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Od redakcji

Zabrakło słów

Czaruje nas szum drzew otaczających nekropolię w Czarnej Wodzie. Jego niewi-
docznym autorem jest leciutki wiatr, który dopiero przed chwilą rozgonił deszczo-
we chmury, próbujące wyrwać choć na chwilę z zadumy morze ludzi przybyłych na 
swoje ostatnie spotkanie z Andrzejem Grzybem. Ten nieprzerwany strumień rodziny, 
przyjaciół, osób chcących Tobie podziękować wydaje się płynąć korytami wyznacza-
nymi przez cmentarne alejki. Na napływających falami twarzach widać skupienie. 
Przypomina to trochę spotkanie z autorem książki. Chwilę przed samym rozpoczę-
ciem, kiedy czytelnicy wpatrzeni w obecnego już na sali „Pana Pióra”, oczekują na 
pierwsze słowa. Milczysz. 

Kolejne osoby podchodzą do Ciebie, jak jeszcze niedawno miłośnicy Twojej twór-
czości z prośbą o autograf i kilka słów. My czekamy na swoją kolej. 

W tym czasie mamy okazję pomyśleć nad coraz głośniej rozlegającym się w na-
szych głowach pytaniem: „Co wyznacza naszą obecność na tym łez padole?”. 

Czy to sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, lata? Nie. To nie może 
być takie „proste”. Masz, miałeś zaledwie 64 lata. Gdybyś był jednym z otaczają-
cych nas tutaj drzew, które mógłbyś pięknie opisać, dopiero piąłbyś się na spotkanie 
z horyzontem.

Może naszą obecność tu wyznacza to, co po sobie zostawiamy? Niewykluczone. 
Byłeś malarzem słowa. Szlify, które zdobywałeś w starogardzkim liceum, a potem 
Uniwersytecie Gdańskim, pozwoliły Ci oddawać piękno naszej „małej Ojczyzny”. 
Przy pomocy liter przedstawić wyjątkowość Kociewia, wyrastając na jednego z jego 
najznamienitszych piewców. Czy to może być odpowiedź na nasze pytanie? Tak, ale 
tylko w części. 

Kiedyś napisałeś o sobie: „Jestem kością i krwią obiecanej ziemi”. Może tutaj 
szukać rozwiązania. Wrosłeś w kociewską ziemię tak bardzo, że to ona wyznaczała 
Twoje istnienie, przywołując w ostatnich dniach swojego ukochanego syna? Tak. 
Chcemy wierzyć, że taka jest odpowiedź”.

Teraz wracamy po naszym ostatnim spotkaniu kociewskimi bezdrożami. Nie może-
my wyzbyć się uczucia, że czegoś zabrakło. Czego stratę będziemy odczuwali jeszcze 
przez długi czas. Wiemy. Zabrakło słów. Twoich słów.

Halina Rudko i Marcin Kłodziński
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Tczew, 13 czerwca – 23 września
Gród Sambora, dzięki Oddziałowi Kociewskiemu Zrze-

szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, miał okazję gościć wielu ludzi nauki i naszej re-
gionalnej kultury, którzy skorzystali z propozycji wzięcia 
udziału w Bibliotecznych Spotkaniach Regionalnych. Dzię-
ki temu, dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego projektowi, w murach tczewskiej 
książnicy kulturę Krajny omówiła prof. Jowita Kęcińska 
(13 czerwca), o literaturze kociewskiej opowiadała prof. Maria 
Pająkowska-Kensik (22 sierpnia), a o kaszubskim piśmiennic-
twie wykładał prof. Daniel Kalinowski (3 września). Goście 
Biblioteki i Zrzeszenia mogli również poznać bliżej kulturę 
Żuław za sprawą Aleksandry Paprot (19 września), jak również 
poznać borowiackie dziedzictwo dzięki Marii Ollick (23 wrze-
śnia). Pełna relacja z Bibliotecznych Spotkań Regionalnych 
zostanie zamieszczona w kolejnym numerze „Magazynu”. 

► Zblewo, 19 czerwca
Wszyscy zebrani w zblewskim kościele św. Michała Ar-

chanioła mieli okazję przekonać się jak dobrą akustyką dys-
ponuje ta malownicza świątynia, a to za sprawą XII Koncertu 
Pieśni Kościelnych. Już rozpoczynająca to wyjątkowe wyda-
rzenie próba uświadomiła zgromadzonym, jak wielka czeka 
ich uczta muzyczna. Po specjalnie odprawionym nabożeń-
stwie popis swojego kunsztu dało siedem chórów z Przodko-
wa, Starogardu Gdańskiego oraz Zblewa. Niewątpliwie serca 
słuchaczy podbiły zblewskie „Małe Kociewiaki”. 

► Owidz, 25 czerwca
„Wianki na Grodzisku”, czyli Dzień Gminy Starogard, 

niewątpliwie na długo pozostaną w pamięci odwiedzających 
owidzką osadę. Pokazy warsztatu rzeźbiarza oraz samoobrony, 
turniej łuczników i wojów. Wielbiciele opowieści mogli wsłu-
chiwać się w słowa słowiańskiego kapłana, a miłośnicy dobrej 
kuchni spróbować dań dawnej kuchni lub nie mniej pysznego 
poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiej-
skich. Nie zabrakło również strawy dla ducha, a zapewniły ją 
występy wokalistów i zespołów, spośród których na pewno 
w pamięci zapadł słuchaczom koncert Konrada Mani i The 
Kings Road. Również najmłodsi, dzięki animacjom, dmuchan-
ce oraz rejsom rowerem wodnym, znaleźli coś dla siebie. 

► Kościerzyna, 9 lipca
Już po raz siedemnasty wydawcy i miłośnicy dobrej 

książki przybyli na Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
„Costerina 2016”. Gościnna Kościerzyna zgromadziła 47 
wystawców oraz 58 autorów, którzy z chęcią odpowiada-
li na pytania licznie przybyłych swoich obecnych i przy-
szłych czytelników. Tradycyjnie także przyznano nagrody 
dla najlepszych książek literatury pomorskiej i kaszubskiej, 
których w tym roku zgłoszono 108. Warto wspomnieć, iż 
pośród wyróżnionych publikacji znalazła się Ana. Rozbite 
lustro, autorstwa śp. Andrzeja Grzyba. 

► Skarszewy, 17 lipca  
Za sprawą Stowarzyszenia Aktywne Kociewie oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Skarszewach po raz drugi piewcy piękna Kociewia mogli 
wziąć udział w Przeglądzie Gwary Kociewskiej „Kociewski 
Skowronek”. Przybyli goście mogli cieszyć oczy feerią barw 
strojów występujących. Chyba największe zainteresowanie 

wzbudzili najmłodsi wykonawcy. Nie mniejszym talentem 
wykazali się również i starsi Kociewiacy. Przekonali o tym 
podopieczni Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Starogar-
dzie. Nie zabrakło również występów gościnnych, a to za 
sprawą Góralskiej Folk Kapeli „Góralska Hora”.

