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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,
Od pierwszego swojego numeru „Kociewski Magazyn Regionalny” był i jest platformą pewnego rodzaju dyskusji o naszej „małej Ojczyznie”. Po raz 93. chcemy,
by był on miejscem zupełnie swobodnej wymiany myśli. Nigdy nie próbowaliśmy
narzucać arbitralnie żadnych, chociażby słabo zarysowanych, kierunków jej biegu.
Już w 1986 roku twórcy naszego kwartalnika postanowili oddać jego łamy czytelnikom i autorom. To właśnie od nich, od Państwa, dowiadujemy się i uczymy czym
jest Kociewie. Jego obraz rysują nadsyłane teksty, tworząc niepowtarzalną kronikę.
Jej zapisywane przez naszych autorów karty są malowniczą opowieścią nas samych
o nas samych. Za sprawą pozostawionej pełnej swobody wyrazu jest to historia tak
samo zajmująca, jak różnorodna i nieprzewidywalna, potrafiąca nie jeden raz nawet
i nas – oczywiście mile – zaskoczyć.
Mamy nadzieję, iż wspomniana dyskusja o Kociewiu nigdy się nie skończy, wchodząc co rusz na zupełnie nowe tory, tak jak nieustannie, dzięki nam wszystkim, nasza „mała Ojczyzna” się zmienia, pozostając niezmiennie piękną. Wczytując się
w nadsyłane cały czas do redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” materiały mamy przeświadczenie, iż nie jest ona płonna. Mogą się Państwo o tym przekonać chociażby przez lekturę oddawanego właśnie w Państwa ręce najnowszego
numeru naszego kwartalnika.
Po raz kolejny należą się za to podziękowania naszym niestrudzonym „kronikarzom” Kociewia. Krzysztof Filip z gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza nas do rozmowy o jednej z najbardziej bohaterskich kart naszego
regionu – walki kociewskiej „Jaszczurki” . Nie jest to jedyna opowieść o polskim
męstwie. W zgiełk gniewskiej bitwy z 1627 roku zabiera nas ponownie Paweł Kukliński. Natomiast Adam Rogowski opowiada nam w autobiograficznej refleksji
o trudnych losach młodych ludzi zmuszonych do służby w batalionach górniczych. Nie
zabraknie również podróży. Za sprawą XX Gali Kociewskiej odwiedzamy przepiękne
Warlubie, a Małgorzata Kruk prezentuje nam ciekawy przewodnik po przedwojennym Tczewie – najnowszą wystawę Fabryki Sztuk. W wyprawę po nieistniejącej już
trasie kolejowej Skórcz – Smętowo zabiera nas niezastąpiony Grzegorz Piotrowski.
Głos oddajemy również naszym najważniejszym autorom – najmłodszym adeptom
przepięknej kultury Kociewia. Zapewne niemały podziw wywołają u Państwa prace
tegorocznych laureatów III Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”,
pokazując, że nasza „kociewska dyskusja” już teraz ma swoich godnych kontynuatorów. Razem z Państwem będziemy niecierpliwie czekać na kolejny w niej głos.
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Starogard, 11 marca
W murach starogardzkiego Ratusza Miejskiego uroczyście otworzono, przygotowaną przez gdańskie Muzeum Archeologiczne i Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie,
wystawę pt. „Gdańsk w Europie – Europa w Gdańsku. Przybyli na wernisaż goście mogli na własne oczy ujrzeć „skarby” odkryte podczas prowadzonych w Gdańsku wykopalisk.
Pomimo wieków ukrycia w ziemi, oczy mieszkańców Starogardu mógł cieszyć widok m.in. monet, sztućców, ceramicznych naczyń. Dzięki wspaniałym reprodukcjom arcydzieł
średniowiecza i renesansu coś znaleźli dla siebie również
miłośnicy dawnej sztuki.
► Zblewo, 17 marca
„Teatr uczy nas żyć….” – pod takim hasłem odbył się
IX Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych
„Szranki Teatralne 2016”, który gościł w Gminnym Ośrodku
Kultury. W zorganizowanym, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, przeglądzie udział wzięło siedem
szkolnych zespołów teatralnych, reprezentujących podstawówki i gimnazja ze Zblewa, Bytoni, Borzechowa oraz
Kleszczewa. Na konkursowej scenie młodzi artyści pokazali
wielki kunszt aktorski prezentując zgromadzonym baśniowe
przygody, jak również tematy dużo poważniejsze.
► Świecie, 18 marca
Niezwykłego gościa podejmowali u siebie mali podopieczni Przedszkola nr 7, które odwiedziła prof. Maria
Pająkowska-Kensik. Najmłodsi Kociewiacy za jej sprawą
mogli posłuchać o kulturze, zwyczajach i tradycjach Kociewia, jak również ujrzeć strój kociewski, hafty i rzeźby
kociewskie. Nie zabrakło również ciekawostek związanych
z naszym regionem.
► Tczew, 19 marca
Jak co roku członkowie Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW” wybrali się, w celu powitania wiosny,
do odległej miejscowości Rytel Wieś. Towarzyszył im klub
turystyczny „Zaplątane Sznurówki” z Zespołu Szkół w Subkowach. Na przystanku Rytel Wieś odsłonięto wszystkie Marzanny i wśród otaczającej pięknej przyrody przeszli z nimi do
Zapory Mylof. Tu po przypomnieniu dawnej tradycji i powiedzeniu przez młodzież kilku wierszy, związanych z nadchodzącą wiosną, Marzanny zostały utopione w nurtach Brdy.
► Starogard, 13 kwietnia
Ognisko Pracy Pozaszkolnej zgromadziło fanów kociewskich tajemnic, którzy przybyli na spotkanie autorskie
z Mariuszem Kurowskim, autorem książki „Kociewskie początki”, badaczem historii Kociewia, detektywem odkrywającym tajemnice starych dokumentów, map i zdjęć. Zebrani
mogli m.in. usłyszeć o spoczywającem na dnie Jeziora Godziszewskiego skarbie wojsk szwedzkich, który zatonął podczas
ucieczki Szwedów. Ich ciekawość niewątpliwie rozbudzały prezentowane przez autora mapy. Coś dla siebie znaleźli
również fani teatru, którzy mogli wziąć udział w spektaklu

pt. „Legenda Strychu”, przygotowanego przez uczestniczki
zajęć dziennikarsko-twórczych Gminnego Ośrodka Kultury
w Kaliskach.
► Tczew, 15 kwietnia
W ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski tczewska
książnica zaprosiła wszystkich chętnych na wykład dr. Daniela Gucewicza z gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej pt. „Milenium chrztu czy Tysiąclecia państwa?”.
Goście Biblioteki mogli poznać niezwykłą historię z 1966
roku, gdy władze komunistyczne próbowały zawłaszczyć
1000. rocznicę przyjęcia przez Mieszka I chrześcijaństwa.
Relację z tego wydarzenia, jak również z innych przedsięwzięć, związanych z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski,
zamieścimy w następnym numerze „Magazynu”.
► Bobowo, 30 kwietnia
W zadumie, przy udziale licznie przybyłych, odbyło się
odsłonięcie odnowionego obelisku poświęconego pomordowanym w latach 1939-1945 rolnikom z Bobowa. Uroczystości, poprzedzone mszą świętą, połączono z obchodami
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. W ich ramach
licznie przybyli goście wzięli udział w specjalnie przygotowanej akademii, której ozdobą były występy artystyczne,
przygotowane przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie.
► Kociewie, 3 maja
Jak co roku uroczyście Kociewiacy upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Kozłowie złożony
z mieszkańców korowód udał się, niosąc ogromną, biało-czerwoną flagę, na piknik patriotyczny, gdzie jego najmłodsi uczestnicy zaprezentowali specjalne przedstawienie
historyczne. Nie mniej uroczyście było w Świeciu. Świecianie po mszy świętej i złożeniu kwiatów na mogile poległych
w wojnie 1920 roku, udali się na rynek, gdzie po okolicznościowych przemówieniach odbył się występ mażoretek
i buławek.
► Tczew, 9 maja
W gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 7 odbyła
się już XI edycja Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Kociewiu. W podzielonym na trzy etapy konkursie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, jak np. o pochodzeniu
nazwy Kociewia, a także umiejętnościami praktycznymi,
dzięki którym powstały piękne, namalowane na szkle, hafty
kociewskie. Nie sposób również nie wspomnieć o przygotowywanych przez uczestników występach artystycznych.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
► Pelplin, 15 maja
Niezwykle uroczyście swoje 25. urodziny obchodził
„Informator Pelpliński”. Wszyscy zebrani w gmachu pelplińskiej książnicy goście jubilata mogli zanurzyć się we
wspomnieniach i rozmowach o jego znamiennych dokonaniach w mijającym ćwierćwieczu, jak również życzyć sobie
kolejnego, tak pięknego jubileuszu.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w lekcjach regionalnych pt. „Jak powstaje Kociewski Magazyn Regionalny”.
Wszystkie zgłoszenia i pytania prosimy kierować na numer telefonu: 58 531 35 50 wew. 26,
bądź na adres e-mail: kke@mbp.tczew.pl.
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

Z kart kociewskiego bohaterstwa
Z Krzysztofem Filipem o działalności „Jaszczurki”
w 75. rocznicę jej powstania
rozmawia Marcin Kłodziński

Gdy co roku, 1 sierpnia, o godzinie 17 w miastach całej Polski rozbrzmiewają syreny, aby przypomnieć
o wybuchu powstania warszawskiego przystajemy na chwilę, by oddać hołd jego uczestnikom. W naszym pełnym pośpiechu życiu te kilka chwil stają się jedyną okazją do wspomnienia i zadumy nad bohaterską działalnością Polskiego Państwa Podziemnego. Przed oczami jawią się nam obrazy przedstawiające zwykle dopiero
wchodzących w dorosłość żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i wielu innych organizacji,
które za swój cel postawiło sobie przywrócenie ojczyźnie suwerenności. Widzimy powstańców na barykadach
Warszawy, bezimiennych żołnierzy „z lasu” stających w obronie uciskanych, czy też niepozornych, niewidocznych dla historii bohaterów, którzy niosąc pomoc swoim rodakom próbowali przeciwdziałać cierpieniom
narodu. Czujemy wówczas niewytłumaczalną bliskość z miejscami często znanymi nam z opowieści, które
symbolizują ten opór. Często jednak zapominamy przy tym o bohaterach nam bliższym, zapomnianym. Choć
trzeba docenić wielką pracę badaczy naszych dziejów, którzy przywrócili zbiorowej świadomości działalność
„Gryfa Pomorskiego”, to liczba „pomników” do postawienia lokalnym bojownikom o suwerenny byt Polski
jest jeszcze długa. Z prośbą o przypomnienie jednej z najbardziej zasłużonych kociewskich organizacji niepodległościowych – „Jaszczurki” – zwróciliśmy się do Krzysztofa Filipa, pracownika gdańskiego Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej.
M.K.: Pana dorobek naukowy skupia się głównie
wokół działalności komunistycznego aparatu represji
na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku. Dokładnie rok
temu na naszych łamach ukazała się rozmowa z Panem
o poszukiwaniu tczewskich siedzib Urzędu Bezpieczeństwa. W związku z tym muszę zapytać o genezę Pana
zainteresowania „Jaszczurką”. Co Pana skłoniło do
zajęcia się tym tematem?
K.F.: Przede wszystkim zainspirowała mnie osoba
komendanta „Jaszczurki” Izydora Genczy, który jest
moim dziadkiem. Od dawna w mojej rodzinie krążyły informacje o tym, że jest on bohaterem wojennym.
Zresztą w gronie „jaszczurkowców” znalazła się nawet moja babcia, wówczas jego narzeczona, Gertruda
z d. Langowska. Od dziecka przyjeżdżałem na jej rodzinne gospodarstwo w Zelgoszczy, gdzie pomagałem
przy żniwach. Miałem tam możliwość przysłuchiwania
się ciekawym historiom i podziwiania znajdującego się
w pobliskim lesie pomnika „jaszczurkowców”. Dziadek wywodzi się z rodziny o tradycji patriotycznej.
Jego ojciec, Paweł, specjalnie się okaleczył, żeby nie
walczyć po stronie Niemiec w I wojnie światowej.
Krewnym Izydora był błogosławiony Bronisław Komorowski, męczennik czasów wojny. Co ciekawe, Wisława Walder udokumentowała fakt zamieszkiwania
przez moją rodzinę powiatu starogardzkiego od 1774
roku. Tak więc nie mogłem nie zainteresować się dziejami rodziny i Kociewia.
M.K.: Jest czerwiec 1941 roku, w domu Pawła Wyczyńskiego dochodzi do zebrania założycielskiego organizacji, która przyjmuje nazwę „Jaszczurka”. Okupacja hitlerowska trwa już od prawie dwóch lat. Na
terenie Pomorza działają już, poza Związkiem Walki
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Zbrojnej, lokalne organizacje niepodległościowe, jak
np. Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”,
Wojskowa Organizacja Niepodległościowa, które będą
stanowić trzon słynnej Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”. Dlaczego właśnie w tym momencie
powstaje „Jaszczurka”?
K.F.: Jak już wspomniałem Izydor Gencza wywodził się z rodziny o tradycjach patriotycznych. Pragnął
więc walczyć z okupantem, ale warunki panujące na
terenach włączonych do III Rzeszy temu absolutnie
nie sprzyjały. Niemniej jednak, z początkiem 1941
roku, zaangażował się w niesienie pomocy osadzonym
przez Niemców w alianckim obozie jenieckim utworzonym w Starogardzie, a także w organizowanie i dostawę lekarstw, żywności i pieniędzy osobom ukrywającym się przed okupantem. Myślał jednak o jeszcze
poważniejszych działaniach. Bezpośrednią przesłanką
do zorganizowania harcerskiej organizacji „Jaszczurka” stał się napad jednego okupanta na drugiego, czyli
podjęcie przez Niemcy wojny z ZSRS. Gencza, znając historię Rosji i jej potencjał – wielki teren, zasoby
ludzkie i materiałowe – był zdania, że Sowieci wygrają tę wojnę i przepędzą z Polski niemieckiego okupanta. Postanowił działać. Wraz z Pawłem Wyczyńskim
ps. „Wrzos” i Zygmuntem Bączkowskim ps. „Zyga”
uznali, że dobrym momentem założenia organizacji
będą zbliżające się imieniny tego pierwszego, a jego
dom, osłonięty lasem sosnowym, doskonale będzie się
do tego nadawał. Rotę przysięgi ułożył Wyczyński,
już wtedy znany wśród kolegów jako poeta. Program
ideowy i cele organizacji sformułował Gencza, który
– jako najstarszy – został komendantem „Jaszczurki”.
Jego zastępcy: Wyczyński i Bączkowski odpowiadali
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O KOCIEWSKIM BOHATERSTWIE

Od lewej: Zygmunt Bączkowski, Albin Ossowski,
Stefan Murawski
Fot. ze zbiorów Stefana Murawskiego

wała ona mądrość, pobożność, pożyteczność i opiekę.
Należy przy tym dodać, że w zelgoszczańskich lasach
wygrzewających się jaszczurek było co niemiara.
M.K.: Może Pan naszym czytelnikom choć pokrótce scharakteryzować działalność „Jaszczurki”?
K.F.: Najważniejszymi zadaniami organizacji,
określonymi przez jej założycieli, było: dbanie o los
ludności polskiej, jej bezpieczeństwo i życie w obliczu
walki okupantów nie liczących się ze stratami własnymi; ratowanie majątku narodowego; pomoc jeńcom
wojennym i partyzantom walczącym z okupantem, niezależnie od ich pochodzenia czy poglądów. Głównym
obszarem działalności „jaszczurkowców” były powiaty starogardzki i tczewski. Z sukcesem realizowano
podjęte zadania. Przede wszystkim niesiono pomoc
więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthoff, jak również alianckim jeńcom w obozie niemieckim w Preussich Stargard oraz biednym mieszkańcom
Pomorza. Prócz tego ukrywano i przechowywano wartościowe przedmioty, jak np. zabytkowe meble, ważną
dokumentację. Prowadzono również działalność kulturalno-oświatową, a także wywiad na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. Nie możemy zapomnieć
o antyhitlerowskim sabotażu gospodarczym oraz szerzeniu propagandy antynazistowskiej. Sama Helena
Lange zorganizowała dwa kobiece plutony pomocowe.
W szczytowym momencie w „Jaszczurce” działało ponad sto osób, a jej wpływy na Pomorzu wciąż rosły.
Należy pamiętać, że „jaszczurkowcy” starali się również ułatwiać walkę z Niemcami Sowietom wkraczającym w 1945 roku na te tereny. Co prawda, słyszeli
o okropieństwach dokonywanych przez Armię Czerwoną, ale nie sądzili, że w ramach rzekomego „wyzwolenia” jedną armię okupacyjną zastąpi druga. Chcieli
mieć wpływ na bieg wydarzeń, by móc zabezpieczyć
bezpieczeństwo ludności i majątku narodowego. Jednak i tu Sowieci pokazali się z jak najgorszej strony.

za werbunek do organizacji, odpowiednio na terenie
wiejskim i miejskim. Zasłużenie zbudowali przez to
sobie wielką popularność wśród miejscowych, zaś
Gencza – z racji swego stanowiska – pozostawał
w cieniu. I tak to trwa do dziś.
M.K.: Chciałbym teraz
zadać pytanie, które powinno chyba paść wcześniej.
Skąd kociewscy konspiratorzy zaczerpnęli pomysł
na nazwanie swojej organizacji „Jaszczurka”?
K.F.: Pomysłodawcą
nazwy był Izydor Gencza
ps. „Junak”. Zainspirowały go do tego dwa odrębne zagadnienia. Z jednej
strony było to oczywiście
nawiązanie do chlubnej
karty historii Pomorza,
tj. do antykrzyżackiej
działalności Związku Jaszczurczego, prowadzonej
przez chełmińską szlachtę
na przełomie XIV i XV
wieku. Z drugiej, nazwa
miała odnosić się również do samej jaszczurki
Spotkanie konspiracyjne jaszczurkowców w domu Stefana Murawskiego.
– zwierzęcia niewielkiego,
od lewej: S. Murawski, Izydor Gencza, Henryk Świtlik, NN, Stubicki,
Lubichowo, około 1941 roku
a przez to mało widocznego dla wrogów. SymbolizoFot. ze zbiorów Stefana Murawskiego
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O KOCIEWSKIM BOHATERSTWIE
M.K.: Jak wiemy, Niemcy z całą bezwzględnością
zwalczali jakiekolwiek próby podejmowane na rzecz
przywrócenia niepodległego bytu Polsce. Przypominają nam o tym tysiące różnego rodzaju pomników
w całym kraju, upamiętniających czasem bezimiennych bohaterów. Czy członkowie „Jaszczurki” spotkali
się z jakimikolwiek represjami ze strony niemieckiej za
swoją działalność?
K.F.: Działaniami „jaszczurkowców” interesowała się żandarmeria niemiecka. Raz nawet aresztowano
Genczę, ale nie rozpoznany został wypuszczony na
wolność. Fakt zwalczania „Jaszczurki” przez Gestapo
opisał Bogdan Chrzanowski. W okresie wojny kierownikiem referatu placówki Gestapo w Gdańsku był
Lothar Stenzel. Z powojennych zeznań jego podwładnego – gestapowca Jana Kaszubowskiego wynika, że
Lothar rozpracowywał też „Jaszczurkę”. W 1943 roku
Kaszubowski nawet widział jej teczkę. Stenzel miał
stwierdzić, że <<Jaszczurka>> była organizacją mafijną tak zakonspirowaną, że rozpracowywanie całości było niemożliwe. Wiadomo jednak, że gestapowcy
ustalili personalia duchownych katolickich współdziałających z „jaszczurkowcami”: ks. P. Gutmanna i siostry miłosierdzia Izy (Leokadia Pernak, ps. „Lidia”),
która pracowała w starogardzkim szpitalu. Pod koniec
1943 roku została aresztowana przez Niemców pod
zarzutem przynależności do „Jaszczurki”, do czego
się nie przyznała. Zdaniem Chrzanowskiego „Lidia”
zdobywała leki w szpitalu dla partyzantów w Borach
Tucholskich. Leki te przekazywali im „jaszczurkowcy”. Wielką tragedią Pomorzan było niemczenie ich
przez hitlerowców za pomocą Deutsche Volksliste
(Niemieckiej Listy Narodowościowej). Unikającym
wpisania się na nią groziło to, iż zostaną oni uznani
za najgorszych wrogów państwa niemieckiego. To mogło oznaczać np. zesłanie rodziny do obozu pracy czy
koncentracyjnego. Zaczął się dramat „jaszczurkowców”. W kwietniu 1943 roku na listę został wpisany,
ze stemplem zastrzeżenia, również Gencza, który pragnął nadal realizować zadania „Jaszczurki”. Niektórzy
postanowili uciec do Generalnego Gubernatorstwa.
W 1942 roku Zygmunt Bączkowski przedostał się do
Warszawy, gdzie zginął w powstaniu warszawskim.
Niektórzy „jaszczurkowcy” trafili do obozów koncentracyjnych, np. Albin Ossowski był więziony w KL
Auschwitz-Birkenau. Wpisanie na Volkslistę równało
się z przymusową służbą w Wehrmachcie. Trafiło tam
wielu „jaszczurkowców”. Zakładali oni często tajne
komórki „Jaszczurki”, współpracujące z miejscowymi
ruchami oporu. Na przykład Jan Wałaszewski współdziałał z Oranje w Holandii, a Zygmunt Grochocki
i Józef Grzędzicki z francuskimi konspiratorami
w Nantes. Ci dwaj ostatni, w wyniku zdrady, zapłacili
za to śmiercią. Niestety, nie tylko ich zabito. Dodam, że
w 1944 roku do Wehrmachtu trafił sam Gencza, który
konspirował później w swej jednostce w niemieckim
Minden, a w kwietniu 1945 roku uciekł do Amerykanów. Niektórzy „jaszczurkowcy” pozostali za granicą,
jak np. Wyczyński.
M.K.: Jak już wspominaliśmy, na Pomorzu swoją
działalność rozwinęło kilka organizacji niepodległościowych. Czy członkowie „Jaszczurki” nawiązali jakiekolwiek formy współpracy z którąś z nich?
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K. F.: „Jaszczurkowcy” starali się wspierać wszelką
propolską działalność, m.in. wspomagać partyzantów
„Gryfa Pomorskiego”, chociażby poprzez dostarczanie lekarstw. Podziemiu niepodległościowemu świadczono chociażby pomoc wywiadowczą. Posiadano
również luźne kontakty ze Związkiem Jaszczurczym.
Po dwóch latach działalności, 13 grudnia 1943 roku,
Izydor Gencza jako komendant „Jaszczurki” podporządkował swoją organizację Inspektoratowi AK
„Hurtownia”, operującemu w powiatach tczewskim,
starogardzkim i chojnickim.
M.K.: Wiemy, iż po zakończeniu działań wojennych,
a czasem jeszcze w czasie ich trwania, orędownicy niepodległej, suwerennej Polski, żołnierze i funkcjonariusze Polskiego Państwa Podziemnego, często byli uznawani przez nowe, komunistyczne władze za wrogów.
Dla wielu z nich, inwigilowanych, torturowanych przez
aparat bezpieczeństwa tzw. Polski Ludowej zaczynała
się gehenna nie mniejsza niż ta w czasie wojny. Jak wyglądały powojenne losy członków „Jaszczurki”?
K.F.: Armia Czerwona zajęła Starogard 6 marca 1945 roku. Dokładnie tydzień później założono
tu Urząd Bezpieczeństwa, który już wkrótce zaczął
prześladować akowców. Już 2 listopada aresztowano
wybitnego patriotę Mariana Nogę – uczestnika wojny z Rosją Sowiecką, „jaszczurkowca” i członka AK,
odpowiadającego za werbunek na terenie Starogardu.
Po półrocznym śledztwie został wypuszczony przez
sąd na wolność i powrócił do prowadzenia sklepu.
W pierwszej połowie 1948 roku ubecy natrafili na
pierwsze informacje o „Jaszczurce”. Założono sprawę
ewidencyjno-obserwacyjną na członków tzw. Związku Jaszczurczego. Wkrótce ponownie aresztowano
M. Nogę. W czasie śledztwa prawdopodobnie był torturowany. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa zdobyli nazwiska siedmiu starogardzkich „jaszczurkowców”, którzy nie ujawnili swej antyhitlerowskiej działalności. Pod koniec 1948 roku
wiedziano już, że „Jaszczurkę” zorganizował Izydor
Gencza. Rozpoczęto jego inwigilację. W tym czasie
pracował jako młodszy synoptyk w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Gdyni.
W początkach 1949 roku starogardzki UB założył tzw.
sprawę agenturalno-grupową kryptonim „Krusznica” na członków „Związku Jaszczurczego”. W latach
1949-1950 UB dwukrotnie próbował wciągnąć do
współpracy Izydora Genczę, ale ten nie dał się złamać.
Doświadczył on poza tym wielu przykrości ze strony
funkcjonariuszy UB, np. przez niemal całe dziesięciolecie powojenne utrudniano mu otrzymanie przydziału
mieszkania w Gdańsku, przez co wielokrotnie musiał
się przeprowadzać mając kilkoro malutkich dzieci.
M.K: Znających bohaterską historię „Jaszczurki”
– a mam nadzieję, iż po lekturze naszej rozmowy grono
to wzrośnie – zapewne zastanawia, dlaczego nie stała
się ona przedmiotem co najmniej jednej monografii naukowej. Pozostawiając badaczy naszych dziejów z tym
„problemem” chciałbym zapytać o ostatnią nurtującą
mnie kwestię. Jak Pan ocenia dotychczasowe formy
upamiętnienia działalności członków „Jaszczurki”?
K.F: W zasadzie do lat 80. XX wieku „Jaszczurka” była tematem tabu. Dopiero w 1981 roku powstał
w lesie zelgoszczańskim wspomniany przeze mnie
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Izydor Gencza, czerwiec 2010 rok
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Filipa

