawdza
dopiero w skali całego życia. Oczywiście, może też dotyczyć
pojedynczego utworu, ale rzadko jest to książka debiutancka.
Jeśli ten tomik potraktujemy jako otwarty, będzie go można
przyrównać do rozpoczętego płótna, na którym malarz położył dopiero kilka zarysów. Czy będzie to dzieło – okaże się
z czasem, dlatego czekam na kolejne książki Kacpra– pisane
i wydawane świadomie i z rozmysłem.
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