► Świecie, 5-14 sierpnia 
Z drobnym opóźnieniem, ale szczęśliwie rozpoczęły się 

Plachandry Świeckie. Dla polsko-ukraińskiej młodzieży był 
to wyjątkowy czas na poznanie kultury i historii Świecia, jak 
również wymiany wiadomości o swoich krajach. W ramach 
plachandrów odbywały się m.in. zajęcia artystyczne, których 
owoce zaprezentowano, 13 sierpnia, na świeckim zamku na 
wernisażu. Poza warsztatami mającymi wyzwolić talenty pla-
styczne gości malowniczego Kociewia, zorganizowano rów-
nież ćwiczenia kulinarne, taneczne, wokalne, a także wiele 
innych form ciekawego spędzenia czasu, jak np. grę miejską.  

► Wiele, 13-14 sierpnia
Kolejny, 39. raz w szranki stanęli znawcy gwary w Turnieju 

Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia. Mistrzowie słowa 
nie zawiedli, dając popis kunsztu posługiwania się dźwięcz-
nymi językami naszych regionów, co szczególnie wybrzmiało 
podczas niedzielnego koncertu laureatów. Oratorskie wyczy-
ny uczestników Turnieju umilały m.in. występy artystyczne 
Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Wiela 
i Karsina; zespołu „Zgrywańce” oraz „Wdzydzan.

► Gruczno, 21-22 sierpnia
Festiwal Smaku już po raz jedenasty świetnie wpisał się 

w walory krajobrazowe i kulturowe południowego Kocie-
wia. Przy Starym Młynie świętowano bogactwo nie tylko 
polskich smaków, bo też z Litwy, Azerbejdżanu, Bułgarii, 
Mołdawii. Z Polski dotarły smaki Podlasia, Podhala, a z Po-
morza – Kaszub, Krajny, Borów Tucholskich. Setki stoisk, 
tysiące odwiedzających i biesiadujących przy dobrej muzyce 
i piosence. To dwudniowe święto dla smakoszy jest świetną 
promocją Kociewia. 

► Starogard, 31 sierpnia
XXX sesja starogardzkiej Rady Miasta na pewno przej-

dzie do historii. To właśnie podczas niej wręczono medal 
„Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” Izydorowi Genczy, 
współtwórcy i komendantowi antyhitlerowskiej organizacji 
„Jaszczurka”, tworzącej jedną z najbardziej bohaterskich 
kociewskich kart ostatniej wojny światowej. Uhonorowany 
przez niezwykle ciężki okres okupacji niósł pomoc ludno-
ści ziemi starogardzkiej, więzionym przez Niemców jeńcom 
alianckim, a także dawał wiele innych przykładów swojego 
bohaterstwa. Szerszy tekst o dokonaniach „Jaszczurki” został 
opublikowany w poprzednim (93) numerze „Magazynu”.

► Świecie, 11 września
W niedzielę świecki zamek gościł uczestników Dnia Ba-

łabuna, czyli Święta Kociewskiego Ziemniaka. Konkursy dla 
dzieci i dorosłych z ziemniakiem w roli głównej, a także pre-
zentacja różnych gatunków tej rośliny przez pracowników in-
stytutu jej hodowli. Dopełnieniem ziemniaczanego święta były 
występy m.in. orkiestry dędej Ochotniczej Straży Pożarnej 
„Świekatowo”, chóru „Cecylia” z Bukowca, Zespołu Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, czy też najmłodszych 
wykonawców – „Świeckich Gzubów” oraz dzieci ze świeckie-
go Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Stokrotka”.
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Do swojej „skarbnicy ważnych, pamiątkowych 
tekstów” dołączę wzruszającą ciągle od nowa 
niewielką karteczkę, którą – wydaje się, że cał-

kiem niedawno – wręczył mi śp. Andrzej Grzyb pod-
czas spotkania Rady Programowej KMR. Już wcześniej 
przesyłał mi kilka razy garść kociewskich słówek „mo-
gących przydać się” w kolejnym słowniku. Jako huma-
nista – filolog był wyczulony na językowe odrębności. 

Kwadratowa, biała karteczka stała się skarbem 
zobowiązującym, by nie zapomnieć o dokończeniu 
dzieła. Jest teraz jak gorzka poezja z czasu, gdy Jego 
miejscem na ziemi... (por. „Miejsce na ziemi i inne 
drobiazgi” 2013) często bywała szpitalna sala. Moje 
miejsce tu i teraz – napisał i zakończył wspomniany 
tekst zdaniem: Drugiego aktu, w którym to i owo moż-
na by poprawić – nie będzie. Obok długiego zmagania 
się z wyrokiem losu obserwował świat i mowę. Prostą, 
swojską mowę „towarzyszy niedoli”.

Z wdzięczności za tę karteczkę świadczącą o ży-
wotności kociewskiej gwary jeszcze w XXI wieku, 
zacytuję ciekawe przykłady: zróbkaj; dajkaj; chca 
do dóm; ón tam termedyje wygaduje; łóna nie je dziś 
przyjechana; kto jó tym nafutrował; mnie to obeszło do 
górzu; ciszko; z Benió to je czysty Meksyk; dóm krew-
ka; co je luz; nazorgował; ón wzión jó na opak...

Zapisane przez Andrzeja Grzyba przykłady brzmią 
dla mnie jak swojska poezja, świadczą, że „kociew-
skość” też ma takie oblicze, a gwarowe cechy są tu jak 
perełki.

Sama do końca nie wiem, dlaczego ciągle nosiłam 
tę kartkę (nie robiąc z niej dialektologicznego użytku), 
by może wrócić do niej później, gdy czas okazałby się 
dla Niego łaskawy. Bałam się zadzwonić, zapytać... 
I tak, najbardziej wymowne staje się... milczenie. 

Muszę tu jeszcze przywołać obraz – wspomnie-
nie ostatniej Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. 
Szczególnie bogatej i to w „Ostoi” (u Ostoi-Lniskie-
go), gdzie ciekawie prezentuje się pomorska kultura. 
Gdy po referatach nastał czas biesiady, chciałam po-
dziękować A. Grzybowi za kolejne kociewskie świę-
to. Literackie uczty opisane potem w dwóch grubych 
księgach, to przecież Jego ważne życiowe dzieło. 
I usłyszałam – to już ostatnia biesiada... Cóż powie-
dzieć w takiej chwili? 

Byłam wcześniej w Czarnej Wodzie na niejednej Bie-
siadzie Literackiej. Andrzej Grzyb jako oddany sprawie 
(tj. literaturze) gospodarz, znakomici referenci – m.in. 
Krzysztof Kuczkowski, Józef Borzyszkowski, ks. Wie-
sław Mering, Tadeusz Linkner, ks. Franciszek Kamecki, 
Krzysztof Nowosielski, Ryszard Szwoch, Roman Lan-
dowski, Marek Adamiec, Krzysztof Kowalkowski, Ka-
zimierz Ickiewicz. Ważni też uczestnicy spotkania – po-

morscy regionaliści z Czarnej Wody, Tczewa, Starogardu 
Gdańskiego, Świecia, Gdańska. Gościna w sali Urzędu 
Miejskiego, stoisko z numerami „Kociewskiego Maga-
zynu Rregionalnego”, książki, autografy, wielogłosowe 
rozmowy. Aż żal pomyśleć, że już nie będzie kolejnej 
biesiady... Referaty i inne teksty zamieszczone w dwóch 
grubych „pobiesiadnych” księgach pokazują, że nasz re-
gion ma swój literacki obraz, dorobek. Pochodzący z Ko-
ciewia obdarzeni „bożą iskrą”, ale też i ci spoza, wpisani 
w regionalną kulturę, stworzyli trwałe opisy miejsc, 
zdarzeń i ludzi, do których warto powracać, poznawać, 
przeżywać.