Pomnik Jaszczurki i jego opiekun – Roman Murawski,
Zelgoszcz 2011 rok
Fot. ze zbiorów Krzysztofa Filipa

obelisk, poświęcony „Jaszczurce”. Jego opiekunem
był Roman Murawski. Przy pomniku spotykali się
później „jaszczurkowcy”. Natomiast w 1983 roku,
regionalista Józef Milewski, który jakoby odmówił
w 1941 roku Genczy udzielenia pomocy „Jaszczurce”,
wydał niskim nakładem małą broszurkę „Jaszczurka
1941-1945”. Było to jednak dość tendencyjne spojrzenie na tę kwestię. Na bezstronne badania czekano długo. W 1997 roku Bogdan Chrzanowski opublikował
książkę „Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947. Nieznane karty pomorskiej konspiracji”, w której wspomniał o „Jaszczurce”,
wiążąc tę niezależną organizację z działaniami ZJ.
W późniejszym czasie ukazało się kilka tekstów na temat „Jaszczurki”, w tym m.in. mojego autorstwa. Wyczyński i Gencza opublikowali też krótkie wspomnienia z powstania „Jaszczurki”. Natomiast w 2010 roku
TV Trwam wyprodukowała dwuczęściowy program
pt. „Idziemy tam, gdzie ostatnia świeci szubienica”
w ramach serii „Świadkowie”, w którym wystąpił Izydor Gencza. Uważam jednak, że to wciąż za mało, gdyż
organizacja „Jaszczurka” i dokonania jej członków nie
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są znane ogółowi społeczeństwa. Jej komendant Izydor Gencza w ogóle nie został doceniony na Kociewiu.
Nikłą wiedzę na temat jego działań należy tłumaczyć
głębokim zakonspirowaniem funkcji dowódcy. Dziwi
mnie jednak brak uszanowania jego osoby na Pomorzu, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
za dokonania wojenne został doceniony przez władze
państwowe: Krzyżem Armii Krajowej w 1995 roku,
tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny z 2001 roku i awansem na stopień porucznika.
Warto przy tym jednak wspomnieć, że starogardzkie
władze uszanowały innych znanych „jaszczurkowców”. Honorowymi obywatelami miasta zostali: prof.
Paweł Wyczyński i Albin Ossowski. W Starogardzie
Gdańskim znajduje się rondo im. Jana Wałaszewskiego, znanego malarza. 10 maja br. Izydor Gencza ukończył 97 lat i chociaż się tego nie domaga, to wiem, że
liczy właśnie na upamiętnienie w najważniejszym dla
niego w ukochanej Polsce miejscu – Kociewiu. Jeśli
nie teraz, to kiedyś jednak zostanie doceniony i zapamiętany jako obrońca ludności i majątku narodowego
przed niemieckim okupantem.
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HISTORIA KONGRESÓW

ZBIGNIEW DĄBROWSKI

Stosunki między władzą
a Kościołem katolickim
w gminie Jeżewo w latach 1945-1949
W dziejach Polski ważną rolę odegrał Kościół katolicki. W latach 1944-1989 działał on w Polsce
komunistycznej, która z założenia była antykościelna. Władze Polski doceniały wpływ Kościoła
na społeczeństwo, stąd prowadziły wobec niego specjalną politykę. Bezpośrednio po zakończeniu wojny nie utrudniano Kościołowi wypełniania jego misji. Władze różnych szczebli wspierały wiele poczynań wiernych. Ich przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach kościelnych
(np. Bolesław Bierut uczestniczył w procesjach Bożego Ciała). Z drugiej strony bardzo szybko
zorganizowano IV Departament przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się zwalczaniem Kościoła. Po rozprawieniu się z Polskim Stronnictwem Ludowym (1947 r.)
władze przystąpiły do działań zmierzających do rozbicia Kościoła od wewnątrz, stopniowego
osłabienia jego pozycji, kompromitowania duchownych. Wyraźny kurs antykościelny pojawił się
już w 1948 roku i trwał aż do roku 1956.
oniższy artykuł przedstawia stosunki między
władzą (gmina, powiat), a Kościołem katolickim w parafii jeżewskiej i laskowickiej na terenie gminy Jeżewo w latach 1945-1949.
Pomimo, iż po zakończeniu działań wojennych
władze starały się nie utrudniać kościołowi i wiernym sprawowania obrzędów religijnych, gminni decydenci w Jeżewie niechętnie patrzyli na proboszcza
Jana Burtschika (proboszcza od 1900 r.), który był
wedłuch nich skompromitowany za swoją postawę
w czasie okupacji (wpis na II listę narodową, poparcie ze strony władz kościelnych i politycznych w czasie okupacji hitlerowskiej). Wierni postrzegali sędziwego proboszcza inaczej – jako prawego i uczciwego
kapłana, mądrego i roztropnego człowieka. O zmianie
proboszcza nie było mowy, gdyż wojna srogo obeszła
się z duszpasterzami, których wielu zginęło (w 1945
roku w dekanacie świeckim brakowało 11 kapłanów).
Działania J. Burtschika wspierał wikariusz Franciszek
Wagner, który zapewne dzięki swojemu proboszczowi przeżył wojnę. Wierni z dużym zapałem pomagali swoim duszpasterzom w remoncie kościoła, który
w wyniku działań wojennych uległ nieznacznym
zniszczeniom.
Wyrazem wspólnych działań władz i Kościoła
była realizacja budowy figury Serca Jezusowego.
Przed wybuchem wojny w Jeżewie znajdowały się
dwie kapliczki w centrum wsi – jedna na rozdrożu
dróg do Czerska Świeckiego i Lipinek, druga na rozdrożu dróg do Piskarek i Laskowic. W czasie II wojny
światowej obie zostały zniszczone przez nieznanych
sprawców. Tak to wydarzenie opisał K. Schneider:
Szokująca była dla nas pewna noc, podczas której bez
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hałasu zniszczono przydrożne kaplice i krzyże. Kto
tego dokonał trudno było ustalić, czy zrobili to miejscowi nacjonaliści, czy też zorganizowane oddziały
SS, SA, lub wojskowe. Była to akcja zorganizowana
precyzyjnie i w wielkiej tajemnicy. Zniszczenie solidnie zbudowanej, masywnej kapliczki przy cmentarzu
na rozdrożu ulic do Piskarek i Laskowic, kosztowało na pewno dużo wysiłku. Mieszkańcy bardzo blisko
położonych budynków pp. Czortków, Sowińskich czy
Dudkowskich niczego szczególnego tej nocy nie słyszeli.
Dnia 21.09.1947 roku, pod przewodnictwem wójta
Bernarda Wojaka, odbyło się zebranie mieszkańców
gminy Jeżewo, w czasie którego ksiądz Jan Cibura
(wikariusz tamtejszej parafii od 28.04.1947 r.) złożył
wniosek o budowę figury Chrystusa. Wniosek wspierali swoimi wypowiedziami: Jadwiga Starostecka
i Wincenty Ochendal. Wkrótce na dawnym miejscu
stanęła figura Chrystusa – votum wdzięczności społeczeństwa gminy Jeżewo za odzyskaną wolność.
Entuzjazm spowodowany zakończeniem wojny
wpłynął także na uaktywnienie środowiska laskowickiego. Miejscowi kolejarze wrócili do pomysłu
reaktywowania parafii w Laskowicach. Warto tu
nadmienić, iż parafia laskowicka powstała 1 stycznia 1939 roku. Pod kierunkiem proboszcza Józefa
Szczepańskiego, wiosną 1939 roku, rozpoczęto prace
zmierzające do budowy świątyni (opracowanie projektu, zwożenie materiałów pod budowę, zalanie fundamentów pod wieżę kościoła). Wybuch drugiej wojny światowej przekreślił te plany. Władze niemieckie
nakazały laskowiczanom uczęszczanie do kościoła
parafialnego w Jeżewie.
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W OBRONIE DOGMATÓW
Mimo obiektywnych trudności w 1947 roku wznowiono działalność parafii w Laskowicach. Ksiądz biskup dr Kazimierz Józef Kowalski dekretem z dnia
28.04.1947 roku pierwszym kuratorem parafii Laskowice mianował księdza Franciszka Joachima Wagnera,
dotychczasowego wikariusza w Jeżewie.
Jednym z najważniejszych zadań społeczności
laskowickiej stało się wybudowanie prowizorycznej
świątyni. Wspólne działania władz i Kościoła przyniosły efekty. W lipcu 1947 roku rozpoczęto prace
nad budową świątyni. Po trzech miesiącach praca była
skończona. Całość działań koordynował społeczny komitet budowy pod kierunkiem księdza Franciszka Wagnera. Nieocenioną pomoc organizacyjną, materialną
i decyzyjną wnieśli: Bronisław Lorenc – naczelnik
stacji w Laskowicach, Jan Kędzieja – kolejarz, twórca
projektu świątyni, Franciszek Koczorowski – przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Jeżewie,
Kazimierz Wyrwicz – naczelnik poczty w Laskowicach, Bronisław Nagórski – kolejarz, Franciszka i Walerian Poćwiardowscy – właściciele piekarni w Laskowicach. Wybudowana kaplica została uroczyście
poświęcona 19.10.1947 roku przez biskupa Kazimierza Kowalskiego. Obiekt był pokolejowym barakiem,
omurowanym budulcem, pozyskanym z dwóch rozbitych w czasie wojny kolejowych domów. Budynek
pełnił rolę kościoła parafialnego do 1969 roku, kiedy
to przebudowano go, nadając wygląd obecny.
Pomimo oficjalnego wspierania laskowiczan, władze lokalne, na polecenie kierownictwa powiatowego
i wojewódzkiego, uważnie obserwowały środowisko
kościelne. Przykładowo w zainteresowaniu PUBP
znalazły się uroczystości poświęcenia kaplicy, które
funkcjonariusze relacjonowali w następujący sposób:
W dniu 19.10.1947 r. w Laskowicach był ksiądz biskup
Kowalski w celu poświęcenia kaplicy. Księdza biskupa
powitał członek PPR Nadolski i ksiądz Wagner. W poświęceniu brało udział 6 księży z innych parafii. Żadnych wrogich wystąpień ze strony biskupa i księży nie
zanotowano.

W 1948 roku państwo zaczęło odstępować od dotychczasowej polityki wobec Kościoła katolickiego.
Coraz bardziej widoczny był kierunek ateizacji społeczeństwa. Wykorzystano także zmiany w Kościele spowodowane śmiercią prymasa Augusta Hlonda
(22.10.1948 r.). Jego następcą został stosunkowo młody biskup Stefan Wyszyński.
Na terenie gminy Jeżewo, już w 1948 roku, doszło
do pierwszych konfliktów między władzą a Kościołem. W dniu 11.01.1948 roku ksiądz Antoni Kasprzycki (proboszcz jeżewski od 12.12.1947 r.) zwrócił się
w czasie nabożeństw do wiernych, by wsparli zbiórkę pieniężną na zakup obrazów do świątyni, przy tym
prosząc sołtysów o kierowanie kwestą. Wierni poparli
apel swojego duszpasterza. Najwięcej zebrali sołtysi
z Taszewskiego Pola – Jan Strysik (8690 zł), Taszewka
– Jan Ryżek (8160 zł), z Jeżewa – Jan Kruszczyński
(4700 zł). Pieniądze jednak nie trafiły od razu na parafię. Z polecenia władz wymienionych doprowadzono
na posterunek milicji, a pieniądze przejął miejscowy
komendant MO Leon Sosnowski. Sołtysów upomniano, że jako urzędnicy państwowi nie powinni bez zgody władz prowadzić zbiórki pieniędzy. Zebrane datki
w końcu trafiły na parafię, natomiast władze uświadomiły wiernym, że nie cofną się w realizacji swojej
polityki antykościelnej.
Duży niepokój wśród lokalnych władz wywołały
procesje organizowane w okresie święta Bożego Ciała. Informator PUBP w Świeciu ps. „Telefon” donosił
z Laskowic o wspaniałej oprawie uroczystości, w której brały udział tłumy wiernych. Funkcjonariusze SOK
tworzyli warty honorowe przy Bożych Domkach. Kolejowa orkiestra grała kościelne pieśni podczas pochodu przez wieś. Podobnie było w Jeżewie, gdzie główną
oprawę uroczystości tworzyli miejscowi strażacy.
W maju 1949 roku obie parafie wizytował biskup
sufragan chełmiński Bernard Czapliński. Przebieg
wydarzeń w Laskowicach znamy dzięki Bronisławowi Poćwiardowskiemu – mieszkańcowi wsi, późniejszemu ojcu Bronisławowi z zakonu Werbistów.

Kościół parafialny
pod wezwaniem
Świętej Trójcy
w Jeżewie
(1939 rok)
Fot. ze zbiorów autora
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W OBRONIE DOGMATÓW
Przebudowa
kościoła
w Laskowicach
w latach 1967-1969
(widok baraku
z 1947 roku)
Fot. ze zbiorów autora

Wskazuje on: Wieś bardzo przygotowywała się do wizyty biskupa. Czasy jednak nie sprzyjały takim uroczystościom. W wigilię wizytacji arcypasterskiej „ktoś”
zniszczył wiernym przygotowane girlandy powitalne.
Jednak się nie zniechęcano. Całą noc powtórnie,
w ukryciu, laskowiczanie pracowali nad nowymi girlandami. Mocno przeszkadzano mieszkańcom i pod
innymi względami. Tym większe były starania i wysiłki
parafian, by wizyta wypadła okazale. Władze zakazały
na przykład prowadzić biskupa w procesji powitalnej
od figury Serca Jezusowego, na skrzyżowaniu dróg
Osie – Świecie (przy domu pp. Poćwiardowskich)
do kaplicy. Mimo to parafianie, którzy zabrali się
w kościele po zaintonowaniu przez ks. Wagnera litanii
do Matki Bożej wyruszyli na powitanie. Przy figurze,
wraz z 17 kapłanami, oczekiwali przyjazdu biskupa. Do wiernych dołączył Lorenc – naczelnik stacji
PKP – który przybył wraz z dużą delegacją kolejarzy wcześniej wciągnąwszy papieską flagę na maszt
przed budynkiem dworca kolejowego. Wjazd biskupa był nie tylko uroczysty, ale wręcz triumfalny. Oto
bowiem w całkowitej tajemnicy w Belnie oczekiwała
na biskupa banderia konna. Na czele z flagą papieską konwojował orszak Feliks Poćwiardowski, syn
piekarza laskowickiego. Prowadził banderę konną
na siwym koniu. Odjeżdżającego Arcypasterza również żegnały tłumy wiernych. Z domów kolejowych
wzdłuż trasy rzucano wiązanki kwiatów. Niestety,
wkrótce potem kilku parafian zostało aresztowanych
za to uroczyste podjęcie biskupa. Wśród nich Walerian Poćwiardowski, gdyż rozpoznano jego konia,
tego, na którym prowadził banderię jego syn Feliks.
Aresztowano też młodego kolejarza Skrobaczewskiego, który zawieszał wieniec na wieży nowej kaplicy.
Na szczęście obaj po kilku dniach zostali zwolnieni.
Aresztowano też pewną młodą laskowiczankę, która
udekorowała okno świętym obrazem na trasie, którą
prowadzono biskupa. Została zamknięta w posterunku Ochrony Kolejowej na dworcu w Laskowicach,
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przy peronie pierwszym. Ponieważ miała silny głos
śpiewała z całych sił pieśni maryjne i „My chcemy
Boga”. Podróżni w czasie postoju pytali, co się stało? Krótko potem wypuszczono ją cichaczem.
Pewne światło na przedstawione wydarzenia rzuca
wpis sporządzony przez księdza Franciszka Wagnera
w kronice parafialnej. Według niego władze lokalne
i powiatowe zaktywizowały część środowiska kolejarskiego (członkowie PZPR i ich sympatycy), na rzecz
utrudniania i bojkotowania uroczystości kościelnych.
Ponadto władze wymusiły na pracownikach miejscowej szkoły, by nie zgodziły się na zwolnienie dzieci
i młodzieży do udziału w akcie bierzmowania w godzinach przedpołudniowych.
W odwecie na prokościelną postawę większości
mieszkańców Laskowic władze zakazały organizacji
procesji Bożego Ciała przez wieś. Aparat bezpieczeństwa inwigilował księdza Franciszka Wagnera. Krótko
przed Bożym Ciałem ostrzeżono laskowickiego proboszcza przed groźbą aresztowania. Aby tego uniknąć
po uzgodnieniu z kurią biskupią, udał się on na trzytygodniowy urlop zdrowotny. Święto Bożego Ciała
zorganizowano na terenie przykościelnym. Ołtarze
ustawiono w rogach oparkanienia kaplicy. Kazanie
do wiernych wygłosił ksiądz J. Lehmann (zastępował
okazjonalnie księdza F. Wagnera). Pracownik PUBP
w Świeciu w raporcie miesięcznym odnotował:
Ksiądz Lehmann podniesionym głosem w czasie
kazania stwierdził, że w laskowickiej parafii zabrania się stawiania ołtarzy, winni tego są miejscowi członkowie PZPR, których nazwiska następnie publicznie wymienił. W tej sprawie wysłano ze
świeckiego PUBP specjalny raport do Bydgoszczy
w dniu 17.06.1949 r.
O pobycie biskupa w Jeżewie nie wiemy zbyt wiele. Pewne światło na przebieg wizyty duszpasterskiej
biskupa Czaplińskiego rzucają notatki sporządzone
przez pracownika PUBP w Świeciu, z których wynika,
że miejscowe władze (aktyw PZPR, MO) przed wizy-
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tą biskupa prowadziły „rozmowy
ostrzegawcze” z najbardziej aktywnymi mieszkańcami parafii, a głównie z prezesami OSP, by odstąpili od
angażowania się w uroczystość kościelną. Pomimo nacisku, strażacy
przygotowywali się do wizytacji kościelnej. W związku z tym miejscowa MO, dzień przed wizytą biskupa, aresztowała najaktywniejszych
druhów. Szykanowanie wiernych
nie przyniosło pożądanych przez
władzę efektów. Biskup chełmiński
był uroczyście przyjmowany przez
liczną społeczność wiernych w Jeżewie. Bierzmowania odprawiono
w godzinach przedpołudniowych.
Na ulicach, w świątyni główną asystę biskupią tworzyli odświętnie
ubrani w mundury strażacy miejscowych jednostek.
Z raportu funkcjonariusza PUBP
w Świeciu wynika również, że biskup Czapliński o wydarzeniach
w Jeżewie i Laskowicach informował publicznie wiernych w czasie
wygłaszania homilii w innych parafiach, jak np. Osie i Lniano.
Kolejnym ciosem skierowanym
przeciwko wiernym była decyzja
władz państwowych o wycofaniu nauczania religii w szkołach
(1.09.1949 r.).
Jesienią 1949 roku parafia jeżewska została pozbawiona swojej
ziemi. Państwo na prawie 50 lat
przejęło 41,90 ha ziemi, która należała do Kościoła od XIII wieku.
Pomimo szykan, prowokacji
i nacisków ze strony władz kościół
jeżewski i laskowicki przetrwał
trudne lata stalinowskie. Wielka
w tym zasługa wiernych obu parafii
i ich duszpasterzy.

PAWEŁ KUKLIŃSKI

Niewdzięczność historii

(c z ę ś ć d r u g a ostatnia)

29 IX 1626, OKOLICE WSI GRONOWO KOŁO GNIEWU

W

ojska dwóch Wazów ponownie stały naprzeciw siebie. Husaria,
rajtaria, kozacy i polska piechota w równym szyku, na polach rozciągających się przed Gronowem. Muszkieterzy, artyleria, szwedzcy rajtarzy
i kogoż tam jeszcze Gustaw II Adolf zdołał przywlec ze sobą na pohybel
Rzeczpospolitej, gnieździli się w okopach, kryli za wzniesionymi niedawno szańcami, wyściubiali nosy i lufy samopałów zza wzmocnionych na tę
okazję drewnianych płotów. Siedzieli cicho jak myszy pod miotłą, jakby
ich bezruch i milczenie miały sprawić, że wojska Zygmunta III zostawią
ich w spokoju. Polacy nie szczędzili kryjącemu się przeciwnikowi obelg,
obrzucali przyczajonych Szwedów najgorszymi wyzwiskami, ale to nie
przyniosło żadnego rezultatu – być może dlatego, że ni w ząb nie rozumieli, co też wykrzykują do nich zgromadzeni na polach wrogowie. Prawdą
jest jednak, że Gustaw Waza trzymał swe wojsko twardo, nie pozwalając
ruszyć się nawet na krok, by nie ponieść klęski w otwartym polu.
Z polskiego szyku zaczęli wyrywać się harcownicy. W większości młodzi, na śmigłych, zwrotnych wierzchowcach, dopadali niemal pod same
umocnienia, zarzucając kryjących się wrogów kolejnymi porcjami wyszukanych obelg. Czasem jakiś muszkiet odezwał się od strony wsi, kilka razy
wypaliły niewielkie armaty. Garstka kul popędziła na spotkanie harcowników, ale żaden człowiek nie podążył ich śladem. Pociski w większości upadały w błoto, nie czyniąc igrającym ze śmiercią jeźdźcom żadnych strat.
Antek wiercił się w siodle u boku Zygmunta. Sędzicki, któremu
szwedzka kula strzaskała lewe ramię, miał rękę na temblaku, lecz mimo

W artykule wykorzystano:
1. Dąbrowski Z., Życie religijne mieszkańców gminy Jeżewo w latach 1945-2005, [w:]
Gmina Jeżewo, red. E. Brózdowska, J. Brózdowski, Z. Dąbrowski, Jeżewo 2005.
2. Kronika kuracji laskowickiej (19471949).
3. Nastróżny K., Zarys dziejów parafii
rzymskokatolickiej w Laskowicach pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
Bydgoszcz 2001, Archiwum Parafialne w Laskowicach.
4. Poćwiardowski B., Historia powstania
parafii rzymskokatolickiej w Laskowicach Pomorskich, (maszynopis).
5. Schneider K., Między barykadami, Wickende (Ruhr) Olsztyn 1999.
6. Sprawozdania miesięczne PUBP Świecie 1947-1956, syg. IPNBY058/1-12, Instytut
Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
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Król Zygmunt III Waza
Obraz autorstwa Bacciarellego

to siedział w siodle w pełnym rynsztunku. Zamojski
nie zgodził się jednak, by stanął w pierwszym szeregu – raz, ze względu na zdrowie towarzysza, a dwa,
że widok rannego na czele kolumny mógłby sprawić,
że Szwedzi uznaliby ich za słabych i wykrwawionych.
Sędzicki tłumaczył się zgoła na odwrót, sądząc, że morale wojska Gustawa Adolfa może poważnie ucierpieć,
gdy jego żołnierze zobaczą, że nawet poważnie ranny
husarz wciąż gotów jest stawić im czoła. Zamojski nie
dał się przekonać i odesłał Zygmunta z Antkiem na
tyły.
Gruszewski ponownie uniósł się w strzemionach,
próbując jednocześnie zobaczyć, co dzieje się z przodu, ale i poprawić portki, które nijak nie chciały się
dobrze ułożyć.
– Nie wierć się – warknął Zygmunt. – No chyba, że
chcesz wyskoczyć z innymi?
– Wyskoczyć? – spytał niepewnie Antek.
– Poharcować trochę. Za młodu też się tak bawiłem. Będziesz mógł wypróbować nową zabawkę – odparł Sędzicki i wskazał palcem zatknięty za pasem
Antka samopał.
Gruszewski z namaszczeniem pogłaskał swój
nowy skarb – piękny pistolet o złoconej rękojeści
z misternymi wykończeniami, będący – jeśli wierzyć
zapewnieniom Zygmunta – dziełem najlepszych polskich rusznikarzy. Pistolet był prywatną bronią Sędzickiego, jednym z dwóch identycznych egzemplarzy,
a stał się własnością Antka przed tygodniem, za sprawą wdzięczności jego pana za uratowanie życia. Bo
choć obaj zdawali sobie sprawę, że Antek wypełniał
tylko swój obowiązek, to pan Zygmunt jak nikt inny
cenił sobie poświęcenie.
Antek zagryzł wargę, jeszcze raz pogładził rękojeść broni i spiął konia ostrogami. Usłyszał za sobą
przeszywający powietrze gwizd, którym Sędzicki wyraził swoją aprobatę. Przecisnął się przez szeroko roz-
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stawione szeregi husarzy, wypadł na pola przed nimi.
Ruszył galopem w stronę wysokich płotów, widząc innych jeźdźców, podjeżdżających pod wrogie pozycje,
na pokuszenie okopanych Szwedów.
Gdy zbliżył się do linii pierwszych umocnień na jakieś sto kroków, coś w głębi serca podpowiedziało mu,
by zmienić kierunek jazdy. Odbił w lewo, po chwili
znowu w prawo, a potem jeszcze raz w lewo. Intuicja
go nie zawiodła. Kilka kul świsnęło w powietrzu, przecinając jego dotychczasowy tor jazdy. Szarpał wodze,
zmuszając konia do nagłych skrętów, coraz bardziej
zbliżając się do wrogich pozycji. Już widział blade
gęby szwedzkich muszkieterów, wyglądające trwożliwie zza płotów i parkanów lub z ziemnych okopów.
Wyciągnął pistolet i przegalopował wzdłuż umocnień,
ledwie kilkanaście kroków od nich. Minął się z innym
harcownikiem, który wykrzykiwał właśnie wiązankę
wyzwisk w stronę kryjących się nieprzyjaciół.
Nagle zobaczył podnoszącego się z okopu strzelca, przykładającego kolbę muszkietu do ramienia.
Szwed mierzył w jeźdźca, który dopiero minął Antka.
Gruszewski zaparł się w strzemionach, szarpnął wodze. Klacz wyhamowała nagle, a chłopak wyprostował rękę z pistoletem. Próbując utrzymać mierzącego
z muszkietu wroga na końcu lufy – co nie było łatwe
na grzbiecie wzburzonego wierzchowca – pociągnął
za spust, który stawił lekki opór. A potem zrobił coś,
do czego do śmierci nie przyznał się nikomu. Zamknął
oczy.
Poczuł szarpnięcie, a huk trochę go oszołomił. Chwilę później usłyszał, że szwedzki muszkiet także wypalił.
Ze strachem otworzył oczy i ostatkiem woli powstrzymał się przed przetarciem ich. Szwed, trzymając się za
krwawą ranę na wysokości serca, osuwał się właśnie na
kolana. Jego muszkiet upadł na ziemię, a harcownik,
który minął Antka chwilę wcześniej, odjeżdżał w dal
cały i zdrowy, oglądając się za siebie. Na jego twarzy
malował się wyraz podziwu i wdzięczności.
Antek pogonił konia; w samą porę, gdyż kilku innych Szwedów zerwało się już z miejsc, by pomścić
zabitego kolegę. Z bijącym sercem wrócił w kierunku
polskich szeregów, z których oddzieliły się właśnie
dwie chorągwie husarskie i kilka setek rajtarów. Wyglądało na to, że będą atakować okopanego wroga, ale
Antkowi nie było dane dzisiaj wziąć w tym udziału.
Przedostał się na tyły polskich linii, aż odnalazł Zygmunta. I chociaż duma go rozpierała, a żądza zebrania
pochwały z ust pana kusiła, zaniechał chełpienia się
swoim wyczynem, wiedząc, że i tak Sędzicki by mu
nie uwierzył. Antek od zawsze był marnym strzelcem,
a dzisiejsze celne trafienie nie mogło być niczym innym, jak tylko łutem szczęścia. A może to zasługa doskonałej broni?

30 IX 1626, POLSKI OBÓZ POD GNIEWEM

P

o wczorajszym nerwowym oczekiwaniu na ruch
wojsk Gustawa Adolfa i niemrawych, przerywanych
walkach, lub raczej podchodach, mających na celu wywabienie Szwedów z kryjówki, ten dzień przebiegał nad
wyraz spokojnie. Najeźdźcy z północy dalej siedzieli cicho jak mysz pod miotłą albo złodziej w składziku, a Polacy, zamiast dalej grać wrogowi na nosie, skupili się na
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budowie szańców. Usypano wały między Wisłą a tamą,
najeżono je płotami, palami i okopami. Wzmocniono też
pozycje na samym wale przeciwpowodziowym. Każdy,
kto nie miał zajęcia – poza panami braćmi, ma się rozumieć – oddelegowany został do pomocy.
Antek, choć szlachcic, także pomagał. Zgłosił się
na ochotnika do drążenia okopów i teraz, wylewając
siódme poty, przesypywał ziemię z miejsca na miejsce.
Jego ojciec zawsze powtarzał, że praca uszlachetnia,
i syn zgadzał się w tej kwestii z rodzicielem. W głębi
serca wiedział jednak, że szlachetnie urodzonemu nie
przystoi wygłaszać tak plebejskich tez, toteż zachował
słowa ojca w pamięci, ale nie przekazywał ich dalej,
robiąc z nich użytek wyłącznie dla siebie.
Słońce powoli chyliło się las, widoczny za polami
daleko na zachodzie, kiedy nadjechał Zygmunt Sędzicki w kompanii dwóch innych jeźdźców. Wszyscy
trzej podjechali do Gruszewskiego, który pospiesznie
zerwał z głowy czapkę, zauważywszy, kim jest jeden
z towarzyszy jego pana. Obok Sędzickiego jechał Tomasz Zamojski, wojewoda podolski i kijowski, dowódca koronnej chorągwi husarskiej. A zaraz za nim,
na smukłym karym ogierku, podążał młody chłopak,
być może rówieśnik Antoniego, którego twarz wydała
się Gruszewskiemu znajoma.
– To on? – odezwał się Zamojski, kierując pytanie
nie wiadomo do którego ze swoich towarzyszy. Antek,
choć spocony od ciężkiej pracy, momentalnie spocił
się jeszcze bardziej. Ręce zaczęły mu drżeć, aż o mało
nie wypuścił z nich czapki, którą miętosił nerwowo.
– On – odparł chłopak na czarnym koniu i uśmiechnął się. Antek rozpoznał ten uśmiech i odetchnął z ulgą.
Miał przed sobą harcownika, któremu ledwie dzień
wcześniej prawdopodobnie uratował życie. Gdyby
nie przeszkodził szwedzkiemu muszkieterowi w oddaniu celnego strzału, być może teraz ten przystojny
młodzieniec nie byłby taki zadowolony. O ile w ogóle
jeszcze zaliczałby się do świata żywych.
Zamojski zeskoczył z konia, rzucił wodze pachołkowi, który pojawił się nie wiadomo skąd. W ślad
za nim podążył jego młody towarzysz, a potem Zygmunt Sędzicki, zgrabnie zsuwając się z siodła bez
użycia rąk.
Wojewoda kijowski podszedł do Gruszewskiego
i spojrzał mu głęboko w oczy. Minę miał nieodgadnioną, usta zacięte, oczy chłodne. Lekki wiatr rozwiewał
mu czarną brodę. W końcu, w ciemnej gęstwinie coś
błysnęło. Zamojski uśmiechnął się szeroko, rozłożył
ręce i uściskał Antoniego, oszołomionego jak sarna po
wystrzale z armaty.
– Dziękuję, waszmość, w imieniu moim, jak i tutaj obecnego Wojciecha Sobolewskiego, pocztowego
mojego, ucznia i wiernego przyjaciela, za ocalenie go
przed zdradziecką szwedzką kulą – odezwał się. – Boleję co prawda nad tym, żeś nie pochwalił się panu
Zygmuntowi swoim wyczynem, wszak dzielić się
dobrymi wieściami to nie wstyd, a wręcz obowiązek.
Tym niemniej, doceniam twoją skromność i po stokroć
dziękuję.
Antek zaniemówił. Uśmiechnął się tylko, nie mogąc wydusić słowa. Wojciech Sobolewski uścisnął mu
prawicę i także podziękował, aczkolwiek tylko niemym skinieniem głowy. Jego pan zdążył już powiedzieć wszystko, co trzeba.
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– Myślę – mówił dalej Tomasz Zamojski – że to się
nie godzi, by szlachcic pracował jak chłop przy najgorszych robotach. Ktoś taki jak waść z pewnością przyda
się nam gdzie indziej. Wojtek suszy mi głowę, bym puścił go na nocny patrol pod zamek. Nie mogę mu tego
odmówić, ale wolałbym, by miał u boku kogoś pewnego.
Wojtek też ślachcic, jako i waść, dlatego od razu pomyślałem o tobie, drogi panie Gruszewski. Czy przyjmiesz
propozycję towarzyszenia mu w tym zadaniu?
Antoni, wciąż oszołomiony, pokiwał głową. Zamojski zaśmiał się gromko, a potem przyjacielskim
gestem poklepał go po głowie i zmierzwił czuprynę
jak małemu chłopcu.

NOC Z 30 IX NA 1 X 1626, GNIEW

O

krążali miasto już trzeci raz tej nocy. Towarzyszyło im dwóch piechurów z pułku Zamojskiego – Michał i Mieszko, synowie chłopów, co dało się poznać
po jednym spojrzeniu na ich ogorzałe twarze i wielkie
dłonie. Wojciech występował w charakterze dowódcy,
a Antek szedł u jego boku niczym adiutant. Poruszali
się pieszo, gdyż teren wokół miasta był bardzo zróżnicowany, a konie po ciemku mogły przynieść więcej
szkód niż korzyści.
Antek zaczynał żałować, że nie odmówił udziału
w tej nocnej eskapadzie, chociaż wiedział, że naraziłby się tym na śmieszność i mógłby śmiertelnie obrazić pana Zamojskiego. Patrol ciągnął się monotonnie
jak nurt Wisły, był nudny niczym marudzenie starych
przekupek i potwornie męczący. Po całym dniu ciężkiej pracy Gruszewski ledwie już powłóczył nogami.
Na domiar złego Wojtek Sobolewski okazał się milczkiem, odzywał się tylko zapytany, a Antek nie lubił
ciągnąć ludzi za język. Początkowo ucieszył się, że
w końcu trafiła mu się szansa na zawarcie ciekawej znajomości, ale jego złudzenia szybko się rozwiały. Sobolewski traktował patrol jak życiową misję, nasłuchiwał
każdego szmeru, co i rusz wydając rozkaz zatrzymania
się, by zbadać niepokojący szelest liści lub sprawdzić,
czy pohukująca sowa naprawdę była tylko nocnym ptakiem, a nie udającym go szwedzkim szpiegiem.
Noc była pogodna, dlatego mogli pozwolić sobie
na marsz bez dodatkowego światła. Wojciech zrezygnował z pochodni, chcąc dzięki temu zbliżyć się bardziej do miejskich murów, które tej nocy także były
niemal nieoświetlone, odcinając się czarnym blokiem
od oprószonego gwiazdami granatu nieba.
Wreszcie, kiedy Antek zaczął już walczyć z opadającymi powiekami i plączącymi się nogami, ich uszu
dobiegł dźwięk, zupełnie niepasujący do odgłosów
nocy. Usłyszeli stłumiony metaliczny szczęk, potem
cichy, przeciągły zgrzyt przechodzący w pisk. Po kilku chwilach ciszy, zgrzyt powtórzył się, aż w końcu
usłyszeli trzask – jakby zamykanej ciężkiej furty.
Antek i Wojtek spojrzeli po sobie. Od razu zrozumieli, że dźwięk dobiegł od strony niedalekiej bramy
miejskiej, do której się właśnie zbliżali. Gruszewskiemu w okamgnieniu odeszła ochota na spanie, a na twarzy Sobolewskiego pojawił się szeroki uśmiech. Wyjął
zza pasa pistolet, gestami nakazał swoim towarzyszom
zachowanie ciszy, po czym wskazał na zarośla przy
drodze.
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W BITEWNYM ZGIEŁKU
Po krótkiej chwili ich oczom ukazały się trzy postaci, zmierzające ścieżką od strony bramy. Nietrudno
było stwierdzić, że to sami mężczyźni – poruszali się
sztywno, choć dało się zauważyć, że stąpają ostrożnie
i czujnie. Kilka uderzeń serca później znaleźli się na
tyle blisko ukrytych w zaroślach Polaków, by ci mogli
się im przyjrzeć.
Mężczyźni ubrani byli w proste portki, koszule
i lekkie kożuszki, a na głowach mieli podszyte wyliniałym futrem czapki. Niewprawiony obserwator mógłby
wziąć ich za zwykłych chłopów lub w ostateczności
ubogich mieszczan, ale Gruszewskiemu do tego wizerunku nie pasowały zacięte gęby, typowe dla zawodowych żołdaków, na dodatek udekorowane identycznie
przystrzyżonymi bródkami szwedzkich muszkieterów.
Rzuciły mu się też w oczy wiszące przy pasach nieznajomych identyczne sztylety, w dziwny sposób niepasujące do wizerunku typowego chłopa, a raczej typowe
dla jednakowo wyekwipowanej armii.
– Szwedzi – Antek szepnął do Sobolewskiego,
a ten pokiwał głową, dając do zrozumienia, że i on wypatrzył niepokojące szczegóły.
– Zaraz się przekonamy.
Wojciech dał sygnał Michałowi i Mieszkowi, by
przekradli się na drugą stronę drogi. A potem, gdy trzej
obcy mężczyźni zbliżyli się do ich kryjówki na jakieś
cztery kroki, krzyknął:
– Bli! Vem där?
Chociaż Antek nie zrozumiał słów, domyślił się
ich znaczenia. Gdyby nie wiedział, że Sobolewski jest
jego rodakiem, mógłby przysiąc, że słowa te wypowiedział rodowity Szwed. Co jednak najważniejsze, idący
ścieżką od miasta mężczyźni, zatrzymawszy się nagle
zgodnie z poleceniem, najwyraźniej dali się nabrać,
gdyż jeden z nich odpowiedział niepewnie:
– Vänner!
– Ja wam dam przyjaciół, ścierwa! – ryknął Sobolewski, szarpnął Gruszewskiego za ramię, a potem wyskoczył z zarośli na drogę. Pistolet wymierzył w najbliższego ze Szwedów, a wszyscy trzej momentalnie
zbaranieli. Antek skoczył w ślad za towarzyszem.
– Händer! Upp!
Szwedzi nie posłuchali. W jednym momencie odzyskali kontrolę nad zesztywniałymi z zaskoczenia
ciałami i runęli wprost na Antka i Wojtka.
Sobolewski wypalił, trafiając pierwszego z wrogów w pierś. Antek nie zdążył pociągnąć za spust,
gdyż jeden z pozostałych przeciwników wpadł na niego i odepchnął mocno. Chłopak siadł ciężko na ubitej
ścieżce, a pistolet wypadł mu z ręki. W tym samym
momencie z boku zahuczały dwa wystrzały z karabinów. Gruszewski poczuł, jak jedna z kul przelatuje
kilka cali nad jego głową. Przeżegnał się błyskawicznie, dziękując jednocześnie Najświętszej Panience
i uciekającemu Szwedowi, który niechcący zepchnął go
z linii strzału.
Wojtek, którego drugi z uciekinierów również odepchnął na bok, krzyczał coś do Michała i Mieszka. Antek, najszybciej jak mógł, zebrał się z ziemi i popędził
za zbiegami, którzy niemal już zniknęli w mroku nocy.
Sobolewski biegł u jego boku.
Droga była nierówna, poznaczona koleinami od
kół wozów, ale obaj pędzili ile sił, nie chcąc stracić
z oczu biegnących przed nimi Szwedów. Młodzieńcza
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siła i upór dały im przewagę i po chwili zbliżyli się do
uciekających. Wojtek rzucił się szczupakiem na jednego z nich, powalił na ziemię i zwarł w uścisku. Antek
jeszcze kilka kroków biegł za drugim muszkieterem,
gdy nagle jego noga, zamiast oprzeć się na równej powierzchni, wpadła w pustkę głębokiej koleiny. Poleciał
do przodu, wyrzucił przed siebie ręce... i przypadkiem
zdołał ucapić się buta szwedzkiego uciekiniera, który
stracił równowagę i upadł razem z nim! Obaj zaczęli
gramolić się z ziemi, Szwed kopał, a Antek próbował
nie wypuścić go z rąk. Już prawie zdołał przeczołgać
się i przygnieść wroga swoim ciężarem, gdy jego uszu
dobiegł zduszony okrzyk pełen trwogi. Obejrzał się
przez ramię, ignorując spadające na całe ciało kopniaki, i dostrzegł, że Szwed, z którym zmagał się Sobolewski, zdołał dobyć zza pasa nóż i teraz obaj siłują się
z zaciśniętymi pięściami, a uwięzione w uścisku ostrze
niebezpiecznie balansuje pomiędzy ich ciałami.
Antek nie zastanawiał się. Pozwolił swojej zdobyczy wyrwać się i odbiec w noc, a sam popędził na pomoc towarzyszowi. W ostatniej chwili odbił się od ziemi, wystawił do przodu nogi i całym impetem kopnął
walczącego Szweda w bok. Mężczyzna momentalnie
zwiotczał, puścił sztylet i skamląc żałośnie, zwinął się
w kłębek, a Wojtek odrzucił na bok ostrze, które zdołało już lekko drasnąć go w policzek.

1-2 X 1626, POLSKI OBÓZ POD GNIEWEM
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olejny dzień nie przyniósł wyraźnego postępu
w tej rozciągniętej w czasie bitwie. Król Polski, chcąc
sprowokować Szwedów do walki, odwołał oddziały
oblegające miasto, lecz mimo to wciąż nie odbyła się
bitwa z prawdziwego zdarzenia. Szwedzi spróbowali ataku między Wisłą a wałem, lecz natknęli się na
umocnienia, które Gruszewski własnoręcznie pomagał
budować. Później, jedyne większe starcie, które przyniosło Polakom znaczące straty, odbyło się na samym
wale, gdy Szwedzi po kryjomu zdołali dostać się na
pozycje wojsk Zygmunta III i uderzyć na jego wojska
z zaskoczenia. Atak został jednak odparty, a Szwedzi
powrócili do swego warownego obozu w Gronowie.
Pojmany nocą Szwed zaparł się i przez cały dzień
nie pisnął ani słowa. I chociaż zajął się nim najlepszy
z królewskich mistrzów kaźni, to dopiero poniewczasie udało się wycisnąć z więźnia zeznania. Okazało
się, że spotkani przez Gruszewskiego i Sobolewskiego Szwedzi zostali wysłani z Gniewu z informacją dla
króla Gustawa Wazy, mówiącą, iż miasto jest na skraju
upadku – bez zapasów jedzenia, wody i woli dalszego
oporu. Wiadomość ta została poznana dopiero dnia następnego, ale było już za późno, by ją wykorzystać.
Gdy bowiem obóz polski w nocy z pierwszego na
drugi października siedział jak na szpilkach, obawiając
się zaskoczenia i skrytobójstwa, Gustaw Adolf wykazał
się sprytem i wykorzystał zwolnione przez jego krewniaka Zygmunta pozycje. Omijając polskie szranki wodami
Wisły, ciemną nocą dostarczył łodziami do gniewskiego zamku zapasy. Wymienił też strudzoną oblężeniem
załogę warowni, niwecząc tym samym wszelkie szanse
na wzięcie miasta siłą. Antek podejrzewał, że to Szwed,
którego wypuścił z rąk, zdołał dotrzeć do swojego króla i przekazać wiadomość, ale nie podzielił się swymi
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KU CYWILIZACJI WIEDZY
przypuszczeniami z nikim. Szczęśliwie pan Sędzicki – który, dowiedziawszy się o zaopatrzeniu Gniewu,
zmierzył Gruszewskiego chmurnym spojrzeniem – był
na tyle miły, by nie komentować tego zdarzenia.
W końcu, drugiego października, król Zygmunt
Waza wydał rozkaz odwrotu i wymarszu, uprzednio dając jeszcze Szwedom ostatnią okazję przyjęcia walnej
bitwy. Ci jednak nie skorzystali z propozycji, siedzieli
dalej okopani w Gronowie, a tymczasem, pod osłoną
rozstawionych na polach szeregów polskiej armii, tabory opuściły polski obóz, kierując się na północ. Za
nimi podążyło wojsko, trochę mniej liczebne niż dwa
tygodnie wcześniej, lecz o wciąż niezaspokojonym
apetycie na prawdziwą walkę. Lecz – mimo wszystko
– odchodzące jako zwycięzcy.

GRZEGORZ WOLIŃSKI

Datki pieniężne
Ulryka von Jungingen
dla kościoła
w Piasecznie

3 X 1626, OKOLICE TCZEWA
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– na cóż nam były te zmagania i zabawa w kotka
i myszkę pod Gniewem, waszmość? – zapytał Gruszewski, gdy zsiedli z koni w obozie, kilka kilometrów
od Tczewa.
– Jak to, na cóż? Zdajesz sobie sprawę, gdzie teraz
jesteśmy, panie Gruszewski? – Sędzicki odpowiedział
pytaniem na pytanie. Antek zmilczał, gdyż zwyczajnie nie miał pojęcia. Pomorze było dla niego krainą
równie nieznaną jak Kitaj czy afrykańskie pustynie.
– Ledwie o rzut kamieniem stąd leży miasto, Tczew.
A Tczew jest na północ od Gniewu. Takoż i Gdańsk.
Gustaw Adolf został na południu, zakopany w Gronowie jak spiżarka z zapasami na zimę. Stoimy mu na
drodze do głównego celu, a to jest dla nas najważniejsze. Odnieśliśmy zwycięstwo.
– Zwycięstwo? – Antek zdawał się niezbyt przekonany. – Przecież straciliśmy wielu towarzyszy, nie
odzyskaliśmy Gniewu, nie rozgromiliśmy Gustawa!
Jakże to, zwycięstwo?
– A tak to, zwycięstwo – odparł Zygmunt bez wahania. W jego głosie słychać było pewność i dumę. – To
prawda, że Gustaw Adolf też na swój sposób odniósł
sukces, gdyż nie stracił Gniewu. – Sędzicki zgrzytnął
zębami. – Ale na wojnie nie liczy się tylko rozbijanie
armii, zdobywanie miast, liczenie łupów. Czasem istnieją cele ważniejsze, strategiczne. I musimy tylko pamiętać, by zachować pamięć o naszym zwycięstwie,
bo historia lubi rządzić się swoimi prawami i często
bywa niewdzięczna. O twoich aktach poświęcenia,
mój panie Gruszewski, niebawem nikt już pamiętał
nie będzie. Wiem, że to przykre i niesprawiedliwe, ale
czyny jednostki, młodego, nikomu nieznanego wojaka, odejdą w zapomnienie, chociaż ja wdzięcznym ci
pozostanę, tak samo jak i Wojciech Sobolewski, gdyż
obu nas od śmierci zdołałeś ocalić. Jego nawet po dwakroć. Jednak zwycięstwo wojsk najjaśniejszego pana
Zygmunta III nad szwedzkim najeźdźcą Gustawem
Adolfem musi zostać wyryte na kartach historii i tylko w naszych rękach leży to, jakimi słowami zostanie
spisane. Musimy nieść wieść o naszym zwycięstwie,
pielęgnować ją, przekazywać potomnym, by w przyszłości pamiętano, jak było naprawdę i by ktoś nie
uznał naszych starań za porażkę. Pamiętaj, waść: to
my tworzymy historię, a nie ludzie, którzy będą nas
wspominać w kronikach za setki lat.
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księdze skarbowej kasy wielkiego mistrza
Zakonu Krzyżackiego z lat 1399-1409,
(wydanej przez Ericha Joachima w 1896 r.)
znajduje się kilka zapisek, dotyczących przekazywania
datków pieniężnych kościołowi pw. Narodzenia NMP
w Piasecznie1. Pochodzą one z lat 1408-1409, z czasów
urzędowania Ulryka von Jungingen. Pierwszą darowiznę przekazano pomiędzy 18 a 21 sierpnia 1408 roku.
W zapisce podskarbiego czytamy: (...) item 4 scot of
tofel zum Peesk unser lyben frauwen2. Dowiadujemy
się z niej, że wielki mistrz przekazał cztery skojce3 na
tabliczkę wotywną do kościoła w Piasecznie, naszej
kochanej Pani (chodzi o NMP). W zdaniu uderza niezwykły pietyzm, odnoszący się do maryjnego wezwania
kościoła. Warto również dodać, że NMP była patronką
Zakonu Krzyżackiego. Tabliczki wotywne fundowano
dla uproszenia łask, lub jako dziękczynienie za wysłuchane prośby, jako akty ślubowania, bądź wyrzeczenia. Były materialnym świadectwem dowodu kultu
świętego/świętej w danym miejscu4. Następna zapiska
w księdze dotyczyła sąsiedniego Gniewa: (...) Mewa item
2 skot of dy tofel sinte Jorgen zur Mewa. item 2 scot
den schulern5. Wynika z niej, że dwa skojce wielki mistrz
ofiarował na tabliczkę wotywną do kościoła przyszpitalnego pw. św. Jerzego6 oraz, że darował dwa skojce gniewskim uczniom. Prawdopodobnie Piaseczno i Gniew znalazły się na jego powrotnym szlaku z inspekcji, jaką odbył
w południowych komturstwach państwa krzyżackiego7.
Kolejne datki pieniężne dla kościoła w Piasecznie,
pochodzą z 1409 roku, najprawdopodobniej z tego samego miesiąca (początek października). Zakon wtenczas był już w stanie wojny z Królestwem Polskim,
zatem są one związane prawdopodobnie z przejazdem
wielkiego mistrza wraz z wojskiem z Malborka do
Świecia (przez Gniew – Piaseczno – Nowe)8. Pierwsza zapiska podskarbiego głosi: (...) item 1 fird. zum
Pesk zur kirchen9. Jest ona ogólna. Wynika z niej, że
dla kościoła w Piasecznie przekazano kwotę wynoszącą jeden wiardunek, co równało się sześciu skojcom.
W takim przypadku trzy skojce mogły przypaść plebanowi, a trzy dla vitricusa10. Kolejne zapisy brzmią następująco: (...) item 2 scot. zum Pesken uf den alter.
(...) item 3 sch. do selbigest in den stok11. Dowiadujemy się z nich, że z kasy wielkiego mistrza przekaza-
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KRZYŻACKIE DONACJE

Kościół pw. Narodzenia NMP w Piasecznie
Fot. Jacek Cherek

no ponadto dwa skojce na ołtarz (alter), do kościoła
w Piasecznie12 oraz, że trzy szelągi wielki mistrz polecił wrzucić do kościelnej skarbony (stok).
Reasumując, ze wspomnianej księgi skarbowej
zakonu z lat 1399-1409, posiadamy cztery wzmianki
odnoszące się do przekazywania datków pieniężnych
kościołowi w Piasecznie, bądź to na konkretnie podane cele: tabliczka wotywna, na ołtarz, bądź ogólne. Ich
wartość nie jest wygórowana – jeden wiardunek, cztery-dwa skojce, kilka szelągów. Dla porównania roczny
niski czynsz z małej karczmy wiejskiej wynosił piętnaście skojców. Wszystkie darowizny pochodzą z czasów wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen13, o dziwo z czasów urzędowania jego poprzednika, Konrada
von Jungingen (1393-1407) w księdze skarbowej nie
odnotowujemy darowizn dla piaseckiego kościoła14.