Dobrze, że właśnie prof. Tadeusz Linkner (też refe-
rent) zredagował księgi, opatrzył wstępem, w którym 
czytamy: Na Kociewiu równie silne jest poczucie re-
gionalnej tożsamości jak na Kaszubach, o czym prze-
konują nie tylko literackie teksty i kociewskie czasopi-
sma, ale także inicjatywy animatorów kultury i władz 
lokalnych. Biesiady literackie nazwał dalej „ucztami 
dla ducha”, przedstawiając ich przebieg od 1993 roku. 

Śp. Andrzej Grzyb wpisał swój pokaźny udział we 
wszystkie wymieniane sfery, stąd najkrótsze jest sze-
regowe określenie: poeta/pisarz – burmistrz – starosta 
– senator – podróżnik – regionalista. Nie powinnam od-
nosić się szerzej do spuścizny literackiej A. Grzyba, zro-
bi to zapewne najlepiej prof. T. Linkner. Cieszy mnie, że 
w domowej bibliotece zgromadziłam wiele pozycji – od 
baśni, przez „poezję, prozy małe i mniejsze”, książki 
z podróży, książki kulinarne, po piękne albumy.

Oprócz walorów literackich zawsze bardzo ważny 
jest dla mnie język tekstu. W opowieściach Andrzeja 
Grzyba, których tematem stało się trwanie pomorskiej 
rodziny targanej przez wichry historii na pograniczu 
kociewsko-borowiacko-kaszubskim. Jest też gwara. 
O kociewizmach mówiłam, wygłaszając referaty pod-
czas konferencji naukowych w Krakowie, Bydgoszczy, 
Pelplinie... Zaczęłam od zbioru opowiadań „Ścieżka 
przez las. Czarna krew” (2003 r.) Warto podążyć „stec-
ką” przez las, odszukać dom dziadka, posłuchać opo-
wieści przy bónkawie, gdzie mowa swojska – a bodaj 
cię knapie; no, lóntrusie...

W innym tekście („Siedem żywotów i prawdziwa 
śmierć”, 2006) też „uczta swojskości”. Babcia Maryn-
ka snująca opowieści między frysztykiem a wieczerzą 
zwraca się do knapa... Sympatię budzi nawet straszna 
ciotka, która w grapie golce gotuje. Świat Andrzeja 
Grzyba staje się moim światem. Dzięki Niemu swoj-
ska zwyczajność, codzienność, zawsze jest przyczyną 
bliskich mi „powrotów do przeszłości”, do chęci oca-
lenia przed zapomnieniem okruchów dawnego życia. 

Jednak nie burząc „przeszłości ołtarzy”, trzeba bu-
dować, wznosić nowe i w tym miał A. Grzyb spore doko-

MARIA PAJĄKOWSKA-KENSIK

Piękno było w Nim...
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nania. Z czasów, gdy Wojciech Cejrowski organizował 
w Osieku prowokacyjne Ciemnogrody, pamiętam pew-
ną niechęć A. Grzyba do radykalizmu znanego podróż-
nika. W innej konwencji miało być planowane „muzeum 
aniołów”, gromadzące różne formy artystyczne. Chyba 
w Czarnej Wodzie zorganizowano wystawę.

Gdy na Kociewiu działo się coś ważnego, Andrzej 
Grzyb zawsze był obecny, wspierał innych, często sam 
rozrzucał iskry pomysłów. Od jego pochodni wielu 
mogło zapalić swoją. Dzięki Niemu mocna była Ko-
ciewska Więźba podtrzymująca cały region, podobnie 
jak kolejne Kongresy Kociewskie. 

W roku V Kongresu Kociewskiego zorganizował 
ważną konferencję w starogardzkim muzeum, poświęco-
ną regionalnej tożsamości. Żywo interesował się formą 
badań prowadzonych na UKW w Bydgoszczy. Krzepiło 
to moje doktorantki, które wcześniej uczestniczyły też 
w konferencji zorganizowanej przez Biuro Parlamen-
tarne – Spotkanie w Osieku (2011), interdyscyplinarne, 
międzyuczelniane (studenci z Gdańska, Torunia, Byd-
goszczy) wywiady, spotkania z twórcą ludowym, warsz-
taty – było też dla mnie ważnym wydarzeniem. 

Jako wybitny ambasador regionu upowszech-
nił naszą kulturę w sposób rozmaity, wszędzie 
i zawsze; ubolewał nad nierównym traktowaniem re-
gionów w woj. pomorskim. W „Pomeranii” zamieścił 
wiele felietonów „Z Kociewia”, przypominających, że 
jest też Kociewie na Pomorzu! W tym zakresie przeję-
łam jego zadanie.

Senatora Grzyba znało całe Kociewie, bo wielokrot-
nie docierał też do jego południowych bram: Grucz-
no – Festiwal Smaku, Świecie – Biblioteka Miejska, 
Szkoły Katolickie im. ks. dra Bernarda Sychty. 

Ideom regionalnym świetnie służył jako parlamen-
tarzysta, od 2008 roku jako Przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu Kociewskiego. Warto zajrzeć do 
4. numeru (91) 2015 KMR, by przypomnieć sobie róż-
norodność działań Naszego Senatora.

Śp. Andrzej Grzyb był aktywnym (zdarzało się, że 
i krytycznym) członkiem Rady Programowej KMR. 
Z okazji jubileuszu czasopisma zaprosił nas na spo-
tkanie ze wspomnianym wcześniej Parlamentarnym 
Zespołem Kociewskim, później również ugościł. 
Jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu zadbał, by opracowano projekt (po 
konsultacjach z naukowcami i regionalistami) nowego 
rozdziału do „Ustawy o języku polskim” – Ochrona, 
upowszechnianie i przeciwdziałanie zanikowi dia-
lektów i gwar języka polskiego”. Co stanie się z tym 
projektem w nowej kadencji, trudno powiedzieć, ale 
są przecież spadkobiercy tej nadziei. Ktoś z obecnych 
parlamentarzystów wspomniał o tym podczas uroczy-
stości pogrzebowych. 

Uczestnicząc w ostatniej drodze śp. Andrzeja 
Grzyba, myślałam – jak wiele dobra można stworzyć, 
gdy nie zmarnuje się otrzymanego talentu, gdy żyje się 
aktywnie i twórczo... Śp. senator lubił wędrówki po 
lesie, fotografował jego tajemnicze piękno, co zostało 
w albumach (por. „Kociewie – serdeczne świata stro-
ny”), a teraz spoczywa na leśnym cmentarzu w Czar-
nej Wodzie. 

W „Kociewskich okruchach” napisał: Piękno jest 
w nas / w każdej rzeczy zakryte / jak droga we mgle...

Spacer z synem
Jak ślepnący malarz
Przymykam oczy żeby lepiej widzieć
Rzekę w parowie cichutko płynącą
Syna na drugim brzegu
Nad nim jastrzębia który spłoszył kaczki
Nie wyciągaj ręki synu
Nie wołaj
Idę do Ciebie

Był dom
Przystaję zawsze przy trzech czarnych sosnach
Nie wiem dlaczego zwą się właśnie czarne
Przy śladach domu o którym już niewielu wie że był
Strawił ten dom ogień rozszarpały pociski
Za lasem za rzeczką samotnie stał na wzgórzu
Na linii frontu co dla sowieckich i niemieckich 

żołnierzy
Znaczyło dokładnie to samo
Pozostały trzy wejmutki i kilka ciosanych kamieni
Bez biały niebieski i fioletowy
Pięćdziesiąt lat mało to czy dużo
Jaką miarę przyłożyć
Siwe włosy tej która tu się urodziła
Czas czarnych sosen czy trwanie piaskowca
Już obmytego z zaprawy przez deszcz i wiatr

Ostatni dzień lata
Wrzesień nad jeziorem Wdzydze. 
Opuszczone domki wczasowe spoglądają z lasu 
w jeziorne łonie.

Spóźniona kukułka grosze liczy na wyspie.
Wiewiórka zbiera  w sośninowych koronach
Zagubione promyki zmierzchu.

Fale gasnąc na piaszczystym brzegu
Napełniają ciszę.

Pora odejść. Jak cień nabrzeżny
Rozpłynąć się w zmierzchu.

Poniżej prezentujemy Czytelnikom wiersze 
Andrzeja Grzyba pochodzące z tomiku „Cierpka 
tajemnica świata”, wydanego w 1996 roku. 

O KOCIEWSKIM BOHATERSTWIE
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W piękną, słoneczną niedzielę, 10 lipca 2016 
roku, dowiedziałam się od szwagra, miesz-
kającego na Kaszubach, że słyszał w radiu 

wiadomość o śmierci senatora Andrzeja Grzyba. Usia-
dłam zaraz, aby sprawdzić w Internecie kiedy pogrzeb, 
okazało się, że odbył się dzień wcześniej.

Wiadomość przyszła równo rok po popularnonau-
kowym spotkaniu w Starogardzie na temat tożsamości 
regionalnej na Kociewiu, które było inicjatywą i wiel-
kim dążeniem Pana Senatora, już walczącego z choro-
bą. Okazało się ono sukcesem ze względu na obecność 
wielu zaangażowanych w życie regionu osób, żywe 
dyskusje i ciekawe głosy na temat stanu tożsamości 
oraz rekomendacje na przyszłość. Radośni pojechali-
śmy do domów, by zaraz znowu zająć się działaniami 
Kongresowymi, Plachandrami, Ogólnopolską Konfe-
rencją. I tak to już jest, że ktoś dawno niewidziany, 
starzeje się wolniej albo wcale. Wierzymy, że wszyst-
ko u niego dobrze, sami zanurzeni w codzienność. 
Wydawało się, że Senator będzie zawsze – taki nasz 
człowiek w „wielkim świecie”. 

Wraz z mężem poznaliśmy Pana Senatora podczas 
pierwszych warsztatów regionalnych połączonych 
z badaniami terenowymi w Osieku w 2011 roku, pod-
czas których późnym wieczorem przy kominku i her-
bacie opowiadał o swoich korzeniach, o miłości do Ko-
ciewia, o tym, jak młodzi powinni działać w regionie, 
na co trzeba zwrócić uwagę i co szczególnie ochronić. 
Wywarł wtedy na mnie wrażenie człowieka inteligent-
nego, erudyty, który potrafił zaciekawić własną opo-
wieścią, wciągnąć w swój świat. Jednocześnie biła od 
niego ogromna sympatia, ciepło i szacunek do każdego 
człowieka – młodszego czy starszego, wykształcone-
go czy prostego rozmówcy. Z moim mężem weszli na 
szlak męskich, wędkarskich rozmów. To od niego po 
raz pierwszy usłyszeliśmy o belonach – rybach z zielo-
nym szkieletem, to wtedy poczułam zapach cebuli, do 
której często Senator przyrównywał tożsamość, wska-
zując na kolejne warstwy jej budowania, od pierwszej, 
rodzinnej, lokalnej, regionalnej aż do narodowej.

Przy każdym kolejnym spotkaniu – w Czarnej Wo-
dzie podczas Biesiady Literackiej czy zwykłym, przy-
padkowym spotkaniu, jak pewnej wakacyjnej, bardzo 
„smakowitej” soboty na gruczeńskich festiwalowych 
szlakach, zawsze znajdował czas, aby chwilę poroz-
mawiać, zapytać szczerze – nie tylko kurtuazyjnie 
– „co słychać?”. Jesienią 2015 roku miałam zaszczyt 
być pierwszym czytelnikiem – ostatniej, jeszcze nie 
wydanej powieści Pana Senatora, książki magicznej, 

ANNA ŁUCARZ 

Zieleń belonów i zapach cebuli 
czyli bardzo subiektywne wspomnienia 

o Senatorze Grzybie

pięknej, pomorskiej. Żywię ogromną nadzieję, że uj-
rzy ona światło dzienne, będzie niejako ostatnim sło-
wem Pana Senatora i otrze łzy wszystkim, którzy nie 
zdążyli się z nim pożegnać, podziękować, opowiedzieć 
o regionalnych marzeniach i planach temu Wielkiemu 
Orędownikowi Kociewskiej Idei.

Gdy zmarł Jan Ejankowski dotarło do mnie, że wła-
ściwie całe swoje życie poświecił dla regionu – jego roz-
wojowi i krzewieniu kultury ludowej. Po tej stracie zro-
zumiałam, że chociażby wszyscy mówili, iż Kociewie to 
wymysł kilku osób, to dla takich ludzi jak Pan Jan warto 
mówić, że Kociewie jest, nawet jeśli jest ono schowane 
głęboko w ludzkich sercach i zakamarkach pamięci. Nie 
myślałam tylko, że tak szybko do grona osób, których 
wszyscy w regionie jesteśmy dłużnikami, a o których 
mówimy już w czasie przeszłym, dołączy Pan Senator. 

Wielki żal i pustka, ale jeszcze większa wdzięcz-
ność i odpowiedzialność za Waszą Spuściznę.

Andrzej Grzyb prezentuje swoją książkę 
pt. „Ryby spod gwiazdy polarnej” podczas spotkania 

Klubu Kociewiaków w Gdańsku (kwiecień 2012 r.) 
fot. Roman Grabowski
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O Andrzeju Grzybie i jego działaniu na rzecz 
nie tylko kultury Kociewia, ale w ogóle spo-
łecznej pracy dla całego regionu wiedziałem 

wcześniej nim przyszło nam się spotkać na czwartej 
Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie w 1997 roku, 
której tematem była publicystyka i mniejsze formy li-
terackie. Najpierw był oczywiście telefon i rozmowa 
z Andrzejem o referacie, który mógłbym głosić. A po-
nieważ zajmowałem się akurat mało znaną wtenczas 
na Kaszubach postacią ks. Konstantego Damrota, który 
podczas pruskiego zaboru był w Kościerzynie dyrek-
torem Seminarium Nauczycielskiego i napisał w tym 
czasie wręcz reporterską książkę nie tylko o Kaszubach 
ale także Kociewiu „Szkice z ziemi i historii Prus Kró-
lewskich”, więc o niej jako mało znanej powiedziałem, 
kierując uwagę na chojnicko-bruską okolicę, gdzie tak-
że jest Czarna Woda. Taki był początek, a potem już na 
czarnowodzkich spotkaniach bywałem każdego roku. 
Oczywiście, zawsze poprzedzał je telefon od Andrzeja 
ustalający temat odczytu na Jego literackiej biesiadzie, 
ponieważ jako jej autor i pomysłodawca zawsze dawał 
każdej temat i ustalał program. 