Hipotetycznie Konrad von Jungingen mógł, w latach
1399-1407, nie przejeżdżać ze swym orszakiem przez
Piaseczno(?). Z kolei biorąc pod uwagę ilość datków pieniężnych Ulryka von Jungingen dla kościoła
w Piasecznie z lat 1408, a zwłaszcza 1409, można
założyć, że świątynię tę wielki mistrz mógł nawiedzić tak w czasie przeprowadzanej inspekcji po kraju (1408), jak i już w czasie prowadzonych działań
militarnych w 1409 roku, związanych z tzw. wielką
wojną 1409-1411. Być może świątynia piasecka, biorąc pod uwagę ilość darowizn z 1409 roku – trzy, cieszyła się jego względami. Czy jednak jego darowizny
nie były dyktowane pobudkami politycznymi (wojną
z Królestwem Polskim i nadchodzącym nieuchronnym
starciem z Jagiełłą), a tym samym ideologicznym oddziaływaniem na społeczeństwo?15.

Przypisy:
1

2
3

4

5
6

Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409 (dalej:
Tresslerbuch), hrsg. E. Joachim, Königsberg 1896, s. 499, 580. Odnośnie wybudowania kościoła w Piasecznie: G. Woliński, W sprawie piaseckiej inskrypcji, [w:] „Kociewski Magazyn Regionalny”,
nr 85, 2014, s. 17 i n. (tam dalsza literatura).
Tresslerbuch, s. 499, w. 31-32.
1 grzywna (ok. 180 gram srebra) = 4 wiardunki = 24 skojce = 60
szelągów = 720 fenigów.
Cyt. za M. Radoch, Tabliczki wotywne wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego Konrada i Ulryka von Jungingen dla kościołów
w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 13991409), [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy. Studia z dziejów średniowiecza nr 10, pod red. B. Śliwińskiego, Malbork 2004, s. 163164, s. 166 i n.n.
Tresslerbuch, s. 499, w. 32-33.
O gniewskim przyszpitalnym kościele św. Jerzego, zob. J. Wiśniewski, Parafia Gniew w XVI-XVIII w. (wg protokołów wizytacji bisku-

16

7
8

9
10

11
12

13
14
15

pich), Olsztyn 2011, s. 49-51 (tam źródła i literatura). Już w 1598
roku wg wizytacji biskupiej, wspomniana świątynia była całkowicie
opustoszała (ecclesie plane desolata), zob. Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae…, ed. S. Kujot, „Fontes” TNT, t. 2, Toruń 1898,
s. 425. Jego dzieje, wymagają niewątpliwie osobnego opracowania.
Zob.: Tresslerbuch, s. 498-499.
O takowym posunięciu militarnym Ulryka von Jungingen, zob.
Wojny Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411,
Malbork 2010, s. 140-141 przyp. 109 (tekst S. Jóźwiaka).
Tresslerbuch, s. 580, w. 21.
Niemniej jednak pewności nie mamy. O instytucji vitricusa, zwanym także kirchenstiffatern, zob. Encyklopedia Katolicka, t. 20,
Lublin 2014, s. 722 i n. (tam dalsza literatura).
Tresslerbuch, s. 580, w. 40-41.
Niska wartość tej ofiary (2 skojce), daje przypuszczenie, że mogła
ona dotyczyć tylko świec do ołtarza(?).
I zostały wypłacone z jego polecenia.
Ibidem, s. 638; M. Radoch, Tabliczki wotywne…, s. 166-169.
Por. M. Radoch, op.cit., s. 169.

KMR

Wydarzyło się 90 lat temu
Tydzień z życia Kociewia w 1926 roku

Chyba każde pokolenie wyraża przekonanie o wyjątkowości swoich losów i miejsca w historii.
Gdy jednak za sprawą różnego rodzaju artefaktów historii cofamy się do czasów naszych przodków, dostrzegamy, iż nasze bolączki często nie odbiegają od tych, które ich trapiły. Wyobrażenie
o ich ekstraordynaryjności znika. Przy pomocy kilku wybranych fragmentów notatek prasowych
chcemy ukazać Czytelnikom jak wyglądało życie naszych pradziadów w jeden majowy tydzień
1926 roku. Ich zwykłą, niezwykłą codzienność.

17 maja
Temperatura + 16,8, minimum + 13,8, maksimum
+ 19,0. Wiatr: S. Stan pogody: pogodnie. Stan wody
na Wiśle z dnia 17.5.1926 r.: Zawichost + 127, Warszawa + 172, Płock + 168, Toruń + 219, Fordon + 224,
Chełmno + 223, Grudziądz + 252, Korzeniewo + 285,
Piekło + 232, Tczew + 224, Einlage + 222, Schiewenhorst + 238. („Słowo Pomorskie”, 18 V 1926 r.).
18 maja
STAROGARD. (Osobista) Nauczyciel Hoppe ze
Starogardu – Chełmno zdał egzamin z muzyki i śpiewu
w Lwowie przed komisją egzaminacyjną dla nauczycieli w szkołach średnich i seminariach. („Gazeta
Gdańska”, 18 V 1926 r.).
19 maja
GNIEW. W rejestrze handlowym wpisano firmę:
Skład Bławatów i Konfekcji, Antoni Gruszczyński
w Gniewie („Słowo Pomorskie”, 19 V 1926 r.).
TCZEW. Wczorajszy pożar, o którym krótko wspomnieliśmy wybuchł w szczycie domu p. Zastępowskiego na Czyżykowie z przyczyn dotąd nie stwierdzonych. Zanim przybyła straż pożarna zdołano ogień
przy pomocy kilku strażaków i policji ugasić. („Dziennik Tczewski”, 19 V 1926 r.).
20 maja
PELPLIN. Egzamin wstępny do progimnazjum
odbędzie się w sobotę 26 czerwca o godzinie 9 przed
południem. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor zakładu
ks. dr. Teichert, najpóźniej do 15 czerwca, osobiste
zgłoszenia niekonieczne, wystarczą listowne. Kto
w następstwie nie otrzyma odpowiedzi, może się
z chłopcem stawić na egzamin. Do każdego zgłoszenia trzeba dodać na odpowiedź kopertę z dokładnym
adresem nadawcy. („Gazeta Gdańska”, 20 V 1926 r.).
PELPLIN. Politechnika lwowska przyznała panu
Janowi Fijałkowskiemu, nadleśniczemu państwowemu w Pelplinie w uznaniu jego działalności wybitnej
w dziedzinie gospodarstwa leśnego, stopień akade-
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micki „inżyniera – leśnika”. („Słowo Pomorskie”,
20 V 1926 r.).
21 maja
TOPÓLNO, pow. świecki. (Poświęcenie dzwonów). Dn. 9 bm. obchodziła parafia nasza uroczystość
poświęcenia dzwonów. Ceremonię przy poświęceniu odprawił ks. proboszcz Gregorkiewicz w asyście
ks. kapelana z Zakładu SS Pasterek. Jako chrzestni:
p. Augustyn Ledziński z Topólna i p. Franciszek Raniszewski z Rudek. Pierwszy dzwon waży 10 ˝ ctr., drugi
3.45 ctr. („Głos Pomorski”, 21 V 1926 r.).
SKARSZEWY. (Kradzież w kościele). Kilka dni
temu została skarbonka przy figurze św. Antoniego
w kościele tutejszym ponownie otwarta przez złodziei
i obrabowana. Sprawców świętokradztwa dotąd nie zdołano wykryć. („Goniec Nadwiślański”, 21 V 1926 r.).
22 maja
NOWE. W ub. piątek pod wieczór wybuchł pożar
w domu piekarza Nikodema i to na poddaszu, gdzie
właśnie spało trzech uczni piekarza. Dwóch uratowano, trzeci 16-letni natomiast uległ zaczadzeniu („Słowo Pomorskie”, 22 V 1926 r.).
TCZEW. Maturzyści. Na skutek odbycia w dn. 14
i 15 bm. egzaminów dojrzałości, komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem naczelnika wydziału szkolnictwa średniego Pomorskiego Kuratorium Szkolnego
p. Świderskiego przyznała świadectwo dojrzałości abiturientom miejscowego gimnazjum żeńskiego. („Gazeta Gdańska”, 22 V 1926 r.).
23 maja
Odstrzał dzików. Amatorów myśliw. zlecam dowolny odstrzał dzików na maj. 4000 mg. granicz.
z lasami państw. Locum zalew. w tut. szkole. Łaskawe
zgł. Czajkowski Płochocin poczta i stacja kol. Warlubie Pomorze. („Słowo Pomorskie”, 23 V 1926 r.).
Oprac. Piotr Kajzer,
Marcin Kłodziński
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BADANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

KATARZYNA LASKOWSKA

Pośród nas – nawoływanie do dialogu
nia 26 lutego 2016 roku miało miejsce pierwsze
spotkanie w ramach seminarium otwartego, które poświęcone było aktywności literacko-plastycznej twórców związanych z Pomorzem. Zorganizowane przez wykładowców Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego – Mirosławę Modrzewską,
Stanisława Modrzewskiego, Grażynę Tomaszewską
i Feliksa Tomaszewskiego – seminarium zatytułowane
„Pośród nas” odbywać się będzie cyklicznie, co dwa
tygodnie w piątki.
Gośćmi inicjującego spotkania byli artystka
plastyczka Zofia Sumczyńska oraz poeta, prozaik
i podróżnik Andrzej Grzyb. Piątkowe popołudnie zainaugurowała wystawa obrazów Sumczyńskiej. Dzieła, pochodzącej ze Starogardu Gdańskiego malarki
i witrażystki, emanują ciepłem i spokojem. Subtelność oraz miękkość linii zestawiona z żywą plamą
barwną sprawiają wrażenie malarskich wizji sennych.
Oniryzm i baśniowość – przypominająca płótna Henriego Rousseau – w połączeniu z iście Chagallowską
lekkością zapełniają obrazy Sumczyńskiej. Kolor na
płótnach starogardzkiej artystki jawi się jako miara
przestrzeni, z feerii barw wyłania się malarski światoobraz. Łagodność, subtelność, jasność i swego
rodzaju blask legitymizują wrażliwość Sumczyńskiej, znajdującą wyraz zarówno w cyklu Smoki, jak
i w cyklu Dialog z mistrzem, gdzie partnerem pla-

D

stycznej rozmowy są dla niej dzieła Leonarda da Vinci
i Rafaela.
Wystawa baśniowych, sensualnych obrazów niezwykle skromnej i delikatnej plastyczki stanowiła
semantyczno-artystyczną ramę dyskusji na temat
twórczości Andrzeja Grzyba – pisarza z pogranicza kaszubsko-kociewskiego-borowiackiego. Dobór postaci
i dobór wypowiedzi artystycznych nie jest przypadkowy. Artystów łączy bowiem umiejętność patrzenia
na ludzką codzienność, wyobraźnię, kulturę w sposób,
dzięki któremu wyzwala się je z jednowymiarowego
istnienia, naznacza gęstością i wyjątkowością.
Andrzej Grzyb to poeta pogranicza. Dzieciństwo
spędził w Złym Mięsie na Kociewiu, z czasem zamieszkał w Czarnej Wodzie. Artysta ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Jako poeta
debiutował – w ramach prezentacji twórczości członków akademickiego Klubu „Pomerania” – „Pieśnią
o chacie”. Był współtwórcą i redaktorem „Litterariów”
– literackiego pisma studentów UG, które odegrało
ważną rolę w kształtowaniu ówczesnego środowiska młodych pisarzy Wybrzeża. W 1974 roku zdobył
pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim „Kandelabr”, organizowanym przez UG. W 1975 ukazała się
jego pierwsza książka poetycka Skrajem lasów.
W biografię i twórczość Andrzeja Grzyba wprowadził zebranych prof. Marek Adamiec. Zwrócił uwagę

Swoją twórczość prezentuje Zofia Sumczyńska
Wszystkie fot. Michał Majewski
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Prof. Marek Adamiec omawia twórczość Andrzeja Grzyba

na obecną w tym pisarstwie epifaniczność (przede
wszystkim epifanię miejsca), która równocześnie nie
łagodzi drastyczności czy okrucieństwa świata. Omawiając twórczość autora Pejzażu okolicznego, odwołał
się do metafory okna, która (które) w poezji Grzyba
jest znakiem otwartości na świat oraz znakiem dialogu z Innym. Według prof. Adamca Andrzej Grzyb
jest człowiekiem budującym swój świat na kulturowych obrzeżach, jest eksploratorem – zwracają na to
uwagę już tytuły książek poety – rzeczywistości nie
tylko kociewsko-borowiacko-kaszubskiego pogranicza. Owe obrzeża, skraje, marginesy – przywołajmy
wypowiedź Krzysztofa Kuczkowskiego o tym, że centrum Andrzeja Grzyba znajduje się na peryferiach, na
pograniczu – odgrywają szczególną rolę w myśleniu
twórcy. Grzyb otwarcie neguje etnocentryzm, kiedy
on ogranicza, zamyka, dzieli, nie dopuszcza do głosu
marginesów, obrzeży, likwiduje dialog. I dlatego profesor Adamiec podkreślał, że Grzyb nie jest wpisany
w jedną, konkretną przestrzeń, że jest u siebie wszędzie, że jego miejsce znajduje się tam, gdzie czuje się
dobrze. Dowodem może być książka Łososie w krainie
niedźwiedzi – literacki reportaż z „wędkarskiej podróży” na Alaskę z 2004 roku.
Problematyka obrzeża, pogranicza, skraju rozpoczęła dyskusję poświęconą głównie Pomorzu,
o którym Grzyb powiedział: „Pomorze jest obowiązkiem intelektualnym”. Podkreślał, że w refleksji nad
światem Pomorza konieczna jest uważność i głęboka
świadomość historyczna. Pomorze nie jest zagadnieniem łatwym, bo jest miejscem tajemniczym, miejscem nagromadzenia szczególnego typu problemów
i konfliktów, niemożliwych do prostych rozstrzygnięć.
Może właśnie poczucie odpowiedzialności za tę przestrzeń zadecydowały o karierze politycznej Grzyba.
Autor Miejsc na ziemi i innych drobiazgów został
w 2007 roku wybrany senatorem RP, ale zatrudnień
literackich nie porzucił. Usiłował godzić pracę zawodową i działalność społeczną z pracą literacką. Jak
mówił: „rano jestem nauczycielem, burmistrzem, senatorem, wieczorem – piszę wiersze”.
Problematykę historycznych, ideologicznych i socjologicznych przemian dotykających Pomorza poruszył Grzyb w powieści Jan Konrad – siedem żywotów
i prawdziwa śmierć (2006). Aktualnie pracuje nad
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Andrzej Grzyb

obrazem pomorskich przemian ukazanym z kobiecego punktu widzenia (Ana). Zapytany, czy pomysły na
fabułę czerpie z własnych doświadczeń, pisarz odpowiedział, że pomysłów nie można oderwać od rzeczywistości, ale dodał, że prezentowane w powieści fakty
podlegają głębokiej fabularyzacji.
Do tej pory Andrzej Grzyb wydał ponad 40 książek. Są wśród nich zbiory wierszy, zbiory opowiadań
i miniatur literackich, utwory dla dzieci i młodzieży,
oryginalne książki kucharskie, ale też albumy fotograficzne połączone ze specyficznymi dla tego twórcy podróżniczymi relacjami. Odwołując się do słów Saula
Bellow’a, który wierzył, iż w trudzie powszechności
i codziennym cierpieniu zdarzają się wyspy szczęśliwe, zdradził kilka osobistych enklaw szczęścia. Jedną
z nich jest dla Andrzeja Grzyba sztuka pisania, stanowiąca pewien rodzaj tajemnicy. W sztuce może z bliska przyjrzeć się nurtującym go problemom; sztuka
pozwala mu utrwalić w słowie tajemnicę codzienności, odkryć wielowarstwowość świata, w tym i jego
pograniczność, nieokreśloność.
Pisząc wiersz na skraju dnia Andrzej Grzyb otwiera
swoje literackie okno, w którym spotyka się Człowiek,
Miejsce i Historia. Takim oknem okazało się również seminarium „Pośród nas”. Już pierwsze spotkanie dowodzi,
jak istotne są bezpośrednie kontakty z twórcami, którzy
uczestniczą w dialogu przestrzeni, człowieka i sztuki.
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

HALINA RUDKO

Życie zamknięte w strofach
iejska Biblioteka Publiczna w Tczewie po
raz kolejny zamieniła się w świątynię poezji.
Stało się tak za sprawą promocji najnowszego tomiku poezji pióra Kazimierza Szymanowskiego
– „Świat bez glancu”. To już piąte zaproszenie tego nietuzinkowego autora – wielokrotnie docenianego poety
(w tym m.in. „Kociewskim Piórem”), zawodowo kierowcy Urzędu Miejskiego w Tczewie – do jego niezwykłego, prywatnego świata, zamkniętego w liryce.
Najnowsze – miejmy nadzieję, że nie ostatnie
– dzieło Kazimierza Szymanowskiego stanowi swojego rodzaju uzupełnienie jego poprzednich prac
– „Myśli skłębionych”, „W drodze do domu”, „Wśród
swoich”, „Parkingowych przemyśleń”. Wszystkie one
tworzą swoistą drogę, poetycką ścieżkę autora, o której m.in. mówił prof. Tadeusz Linkner, rozpoczynając
liryczną wieczornicę w tczewskiej książnicy.
W dalszej jej części niełatwe zadanie padło na
uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie,
laureatów konkursów recytatorskich. Musieli oni
przedstawić bardzo licznie zebranym gościom,
wśród których znaleźli się przedstawiciele władz
miejskich, z prezydentem Tczewa Mirosławem Po-
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błockim na czele, fragmenty najnowszych wierszy
naszego poety, jego bardzo osobistych przemyśleń.
Należy przyznać, iż udało się im to po mistrzowsku.
Szczególny ton tym melodyjnym recytacjom nadała
oprawa muzyczna przygotowana przez Annę, Laurę
i Karola Pieczewskich.
Po tej wspaniałej chwili zadumy, zafundowanej
przez tczewskich uczniów, przemówił sam bohater
poetyckiej wieczornicy. Kazimierz Szymanowski
podziękował m.in. Miejskiej Bibliotece Publicznej,
Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu, jej sekcji
wydawniczej. Autor ciepłe słowa skierował również
pod adresem Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, mecenasa „Świata bez glancu”. Oczywiście wielu zaproszonych gości podziękowało również samemu autorowi, który od lat w strofach swoich
wierszy dzieli się swoimi przemyśleniami. Miejmy nadzieję, że pomiędzy swoimi podróżami w świat liryki
Kazimierz Szymanowski znajdzie czas, by skorzystać
z otrzymanego od Mirosława Pobłockiego przewodnika po Polsce, udając się w wyprawę po naszym pięknym kraju. Niewykluczone, iż przyniesienie ona natchnienie do napisania nowego, już szóstego tomiku.

Na promocję przybyli m.in. (od prawej) ks. prałat Piotr Wysga, Mirosław Pobłocki,
Mirosław Augustyn, Adam Urban Fot. Jacek Cherek
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W świat bez glancu wprowadził gości
prof. Tadeusz Linkner

Wszystkie fot. Jacek Cherek

Wieczór umilał występ Laury, Anny i Karola Pieczewskich

Kazimierz Szymanowski dziękował
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do powstania tomiku wierszy

Goście Biblioteki mogli doświadczyć poetyckiej
podróży dzięki recytacji wierszy poety-kierowcy przez
uczniów Zespołu Szkół Katolickich – Darię Dang,
Wiktorię Czapską-Pruszak i Jakuba Lewandowskiego

Prezydent Miasta Tczewa złożył gratulacje
Kazimierzowi Szymanowskiemu
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Poeta długo wpisywał dedykcje
w swoim tomiku wierszy
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ZŁOTY JUBILEUSZ

JACEK CHEREK

Muzyczne „Dzieci” grodu Sambora
espół folklorystyczny „Samborowe Dzieci” powstał w 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 10
w Tczewie. Jego założycielką i prowadzącą jest
Ewa Litwińska, od ponad 25 lat nauczycielka nauczania
początkowego, laureatka „Złotego Gryfa” w dziedzinie
kultury, dwukrotnie nominowana do „Kociewskiego
Pióra”, nagrodzona przez Prezydenta Miasta Tczewa.
Jej przygoda z kulturą ludową zaczęła się od udziału
w warsztatach organizowanych przez tczewski Urząd
Miasta, gdzie poznawano folklor kociewski. Po ich zakończeniu Wojciech Borzyszkowski, dyrektor szkoły,
zaproponował jej prowadzenie kółka regionalnego. Początkowo dzieci rysowały podczas niego, uczyły się szydełkowania, haftu i gwary kociewskiej. W miarę rozwoju
kółka pani Ewa wpadła na pomysł, aby utworzyć zespół
folklorystyczny, który reprezentowałby Kociewie.
Początki zespołu były trudne. Brakowało wszystkiego. Z trudem zdobyto wzory haftu kociewskiego,
który nie był tak znany jak haft kaszubski. Kłopoty
sprawiała też nauka tańców. Inspiracją dla „Samborowych Dzieci” były zespoły folklorystyczne „Burczybas” i „Piaseckie Kociewiaki”. W ciągu kilku miesięcy dzieci opanowały poloneza, trzy polki, „grożony”
i „korkarz”. Ten ostatni taniec był wykonywany przez
członków zespołu w butach o drewnianej podeszwie.
Na zakończenie występu dzieci zdejmowały je, następnie trzymając je w rękach wystukiwały nimi rytm.
Do repertuaru zespołu wkrótce weszły piosenki
i wiersze związane z Kociewiem, jak np. „Jezdóm Kociewiakam”, „Pytasz sia, dzie Kociewiaki...”, a także
inscenizacje w gwarze.
Zespół już od samego początku odnosił sukcesy. Zajął m.in. I miejsce w Przeglądzie Twórczości
Dziecięcej Szkół Miasta Tczewa. Na przeglądzie Zespołów Folklorystycznych z Kociewia
w Piasecznie zdobył nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej i nagrodę Prezydenta Miasta
Tczewa. Laurów tych było o wiele więcej, a na
ich wymienienie zapewne zabrakłoby miejsca
w tym numerze „Magazynu”.
W czasie swojej ponad siedemnastoletniej
działalności zespół dał bardzo wiele występów,
jednak chyba największym wyróżnieniem dla
„Samborowych Dzieci” było zaproszenie do Pelplina na mszę z Ojcem Świętym Janem Pawłem
II, 6 czerwca 1999 roku, za co otrzymał nawet
nagrodę od biskupa. Kolejnym ważnym wydarzeniem była wizyta w Sejmie RP i występ dla
Marszałka Macieja Płażyńskiego. Zespół wielokrotnie reprezentował Gród Sambora również
i poza granicami naszego kraju, jak np. w litewskiej Kłajpedzie.
„Samborowe Dzieci” uświetniły również wiele
imprez, uroczystości na terenie samego Tczewa,

Z
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w tym m.in.: XX-lecie powstania NSZZ „Solidarność”, II Kongres Kociewski, 40-lecie Klubu Sportowego „Sambor” i wielu innych.
Zespołu i jego twórczości nie zabrakło również na
falach radia i telewizji, reklamując uroki kultury naszego pięknego regionu.
Choć trudno w to uwierzyć, w październiku 2013
roku „Samborowe Dzieci” obchodziły już 15-lecie
istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia,
połączona z upamiętnieniem 95. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Jubileusz uświetnił Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, który przekazał na
ręce Ewy Litwińskiej list gratulacyjny.
Na zakończenie warto wspomnieć o osobach, które przyczyniły się do osiągnięcia przez zespół szczytów prezentowanej wirtuozerii. Od osiemnastu lat za
instrumentarium odpowiada Elwira Andraszewicz,
nauczycielka wychowania muzycznego, która akompaniuje „Dzieciom” akordeonem. Zespół wspierała
również Monika Wendt, która grała na skrzypcach.
Natomiast na ich „diabelskiej” odmianie grała Karolina Andraszewicz, córka Elwiry.
Obecny skład zespołu tworzą uczniowie klasy
III a Szkoły Podstawowej nr 10 w Tczewie: Krystian
Borzyszkowski, Kinga Ciepiałowska, Emilia Gardzińska, Zuzanna Grzywińska, Alicja Kosicka, Maja
Litwińska, Wiktoria Sadowska, Oliwia Siadak, Jan
Szymoniak, Karol Świgoński, Jan Wadas i uczeń klasy
IV – Kamil Wichman.
Pomimo, iż pierwsze „Samborowe Dzieci” są już
dorosłe, jedno się nie zmieniło – troska Ewy Litwińskiej, aby jej młodsi podopieczni zapoznawali się
z kulturą regionu już od pierwszej klasy.