TADEUSZ LINKNER

I to mówi nam wszystko!

Kiedy od pierwszej Biesiady Literackiej minęło 
już cokolwiek czasu i zebrało się dość wiele materia-
łu, bodaj w roku 2001 Andrzej wspólnie z Romanem 
Landowskim, wszak tworzyli już wtenczas niemal 
tandem, pomyśleli, bym to wszystko opracował. I tak 
w roku 2003 powstała z tych spotkań pierwsza książ-
ka „O literaturze Kociewia”. A potem po dziesięciu 
latach za sprawą Andrzeja zredagowałem „Literac-
kich biesiad księgę wtórą. Czarna Woda 2001-2010”, 
która ukazała się w roku 2011. I wtenczas nikt nawet 
nie pomyślał, że spotkamy się z Andrzejem Grzybem 
jeszcze tylko kilka razy, bo w połowie września roku 
2011, w pierwszym tygodniu października roku 2012, 
pod koniec września roku następnego i potem za rok 
w połowie września. Nikt też niespecjalnie Andrzejo-
wi wierzył, że ta wrześniowa literacka biesiada będzie 
ostatnią. Chociaż już pewne przesłanki ku temu były. 
Tym razem spotkanie nie odbyło się w Sali Urzędu 
Miasta Czarnej Wody ale w czarnowodzkiej Karcz-
mie Ostoja, a mnie przypadło głosić referat „XX lat 
Biesiad Literackich w Czarnej Wodzie”, co zdało się 
być tego wszystkiego podsumowaniem. I gdyby nie 

Biesiada Literacka 2000 rok. Od lewej: Roman Landowski, poseł Jan Kulas, 
starosta starogardzki Andrzej Grzyb i Krzysztof Kuczkowski    

fot. Hubert Pobłocki. Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie 
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widoczne na twarzy Andrzeja zmęczenie i wysiłek, 
z jakim mówił, można by w Jego słowa nie wierzyć, 
że to rzeczywiście ostatnie z Nim literacko-biesiadne 
spotkanie.

Na próżno oczekiwałem w następnym roku 
w czerwcu telefonu od Andrzeja z propozycją kolejne-
go referatu przy biesiadnym stole. Co prawda rozma-
wialiśmy potem telefonicznie na początku paździer-
nika o mojej książce o Stanisławie Przybyszewskim 
w Wolnym Mieście Gdańsku, a potem jeszcze o repor-
tażach Andrzeja, których już tyle się ukazało, że warto 
by o nich napisać. I wtedy przysłał mi kilka tych ksią-
żek, o których napisałem do „Kociewskiego Magazy-
nu Regionalnego”. Andrzej oczywiście tym bardzo się 
interesował, więc zadzwoniłem do niego, kiedy sobie 
z Jego reportażami poradziłem. A nie było to łatwe, bo 
każdy przedstawiał coraz to inne miejsce, a wszystkie 
łączyły ryby, które uwielbiał łowić. Artykuł ukazał się 
roku 2016 w styczniowym numerze tegoż pisma i po-
tem zapadła cisza. 

Lecz minął zaledwie miesiąc i dowiedziałem się 
o spotkaniu z Andrzejem na naszym Wydziale Filolo-
gicznym 26 lutego o godzinie siedemnastej. Nie mo-
głem więc nie być. Zostałem w Gdańsku do piątku 
i wtenczas się spotkaliśmy w nowym gmachu Neofi-
lologii. Andrzej dał mi natychmiast swoją nową po-
wieść, o której mi już kiedyś mówił, i była to właśnie 
ta „Ana” z „rozbitego lustra”, ja natomiast darowałem 
mu rzeczoną ongiś pracę o Przybyszewskim. Podczas 
imprezy Andrzej mówił o swoich książkach – poetyc-
kich i prozatorskich, nie pomijając przy tym reporta-
ży, które niczym albumy ukrasił tyloma artystycznie 
wykonanymi zdjęciami. Najwięcej jednak czasu po-
święcił swojej ostatniej powieści „Ana. Rozbite lu-
stro”. A potem jeszcze powiedział o starogardzkiej 
malarce, której wystawę na jego spotkaniu właśnie 
otwarto, a której obraz wisi w Jego sypialni. Mówił 
jednak z takim wysiłkiem i skończył takim słowem, że 
można było wiedzieć, jak postępuje z nim choroba nie 
pozwalając na więcej. Spotkanie trwało ponad dwie 
godziny i odprowadzając zmęczonego Andrzeja do sa-
mochodu, pogadaliśmy sobie o różnych sprawach, ale 
nie było to nic specjalnego. Chociaż podczas tej roz-
mowy każdy z nas miał nadzieję wspólnego spotka-
nia. On zaś wchodząc do samochodu, powiedział mi 
tylko o czekającej go operacji, i usiadł za kierownicą, 
co mnie zdziwiło najbardziej, ponieważ od pewnego 
czasu woziła go wszędzie Żona. 

Ale to nie było pierwsze zdziwienie, bo gdy tyl-
ko wróciłem do Kościerzyny i zabrałem się za nową 
powieść Andrzeja, zajęła mnie nie tylko jej treść ale 
i kompozycja. Andrzej miał rację, kiedy mówił pod-
czas tamtego spotkania, że to nie taka sobie powieść. 
Ma ona w swych osiemdziesięciu trzech rozdziałach 
nie tylko zalążek wielu powieści, ale nie o tym samym 
temacie, bo korzystających nie tylko z tragicznych 
dziejów tytułowej bohaterki. Myślałem o „Anie” na-
pisać, ale coś mnie stale od tego odciągało i mówiło, 
że jeszcze nie teraz, że później, a może tak w letnie 
wakacje. Tymczasem Andrzej na to najpewniej czekał, 
chociaż ani słowem o tym nie wspomniał, kiedy za-
dzwonił po lekturze mojej książki o Przybyszewskim, 
z której zdał oczywiście sprawę. I to był ostatni Jego 

telefon. I chociaż miałem jeszcze taką nadzieję, już 
więcej głosu Andrzeja nie usłyszałem. „Anę” zaś rze-
czywiście przeczytałem w te wakacje. 

Sam natomiast nie dzwoniłem, bo wiedziałem, jak 
męczy go rozmowa. Miałem jednak nadzieję, że spo-
tkamy się na kościerskich Targach Książki Kaszub-
skiej i Pomorskiej, ponieważ otrzymał za najnowszą 
powieść nagrodę. Kiedy to w poniedziałek 27 czerw-
ca komisyjnie ustalono, jeszcze taka nadzieja istniała. 
Chociaż gdy 1 lipca nie spotkałem Andrzeja na uro-
czystej fecie z okazji 90-lecia miasta Czerska, do któ-
rego z Czarnej Wody było mu tak blisko, już się zanie-
pokoiłem. Nadzieja jednak trwała. 

W środę 6 lipca dostałem telefon, że Andrzej 
Grzyb nie żyje. Zmarł we wtorek w gdańskiej klini-
ce. Ja natomiast nie mogłem być na pogrzebie, bo 
akurat w tę sobotę – 9 lipca – musiałem być na ko-
ścierskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej 
i jak każdego roku ogłosić wyniki konkursu. Ale po-
nieważ akurat w tym samym czasie był w Czarnej 
Wodzie pogrzeb Andrzeja, więc tym bardziej o Nim 
pamiętałem! I to nie tylko o Jego społecznym ale 
przede wszystkim literackim działaniu dla kultury 
Kociewia. Kiedyś pisałem, że Andrzej Grzyb imał 
się różnych profesji, bo najpierw pracował jako na-
uczyciel, potem był redaktorem, animatorem kultury, 
burmistrzem, starostą, senatorem, tak różna była jego 
literacka twórczość, bo zarówno poetycka, jak proza-
torska i nawet reporterska. 

Wiadomo – rozpoczął od poezji! W 1975 roku od 
tomiku „Skrajem lasów”, a potem było wiele następ-
nych, jak chociażby „Pejzaż okolicy” (1979), „Lu-
stra pamięci” (1983) i jeszcze więcej, może dziesięć, 
a może więcej. Ta nieprecyzyjność wynika z tego, że 
przecież w „prozach” Andrzeja też było niemało po-
ezji. Jak chociażby w tych „Wierszach i małych pro-
zach” (1998) czy w „Prozach małych i mniejszych” 
(2002). Bo chociaż tak bardzo zajęły potem Andrzeja 
opowiadania i powieści, to z poezji mimo wszystko 
nie zrezygnował, i to nawet w „Anie”, którą zakończył 
wierszem „Niepokój”. Tak więc, chociaż potem były 
już tylko prozatorskie teksty, jak „Ścieżką przez las” 
(2003), „Niecodziennik pomorski” (2004), „Jan Kon-
rad” (2006) i ta ostatnia „Ana” (2016), to przydawane 
im podtytuły o ich poetyckości nie pozwalały zapo-
mnieć. Jak chociażby ta „Czarna krew” w tej „Ścieżce 
przez las”, te Jana Konrada „Siedem żywotów i praw-
dziwa śmierć” czy najbardziej to Any „Rozbite lustro”. 
I także dlatego, że kiedy zestawić poetyckie słowo z to-
miku „Lustra pamięci” z tym ostatnim prozatorskim 
tekstem mającym podtytuł „Rozbite lustro”, refleksji 
można mieć wiele. To oczywiście nie miejsce i czas, 
by tym się szerzej zajmować, bo lustro wymaga ob-
szernego omówienia, na co niegdyś zwróciłem uwagę 
w pracy o kaszubskim Remusie. Wszak to słowo nie 
sięga tylko do poezji, ale także do mitu. Podobnie jak 
ta baśń, bajka czy legenda, mające w sobie tak wiele 
mitycznego uniwersum, co możemy zaobserwować 
nie tylko w adresowanych przez Andrzeja do dzieci 
„Malowanych bajkach” (1997) czy w „Baśniach z Ko-
ciewia” (2001), ale także w „W krainie zapomnianej 
baśni” (2005), „Urodzie Kociewia” (2012), „Miejscu 
na ziemi i innych drobiazgach” (2013) i nawet w tej 

PISZE NA DRUGIM BRZEGU
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„Myśliwskiej książce kucharskiej” (2010), nie mówiąc 
już o wspomnianych tu „prozach”, jakimi są „Ścieżka 
przez las”, „Jan Konrad”, „Ana” czy wreszcie w tych 
reporterskich albumach z Alaski, Norwegii czy Sybe-
rii, których zebrało się kilkanaście. Bo tak naprawdę 
Andrzej napisał w swoim życiu nie ponad dwadzie-
ścia, jak podaje to Wikipedia, ale ponad trzydzieści 
książek – poetyckich i prozatorskich. 

Lecz chociaż w jego literackim działaniu te proza-
torskie okazały się ostatnimi, to mimo wszystko z po-
ezją nigdy się nie rozstał. Można to zaobserwować 
nie tylko w Internecie, ale najlepiej w ostatnim słowie 
ostatniej powieści, która ukazała się w tym Ostatnim 
nieszczęsnym Roku. Wskazałem już wyżej na ten 
wiersz, który swoim tytułem niesie nam rzeczywisty 
„niepokój”, kiedy to niepokoi tam każdy wers i każ-
de słowo. Tyle w nich prawdy naszego ziemskiego 
trwania i przemijania, że zasługuje na miano nie tyle 
poetyckiego epitafium, co epitafium Poety i zarazem 
Autora tego wiersza. I wtenczas lepiej się pojmuje za-
równo pierwsze wersy tego wiersza:

Wszystko będzie zamknięte niepokoju wiekiem
Bez wyjątku ulegnie przemocy czasu
Oddane zostanie ziemi albo spłonie
I przemieni się w pył,

w których tak jednoznaczna symbolika, wskazująca 
na odejście, jak chociażby to „wieko” i ten zwycięża-
jący wszystko czas, jak następne, kiedy to pomijając 
poprzednie, ten ostatni „pył” budzi natychmiast sko-
jarzenie ze znaną sekwencją: „Z prochu powstałeś 
i w proch się obrócisz”. 

I tak można by interpretować każdą zwrotkę tego 
wiersza, sprowadzając wszystko do wspólnego mia-
nownika, kiedy to w ostatnich dwóch strofach to osta-
teczne odejście okazuje się tym bardziej jednoznaczne. 
Wszak życie to nie tylko podróż, która się kiedyś koń-
czy, ale i ciągłe oczekiwanie na coś, na kogoś i wresz-
cie na tego wszystkiego finał. Stąd ten dworzec i ten 
zegar. Wszak nasze życie jest stale czekaniem, o czym 
najlepiej mówi liryczny podmiot tego wiersza, pod-
miot będący zarazem porte-parole Andrzeja:

Siedzę na dworcowej ławce
Światło sączy się z mroku
Jak u starych mistrzów i w mroku zamiera
Chłód przenika do kości
Za pięć minut pośpieszny pociąg 
Zabierze mnie do domu

Na zegarze wiecznie szósta
Po południu.

Kiedy podczas ostatniego spotkania z Andrze-
jem słuchałem Jego słów o tej ostatniej powieści, to 
chociaż długo o niej mówił, o tym poetyckim finale 
nie wspomniał. Kierował zaś uwagę słuchaczy na jej 
fragmentaryczność, wielowątkowość i tak bardzo inną 
kompozycję. Wiele w tym prawdy, bo rzeczywiście do 
jednej dwustronnie zapisanej karty, zdającej sprawę ze 
Święta Zmarłych, kiedy to „jak co roku” bliscy zbie-
rają się przy grobie tytułowej bohaterki, Any, przy-