Występ zespołu na Zlocie Przewodników PTTK
Fot. ze zbiorów Ewy Litwińskiej
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ZATRZYMANE W CZASIE

Kociewie piękne jak nigdy
Gdy najmłodsi piewcy urody kociewskiej krainy stawali w szranki pierwszego Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego i Piosenki Kociewskiej na świecie nie było jeszcze nikogo z uczestników tegorocznej, już dwudziestej, edycji tego nieocenionego przedsięwzięcia. Niewykluczone, iż rodzice niektórych śmiałków obecnej Gali brali udział w zmaganiach
z 1997 roku. Jednak bez względu na to – co bezmiernie powinno cieszyć każdego regionalistę
– poziom tegorocznej edycji konkursu był na tak samo wysokim poziomie jak tej pierwszej.
Dzięki nim to Warlubie, na czas jego trwania, stało się niekwestionowaną, dumną stolicą
Kociewia i jego przebogatej kultury. Stolicą, którą odwiedziła redakcja „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”.

o ubiegłorocznym „kociewskim gościńcu”,
w tym roku tematem przewodnim zmagań młodych adeptów sztuki regionalnej były „Tajemnice kociewskiej stecki”. To „enigmatyczne” hasło nie
zniechęciło uczniów ze szkół z najodleglejszych zakątków naszej „małej Ojczyzny”. Może o tym świadczyć
chociażby fakt, iż 3 marca w szranki stanęło aż 52 wykonawców, reprezentujących 9 przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, które bez zbędnego patetyzmu, szczególnie biorąc pod uwagę wyniki konkursu,
możemy nazwać „kuźniami” kociewskich talentów.
Przed komisją, w skład której weszli: Alicja Malej,
Maria Jankowska, Agnieszka Wiśniewska, Cecylia
Michalska, Anna Rutkowska i Patryk Klimek, stało
z pewnością niełatwe zadanie. Udało się jednak wybrać grono laureatów, którzy swoim talentem szczególnie urzekli oceniających.
Podsumowanie tak wyjątkowych zmagań wymagało specjalnej, odpowiednio uroczystej oprawy.
Zadbali o nią organizator konkursu, Zespół Szkół
w Warlubiu, a w szczególności Maria Jankowiak, Żaneta Jaworska oraz Alina Nowicka. To za ich sprawą każdy, przekraczający w piątkowy poranek 8 kwietnia progi warlubskiej szkoły, przenosił się w niezwykły świat
Kociewia. Zaproszonych gości witały prace plastyczne
prezentujące malowniczość i niezaprzeczalny urok kociewskiej krainy, owoc kunsztu najmłodszych mistrzów
sztuki wizualnej. Był to jednak dopiero przedsmak prawdziwej uczty dla ducha, która miała wszystkich czekać.
Czy może być lepszy pomysł na uroczyste podsumowanie jakiegokolwiek konkursu, niż oddać go
w ręce jego bohaterów? Przykład Gali Kociewskiej
w Warlubiu pokazał, że rozwiązanie to nie tylko zdaje
egzamin, ale ponadto wprowadza niemożliwą do zaaranżowania naturalność i swobodną atmosferę. To właśnie
dwójka młodych, ubranych w piękne stroje kociewskie,
konferansjerów nadawała ton całej uroczystości, wspierani przez swoje opiekunki. Niestety, nie starczyłoby
łamów tego magazynu, by opisać wszystkie atrakcje
zapewnione zebranym gościom, wśród których znaleźli
się m.in. Franciszek Koszowski (starosta świecki), Iwo-
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na Karolewska (sekretarz powiatu świeckiego), Robert
Malinowski (prezydent Grudziądza), Tomasz Stefaniak
(kierownik administracyjny Urzędu Gminnego w Warlubiu), Wanda Wolan (przewodnicząca Rady Gminy
Warlubie), Artur Karetko (nadleśniczy Nadleśnictwa
Jeżewo), Jan Stępień (dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji i Rekreacji), Tomasz Wiśniewski
(kierownik Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowych w Warlubiu), a także dwójka przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
– Eleonora Lewandowska oraz Jarosław Bartoszewski.
Najważniejsi tego dnia byli jednak oczywiście
laureaci Konkursu, którzy na Galę przybyli z najdalszych rejonów Kociewia. W przerwach pomiędzy
zasłużonymi owacjami na cześć wyróżnionych czas
zebranym umilały występy artystyczne przygotowane
przez szkolny zespół „Melodie”, którym kieruje Joanna Fordońska-Jędrala. Oczy gości Gali cieszyła feeria
barw, którą w ruch wprawiły swoimi malowniczymi
kociewskimi strojami tańczący uczniowie, a słowa
pieśni przypominających piękno naszej krainy wprowadzały w stan zadumy. Kilka niezapomnianych chwil
obecnym na sali podarowała swoją grą na skrzypcach
jedna z uczennic.
Jedynym odczuwalnym brakiem była nieobecność
w konkursie reprezentantów powiatu tczewskiego,
którzy zapewne również mogliby pokazać cały wachlarz talentów. Miejmy nadzieję, iż ich absencja była
spowodowana przygotowaniami na przyszłoroczną
edycję zmagań, która odbędzie się już z ich udziałem.
Trudno opisać wszystkie wrażenia, które towarzyszyły nam na warlubskiej Gali Kociewskiej. Jak
bowiem zamknąć piękno obrazu, dźwięk muzyki,
czy doskonałość tańca w słowach? Niewątpliwie są
to emocje, które trzeba samemu przeżyć. Dlatego też
– wykraczając trochę z naszej roli i wychodząc przed
szereg – już teraz zapraszamy do wzięcia udziału
w przyszłorocznej Gali Kociewskiej, by doświadczyć,
jak pięknie można celebrować Kociewie.

REDAKCJA
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Zaproszeni goście: Pierwszy rząd od lewej siedzą
m.in.: Maria Jankowiak, dyrektor ZS Warlubie,
Robert Malinowski, prezydent miasta Grudziądz,
Maria Wygocka – założycielka konkursu,
Adela Dominikowska, emerytowana dyrektorka
szkoły w Warlubiu, Maria Czajka – współzałożycielka
konkursu, Wanda Wolan, przewodnicząca Rady Gminy
w Warlubiu, Joanna Fordońska-Jędral
– prowadząca zespół „Melodie”

Prowadzący Galę Kociewską:
Kornelia Borucka i Bartosz Swiergal

Zespół „Melodie” z PSP Warlubie
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Uczniowie nagodzeni w konkursie
recytatorskim w kategorii klas II-III.
Od lewej: Alicja Malecha
– ZPO Drzycim, Weronika Ossowska
– NSP Sierosław, Wiktoria Spychalska
– SP Grupa, Dominika Kryształ
– SP Grupa, Aleksandra Leiszys
– PSP Warlubie, Julia Kołodziejczak
– PSP Warlubie, Aniela Manikowska
– ZS Jeżewo, Karol Rolnik
– ZPO Drzycim
KMR

Uczniowie z kasy V b.
Od lewej: Kaja Florczak,
Marta Suchodolska,
Martyna Swiec,
Franciszek Michalski

Uczniowie nagrodzeni w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim
„TAJEMNICE KOCIEWSKIEJ STECKI”:
Patrycja Suchomska – PSP Warlubie,
Julia Wierzbowska – SP Wielki Komorsk,
Anna Wójcik – SP Wielki Komorsk,
Julia Rządkowska – ZS Jeżewo,
Dybowska Kacper – ZS Jeżewo,
Grzywacz Natalia – ZPO Drzycim

Uczniowie z klasy Ic PSP w Warlubiu
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Wszystkie fot. Alicja Malej

Uczniowie nagrodzeni
w Konkursie Plastycznym
„TAJEMNICE
KOCIEWSKIEJ STECKI”:
Natalia Buchaj
– PSP Warlubie,
Aleksandra Łobocka
– SP Kamionka,
Joanna Krupa
– SP Wierzchy,
Paweł Jeneralski
– PSP Warlubie,
Zuzanna Koleńska
– SP Dragacz,
Zofia Delatowska
– SP Przysiersk,
Jakub Miczek – PSP nr 4
Starogard Gdański
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PIOTR KAJZER

Biblioteka na Toruńskim Kiermaszu
Książki Regionalnej
uż po raz czwarty zebrali się wydawcy z całego,
szeroko rozumianego Pomorza, aby zaprezentować swoje nowości wydawnicze wszystkim,
którzy postanowili w słoneczny poniedziałek 9 maja
odwiedzić Toruński Kiermasz Książki Regionalnej.
Wśród zgromadzonych w toruńskiej bibliotece uniwersyteckiej Kociewie reprezentowała Miejska Biblioteka
Publiczna w Tczewie. Zaprosiła ona zwiedzających do
naszej malowniczej „małej Ojczyzny” za sprawą publikacji wydanych przez Kociewski Kantor Edytorski,
a także innych pozycji, przedstawiających bogaty dorobek naszych regionalistów. Trudno byłoby znaleźć
temat, dotykający w jakikolwiek sposób regionów
pięknego Pomorza i okolic, który by nie został opisany w którymś z setek rozstawionych na stołach wystawców woluminów. Od przepięknie ilustrowanych
przewodników po Borach Tucholskich, do szczegółowych i cennych opracowań biograficznych wybitnych
przedstawicieli ziemi toruńskiej. Coś dla siebie mogli znaleźć też najmłodsi, jak i starsi i trochę bardziej
wymagający czytelnicy. Zapewne za sprawą pamięci
o tych pierwszych dużym zainteresowaniem cieszyły
się wspaniałe baśnie autorstwa Romana Landowskiego, „Gryf i Małgorzata”, przyciągające wzrok na stoisko tczewskiej książnicy.
Toruński Kiermasz stał się również niezwykle
cennym forum do wymiany doświadczeń pomiędzy
regionalnymi wydawcami, które z pewnością przyczynią się do jeszcze lepszego prezentowania bogactwa
kultury naszych regionów. Co jednak najważniejsze,
dzięki niemu mogliśmy wszyscy poznać opinię i uwagi osób najważniejszych – naszych obecnych i przyszłych czytelników. Obiecujemy wziąć je sobie do serca i dziękujemy za nie, licząc na zaproszenie również
w przyszłym roku.
Organizatorem kiermaszu była Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz toruński Oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
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Wszystkie fot. Krzysztof Korda
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20 lat wolności
Tczew 1920-1939
rzejście przez tunel, fragment
peronu kolejowego, oczywiście z zegarem na słupie,
torowisko i wreszcie nadjeżdżający
pociąg z dwoma osobistościami – to
pierwsze elementy, z jakimi spotyka się gość, zwiedzający najnowszą
i zarazem największą ekspozycję
historyczną w Fabryce Sztuk. Ten
wstęp przypomina o motcie przyświecającym wystawie: wolność
do Tczewa przyjechała pociągiem.
Jego autor odwołał się do wydarzeń
po zakończeniu pierwszej wojny
światowej. W tym miejscu należy
przypomnieć, iż nadwiślański gród,
jak i całe Pomorze, nie powrócił do
Polski 11 listopada 1918 roku, czyli
wraz z odzyskaniem niepodległości
przez naszą Ojczyznę. Losy Pomorza ważyły się na konferencji pokojowej w Paryżu. Główny układ
pokojowy kończący pierwszą wojnę
światową – Traktat Wersalski – zakładał powrót tych ziem do Macierzy. Począwszy od 10 stycznia 1920
roku rozpoczęło się przejmowanie
Pomorza przez Front Pomorski pod
dowództwem gen. Józefa Hallera.
Do Tczewa Błękitna Armia zawitała
30 stycznia. Jednakże, dzień wcześniej na stację Tczew wjechał pociąg
pancerny z przyszłym starostą Maksymilianem Arczyńskim, inż. Michałem Koenigiem, odpowiedzialnym
za zarząd Wisły, oraz marynarzami
i żołnierzami. Tę sytuację przedstawia pierwsza scena wystawy.
W dalszej kolejności zwiedzający są
zapraszani przez Edmunda Raduńskiego, autora pierwszej monografii
miasta Tczewa napisanej w języku
polskim, do zwiedzania ekspozycji.
Podobna projekcja filmowa, tym
razem z udziałem Anny Łajming,
pomorskiej pisarki, autorki wspomnień o przedwojennym Tczewie,
znajduje się na drugiej kondygnacji
wystawy.
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Dużo miejsca autorzy ekspozycji poświęcili zagadnieniom
politycznym. Zwiedzający mogą
usłyszeć chociażby rozmowę gen.
Józefa Hallera z burmistrzem Władysławem Orcholskim na temat
problemów miasta, które niedawno
zmieniło przynależność państwową, a takowych nie brakowało.
Jednym z naczelnych było usunięcie śladów po zaborze pruskim, co
uczynili już samozwańczo polscy
marynarze, którzy zrzucili pomnik
niemieckiego cesarza. Kolejnymi
problemami były: bezrobocie oraz
brak mieszkań. Z tego względu
następna scena to kuchnia ludowa
służąca ubogim, z której zwiedzający wchodzą wprost na staromiejski Rynek – serce miasta. Jest
tam niezwykle gwarno, radośnie,
bowiem odbywa się targowisko.
W jednym kramie sprzedawane są
ryby, w drugim owoce i warzywa.
Zaglądamy też do obuwniczego
sklepu zawsze życzliwych państwa
Polewiczów. Czas spędzony na
Rynku umila skrzypek, przygrywający popularną piosenkę „Umówiłem się z nią na dziewiątą”. Obrazki z życia przedwojennego miasta
można obejrzeć w fotoplastykonie,
który jest jedną z atrakcji wystawy.
Kolejne zagadnienie poruszane
na wystawie – to życie religijne.
Oprócz podstawowych informacji
o najstarszej tczewskiej parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
i wybudowanym w 1936 roku kościele św. Józefa mowa jest też
o gminie ewangelickiej, która użytkowała w tamtym okresie kościół
podominikański.
Kilka scen dotyczy chluby
przedwojennego Tczewa, czyli
Szkoły Morskiej, która przez dziesięć lat funkcjonowała w naszym
mieście. Zwiedzający mogą zajrzeć do marynarskiego warsztatu,

odwiedzić gabinet lekarski oraz
przysłuchać się rozmowie komandora Antoniego Garnuszewskiego,
dyrektora i faktycznego organizatora szkoły z kapitanem Tadeuszem
Ziółkowskim – komendantem
statku szkolnego „Lwów”, który
jako pierwszy pod polską banderą
przekroczył równik. Następnie poznajemy życie kulturalne Tczewa,
gdzie szczególny nacisk położono
na Chór Męski „Echo”, założony
w 1923 roku. Muzyczną niespodzianką dla zwiedzających jest
kataryniarz z papugą. Twórcy
wystawy nie zapomnieli o życiu
sportowym. W międzywojniu powstały dwa kluby sportowe: Wisła
i Unia. Po drodze zwiedzamy gabinet wspomnianej Anny Łajming.
Zatrzymujemy się także w szpitalu św. Wincentego, by za chwilę
poszerzyć swoją wiedzę na temat
życia gospodarczego międzywojennego Tczewa – zwłaszcza takich gałęzi, jak kolej i żegluga. Na
wystawie znajdują się też plansze
tematyczne i eksponaty związane
z 2. Baonem Strzelców i Strażą Pożarną. Ekspozycję zamykają wydarzenia z 1 września 1939 roku.
Scena przedstawia mieszkanie, do
którego puka żołnierz, roznoszący
karty mobilizacyjne. Słychać komunikat radiowy: A więc wojna!
Widoczne są też gazety, których
pierwsze strony informują o napiętej sytuacji politycznej na świecie.
Twórcy wystawy „20 lat wolności. Tczew 1920-1939” zastosowali nowoczesne formy wyrazu
i opisu przeszłości, odpowiadające
współczesnym standardom wystawienniczym: multimedialne manekiny, wirtualny spacer po Tczewie
oraz interaktywny quiz i przegląd
tczewskiej prasy. Dzięki temu ekspozycja jest dynamiczna, a zwiedzający mogą odbierać jej treść za
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Wszystkie fot. Sławomir Gawroński

Inscenizacja wydarzeń z 30 stycznia 1920 roku
w wykonaniu Szkolnej Grupy Rekonstrukcji
Historycznej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu

Przemarsz ulicami Tczewa, na pierwszym planie
od prawej: wiceprezydent Adam Urban (w roli burmistrza
tymczasowego Władysława Orcholskiego),
Adam Wasilewski (jako gen. Józef Haller)
i Zdzisław Bergiel (w roli działacza społeczno-narodowego
Tomasza Pokorniewskiego)

Uroczystego otwarcia wystawy, poprzez
zawieszenie afisza na słupie
ogłoszeniowym, dokonali: Adam Urban
oraz Józef Ziółkowski – komisarz wystawy

Końcowe sceny wystawy nawiązują
do wybuchu drugiej wojny światowej

Scenka rodzajowa – wnętrze sklepu
państwa Polewiczów

Multimedialna widokówka – staromiejski Rynek
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KOLEJOWE REMINISCENCJE
sprawą wielu bodźców. Nie brakuje oczywiście różnorodnych eksponatów, m.in. przyrządów do nawigacji, aparatów fotograficznych,
radioodbiornika, tabliczki szkolnej
z rysikiem, naczyń liturgicznych,
portretów proboszczów tczewskiej Fary św. Krzyża: ks. Roberta
Sawickiego i ks. Aleksandra Kupczyńskiego. Uwagę zwraca również wykonana przez dr. inż. arch.
Jarosława Bąkowskiego i Mariana Deję makieta Tczewa (w skali
1:200) z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, na której można zobaczyć najważniejsze obiekty
przedwojennego miasta, m.in. stary dworzec wraz z przyległą infrastrukturą, pocztę, Farę św. Krzyża
i plac św. Grzegorza, starostwo.
Na zakończenie wizyty w Fabryce
Sztuk pozostaje już tylko pamiątkowe zdjęcie z… kominiarzami.
Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Sponsorzy wystawy: Samorząd
Miasta Tczewa, Bank Spółdzielczy
w Tczewie, Eaton Truck Components Sp. z o.o., GPEC TCZEW
Sp. z o.o., Stowarzyszenie Porozumienie na Plus. Koordynatorem
projektu jest Alicja Gajewska, a autorem scenariusza, scenografii oraz
kierownikiem produkcji – Józef
Ziółkowski. Uroczyste otwarcie
ekspozycji odbyło się 30 stycznia
2016 roku, czyli w Dzień Tczewa.
Wernisaż poprzedziła inscenizacja
powrotu Tczewa do Polski w 1920
roku, która odbyła się na placu
Hallera.
Ekspozycji towarzyszą publikacje: „Józef Wierzbowski. Jeden
z wielu… Dzieje policji tczewskiej w okresie międzywojennym”
i „Kulisy międzywojennego Tczewa 1920-1939” (obie autorstwa
Józefa Ziółkowskiego) oraz zeszyt
ćwiczeń dla najmłodszych opracowany przez Kamilę Gillmeister,
Radosława Wieckiego i Piotra Witkowskiego.
Wystawę „20 lat wolności.
Tczew 1920-1939” można zwiedzać do końca 2018 roku w Fabryce Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4
w Tczewie.
Tekst jest uzupełnioną wersją artykułu pochodzącego z „Panoramy Miasta”
2016 r., nr 2/295, s. 18.
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Przeciw niepamięci
Wizyta prof. Grzegorza Berendta w tczewskiej książnicy

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie gościł profesor
Grzegorz Berendt, który wygłosił niezwykle interesujący wykład pt. „Ludobójcy zacierają ślady. Einsatzgruppe 1005 na
Kujawach i Pomorzu Gdańskim w 1944 r.”. Licznie zebrani pasjonaci
historii usłyszeli wyniki najnowszych ustaleń dotyczących ludobójstwa
Pomorzan w Szpęgawsku oraz Piaśnicy z ust gościa tczewskiej książnicy,
znawcy tematu – pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
w Gdańsku, którego był naczelnikiem w latach 2008-2013.
Druga wojna światowa bezsprzecznie była najtragiczniejszą w skutkach katastrofą w historii narodu polskiego, pozostawiającą na nim głębokie blizny, które możemy obserwować do dziś. Choć co roku z pras
drukarskich schodzą setki książek opisujących jej bestialstwo i okrucieństwo, bardzo wiele jej epizodów pozostaje nadal owianych mgłą niepamięci. Znamienity gość Biblioteki przedstawił historię uruchomienia
przez zbrodniarzy niemieckich ogromnej machiny kłamstwa, która miała
na celu ukryć przed światem skalę strasznego okrucieństwa hitlerowskiego okupanta. Zebrani z niekrytym zaciekawieniem wysłuchali opowieści
o rozpoczętym na zajętych terenach Polski procederze skrupulatnego zacierania śladów dokonywanych od 1939 roku aktów ludobójstwa. Nawet
blisko 71 lat po zakończeniu ostatniej wojny światowej dreszcze mogły
powodować u słuchaczy opisywane przez Pana Profesora metody stosowane przez Niemców. Niestety – jak konstatował prof. Grzegorz Berendt
– działania te przyniosły pewne skutki, co potwierdzają m.in. luki w naszej wiedzy o liczbie ofiar mordów w Szpęgawsku i Piaśnicy. Do dzisiaj nie wiemy, ile osób zostało zamordowanych na Kociewiu w czasie
II wojny światowej. Od lat o ustalenie nazwisk pomordowanych zabiegają
tczewscy historycy.

W

Prof. Grzegorz Berendt opowiada o próbach fałszowania historii
Fot. Jacek Cherek
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SYLWIA KAMIEŃ

O postrzeganiu świata
nia 20 kwietnia 2016 roku w Fabryce Sztuk
w Tczewie odbyło się spotkanie z poetką Iloną
Brzozowską-Misiewicz, zorganizowane przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT).
Poprzedziło je wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu na Kartkę Wielkanocną z motywem
kociewskim. Patronat nad nim sprawował Urząd Miasta Gdańsk oraz Urząd Gminy Subkowy.
Nagrody i dyplomy wręczył Jarosław Bartoszewski, prezes TMZT. Wśród laureatów znaleźli się: Katarzyna Cirocka (I miejsce), Łukasz Noiński (II miejsce), Agnieszka Flisikowska (III miejsce), podopieczni
Aliny Furmaniak z Gimnazjum nr 3 w Tczewie. Wyróżnienia natomiast otrzymały: Wiktoria Świeciak
(podopieczna Karoliny Krauze z Gimnazjum nr 2
w Tczewie), Martyna Grzeszkiewicz, Nikola Groszewska, Martyna Ratajczak (podopieczne Aliny Furmaniak z Gimnazjum nr 3 w Tczewie), Kamila Bona,
Zuzanna Osińska (podopieczne Magdaleny Baczewskiej z Gimnazjum nr 3 w Tczewie), Dominika Okroj
i Weronika Stefańska (podopieczne Małgorzaty Wroblak z Gimnazjum w Swarożynie).
Po wysłuchaniu kilku wierszy Ilony BrzozowskiejMisiewicz, odczytanych przez Adrianę Cylkę oraz
Jakuba Kamienia ze Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, goście mieli przyjemność obejrzeć pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu
Zuzanny Bonk (Gimnazjum Katolickie) i Jana Turskiego (Gimnazjum nr 3) ze Szkoły Tańca „Staccatto”.
W dalszej części wręczono poetce kompozycję
z bratków wykonaną przez uczennice Zespołu Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie. Autorka podziękowała młodzieży za występ
i wpisywała dedykacje w tomikach wierszy. Następnie
goście mieli okazję zobaczyć wystawę prac konkursowych, a także wymienić się swoimi przemyśleniami na
temat postrzegania świata.

D

Wiersze poetki recytowali Adriana Cylka
i Jakub Kamień
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Spotkanie z poetką odbyło się w ramach Kociewskiego Maratonu Czytelniczego, zorganizowanego
w powiecie tczewskim z okazji 45-lecia Towarzystwa
Miłośników Ziemi Tczewskiej.