dano aż osiemdziesiąt trzy „Dopiski”, mówiące o jej 
tragicznym żywocie. Ale nie tylko, bo mamy tu jesz-
cze zwierzenia Doktora, który tak bardzo stara się do-
wiedzieć, co spowodowało nagłe ozdrowienie tej pa-
cjentki. Nic bowiem nie wskazywało, że kiedykolwiek 
wyjdzie z tej katatonicznej psychicznej zapaści, kiedy 
to zgwałcili ją rosyjscy sołdaci. Ale się stało! Tak więc 
wiadomo, dlaczego trafiła do psychiatrycznego szpita-
la i jaki tam był jej stan, o czym te „Dopiski” oczywi-
ście mówią. Jest w nich jednak tyle niedomówień, że 
dla każdego odbiorcy przeżycia i sytuacja Any mogą 
być inne. Wszak każdy oddany lekturze tej powieści 
mimowolnie zechce wypełniać wszelkie luki własny-
mi przemyśleniami. I tak oto z jednej powieści zda się 
powstawać, czy może lepiej – tworzyć – w wyobraź-
ni czytelników wprost ich nieskończona wielość. Bo-
wiem ilu ich będzie, tyle wypełniających puste miejsca 
w tych „Dopiskach” refleksji i wyobrażeń, kreujących 
i odtwarzających zarazem to „rozbite lustro” pamię-
ci i żywota tytułowej bohaterki. Wobec tego można 
wątpić, czy naprawdę uda się zupełnie odtworzyć 
żywot Any. Zda się o tym mówić to poniemieckie lu-
stro w gabinecie Doktora, znaczone symbolami „księ-
gi i czaszki, symbolami znikomości i przemijania” 
(s. 123), co zaraz potem zyskuje takie oto omówienie, 
które to jedynie potwierdza:

Ile twarzy odbijało to lustro, żadnej nie zapamiętu-
jąc? A może zapamiętując wszystkie? Jest w głębi tego 
lustra twarz Any. Wiele twarzy Any (s. 123).

Oczywiście, podczas lektury chciałoby się poznać 
jak najwięcej „twarzy Any”, ale to niemożliwe, bo taka 
jest autorska gra. Kiedy tak niewiele daje jeden „Do-
pisek”, pragnąc więcej, czytamy następny, a kiedy i on 
niczego nie kończy, to zmuszeni jesteśmy skorzystać 
z kolejnego; i tak zdążamy do ostatniego, który w tej 
otwartej kompozycji też niczego nie kończy. Pozo-
staje więc tylko zastanowienie się nad Aną i jej nie-
szczęsną egzystencją, której nie udało się i nigdy nie 
uda w pełni poznać. I wtenczas uświadamiamy sobie, 
że tak przecież jest z każdym z nas i tymi, którzy już 
odeszli. Dlatego od Święta Zmarłych to wszystko się 
rozpoczyna, kiedy to nad grobem Drogiej nam Osoby 
możemy jedynie oddać się wspomnieniom będącymi 
jedynie takimi „Dopiskami”, odbijającymi swój nie-
pełny obraz w „rozbitym lustrze” każdego istnienia, 
które zawsze kończy się za wcześnie i nie pozwala 
zrealizować wszystkiego, co by się chciało. 

Ale to jeszcze nie koniec. By jak najwięcej wie-
dzieć o Anie, trafiamy w tej powieści na odnaleziony 
przez Adelajdę wśród notatek Doktora, zdającego się 
być alter ego Autora, „szkic do wiersza, którego już 
nie napiszę (e)”: 

 
Może nie zdążę, ale uparcie próbuję naszkicować 

wiersz.
Nim we mnie spłonie to, co widzę i przemieni się 

w popiół tego, co
widziałem, w popiół, w którym może przetrwa iskra
tego co zobaczę (s. 118).

I to mówi nam wszystko!  
 

PISZE NA DRUGIM BRZEGU



10 KMR

Ten może przewrotny tytuł znajdzie swoje 
uzasadnienie w treści niniejszego artykułu, 
a mieszkańcy wsi Złe Mięso niech się nie oba-

wiają, że wieś bez ich wiedzy zmieniła nazwę. Ale od 
początku. O poszukiwaniach informacji, które odpo-
wiedziałyby na pytanie kiedy powstała Czarna Woda, 
a właściwie od kiedy dzisiejsza Czarna Woda nosi tę 
nazwę pisałem w „Kociewskim Magazynie Regional-
nym” nr 2 (85) 2014 roku. Czytelnicy zamieszczonego 
tam artykułu pt: „Czarna Woda, przyczynki do badań 
nad historią wsi i miasta” pamiętają zapewne, że roz-
ważałem w nim datę powstania osady Czarna Woda, 
która dała początek dzisiejszemu miastu. Wówczas 
pisałem, że po raz pierwszy jej nazwa została wymie-
niona w schematyzmie diecezji chełmińskiej sporzą-
dzonym na rok 1867. Zapisano tam, że Czarna Woda 
nosząca wówczas niemiecką nazwę Schwarzwasser 
należy do parafii Łąg (Long) i jest od niej odległa o 1/4 
mili. Administracyjnie wspomniana Czarna Woda po-
łożona była na obszarze powiatu starogardzkiego. We 
wsi mieszkało 55 katolików i nieustalona ilość osób 
innego wyznania. Ten sam schematyzm wymienia 
dwie wsie noszące tę samą nazwę Bösenfleisch (Złe 
Mięso). Jedną, mającą 83 katolickich mieszkańców, 
należącą do powiatu chojnickiego położoną o 1/4 mili 
od Łęga i drugą w powiecie starogardzkim mającą 163 
mieszkańców i położoną od Łęga o 3/8 mili. Dzieci 
z obu wsi Bösenfleisch uczęszczały do dwuklasowej 
szkoły katolickiej w Łęgu1. Nie udało się ustalić kiedy 
i z jakiego powodu dotychczasową wieś Bösenfleisch 
leżącą po lewej stronie rzeki oraz zabudowania do niej 
należące znajdujące się przy trakcie z Chojnic do Tcze-
wa przemianowano na Schwarzwasser. Czy przyczyną 
była duża liczba mieszkańców wsi Bösenfleisch zloka-
lizowanej po lewym (wschodnim) brzegu rzeki Czarna 
Woda? A może przebudowa w latach 1818-1845 kon-
nego traktu z Berlina do Królewca. Prace na odcinku 
od Chojnic przez Starogard do Tczewa trwały w latach 
1822-1828. Powstała szeroka na 5 metrów droga utwar-
dzona tłuczniem, co nie tylko poprawiło jej jakość, ale 
dało pracę mieszkańcom okolicznych wsi. Wiosną 
1828 roku pracowało przy jej budowie 1200 robotni-
ków2. Być może zabudowania stojące przy przepra-
wie przez rzekę zaczęto nazywać Schwarzwasser od 
rzeki, nad którą się znajdowały. Drugim czynnikiem 
rozwoju okolicy była budowa w latach 40. XIX wie-
ku kanału Wdy, w celu nawodnienia łąk w okolicach 
dzisiejszego miasta Czarna Woda3. Przy robotach me-
lioracyjnych pracę znalazło na pewno wielu mieszkań-