Jarosław Bartoszewski wraz z laureatami konkursu

Podziwający nagrodzone prace kart wielkanocnych

Wszystkie fot. Wojciech Kamień
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MAŁGORZATA SAMP

„Amerykanka” w Tczewie,
„tczewianka” w Ameryce
anice Lynn Sherry, obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, mieszkanka Henderson w stanie Nevada, znakomity pedagog,
kochająca matka oraz babcia, wspaniały przyjaciel
oraz najlepszy krzewiciel kultury Kociewia w całej
Ameryce Północnej. Na pytanie: Czym jest dla niej
Tczew? – bez zastanowienia odpowiada że: „Tczew
jest jej drugim domem”. W pierwszym domu Jan
Sherry szczególne miejsce zajmują pamiątki związane
z jej wizytami na Kociewiu. Uzbierało się tego sporo.
Swoją miłością do Tczewa zaraziła kilkadziesiąt osób,
co roku przyjeżdżających do Polski jako kadra amerykańskich wolontariuszy pracujących podczas letnich
obozów językowych organizowanych w tczewskim
Zespole Szkół Ekonomicznych od prawie 20 lat.
Janice Lynn Sherry urodziła się 7 sierpnia 1948
roku w Nowym Jorku. Ukończyła College Montclair
w New Jersey, a na Uniwersytecie Las Vegas uzyskała tytuł doktora. Posiada 40-letni staż pracy nauczycielskiej.
Przez ostatnich kilka lat pełniła funkcję koordynatora specjalnego programu o nazwie „Magnet Schools
of America”, który w imponujący sposób doprowadziła na szczyt listy 5 najlepszych programów w Stanach
Zjednoczonych, uzyskując sponsora w postaci NASA.
Od dwóch lat, będąc już na emeryturze, zwiedza zakątki świata, w których jeszcze nie była. Warto przy tym
wspomnieć, że do tej pory odwiedziła około 80 państw
na całym świecie. Jednak latem Jan Sherry zawsze
wraca do Tczewa, aby pracować z młodzieżą podczas
obozów językowych.
Należy wspomnieć, iż wymienione już obozy językowe to pomysł, który powstał w Ministerstwie
Edukacji Narodowej we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, z komitetami narodowymi UNESCO, Fundacją Kościuszkowską, stowarzyszeniem
nauczycieli WIESCO z USA oraz Angielsko-Polskim
Stowarzyszeniem Uniwersytetów z Wielkiej Brytanii.
Corocznie, przez ponad 40 lat, uczniowie pogłębiają
znajomość języków obcych oraz poznają kultury innych krajów.
Formuła obozów pozostała w zasadzie niezmieniona od początku realizacji programu. Na każdy
obóz, przeznaczony dla 100 uczniów, zapraszane
były 20-osobowe ekipy nauczycieli i asystentów
z zagranicy. Doboru kadry dokonywały wspomniane instytucje, współpracujące z Polskim Komitetem
ds. UNESCO. Na czele każdej ekipy stoi lider, odpowiedzialny za przygotowanie programu nauczania
oraz za jego sprawną realizację. Za całokształt pracy
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na obozie odpowiada kierownik obozu, powołany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jemu też
podlega kadra polskich wychowawców. Koszty organizacji obozów oraz utrzymania kadry pokrywał
MEN. Obozy językowe są trzytygodniowymi obozami
o charakterze przede wszystkim naukowym. W ich
programie przewidziano również miejsce na rekreację
i wycieczki. Oprócz nauki języka obozy służyły także
popularyzacji i praktycznej realizacji idei UNESCO,
zgodnie z Rekomendacją UNESCO z 1974 roku dotyczącą edukacji dla porozumienia międzynarodowego,
współpracy dla pokoju, praw i podstawowych wolności człowieka.
Również w Zespole Szkół Ekonomicznych w 1997
roku Eleonora Lewandowska, ówczesna dyrektor tej
placówki, postanowiła dołączyć do grona szkół organizujących Letnie Obozy Językowe. We współpracy
z Fundacją Kościuszkowską, MEN oraz Komitetu
ds. UNESCO latem do tczewskiego Ekonomika przyjeżdżali uczniowie z całej Polski oraz 20 wolontariuszy
ze Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku obóz zyskał
nowego lidera kadry amerykańskiej, którym została
Jan Sherry, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do chwili obecnej. Tczew nie był jednak pierwszym polskim
miastem, jakie odwiedziła Jan Sherry. W 2003 roku, za
namową swojej przyjaciółki, postanowiła dołączyć do
kadry amerykańskiej obozu językowego organizowanego w Gorzowie Wielkopolskim. W kolejnym roku
zapadła decyzja o wyjeździe do Tczewa – dla większości osób z kadry amerykańskiej małej miejscowości,
gdzieś w jednym z krajów Europy Wschodniej, dla Jan
Sherry miasta, które pokochała od pierwszego wejrzenia i które ma ważne miejsce w jej sercu. Tczew stał
się dla niej drugim domem na okres wakacji. Niestety,
w 2007 roku MEN postanowił zamykać kolejne obozy
językowe, a wraz z odejściem od tej idei, zakończyła
się współpraca z Fundacją Kościuszkowską. Nie oznaczało to jednak końca obozu językowego w Tczewie.
W tym samym roku Janice Sherry wraz ze swoim mężem wpadli na pomysł stworzenia Fundacji Amerykańsko-Polskie Partnerstwo dla Tczewa jako sposób
na utrzymanie obozu językowego. Celem fundacji
jest rekrutowanie kadry amerykańskich wolontariuszy oraz zbiórka pieniędzy w Stanach Zjednoczonych,
za które kupowane są później materiały edukacyjne,
papiernicze, nagrody wykorzystywane podczas obozu
oraz sprzęt bejsbolowy, co roku w całości jest przekazywany młodzieży. Z tych środków wspierani są także
najzdolniejsi uczniowie. Sama Jan Sherry również co
roku przekazuje spore kwoty pieniędzy, z których fun-

KMR

31

ZZA OCEANU

Spotkanie z nauczycielami tczewskimi podczas
konferencji metodycznej w ZSE
Fot. Karol Samp

Uczestnicy obozu językowego w dzień Halloween
Fot. Karol Samp

Janice Lynn Sherry (w środku) wyróżniona
Medalem Pro Domo Trsoviensi
Fot. Jacek Cherek

Pamiątki z Polski stanowią istotny element
dekoracyjny mieszkania Jan Sherry
Fot. James Skinner
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duje pobyt na obozie kilkorgu dzieci z Tczewa oraz dodatkowe atrakcje dla wszystkich uczestników. W 2013
roku w porozumieniu ze swoją siostrą Jeanne Pattman,
Jan Sherry postanowiła ufundować stypendium imienia Johna Pattmana dla uczestników obozu. Co roku
każdy uczestnik ma szansę otrzymać kwotę stu dolarów w formie dofinansowania do kolejnego obozu.
Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało około 60
uczestników, a dofinansowanie sięgnęło kwoty ponad
sześciu tysięcy złotych.
Jednakże wsparcie finansowe to nie jedyny rodzaj pomocy udzielanej przez Jan Sherry. Ta również
nie ogranicza się do działań związanych z obozami.
W 2013 roku, dzięki pomocy amerykańskiej liderki,
kilku uczniów lokalnej szkoły językowej miało okazję
odwiedzić amerykańską rodzinę w New Jersey, a rok
później Jan Sherry pomogła przy organizacji wyjazdu
kolejnej grupy młodzieży, tym razem do San Francisco. Podczas ich pobytu w Stanach również czynnie
uczestniczyła w organizacji ich czasu wolnego.
Z racji organizacji obozu językowego w Zespole
Szkół Ekonomicznych, szkoła ta również korzysta ze
współpracy z Jan Sherry. Co roku w czerwcu organizowane są lekcje z udziałem amerykańskiej liderki.
Młodzież ma okazje doskonalić swoje umiejętności językowe pod okiem native speakera. Również mąż Jan
Sherry, James Skinner angażuje się w działania mające
na celu propagowanie kultury amerykańskiej w Tczewie. Jego praca głównie skupia się na propagowaniu
bejsbola w mieście. W ramach współpracy z lokalnymi
organizacjami Jan Sherry z małżonkiem przeprowadzili zajęcia sportowe z grupą podopiecznych „Klubu
Młodzieżowego Przystań”.
Działania podejmowane przez Jan Sherry można by
jeszcze długo wymieniać. W uznaniu dla tych zasług
w 2011 roku Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych wnioskowały o przyznanie Janice Lynn Sherry medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”. Po uzyskaniu pozytywnych opinii przez
wszystkie komisje stałe tczewskiej Rady Miejskiej
i Kapituły Medalu, w dniu 30 stycznia 2012 roku,
nadany zostaje Pani Janice Lynn. Otrzymała to zaszczytne odznaczenie – „za zasługi dla edukacji polskiej młodzieży, współpracy polsko-amerykańskiej
i promowania miasta Tczewa w ramach wolontariatu
realizowanego od dziesięciu lat na Obozach Językowych z Językiem Angielskim w Tczewie.” Jak wskazywano w uzasadnieniu: „miasto Tczew jest dla Janice Lynn Sherry drugim domem. Dowodem na to jest
założenie fundacji >>Amerykańsko-Polskie Partnerstwo dla Tczewa<<. Swoją działalnością Pani Janice
Lynn Sherry przysparza splendoru tczewskiej edukacji
i samemu miastu co docenia młodzież w całej Polsce, Pomorskie Kuratorium Oświaty, Polski Komitet
ds. UNESCO, Fundacja Kościuszkowska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez bardzo przychylne odniesienie się do idei Obozu Językowego
z Językiem Angielskim organizowanego w Tczewie
od dziesięciu lat”.
Jak co roku, również w tym roku Janice Lynn Sherry odwiedzi swój drugi dom – Tczew i z pewnością
będziemy mieli okazję spotkać ją spacerującą ulicami
naszego pięknego miasta.
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KRÓTKI RYS HISTORYCZNY DOTYCZĄCY WOJSKOWYCH BATALIONÓW GÓRNICZYCH
Od początku 1945 roku NKWD, pod ochroną i we współpracy z Armią Czerwoną, wywoziło z zajmowanego
Śląska tysiące górników. Jak wskazują najnowsze badania, mogło ich być nawet do 30 tysięcy. Dużą ich część stanowili
obywatele polscy. Byli oni potrzebni na terytorium ZSRR jako darmowa siła robocza w przerażającym w swoim
ogromie systemie katorżniczej pracy nazywanej Gułagiem. Brak wykwalifikowanych pracowników na terytoriach
nowej Polski spowodował lukę w gospodarce i znacząco obniżył wydobycie węgla. Władze komunistyczne próbowały
początkowo uzupełnić powstałą lukę, wykorzystując do pracy więźniów oraz niemieckich jeńców wojennych. W 1949
roku, kiedy powstały dwa państwa niemieckie (RFN i NRD), w wyniku podpisanych porozumień, jeńcy w znacznej
większości zostali zwolnieni do domu. Tym samym problem braku rąk do pracy powrócił. Próbowano go rozwiązać
poprzez możliwość dobrowolnego wstępowania do batalionów górniczych, jednak odzew był niewielki. Komuniści,
wzorem władz sowieckich, i na to znaleźli sposób.
Możliwość wykorzystania przymusowych robotników była dla władz stalinowskiej Polski bardzo nęcąca. Można
było rozwiązać za jednym razem dwa problemy: brak górników oraz izolację elementów uznawanych za niepewnych
politycznie. 5 sierpnia 1949 roku Minister Obrony Narodowej wydał tajny rozkaz numer 036, dotyczący dodatkowego
poboru 4.000 osób i skierowania ich po przeszkoleniu (bez broni) do pracy w wytypowanych kopalniach. Celem
było zapewnienie wykonania planu dostaw węgla. Rozkaz podpisał w zastępstwie generał Edward Ochab, pierwszy
Wiceminister Obrony Narodowej (załącznik nr 1). Zgodnie z wydanym rozkazem pierwsze cztery bataliony powstały
15 października 1949 roku.
Utworzony mechanizm umieszczania wybranych poborowych w kopalniach sprawdzał się w praktyce. Aby jednak
działał jeszcze sprawniej, ówczesny Minister Obrony Narodowej Konstanty Rokossowski wydał w 1951 roku ściśle
tajny rozkaz numer 008, w którym zawarł dokładne kryteria wcielania do służby zastępczej w batalionach pracy
i budowlanych (załącznik nr 2). Miało być ono prowadzone w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej, jednak
tak naprawdę na podstawie selekcji prowadzonej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz aktywistów
partyjnych. Nieprawomyślnych poborowych z całej Polski kierowano do pracy w kopalniach węgla kamiennego,
uranu, a także w kamieniołomach.
W następnych latach powstawały kolejne bataliony pracy, które od 1956 roku przemianowano na Wojskowe
Bataliony Górnicze. Najwyższy stan bataliony górnicze osiągnęły tuż przed rozwiązaniem w 1959 roku. Liczyły wtedy
około 35 tysięcy żołnierzy. Wojskowy Korpus Górniczy zlikwidowano na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej
z 20 sierpnia 1959 roku. W latach 1949-1959 do służby w batalionach pracy zmuszono około 200 tysięcy żołnierzy
– górników, z tego około 1000 pozostało na wieczną szychtę.

ADAM ROGOWSKI

Wspomnienia żołnierza górnika
z Nowego
(c z ę ś ć p i e r w s z a)

rodziłem się 15 grudnia 1930 roku w Twardej
Górze, chrzest przyjąłem 6 stycznia 1931 roku
w Nowem. Tak więc od przyjęcia pierwszego
sakramentu związany jestem z naszym miasteczkiem.
Czas wojny, okupacji i pierwszych lat powojennych
przeżyłem wraz z moją rodziną, dzieląc go pomiędzy
Nową Cerkwią oraz Pelplinem. Były to czasy przepełnione strachem, oczekiwaniem na normalność oraz
spokój mający nastać po zakończeniu okupacji. Jak
miało się okazać były to płonne nadzieje, a, co miało
nadejść, dotknęło także mnie w pewnym stopniu. Po
nastaniu Polski Ludowej rzeczą oczywistą dla przedstawicieli władzy było wstępowanie młodych ludzi
do powstałych organizacji, takich jak ZMP, SP czy
działających z namaszczeniem władz partyjnych. Ja,
powodowany zapewne młodzieńczą beztroską oraz
przekorą, konsekwentnie odmawiałem wstąpienia do
wymienionych organizacji. W tym czasie nagminnie
odbywały się propagandowe zebrania partyjne. Podczas jednego z nich, ktoś wrzucił do pomieszczenia
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butelkę z benzyną, od której lokal zaczął się palić.
Trzeba było wytypować kogoś, na którego można
było rzucić podejrzenie. W kręgu miejscowej elity
władzy nie cieszyłem się sympatią. W konsekwencji
o dokonanie tego czynu oskarżono mnie. Ja w tym
czasie pracowałem w Narodowym Banku Polskim
w Tczewie i w związku z tym miałem alibi, bo w czasie wspomnianych wydarzeń byłem w pracy. Mimo
niezbitej niewinności zostałem aresztowany i wielokrotnie przesłuchiwany. Po zatrzymaniu tłumaczyłem,
że w czasie zebrania byłem w pracy. Prawdopodobnie
po sprawdzeniu tych informacji zostałem zwolniony.
W tym czasie zmarł opiekun drużyny harcerskiej
im. Zawiszy Czarnego i ja zostałem jej instruktorem.
Byłem na szkoleniu w Gdyni, które odbywało się
według sprawdzonych, przedwojennych wzorców.
Podczas zajęć do obozu wtargnęli pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa i rozpędzili spotkanie. Zostaliśmy spisani i oskarżeni o organizowanie nielegalnego
zgromadzenia. Z niesmakiem pojechałem do domu.
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W pociągu z niedowierzaniem przysłuchiwałem się
rozmowie oficerów, którzy oburzeni, nie bacząc na
niebezpieczeństwo, głośno komentowali aresztowanie
i oskarżenie o szpiegostwo generałów AK. Drużynę
z różnymi przeciwnościami (m.in. zdejmowanie przez
aktywistów partyjnych na siłę czarnych chust i zastępowanie ich czerwonymi) prowadziłem do czasu powołania mnie do wojska.
Dnia 28 maja 1951 roku stawiłem się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Starogardzie. Tam
poborowych przyjęli oficerowie w mundurach lotniczych. Wszyscy się bardzo ucieszyli, myśleliśmy, że
będziemy służyć w elitarnych wojskach lotniczych.
Po sprawdzeniu danych osobowych, bez wdawania
się w dyskusję, a nawet nie odpowiadając na stawiane pytania, kazano nam zająć miejsca w wagonach
osobowych i zawieziono do Tczewa. Tam na bocznicy stały wagony towarowe, do których nas załadowano. Nic nie mówiąc, pakowano nas do środka,
pozwalając jedynie zabrać to, co mieliśmy z sobą.
Sposób, w który nas traktowano, zmowa milczenia
oraz środek transportu zaczął budzić mój niepokój.
Wagony zamknięto i w ten sposób przetransportowano nas z Tczewa na – jak się miało okazać – Śląsk.
Przez całą drogę nie dano nam nic do jedzenia, nie
udzielano nam także żadnych informacji. Podczas
podróży docierały do mnie głosy z innych wagonów, pośród których można było zrozumieć zdania,
że wiozą nas do pracy w kopalni. Podróż w ścisku
i o głodzie trwała kilkanaście godzin. Do składu dołączano nowe wagony. Gdy wysiedliśmy na dworcu w Katowicach, okazało się, że jest nas kilkaset
młodych mężczyzn, m.in. z Gdańska, Warszawy,
Łodzi oraz wielu innych miast i miejscowości, których nazw już nie pamiętam. Otoczyło nas wojsko
(pamiętam, że mieli niebieskie otoki na czapkach),
które z odbezpieczoną bronią pilnowało porządku
oraz uniemożliwiało ewentualną ucieczkę. Biorąc
pod uwagę miejsce wysiadki, domyśliliśmy się,
że przywieziono nas do przymusowej pracy w kopalniach. Ustawiono w szeregi, przeliczono i ustanowiono przydziały do konkretnych kopalń. Mnie
skierowano do Sosnowca. Tam umieszczono nas
w koszarach. Okazało się, że ze względu na zakwaterowanie trafiliśmy całkiem nieźle, gdyż były to
w miarę normalne pomieszczenia. Zdarzały się przypadki zakwaterowania w dawnych filiach obozów
koncentracyjnych, stajniach prowizorycznie zaadaptowanych na pomieszczenia mieszkalne lub namiotach. Wreszcie nas też nakarmiono. Jedzenie było
byle jakie, ale z głodu zjadłoby się prawie wszystko.
W grupie było mi raźniej, bo wraz ze mną przybył
transportem mój kolega. Co prawda mieszkał w innym budynku niż ja, ale świadomość jego obecności
działała na mnie pozytywnie. Następnego dnia spędzono nas na plac apelowy i w pierwszej kolejności
poinformowano o konsekwencjach ucieczki (podlegaliśmy dyscyplinie wojskowej oraz wojskowemu
sądownictwu) oraz agitowano nas politycznie. Jeszcze oficjalnie nie potwierdzono faktu, że mamy pracować w kopalniach jako górnicy.
Noszenie cywilnych rzeczy było zabronione. Wyposażono nas w podarte mundury, jednak nie wojsko-
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Autor wspomnień (w środku)
podczas zastępczej służby wojskowej
Zdjęcie i dokumenty ze zbiorów autora

we, lecz po Służbie Polsce. Ja dostałem zniszczone
dwa lewe buty, podarte spodnie oraz znoszoną bluzę.
Włosy pościnali nam do gołej skóry. Wokół nas została wytworzona aura ogólnego potępienia. Dopełniona wyglądem zewnętrznym i propagandą sprawiła,
że okoliczni mieszkańcy nie mówili o nas inaczej niż
więźniowie i kryminaliści.
Systematycznie i z częstotliwością godną lepszej
sprawy odbywały się szkolenia taktyczne oraz polityczne, a raczej ich parodia. Szliśmy na pobliską łąkę
i tam wyposażeni w jeden na stu żołnierzy karabin
z przewierconym zamkiem odbywaliśmy szkolenie.
Natomiast oficerowie polityczni, których wykształcenie pozostawiało wiele do życzenia, podchodzili do swoich zajęć bardzo poważnie. Mówiono nam
o bratniej współpracy z ZSRR oraz o ustroju sprawiedliwości i dobrobytu, czyli komunizmie, który
zawdzięczamy towarzyszowi Stalinowi. Jednak podstawowym zadaniem oficerów politycznych było zbieranie informacji o każdym żołnierzu i o każdej jego
nieodpowiedniej politycznie wypowiedzi. Wzywanych na rozmowy na przemian kuszono obietnicami
oraz zastraszano surowymi karami za rzekomo popełnione przestępstwa. Kadra polityczna nie przewidziała
jednak, że w stworzonych nam ekstremalnych warunkach rodzi się nowy, odpowiadający warunkom ko-
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deks moralny. Tworzy go wspólna praca, niewygody,
nieszczęścia i niebezpieczeństwa, a przede wszystkim
wola przetrwania.
Często padało pytanie: kto jest w partii lub chce do
niej wstąpić? Takich ludzi przenoszono niezwłocznie
do prawdziwych jednostek wojskowych. Kapralem
zrobiono osobę niezrównoważoną psychicznie, która
należała do partii i bez wahania wykonywała każdy
rozkaz wydany mu przez przełożonych. Traktował nas
bardzo surowo. Dla zwierzchników, z racji swojej bezwzględności, był jednak bardzo wygodny.
Po miesięcznym szkoleniu otrzymaliśmy właściwe umundurowanie. Nadszedł czas przysięgi. Jak to
w takich sytuacjach bywa, zaprosiłem na nią swoją rodzinę, jednak mogła przyjechać tylko moja bliźniacza
siostra Ewa. W podróż wybrała się ze swoimi koleżankami, które zostały zaproszone przez krewnych. Gdy
pytali miejscowych, gdzie są zakwaterowani żołnierze, ci ze zdziwieniem odpowiadali, że takich tu nie
ma, są tylko więźniowie. Kamuflaż stworzony przez
komunistów działał nad wyraz skutecznie. Podczas
składania przysięgi nie było wśród nas entuzjazmu
wymaganego od przełożonych. Oficerowie polityczni byli wściekli. Po ślubowaniu przemaszerowaliśmy
przed trybuną, na której stali oficerowie oraz zaproszeni goście. Tego dnia, zapewne ze względów propagandowych (oficjele, rodziny), posiłki były dużo lepsze
niż zazwyczaj. Niestety, zdarzyło się to tylko ten jeden
raz. Jedzenie zazwyczaj było podłej jakości. Rano dwa
kawałki chleba z minimalną ilością margaryny i dżem,
rzadko kawałek parówki. Na obiad niezmiennie słone
śledzie olbrzymiej wielkości, których mimo czyszczenia i moczenia nie dawało się zjeść. Najczęściej
z nich rezygnowaliśmy, ku uciesze kwatermistrza, który rozprowadzał je wśród okolicznych mieszkańców.
Uzupełnieniem menu była wszechobecna gęsta kasza.
Kolacja wyglądała podobnie. Sytuację żywieniową
pogarszał fakt, że często po kilkunastogodzinnej pracy
musieliśmy spożywać obiad z kolacją. Oznaczało to,
że przez kilkanaście godzin pracowaliśmy bez żadnego posiłku.
Na drugi dzień po przysiędze zawieziono nas do
kopalni. Jak sarkastycznie stwierdzono, mieliśmy
ją pozwiedzać. Przeczuwałem, a w zasadzie byłem
pewny, że oglądam miejsce, w którym przyjdzie nam
ciężko pracować, poświęcając zdrowie, a nawet życie. Zjechaliśmy około 900 metrów pod ziemię. Zobaczyłem wiele korytarzy i kanałów wypełnionych
wodą. Hałas pracujących pomp mieszał się hukiem
powodowanym detonacjami dynamitu, odrywającego kawały węgla od ścian przodkowych. Gdyby nie
pracujące pompy, kopalnia zostałaby z pewnością zalana. Wszystko to, co zobaczyłem na dole, wyglądało
koszmarnie. Odczucia kolegów były podobne. Poruszając się bez wprawy, prawie po omacku i wiedziony
beztroską ciekawością, wpadłem do jednego z kanałów wypełnionych wodą. Ciemność, panika i strach
oraz zachłyśnięcie się wodą spowodowały, że gdyby
nie pomoc kolegów, zapewne straciłbym życie. Miałem dosyć wszelkich wrażeń, a prawdziwy koszmar
miał się dopiero zacząć.
Dokończenie w następnym numerze
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TADEUSZ MAGDZIARZ

Święty Wojciech
na Kociewiu
miesiącu kwietniu przypada święto św. Dwie inne mówią o drogach lądowych, z których jedna
Wojciecha, patrona Pomorza i Polski. Jest prowadziła przez Świecie, Nowe i Gniew. Zmuszałoby
wiele śladów świadczących o jego obecno- to jednak do pokonania szerokich i głębokich dolin,
ści na tych terenach. Znajdują się one między innymi a przecież te przeszkody kazały jeszcze w XIX wieku
w Bobowie, Starogardzie Gdańskim i Gorzędzieju.
budowniczym kolei ominąć te miasta. NajdogodniejPowszechnie przyjmuje się, że św. Wojciech urodził sza więc mogła być droga prowadząca przez Świecie,
się w roku 956. Być może dlatego, że ojciec zamie- Leosię, Osiek, Skórcz, Grabowo, Bobowo, Starogard
rzał wychować syna na rycerza, dał mu takie właśnie Gdański, Lubiszewo i dalej do Gdańska.
imię, bowiem etymologia imienia oznacza „pociechę
OSIEK – legenda głosi, że św. Wojciech nocował
wojów” . W dzieciństwie jednak Wojciecha dotknęła w tutejszym grodzie obronnym – we wsi jednak nic nie
ciężka choroba. Z tego powodu został ofiarowany Naj- ma co wiązałoby się z legendą.
świętszej Marii Pannie i zapewne za jej sprawą cudowBOBOWO – znajduje się tu kościół p.w. św. Wojnie wyzdrowiał. Rodzice przeznaczyli go wówczas do ciecha z XIV wieku, przebudowany w 1906 roku.
stanu duchownego. Po latach nauki otrzymał święce- W centrum wsi na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i Zania kapłańskie, a niechodniej ustawiona
wiele później został
jest figura św. Wojwybrany biskupem
ciecha z 1996 roku.
Pragi. Dobrze zapoLegenda głosi, że
czątkowane rządy
z najwyższego miejsca we wsi, gdzie
biskupie nie trwały
dziś stoi kościół,
długo i skończyły się
podczas swej wyprawieloma konfliktawy do Prus nauczał
mi, w konsekwencji
św. Wojciech.
opuszczeniem Pragi.
S TA R O G A R D
Będąc w rzymskim
GDAŃSKI – koklasztorze św. Bonifacego i Aleksego
ściół św. Wojciecha
nawiedziła go myśl
zbudowany w latach
o nawracaniu pogan.
1934-1938 oraz odJednak o kierunku
budowany w 1945misji zdecydował
1950. W roku 1998
Bolesław Chrobry.
św. Wojciech został
To on, chcąc zdoogłoszony patronem
być nowe obszary
miasta.
zamieszkane przez
LUBISZEWO –
Prusów
wiedział
mała wieś położona
dobrze, że misja
około 6 kilometrów
Wojciecha może to
od Tczewa. Zgodnie
zadanie ułatwić.
z legendą miał przeIstnieją trzy werchodzić tędy biskup
sje trasy, jaką mógł
Wojciech.
Niesteprzebyć Wojciech
ty, po jego wizycie
w drodze do Prus.
nie ma tu śladów,
Jedna z nich mówi,
chyba że jako echo
że podróż odbywatamtych czasów poła się rzeką Wisłą
traktować ambonę
i zgodnie z tym zaw kościele, wykonaGorzędziej – widok na kościół z Wisły
trzymał się w okoną w kształcie łodzi
licach Gorzędzieja.
żaglowej. Sam koFot. autora
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Gorzędziej – ołtarz główny
Fot. autora

miał św. Jerzego, a dopiero w XVIII wieku, prawdopodobnie pod wpływem legendy, zmieniono go na św.
Wojciecha. Kościół pochodzi z XIV wieku, jest jednonawowy, w stylu gotyckim. Wystrój wnętrza barokowy. W ołtarzu głównym z XVIII wieku umieszczony
jest obraz św. Wojciecha, który przedstawia Świętego
w momencie pełnienia swej misji w Prusach. Na bocznej ścianie prezbiterium umieszczony jest relikwiarz
św. Wojciecha w kształcie łodzi, z relikwiami Świętego sprowadzonymi z Gniezna dnia 29 kwietnia 1995
roku. Od dnia 30 kwietnia 1995 roku kościół pełni rolę
Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Wojciecha.
Kończąc ten krótki opis należy jeszcze wspomnieć
o miejscu śmierci Świętego, mimo że nie leży ani na
Kociewiu, ani w powiecie tczewskim. Wśród historyków wymieniane są dwie wersje śmierci – pomezańska z miejscem Święty Gaj koło Kwietniewa oraz
sambijska z miejscem Tękity koło Królewca. Jednak
najbardziej prawdopodobna i rozpowszechniona jest
teoria pomezańska, według której św. Wojciech w towarzystwie dwóch misjonarzy popłynął z Gdańska
w stronę wyspy i osady Truso. Pierwsze spotkanie
z Prusami okazało się niepomyślne, gdyż w momencie rozpoczęcia śpiewu psalmów, Wojciech został
uderzony wiosłem w plecy. Następnego dnia pod
groźbą śmierci został razem z towarzyszami przewieziony na przeciwległą stronę zatoki do Polski
w okolice dzisiejszej Żuławki Sztumskiej. Tutaj misjonarze zostają pięć dni, po czym drogami lądowymi
udają się na teren Prus, gdzie biskup Wojciech zostaje zabity. Domniemanym miejscem jego śmierci jest
Święty Gaj. W miejscowości tej znajduje się kościół
pod wezwaniem św. Wojciecha, zbudowany w latach
1864-1865. We wnętrzu na ścianie istnieje malowidło przedstawiające św. Wojciecha przybywającego
z misją dobrej nowiny na ziemie Prusów. Również
tu znajdują się relikwie Świętego. Od 1986 roku jest
to Warmińskie Diecezjalne Sanktuarium Świętego
Wojciecha.
Gdy na Wojciecha rano plucha
do połowy lata ziemia będzie sucha.
Jak na Święty Wojciech rosa
to siej dużo prosa
Jeśli na Święty Wojciech pada
to trzecia kopa siana przepada
Na Świętego Wojciecha, naszego patrona
już się w zbożu ukryje i wrona

Święty Gaj – malowidło na ścianie
Fot autora

Źródła:
ściół bowiem, w stylu gotyckim z XIV wieku, jest pod
wezwaniem Trójcy Świętej, a od roku 1997 jest to Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (Lubiszewskiej).
Omawiając pobyt Wojciecha w powiecie tczewskim należy wspomnieć o Gorzędzieju. Legenda
mówi, że to tu na wysokim brzegu Wisły, pod konarami starego dębu, Wojciech odprawił mszę świętą. Tak
mówi legenda, jednak kościół jako pierwszego patrona
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1. Dariusz Piasek, Zygmunt Świechowski, Szlak św. Wojciecha
– przewodnik, Warszawa – Gdańsk 1997.
2. Tadeusz Magdziarz, Misja św. Wojciecha, Gazeta Tczewska,
nr 18, 2.05.2002 r.
3. Informacje własne zdobyte podczas wędrówek z Nadwiślańskim Klubem Krajoznawczym „TRSOW” z Tczewa.
4. Przysłowia zebrał Jerzy Łubiński.
5. ks. Wincenty Zalewski, Święty na każdy dzień, 1982 r., s. 196.
6. Józef Ziółkowski, Wieś na wiślanej skarpie, Dziennik Bałtycki nr 104/15354/ z 5.05.1995 r.
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Podróże w wyobraźni:
linia kolejowa Skórcz – Smętowo
Otwarcie linii: 06.08.1852 Bydgoszcz – Smętowo – Gdańsk 162 km; 01.10.1902 Smętowo – Skórcz 15 km.
Zniszczona w 2007 roku za Mirotkami i Kopytkowem w trakcie budowy autostrady A1.
Kilka lat później rozebrano tory na przejeździe drogowym w Skórczu.
niedzielę 5 sierpnia 2007 roku wyruszamy
w ostatnią trasę ze Skórcza do miejscowości na „S”, czyli tym razem do Smętowa na
szlaku Bydgoszcz – Gdańsk. Z miasta nad Szorycą kiedyś można było dojechać pociągiem także do Skarszew
(przez Starogard), ale teraz, gdy przyjdzie czas na tę podróż, będzie tylko wirtualna.
A teraz przed nami piętnaście kilometrów marszu
przez zarośnięty tor. Wyruszamy o 10.31 z dworca. Przy
peronie pierwszym stoją ubikacje i budynki gospodarcze, w tle widać przejazd na szosie do Warlubia i Kościerzyny. (Po lewej rodziny kolejarzy uprawiają swoje
ogródki, aby życie uczynić znośnym). Cztery tory zbiegają się przed przejazdem w dwa. Przejazd nie ma już
szlabanów, ale po lewej wciąż widoczne są zarysy dawnej strzelnicy. Po prawej, na wzgórzu, stoją domy z lat
70. i 80. XX wieku. A przed nimi tzw. „belfort” – przedwojenny wielorodzinny dom kolejowy.
Był to pierwszy budynek w tej części miasta. Nazwano go tak, ponieważ imponująca bryła na wzgórzu
kojarzyła się z potężnymi twierdzami na pograniczu
francusko-niemieckim. Wielu Pomorzaków służyło
tam w armii kajzera, ale też walczyło w korpusach
kronprinza w czasie bitwy pod Verdun w 1916 roku.

Mogli oglądać to „najbardziej podziurawione miejsce
na ziemi” (od lutego do grudnia spadło tam 36 milionów pocisków artyleryjskich!), przeżyli ogromną
rzeź żołnierzy obu stron (poległo ponad 200 tysięcy
Niemców i Francuzów, łączne straty to ponad 800 tysięcy zabitych, rannych, zaginionych), a wspomnienia stamtąd przekazywane były wśród weteranów
w całych Prusach Zachodnich.
Za przejazdem mamy już tylko jeden tor, z drewnianymi wciąż podkładami. Dopiero za zwrotnicą
pojawiają się standardowe belki betonowe. Wysoka
skarpa z prawej zasłania bloki na dawnej ulicy Świerczewskiego (dziś Pomorska i Ogrodowa), natomiast
z lewej widać domy „kolejowej” ulicy Nowy Świat.
Ulice z obu stron kończą się mniej więcej przy słupku
szlakowym 89,8. Wtedy po lewej pojawi się szkoła
średnia nad brzegiem rzeczki Szorycy z halą sportową z lat 60. ubiegłego stulecia, z przodu przedproża Borów Tucholskich i pola z lewej, na wysokości
szkoły z prawej strony leśna droga z Osieka wchodzi
do miasta. Ponoć przed wiekami tędy do Prusów pielgrzymował św. Wojciech, natomiast polny jej odcinek
obsadzono jabłoniami pod koniec XIX lub na początku XX wieku.

Skórcz, bryła belfortu

Skórcz, droga z Pinkra w las

W
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Trzeba dodać, że na całej długości torów do
Smętowa nie ma ani jednego słupa telefonicznego.
Wszystkie zagospodarowano jakiś czas temu. Tor jest
uczęszczany przez pieszych, jego środkiem biegnie
ścieżka.
Za szkołą z lewej niepozorne mokradła kryją legendarny „Tempel”, w którym miejscowi dopatrują
się albo zatopionego kościoła albo prehistorycznego
grodziska. To pewnie głód wiedzy gna tam na przerwach tabuny uczniów.
Po prawej rozłożyła się najwyższa w okolicy góra
(110,2 m n.p.m.), „gdzie osadnik Pinker” mieszkał,
stąd nazywana „Pinkrem” albo żartobliwie „Pinkerbergiem”. Przy 89,5 kilometrze mamy wąwóz, z prawej zbocza „Pinkra”.
Z lewej powoli kończy się ulica Kociewska i wyłaniają się zabudowania Ryzowia, gdzie od ponad stu
lat straszy duch niemieckiego „farmazona”. Zbliża
się las, rzut oka wstecz pozwoli nam ujrzeć wąwóz,
wykopany kiedyś dla potrzeb pociągów ekspresowych, które Niemcy przed I wojną światową (w latach 1902-1909) chcieli tędy pchnąć na trasie z Berlina przez Piłę do Królewca. Ślady tego projektu widać
na szlaku do Szlachty (nasyp przygotowany na całej
długości na dwa tory) i na obecnie opisywanym (tutaj
prac ziemnych nie ukończono). Po lewej stoi samotny
dom, po prawej góra się powoli obniża. Z osiedla Leśnego z prawej dochodzi polna droga, za nią po lewej
zabagniona niecka. Upał zaczyna się wzmagać.
Przed lasem nasyp kieruje się w lewo, jeszcze
przed linią drzew kryje się w olszynie i wierzbinie
rzeka Szoryca, przechodząca tu na lewą stronę torowiska przy 89,0 kilometrze. Słychać tu kruki, co jakiś
czas krążące nad torem.
Widać Szorycę wypływającą z ostępów leśnych
na pola pod miastem. Z lewej droga zmierza do lasu.
Oglądamy się na „Pinkerberg”, następnie maszerujemy pod las. Skarpa z prawej stroszy grzywę pola.
Linia lasu z prawej ma swe odbicie w tajemniczej
kępie starych drzew, która kryje chyba ślady gospodarstwa pruskiego kolonisty, pokazanego na sta-

Resztki planowanego wiaduktu
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rej mapie okolic Skórcza. Tor mknie brzegiem lasu
w stronę przejazdu na Mieliczkach, którędy wiedzie
droga z Ryzowia przez las brzegiem rynnowego jeziora do leśniczówki Czarne, a także do Starej Jani,
Markocina i Osieka. Po lewej migną dęby, jak z obrazów Caspara Davida Friedricha. Las z prawej kończy się łąką. Cały czas zmierzamy w lewo, przy 88,4
kilometrze widząc za sobą wzgórze. W tym miejscu
zobaczymy resztki planowanego przez Niemców
wiaduktu, przejazd w stronę Mieliczek i Ryzowia
nad rzeczką Liską, dopływem Szorycy. Potem czekają na nas pola z prawej i lewej. Łuk toru staje się niemal niezauważalny. Za lewym ramieniem majaczy
budynek szkoły podstawowej w Skórczu, wyniesiony na wzgórzu ponad bagnistą doliną miasteczka. Po
prawej zaś stronie fruwają kłęby ostów. Daleko po
lewej stronie linia drzew liściastych wyznacza przebieg szosy ze Skórcza do Smętowa i Kolonii Ostrowickiej. Można jeszcze dojrzeć u jej kresu najwyższe
dachy Skórcza.
Mijamy cypel lasu na wzgórzu, wędrujemy nasypem. Pola z obydwu stron zasłaniają widok. Z lewej
w ziemniakach ustawiono strachy na dzikie świnie.
Tor jest dosyć mocno zarośnięty. Po lewej metalowa
siatka o dużych okach grodzi pole. Idąc trochę dalej
przez czystszy tor, docieramy do lasu, który kolonizuje także lewą stronę szlaku. Skarpa z prawej nabiera wysokości, więc odpoczywamy w jej cieniu.
Tu wreszcie mam chwile wytchnienia od końskich
much, które dotychczas miały niezłe używanie. Po
kilkunastu minutach ruszamy dalej, przez drzewa
po lewej widząc pola, a z prawej ogrodzony las. Za
chwilę z lewej widzimy ciągnące się wzdłuż szosy
gospodarstwa Miryc. Las z prawej tak intensywnie
wpycha się na tor, że wędrówka staje się drogą przez
mękę. Kiedyś można było dotykać tych drzew, ledwo
wysuwając ręce przez uchylone okno pociągu.
Po lewej na polach trwają żniwa. Z prawej nadal
szpaler lasu. W pewnym miejscu olchy zupełnie zarastają tor. Towarzyszą im liczne paprocie, a z lewej
mokradła. Cienisty las wlecze się wciąż z prawej, porastając istną dżunglą betonowe podkłady. Po lewej
kończy się ona nagle, ale z drugiej strony trzyma się
nieźle. W tym miejscu niespodziewanie telefony komórkowe odzyskują zasięg.
Las z prawej wreszcie się kończy. Po lewej w oddali widać Skórcz i szosę. Przed gospodarstwem
z lewej polny przejazd zaprasza prosto w leśny
gąszcz o błotnistych drogach. Z tyłu wciąż widoczne są bloki miasta. Z przodu mamy teraz równy stół
nasypu, z lewej gospodarstwo, z prawej pola pod
Mirotkami.
Przy 86,6 kilometrze szlaku widać jeszcze Skórcz.
Obserwując domy Miryc z lewej, gdzie zaczyna swój
bieg rzeka Liska, zbliżamy się do przejazdu przez
pola z lewej i prawej. Przed nim rejestrujemy jeszcze
polny przejazd z bulw kartoflanych w kukurydzę. Za
nim tor powoli wspina się na wysoki nasyp. Na torach
leży tu sporo krowich placków. Jeszcze jedna polna
droga, ścieżka środkiem pomiędzy szynami i czas
przekroczyć szosę ze Skórcza do Mirotek.
Za nią tor wspina się na wysoki nasyp i biegnie
w prawo. Z lewej mijamy wielkie zbiorniki pasz,

39

KOLEJOWE REMINISCENCJE

Stacja Mirotki

z prawej zostawiamy szosę, z tej też strony widząc
domy wsi. Gospodarstwo po lewej wygląda jak zawsze nowocześnie, dalej w polach tkwią domy starsze. Droga do Barłożna rozcina wieś, idąc w lewo.
Z przodu widać już przyczółki nieukończonego wiaduktu i ceglany dom, zaś po lewej stronie toru stację
w Mirotkach. We wsi warto zauważyć pruską szkołę
koło remizy na skrzyżowaniu dróg, piękny dworzec
z brukowanym placykiem na skraju przepaści.
Gdy opuści się stację, po lewej pojawią się rozległe pola w wielokącie Mirotki – Barłożno – Lipa Góra
– Kościelna i Stara Jania. Masywna wieża w Kościelnej Jani jest już częściowo widoczna na tle pól i drzew
po lewej jak kamienno-ceglany słup postawiony nad
brzegiem rzeki Janki. Zbliża się oszańcowany przejazd, za którym z lewej leżą pola, a z prawej szosa
pod drzewami.
Idąc dalej, zatoczymy łuk w prawo, obserwując
wciąż przyciągającą wzrok wieżę, mijając z prawej
kapliczkę przy rozgałęzieniu szosy do Gapicy, Markocina i Wycinek. Po lewej w pola mkną rowerzyści.
Nasyp jest tu czysty, bo „od zawsze” wypasano na
nim krowy. Po lewej tajemnicza wieża przygląda się
żółtawemu kościołowi w Barłożnie. Ciekawostką,
którą trzeba zanotować, jest bardzo drobny tłuczeń na
torowisku ze Skórcza do Smętowa. Gdyby nie zarośla, byłby tu dziś wspaniały szlak rowerowy.
Za sobą zostawiamy betonowe ostańce, z lewej
notując dawny folwark, a po chwili desant klonów
i buków od prawej, pod który podczepiają się sprytne
ślimaki. Od lewej wist pola, z prawej przyciąga uwagę dolina, oddzielająca nas od szosy. Przechodzimy
nad olszyną, kryjącą dość okazały strumień, daremnie
szukając słupów. Po lewej pozdrawiamy krowy pod
nasypem, z przodu podziwiając wielkie drzewo.
Kościół z lewej potężnieje, malutkie wydają się
gospodarstwa w oddali, natomiast dom z prawej jest
blisko i toru, i szosy. Przy 84,3 kilometrze kościelna wieża nadal kręci horyzontem, przejazd wycięty
w nasypie prowadzi do krzyża z lewej oraz wierzb
i wylotu na szosę z prawej. Teraz między polnymi
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Wąwóz za Mirotkami

Stacja Stara Jania

nasypami znowu omijamy krowie placki i grzbiety.
Za nami wlot wąwozu, po lewej jabłoń na zboczu,
a w perspektywie wyjście, gdy już pokonamy wojskowe potykacze z suchych i ostrych badyli.
Wreszcie nasyp z prawej zbiega lekko do Starej Jani,
ukazując też drogę do Czarnego i Skórcza przez las.
Z Kościelną Janią łączy ją szosa pod bliskim już wiaduktem przy 82,4 kilometrze. Wiadukt jeszcze trwa.
Za nim w lewo płynie rzeka Janka, zaczynając swój
bieg w okolicy Bukowin, mijając Grabowiny i Leśną
Janię, przez Janię Kościelną, Kornatkę, Suchownię,
Lipią Górę, Gąsiorki, Piłę, Olszówkę, Rzeżęcin, Królówlas, Morzeszczyn (tu zasila ją Beka), Dzierżążno,
Brody Pomorskie wpływając w nurt Wierzycy przed
Gniewem.
Tu pięknie widać średniowieczny kościół. Przekroczywszy wiadukt, zakręcimy w lewo, mając po
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lewicy pola i domy, a po prawicy niedzielną sjestę,
pałac Kurtiusa, a po chwili szosę do Leśnej Jani
(i ewentualnie Rynkówki, Rychławy i Nowego).
Z przodu, po lewej, widać już zabudowania stacji
Stara Jania. Podobno budynek ten zagrał rolę stacji
we Wrześni w filmie Filipa Bajona „1901: wizja lokalna”. Dwie Janie są jeszcze dobrze widoczne, gdy
po prawej odbija droga leśnych posiadłości Jana z Jani. Po lewej stronie w tym miejscu zaskoczy nas ugór
z oczkiem wodnym. Naszą sąsiadką z prawej jest
szosa, tak bliska, że aż prosiło się niegdyś, by z okna
pociągu machać do pieszych i rowerzystów.
Oto docieramy do pierwszego śladu budowanej
na tym odcinku autostrady – przechodzimy przez
piaszczysty wyjazd dla ciężarówek. Przed stacją brakuje dwóch metrów lewej szyny. Poprzedza ją domek w sadzie po lewej, w którego obejściu klekoczą
bociany. Dworzec zaś jest zamieszkany, ale tor potwornie tu zarasta. Mieszkańcy hodują tu gęsi, uprawiają ogródek po lewej stronie dawnego peronu, dziś
niewidocznego, cieszą się malwami, w otwarte okno
wstawiają głośno grające radio. Sam dworzec kryje
się w cieniu obfitej wierzby. Droga polna przed nim
odskakuje w lewo, gdzieś, het, w pola do Kornatki
i Bobrowca.
Za dworcem robi się płasko i trawiasto. Słychać
wciąż radio w oknie, widać bliską oddaloną o (około
50 m) szosę z prawej. Przed nami hałdami piachu,
wykopami i maszynami chwalą się budowniczowie
autostrady. Rzut oka za siebie, potem na przejazd do
gospodarstwa po lewej, mignięcie jeźdźców na zabytkowym motocyklu (może wracają ze zlotu w Darłowie?), domek przy szosie, przy której kiedyś szumiały piękne drzewa, słupek 80, 3 km i wchodzimy
na teren budowy. Mniej więcej na wysokości Dużych
Łąk przed Kopytkowem rozebrano 200 metrów torów, zburzono stary mostek nad strugą, donikąd kierując przejazd (niegdyś do Bobrowca) i skazując na
zagładę gospodarstwo z lewej, dziś jeszcze zamieszkałe i cieszące się bocianim błogosławieństwem. Ot,
nowoczesność po polsku w domu i zagrodzie.
Dalej, na łuku torowiska, gromadzą hałdy kruszywa, dowożonego składami towarowymi ze Smętowa.
Po prawej widać już bloki dawnego PGR-u w Kopytkowie. Kot poluje na prostej przed dawnym przystankiem, po prawej można zauważyć pozostałości dworku, przechodząc przez kępy rumianków dochodzi
się do miejsca, w którym zatrzymywały się niektóre
pociągi relacji Smętowo – Czersk i Smętowo – Starogard. Z prawej klasyczne kociewskie „szałerki”, bloki
i szpaki na linii energetycznej, ponadto droga w lewo,
obok oczyszczalni prowadząca do Bobrowca, Lipiej
Góry i Majewa.
Potem maszeruje się prosto ścieżką na torze, wydeptaną przez pokolenia kopytkowskich piechurów,
między polami z lewej i prawej strony. Po prawej rośnie w oczach okazały dworek w Smętówku, w tęż
stronę skręca tor, otoczony olszyną. Za zakrętem przy
jeziorku z prawej rozłożyła się betonowa twierdza
GS Kopytkowo pod topolami przy 77,9 kilometrze.
Słychać już pobliski pociąg elektryczny, jadący do
Gdańska.
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Zwrotnica w Smętowie
Wszystkie fot. autora

Ostanie przed przejazdem gospodarstwo z lewej
odpycha nas w prawo. Przejazd zbliża się nieuchronnie. W prawą prowadzą drogi do Smętówka (1 km)
i Lalków (4 km), w lewo tuż przed Smętowem można pomknąć do Bobrowca (3 km). Po lewej stronie
przejazdu, wytężając wzrok, można dostrzec zarośnięte naczółki planowanego wiaduktu linii ekspresowej.
Zaraz za przejazdem rozciąga się łąka w dolinie,
obrzeżona trzciną i dekorowana przez polskie wierzby. Z prawej omijamy pola, z tyłu boczną drogę do
Lalków. Po lewej wyrasta znad dachów neogotycka
iglica kirchy, a my tymczasem zbliżamy się do zakrętu w lewo, z lewej ocierającego się o wysokie
trzciny. Minęło już pięć godzin, chwilę więc odpoczywamy.
Po chwili ruszamy dalej. Przed nami przemyka
pociąg towarowy do Bydgoszczy z doliną Wisły
w tle. Łukiem omijamy domy z lewej, przycupnięte
do szosy. Z prawej raz jeszcze zauważamy dworek
w Smętówku. Teraz zakrętu w lewo ciąg dalszy, ze
świetlną sygnalizacją przy 77,0 km po prawej, pola
między torami do Skórcza i Bydgoszczy tamże. Maszerujemy nasypem, widząc pierwsze domy Czerwińska i podmokłe zarośla po prawej stronie linii
Bydgoszcz – Gdańsk. Liczne strumienie i rzeczki
wypływają stamtąd, by w okolicy Opalenia zasilić
Wisłę. Kościół z lewej znowu wyskakuje zza krzaków i nasypu, w którym wykopano przejazd na pole
po prawej. Przed nami semafory i konstrukcje trakcji
elektrycznej, podwójny tor z prawej, z lewej bliski
kościół, wyjeżdżająca na południe kolejka elektryczna. Po lewej dumnie sterczą domy kolejowe, pręży
się stalowy wiadukt i lśni torowisko stacji Smętowo.
Jest godzina 16.16. Właśnie rusza w stronę Laskowic
towarowy skład, prowadzony przez dwie spalinowe
lokomotywy Sm-42 w barwach Lotosu. Chciałoby
się, jak amerykańscy hobos, wskoczyć do wagonu
i pojechać w nieznane. Może następnym razem.
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Radość pisania
olorowe marzenia – pod takim hasłem odbył się już po raz trzeci Powiatowy Konkurs Poetycki „Radość
pisania”, którego organizatorkami były: Ewelina Maślanka, Anna Mazurek-Klein, Anna Sakowska, Dorota Sawczak. Panie za cel postawiły sobie pobudzenie wrażliwości poetyckiej dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie artystycznej, a przede wszystkim promowanie
młodych twórców.
Przed niełatwym zadaniem stanęło jury, które spośród 74 nadesłanych wierszy, musiało ocenić bogactwo
języka i środków poetyckich, oryginalność wiersza i jego budowy oraz zgodność z tematem konkursu, z czym
młodzi poeci doskonale sobie poradzili. Cieszy fakt, że coraz liczniej dzieci i młodzież przyjmuje postawy twórcze, czego wynikiem są tak dojrzałe utwory poetyckie. Dodajmy, że konkurs organizowany był dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów, a więc ludzi młodych, tym bardziej zadziwia ich dojrzałość.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu miała miejsce 9 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 2
w Pelplinie. Wszystkich przybyłych przywitała Barbara Nabakowska, dyrektor szkoły.
Organizatorzy konkursu dziękują za objęcie patronatem: Tadeuszowi Dzwonkowskiemu – Staroście Powiatu
Tczewskiego, Patrykowi Demskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin, Katolickiej Rozgłośni Diecezjalnej „Radio Głos”, Wydawnictwu „Bernardinum” i Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu oraz dyrekcji
Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie.
Na kolejnej stronie prezentujemy wiersze zwycięzców.

K

Występ szkolnego zespołu Parasolki
Nagrodzeni uczniowie w kategorii
szkół podstawowych wraz z opiekunami

Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół podstawowych

Wyróżnieni i nagrodzeni gimnazjaliści
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Wszystkie fot. Kacper Szatkowski
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LITERACKIE ŁAMY
Swe kolorowe marzenia prezentują laureaci
MAŁGORZATA TEMPLER

DOBRAWA STĘPIEŃ

SPEŁNIENIE

KOLOROWY ŚWIAT MARZEŃ

Chwile, jak dmuchawce,
Ulatują z rąk.
Siedzę przy sadzawce,
Nie chcę uciec stąd!

Siedzę sobie zamyślona
Wspomnieniami otulona.
Patrzę w okno, gdzie dzień wstaje
I marzenia kolorowe prosto w serce me podaje:

Barwna tęcza nastaje,
Wkłada w myśli moje
Piękne, huczne Dionizje
I wiem, że moje marzenia ziści.

Niebo widzę kolorowe,
Już schyliło ku mnie głowę
I rzuciło gwiazdę złotą,
Którą chwytam niczym piłkę
I do piersi czule tulę.
Dużo marzeń z niej wysnuję.

Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie, gimnazjum

Kolorowe wiosenne kwiaty
Przyprawiają mnie o dreszcz.
W całość jednoczą się światy,
Znikają chmury i deszcz.
Serce się raduje
Na myśl o przygodzie!
Dziko koziołkuje,
Opierając się przeszkodzie!
Nieokiełznane myśli
Wybiegają w marzenia,
Których inni nie wynieśli
Spoza własnego urojenia…
Ja spełnię swe pragnienia,
Dla mej duszy ukojenia!

MARTA DZWONKOWSKA
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie, kl. IV

MARZĘ BO
Leżę i marzę –
O czym?
O śnieżnobiałym psie.
Leżę i marzę –
O kim?
O przyjacielu na dobre i na złe.
Leżę i marzę –
Dla kogo?
Dla mnie, bo marzyć trzeba.
Leżę i marzę –
Po co?
Bo nikt mi tego nie zabiera.
Jak już wymarzę sobie marzenia
To złe rzeczy nie mają znaczenia.
Mój świat kolorowy się staje,
A ja marzę dalej.
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Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie, klasa V

Potem przyszło do mnie słońce,
Z tęczy dało mi po wstążce
I uwiło z kwiatów wianek.
Przetańczyło cały ranek.
A ja tulę me marzenia,
Chronię je od utracenia.
A w południe deszczu krople
Spadły tuż pod moim oknem.
Wszystkie szybko pozbierałam
I na nitkę nawlekałam.
Założyłam je na szyję,
Dzięki nim szczęśliwie żyję.
Wreszcie mrok się cicho skrada,
W kącie usiadł, opowiada,
Jak noc pięknie się ubrała,
w złotych gwiazdach świeci cała,
mruga okiem do księżyca
i zadziwia, i zachwyca.
Siedzę cicho. Dzień odchodzi.
Dobrze będzie. Nic nie szkodzi.
Ale nagle wszystko znika,
nie ma słońca i księżyca.
Czy to wszystko mi się śniło?
Nie, w marzeniach moich było?
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MATEUSZ BRUCKI

Poeta bez serca tonie w akwareli
Józefowi Olszynce
pomódl się
za wierzycę wspomożenie trawy
i rosnącą nadzieję na odbicie faunów
jakbyś chciał ją zatrzymać jak cię uczył mróz
to
czcigodne
o ile chcesz dotrzeć do amen
które z nagła jak brzegi kiedy śnieg w połogu
chce do wody z przegubów na cudne wykręty
by zwieńczyły je drzewa bujnym dzwonem cienia
lecz
bądź czujny
gdy zacznie upływać oddechu jak w pacierzu
otwartym przez wieczne eleison bo woda służy życiem
tak samo jak dnem którego domagają się omszałe drwa
bądź czujny wzorem ptaków w rzetelnych zegarach
które chodzą jak malwy w pszczelej gorliwości
by świat mógł się pozdrawiać złotymi dzbanami
i powtarzaj jak zdrowaś ich zębaty śmiech
inaczej
nie przeskoczysz rozlanych niebiosów
które stoją jak wryte lasy w ich pokłady
zbyt płynne do nazwania na skraju scenerii
a zbyt skromne by szumieć na udany zrąb
to
są wartkie
drobiazgi które przejdą bokiem
lub na stronę za rogi wziętą z katechizmu
bez uszczerbku na skroniach białych od pajęczyn
kiedy nowe owady zerwą je jak wiatr
ale ty
musisz zostać z tarczą od powietrza
głodów ognia i wojen nie do położenia
bez tarczy malowanej w tak szlachetne knieje
że od ręki wymiata groźne gwiazdy rdzy
bo wiesz
wróżę tobie jak człowiek że będziesz dziś w raju
na tej ziemi brodatej od źdźbeł po opłotki
jeżeli się przeżegnasz znakiem prosto z wody
i nie będziesz miał bogów nad tych co już są
MATEUSZ BRUCKI (ur. w 1987 r. w Starogardzie Gdańskim) – polonista, poeta, krytyk literacki. Członek
Stowarzyszenia Działań Teatralnych. Od lat współtworzy w swoim mieście grupę Teatr Kuźnia Bracka.
Dotychczas wydał trzy zbiory poezji: „Wpół do wiersza” (2008 r.), „Nie polecam nas bogom” (2010 r.) oraz
„Wybrane” (2012 r.). Ma też na koncie liczne publikacje w almanachach pokonkursowych oraz w prasie
literackiej, m.in. w „Akancie”, „Znaj”, „Pegazie Lubuskim”, „Własnym głosem” i w „Toposie”.

44

KMR

PIOTR ŁAGA

Zachowują mądrość przodków
nia 29 kwietnia 2016 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się konkurs gwary kociewskiej. Na
scenie zaprezentowało się ponad 70 uczestników z powiatu tczewskiego, od dzieci przedszkolnych po
dorosłą młodzież. Poprawność gwary kociewskiej i poziom wykonania oceniało jury w składzie: Mirosława Möller, Regina Kotłowska, Danuta Nojman. Celem konkursu było podtrzymywanie i popularyzacja gwary
kociewskiej oraz promocja twórczości, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kociewia.
Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Patryk Demski.

D

Wyniki konkursu:
Kategoria I – dzieci przedszkolne i oddziały klas „0”
I miejsce: Agata Wysocka
II miejsce: Zofia Lewandowska
III miejsce: Agata Kolaska
Wyróżnienie: Oliwia Podepska
Kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce: Igor Mroziński
II miejsce: Emilia Ryszkowska
III miejsce: Amelia Kulpińska
Wyróżnienie: Nadia Roman
Wyróżnienie: Seweryn Radomski

II miejsce: Paweł Jabłonka
III miejsce: Magdalena Chrzonowska
III miejsce: Aleksandra Frymarska
Wyróżnienie: Korneliusz Tokarski
Kategoria V – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Kamila Chojnacka
III miejsce: nie przyznano
Wyróżnienie: Marta Choinska

Kategoria III – uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej
I miejsce: Natalia Hasa
II miejsce: Miłosz Parka
III miejsce: Zuzanna Tomaszewska
Wyróżnienie: Kacper Grzybowski
Kategoria IV – uczniowie gimnazjum
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Karolina Grabowska

Agata Wysocka – I miejsce w kategorii
dzieci przedszkolne i oddziały klas „0”

Wszystkie fot. Izabela Szweda

Igor Mroziński – I miejsce w kategorii I-III

Najmłodsi laureaci konkursu
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Gadki Rozaliji
Gwara jidzie do pszoćka!
a samim początku srodze Was pszepraszóm, że
zaczinóm łot takych śmniyrdzócych sprawów,
ale łóne fejn wijaśniajó sprawa ło chtórni ja
chca deliberować! Nó na tan pszikłat, Moja Lólka, choc
tera sia łusz niy gada Lólka, bo to je, jak mówjó ruske,
łustarełaja forma.
Tedi łostafma ta Lólka wew spokoju, ji mófma
Babka, a Prababka mojych gzubóf. Owóż łóna zawdy
chodziła do wigótki sia wikakać, a jeji wnuki mnieli
wew buksach nakakane.
Rzecz wew tim, że ty wnuki, a nawetki jeji dzieci
nie chodzili do wigótki, jano do wichótka, a na pewno
niy sia wikakać! Co łóne tam robjyli niy bandzim dociekać, bo mówjyli różnie!
Niechtórne łusz só tak wirobjóne do pszoćka, że
jidó tam za sfojó potszebó! Tera jidzim dali Czi żeśta
czuli, żebi chto tera gadał, że łumertygo włożyli wew
zark? Na pewno niy – pochowali, ji je pochoweni
wew trumnie, ji leżi jak Pan Bóg pszikazał. Ale tera
jidzim do nowych sprawóf. Ja miślałóm, że sia obala!
Mnielim sprawa do naszych wujków, bo łóne só fest
alesmachri, ji wszitko potrawjó zrobjyć! Nó to mówja
– jedzim pogadać, czi só chatne?
Ale potamu se uważyłóm, że zadzwonią – czi só po
objedzie, bo najechać jak ftrzóchajó sfoje.
Flyti (za pszeproszaniam, tak sia łusz niy gada).
Tedi sia pitym grzecznie – żeśta só łusz po objedzie?
A Wuja łotpowjeda – akurat kónsumujim! Ja miślałóm,
że mnie ciśnie na podłoga!
Oni kónsumujó! Ja choc móm nibi wiższe wykształcanie skromnie łobjat jam, nó niech bandzie jem,
a óni kónsumujó! Śłat sia do góri golaniami przewraca!
Ale… ale zaczanóm deliberować, że niy kónsumujim,
jano konsumujemy, ji to mnie troszka łuspokojyło, że
równak kociewjaczó!
Robjim – robimy
Czekóm – czekamy
Śpsiywóm – śpiewamy
Grajim – gramy nó ji na końcu kónsumujim!!! Ale
co bi sia niy rzekło – jidó do pszoćka zez tó gwaró!
Szkoda, że niy moga pszitoczyć jakygoś dicht nowygo
słowa, chtórnygo nie było za mojych dawnych pjanknych czasów. Dawnych to je jak byłóm gzub, 100 lat
tamu! Ale to bes to, że ja tera łusz nie mniyszkóm na
wsi, ji tamu bim sia nigdy pszenigdi nie domiślyła, że
łóne kónsumujó, a ja eszcze durch jam!
Ale nie da sia łukrić, że gwara sia łotmniania,
ji jidzie do pszoćka ji to tak chutko, że człowiek razu
niy może za nió podóżyć! Ale Panna Genia wszitko sia
zmienia!
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WASZA ROZALIJA
(Zyta Wejer)
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nieszkam se tera wéw Londénie. I wóm powjam, że całkam ciekawe to je. Co by béło
śmniaszniéj, to dawno tamu żam mnieszkała wéw Małżewku, dzie nawet składu porzóndnégo
nié mnieli i trza béło do Turzy żgać abo do Czczewa,
jak ktoś ino mniał samochód abo inszy purtek, i tamoj
wszystko zorgować. Szkoła, kościół, wszystko béło
daléko. I po hojdebojdach i mamorach sia człek karował godzinami, co by se moczka na mniacho upichcić
abo parzybroda! Mówja wóm, mort to béł jak nic. Żeby
se letko ulżyć, to ludzie mnieli truśki, kuraki i świniaki po buchtach wéw chlewach posadzane, a ogródki
zawdy zéz angrestam, augustkami, głupkami i co tam
lubjeli eszcze. Bo ludzie przyścipne tamoj béli, że ho
ho i umnieli se na jeście sami posmycznie namurksować. I nawét jak coś nié mnieli, to zara mnieli, bo se
narychtowali abo halali Bóg wje jedan skónd, inaczy
by dziadowéli.

M

MARIA BLOCK

Niszczotniki
wéw Londénie
Co inszégo te ludziska wéw Londénie. Nié dość, że
paraduszni, że dycht wszytko majó, oblukali i czuli na
tym świecie, to eszcze niszczotniki take, że hej. Jako
ino coś już nié je całkam nowjiste, to zara lezie wek,
to je na śmniécie abo dzieś na chodnik. Telewjizory
tamoj idzie znajść, miksery, koła, jopy, kropówy, całe
walne tasze feretów, kalasantów, fizmatentów, gloków,
gardynów, glazyrków, łyżbów i czego tam eszcze sia
ino komu nié zachce! Ale serce boli, jak sia wjidzi, ile
ludziska dajó jeścia na zniszczota. I to nawét take nié
je eszcze zleżałe, ino mniasca już wéw lodówce nié
mnieli. No mówja wóm, zaś wéw Małżewku to béło
nié do pomyślenia. Zara by sia na takich niszczotników sómsiady zjadowjili i by wydeliberowali knyf, jak
tu takim przybaczyć, co je gut a co nié!
Mniadzy nami, to mnia to nié wadzi a i mnie sia to
wjidzi, że tyle se można obzorgować na ulicy, bo po
co psianióndze rozrutnie wywalać, skoro starczy lukać
na prawo i lewo naokoło siebia. I tyla wóm powjam,
że obrodzaj wéw Małżewku to co inszego znaczył, niż
tera wéw mojam Londénie!

Fot. Andrzej Grzyb
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ZYTA MIKOŁAJEWSKA

Nałukowe eksperymenta
ak sia mata kochane ludziska. Dzisiaj chca zabrać
głos wew ważny sprawie, a zamanówszy rozchodzi mnia sia ło gender. Tyle je zes tym gender
awantury wew medyjach, że postanowjyłom sia dowiedzić ło co wew tym wszytkim tak nasprawdy sia rozchodzi. Tedy zaczanam czytać to, co to różne psismaki wew
gazytach wypsisujo, ji słuchać to, co różne mondrale
gadajo wew telewizorze. Ji mnia zes tego wyjszło, że
jak moja teściowa (tak czi łowak zacna kobjyta) gadała,
by mojemu Jankowi łod malyńkości, że je dziywucho,
ji łubjyrała go wew kiece, to łón by tera był psiankno
Janino. Łuchowaj Boże, wew to, to ja uż niy łuwierza.
Ale postanowjyłom, że banda mniała nałukowe
podynście do sprawy, przysłuża sia nałuce ji przeprowadza eksperiment. Wyciagnyłom tedy zes szafy moja
najlepsza kieca ji kazałóm jo łubrać Janowi. Na sam
przód sia trochy łopierał, mamrotał coś ło rychtowaniu
rozumu, ło łupałach, ji psychiatrze, ale jak mu wyklarowałóm, że to bandzie nasz wkład wew rozwój nałuki, to sia zgodzieł. Wiglondał wew ty kiecy dycht rycht
jak Konczita. Ale do rzeczy, zawołałom tedy:
– Kochanie, halaj zes lodówki masło, bo bandzim
mnieli frysztyk.
Jan łotworzył lodówka, zrobieł wielge łoczy, zaczon gapsić sia jak ciele na malowane wrota ji woła:
– A chdzie je, bo ja tu masła niy widza.
– Na górny półce – wołóm.
– Niy ma – woła Jan.
Musiałóm lyźć sama ji halać, bo bym tego frysztyka niy zjedli. No ji widzita tera, że Jan wew kiecy, czy
wew buksach bez termedyjów niczego niy znalyzie
ani masła wew lodówce, ani kluczy łod samochoda,
chtórne leżo zara kele niego, ani sztryflów chtórne mu
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Uczestnicy Turnieju Gawędzierzy Ludowych
Kaszub i Kociewia we Wielu
Fot. ze zbiorów Krystyny Kamińskiej
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włożyłom do jego szafki. Ji tak mu uż łostanie, ji żadne
gendery tego ni zmnianio. Mondrale łod biologiji godajo, że to dlatego, że chłopy majo widzenie tunelowe.
Żaden ni potrafsi niczego znalyźć kele siebie, ale do
najbliższy knajpy trafsi łod razu.
Ale żeby ni było, że eksperymentuja eno na chłopach, postanowjyłom sprawdzić, jak to przebieranie
działa na kobjyty. Tedy wcisnyłom sia wew najlepszy
ancug Jana, wzianam kluczyki łod samochoda ji postanowjyłom pojechać do co dopsiyro łotwarty galeryji
wew Czczewie. Wzianam ze sobo nasza Kaśka, chtórny do zakupów nichdy niy trza było wiela namawiać.
Spytelim eszcze Jana ło droga ji pojechelim. Jan gadał
co droga niy je trudna, trza jechać prosto ji na moście
przed Czczewem skrancić wew prawo. No to jedzim,
ji jedzim, ji jedzim, aż Kaśka gada:
– Mama, tatko gadeli, co by my przed Czczewem
skrancili na prawo.
– Jo, mondry to łon je, ale wew chtórne prawo, tera
czy tamój. E tam pojedzim eszcze kawałek, może znajdzim – gadom.
– Mamko, a co bandzie, jak my tak do Malborga
dojedzim? Zaś ciafroce Kaśka.
– Niy klep gupsio, przecie niy somy gapy, sroce
spod łogona niy wypedlim, to do Czczewa trafsim.
Ledwo skończyłom ta gadka, jak naszym gałom łukazeli sia mury łogrómnygo zamczyska. Bylim wew
Malborgu. Myślałom, że mnia jasna krew zaleje, że
jakiego cherszlagu dostana. Kaśka kulała sia ze śmniychu, ji telefonowała do Jana.
– Tatko somy wew Malborgu, jak jechać nazad?
– Jedźta prosto ji uż nichdzie niy skrancajta. Ji wcale niy było słychać, co by mu zes tego powodu było
jakoś markotno. Do dom jakoś trafsilim, ale zes zakupów nici. Kaśka gada co nastampno razo na zakupy
wybjyra sia zes tato. No ji co, nawet najlepszy Janowy ancug, niy pomóg mnia, co bym ja choc raz mogła
dojechać bez termedyjów tam chdzie chca. Łuczałe
łod biologiji gadajo, że my kobjyty mómy łograniczone zdolności przestrzynne, bo tak mómy połukładane
wew łepsie zes natury, ji uż.
Ji tak sobie myśla, że kobjyty ji chłopy to sia mocko łod siebie różnio. Prawda je taka, że matka natura
połukładała wew naszych mózgownicach dycht rycht
jinaczy, ji żadne przebjyranie tego niy zmniani. Kobjyty zawdy bando główkować czy skrancić samochodam wew to prawo, czy wew to drugie. A chłopy bez
termedyjów ni znalyzo rzeczy chtórne so całkem kele
nich. A jak wszytke wykażym łodrobina zrozumnienia
dla tych różniców, to wiela czynnych dyskusjów da sia
łuniknóć, na niy.
Tekst prezentowany był podczas turnieju gawędziarzy
Kociewia i Kaszub we Wielu w 2015 roku.
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LITERACKIE ŁAMY

BEATA GRABAN

Młodzi chwytają za...
klawiaturę
łodzież chwyta za...
klawiaturę, nie tylko
po to, by grać, korzystać z portli społecznościowych
czy pisać blogi, ale z pasją oddaje się tworzeniu literatury. Takie
młode utalentowane osoby mieli
okazję poznać uczestnicy spotkania autorskiego, które odbyło się
21 stycznia 2016 roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, dzięki życzliwemu zaproszeniu pana
Krzysztofa Kordy, dyrektora tej
placówki.
Pierwszą z nich była starogardzianka, Sara Błąk, uczennica
pierwszej klasy gimnazjum. Będąc
jeszcze w szkole podstawowej, zachęcona przez polonistkę, panią
Agnieszkę Kurek, zaczęła podejmować pierwsze próby literackie
i w krótkim czasie napisała swoją debiutancką powieść pt. „Świat
Sary”. Jak mówi sama autorka,
nigdy nie przepadała za językiem
polskim, ale impuls dany przez
nauczycielkę pozwolił jej odkryć
nowe, wyzwalające możliwości istnienia w świecie, co jest szczególnie ważne w przypadku dziewczyny
z niepełnosprawnością ruchową.
Powieść Sary Błąk nie jest autobiograficzna, choć autorka kreując
narratora, którym jest tytułowa postać – dziewczynka poruszająca się
na wózku inwalidzkim, czerpała
z własnego doświadczenia. Poza
tym nieograniczona wyobraźnia
autorki pozwoliła jej opisać miejsca, w których nigdy wcześniej
nie była, takie jak Zakopane, gdzie
częściowo rozgrywa się akcja.
Czytelnik może się przekonać, że
Sara – bohaterka choć napotyka
na swej drodze różne przeszkody,
to jak każda nastolatka przeżywa
– czasem nawet mrożące krew
w żyłach, przygody i dzięki życzliwości osób z otoczenia może
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doświadczać świata w całym jego
bogactwie. Jest rezolutna, dojrzała
i wrażliwa.
„Świat Sary” zaczyna się jak
powieść obyczajowa, w szkole
wśród uczniów, ale w pewnym
momencie wydarzenia wymykają
się realistycznemu ujęciu i przekształcają w nieco sensacyjną opowieść z elementami fantastyki i tajeniczości. Szczególna wartość tej
książki polega na tym, że pomaga
ona przełamać społeczne tabu i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, o czym barwnie
opowiadała autorka podczas spotkania w Tczewie.
Drugim gościem wieczoru był
pochodzący z Pelplina Kornel
Machnikowski, student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie
Gdańskim. Podobnie jak Sara Błąk
dość wcześnie zaczął swoją przygodę z pisarstwem. Jako 15-latek
napisał i wydał w gdyńskim wydawnictwie Nowae Res powieść
zatytułowaną „Albinos”, która zebrała pozytywne recenzje i cieszy
się sporą popularnością zwłaszcza
wśród młodzieży, jako alternatywa
dla książek w konwencji fantasy.
Jest to dość mroczna i – jak twierdzi autor, przejaskrawiona w swej
brutalności historia, wyrastająca
z doświadczenia gimnazjalisty.
Ukazuje świat młodzieży pozbawionej zrozumienia, wsparcia
i pozytywnych wzorców. Książka
zasługuje na uwagę nie tylko ze
względu na fabułę, ale też barwny
i swobodny język oraz świadomie
ukształtowany dystans narratora
wobec świata przedstawionego.
Kornel Machnikowski podczas spotkania w Tczewie przede
wszystkim promował swoją nową
książkę, zbiór opowiadań pt. „poppisanie”. Jest to cykl, który powstał
w ramach projektu nagrodzone-

go „Indeksem Neptuna”. Dzięki
finansowemu wsparciu Galerii
Neptun w Starogardzie Gdańskim
Machnikowski korzystał z konsultacji z dr. Maciejem Dajnowskim,
literaturoznawcą i pracownikiem
Zakładu Teorii Literatury IFP na
Uniwersytecie Gdanskim, co zaowocowało powstaniem cyklu
trzynastu opowiadań. Teksty te
zostały napisane lekkim piórem,
z pełną świadomością rygorystycznych reguł narzuconych przez tak
krótką formę narracyjną. Historie
Machnikowskiego są oryginalne,
zaskakujące, a czasem zabawne
i ironiczne; z pewnością wymagają uważności podczas lektury,
by nie uronić szczegółów intrygi
czy lekko zarysowanej puenty, co
wskazuje na to, że autor prowadzi
z czytelnikiem swoistą grę. Motywem przewodnim opowiadań jest
szeroko pojęta pop-kultura, ale
autor ma do niej stosunek ambiwalentny: z jednej strony na tym
gruncie wzrastał i stąd czerpie inspiracje, a z drugiej – jest świadomy kiczowatości, płytkości i banalności kultury popularnej – stąd
jego krytyczna ocena. Swój punkt
widzenia obrazowo i atrakcyjnie
zaprezentował podczas spotkania
z czytelnikami.
Przykład Sary Błąk i Kornela
Machnikowskiego pokazuje, że
w młodzieży tkwi wielki potencjał twórczy. Warto go zauważyć
i docenić, warto pomagać w rozwijaniu talentów. I w tym miejscu należy wspomnieć o Fundacji
OKO-LICE KULTURY ze Zblewa, która w ramach wsparcia młodych artstów wydała „Świat Sary”
i „pop-pisanie”.
Na koniec pozostaje tylko zachęcić czytelników do lektury
i zapamiętania nazwisk autorów,
bo wiele wskazuje na to, że jeszcze
o nich usłyszymy.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE Z KOCIEWIA

Błażej Śliwiński, Mściwoj II (1224-1294) książę wschodniopomorski
(gdański), Wydawnictwo DIG Warszawa 2016, form. 17 x 24,5 cm,
s. 448, opr. twarda

Krzysztof Kowalkowski, Ks. Antoni Kowalkowski. Proboszcz, budowniczy, autor pieśni, Wydawnictwo „Bernardinum” Pelplin 2016, form.
14,7 x 21 cm, s. 104, il., opr. miękka

Kornel Machnikowski, pop-pisanie, Fundacja OKO-LICE KULTURY

Sara Błąk, Świat Sary, Fundacja OKO-LICE KULTURY Zblewo 2015,
form. 14,7 x 21 cm, s. 112, il. opr. miękka

Zblewo 2015, form. 14,5 x 20,5 cm, s. 160, opr. miękka
KMR
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Tczew 1926
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

Marcina Kãodziýskiego i Piotra Kajzera

• Gdy Zãe Miõso staão siõ Czarnð Wodð

Krzysztofa Kowalkowskiego

• Podróēe w wyobrađni. Linia kolejowa Starogard – Tczew
Grzegorza Piotrowskiego

• Krðg dziaãania teatrów lalek na Kociewiu

Stefana Geãdona

• Wspomnienia ēoãnierza górnika z Nowego (dokoýczenie)
Adama Rogowskiego

Fot. ze zbiorów Muzeum Niepodlegđoħci w Warszawie
Fot. Sđawomir Gawroēski