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Gdy Złe Mięso 
stało się Czarną Wodą

ców okolicznych wsi, co miało zapewne duży wpływ 
na rozwój osadnictwa. Zmiana nazwy wsi nie miała 
z pewnością związku z budową kolei, jak uważa Le-
opold Schenzel. W swojej wydanej w 1969 roku książ-
ce Pr. Stargard. Ein Bild der Heimat pisze on tak: Na 
południowo-wschodnim krańcu okręgu, krótko zanim 
droga państwowa (Berlinka) prowadząca do okręgu 
Chojnice, rozpościera się po obu stronach rzeki Czar-
na Woda miejscowość o tej samej nazwie. Pierwot-
nie znajdowała się tu karczma z 2 hufami [ok. 34 ha 
– KK] i z 4 ubogimi zabudowaniami, która powstała 
już w XV wieku, ale została zniszczona podczas wojen 
szwedzkich. Starosta Kiszewy w 1754 nadał miejsco-
wości przywileje pod nazwą Złemięso, niem. Boesen-
fleisch i w sąsiedztwie wyznaczył kilka osad. Z biegiem 
czasu miejscowość rozwinęła się do osady robotni-
ków leśnych i w 1840 miała już ok. 100 mieszkańców. 
W tym czasie na lewym brzegu rzeki Czarna Woda two-
rzy się miejscowość Schwarzwasser, ale mimo swojego 
położenia przy utworzonej w 1855 roku linii kolejowej 
dużo później otrzymuje swoją własną stację4. Myli się 
Schenzel pisząc, że kolej poprowadzono przez Czarną 
Wodę w 1855 roku, ale może data 1855 jest tą, kiedy 
zmieniono nazwę wsi z Bösenfleisch na Schwarzwas-
ser. Na pewno jednak wieś Schwarzwasser (pod taką 
właśnie nazwą) istniała już w okresie, gdy budowano 
linię kolejową Chojnice – Czersk – Zblewo. Oddano 
ją dopiero do użytkowania 15 sierpnia 1872 roku5. Jej 
budowa nie miała więc wpływu na zmianę nazwy wsi, 
choć na pewno przyczyniła się do jej rozwoju. 

Wiadomo, że do zmiany nazwy wsi z Bösenfleisch 
na Schwarzwasser doszło pomiędzy 1848 rokiem, gdy 
w schematyzmie diecezji chełmińskiej nazwa Schwarz-
wasser nie jest wymieniana6, a 1856 rokiem, kiedy to po 
raz pierwszy w księgach parafialnych pojawiła się nazwa 
Schwarzwasser, o czym w dalszej części tego artykułu. 
Należy też przypomnieć informacje, jakie zawarł na swo-
jej mapie Schroetter. Nad Czarną Wodą na jej zachod-
nim brzegu Schroetter pokazał adlich Zlemięnso, zaś na 
wschodnim brzegu Wdy Konigl. Zlemięnso od. [oder] 
Bösenfleisch. Warto tu także zwrócić uwagę na fakt, że 
Schroetter wymienił dwie wsie Złe Mięso. Jedną wieś 
określił, jako szlachecką (adlich), a drugą jako królew-
ską (Konigl.). Były więc na przełomie XVIII i XIX wie-
ku dwie wsie Bösenfleis7. Królewskie Złe Mięso pokaza-
ne na mapie Schroettera to być może późniejszy folwark 
Stara Czarna Woda, o którym Józef Milewski pisze, że 
liczył ok. 600 ha i był położony na południe od dzisiej-
szej Czarnej Wody. Jego właścicielem w drugiej połowie 
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XIX w. był Szturmowski, który podzielił dobra między 
3 synów i córkę. Około 1880 r. nastąpiła parcelacja zie-
mi8. Tu jednak należy napisać, że Czarna Woda w 1869 
roku jest określona jako wieś królewska, a nie majątek 
rycerski, czy więc całe jej grunty były własnością Stur-
mowskiego? Może był on tylko dzierżawcą? 

Wiadomo, że już w 1869 roku w Czarnej Wodzie 
mieszkało 10 gospodarzy, o czym napisano w Topo-
graphisch-statistsches Handbuch für den Regierungs-
bezirt Danzig, książce wydanej w 1869 roku9. Warto 
w tym miejscu przytoczyć cały zapis z tej księgi, który 
brzmi: Schwarzwasser (Bösenfleisch), Königl. Dorf, 
enthält 10 bäuerliche, 4 Käthnerbesiɮungen, 2733,42 
Morgen Fläche, Einw.:213, darunter evgl. 6, kathl. 
207, Wohngbde.: 22, Polizeibz.: Dom.=N.=A. Pr. Star-
gard, Gerichtsbz.: Kreisger. Pr. Stargard (Gerichtstag 
in Ofen), Kirchsp.: evgl. Modrau, Kahl. Long, Schul-
bez. Long, Posterpd.: Czersk. Entfernung von der Kre-
isstadt 4 ľ Meil. Grdstr. 17 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf., Gbdstr. & 
Thlr. Klassstr. 65 Thlr. Można to przetłumaczyć tak: 
Czarna Woda (Złe Mięso) wieś królewska, 10 posiadło-
ści chłopskich, 4 chałupniczych, powierzchnia 2733,42 
mórg, 213 mieszkańców, z tego 6 ewangelików, 207 
katolików, budynków mieszkalnych 22; okręg policyj-
ny: Dom.=R.=U. Starogard okręg sądowy: Sąd powia-
towy Starogard (dzień sądowy jawny), kościoły, ewan-
gelicki: Modrau [dziś Bolesławowo – K.K.], katolicki: 
Łąg, Okręg szkolny: Łąg, poczta Czersk, odległość od 
miasta powiatowego 4 3/4 mili. Niestety, ostatniej czę-
ści tej informacji składającej się ze skrótów oraz cyfr 
i liczb nie udało się przetłumaczyć.

Analizując podane w cytowanej Handbuch infor-
macje należy napisać, że brak w tej księdze jakich-
kolwiek informacji o wsi Złe Mięso (Bösenfleisch) 
znajdującej się w powiecie starogardzkim. Potwierdza 
to fakt administracyjnego połączenia wszystkich za-
budowań leżących po wschodniej stronie rzeki Czar-
na Woda i nadania im nazwy Czarna Woda. Nie udało 
się jednak ustalić kiedy tego dokonano i jakim doku-
mentem. W dalszym ciągu istniała wieś Bösenfleisch, 
ale na terenie powiatu chojnickiego w regencji kwi-
dzyńskiej, a więc na prawym brzegu Czarnej Wody. 
W Topographisch-statistsches Handbuch für den Re-
gierungsbezirt Marienwerder, wydanej w 1868 roku 
w Bösenfleisch mieszkało 70 osób, z czego 65 wyzna-
nia katolickiego i 5 ewangelickiego. Wieś zajmowała 
obszar 752,27 mórg magdeburskich10.

Powróćmy jednak do ustalenia kiedy po raz pierw-
szy użyto nazwy wsi Czarna Woda. Tu pomocna jest 
praca bardzo doświadczonego genealoga Stanisława 

Pieniążka, mieszkańca Czarnej Wody. To on przeglą-
dając księgi parafialne i sporządzając ich indeksację 
ustalił dwie bardzo istotne informacje. Pierwsza z nich 
dotyczy nazwy wsi Czarna Woda (Schwarzwasser). 
W księgach kościelnych pojawiła się ona po raz pierw-
szy w 1856 roku. Zapisy te odnotowano w księgach 
chrztu parafii Łąg. Pierwsze trzy zapisy w księdze po-
dają jako miejsce urodzenia Czarna Woda, a parafię, 
do której należy ta wieś, jako Czersk/Łąg. Następne 
zapisy podają już Czarna Woda w parafii Łąg. 

Pierwsze rodziny, przy których zapisano parafię 
jako Czersk/Łąg wymienione we wspomnianej księ-
dze chrztów11 to:

1. Anton Wons wyrobnik i jego żona Anastasia 
Sobota. Ich dziecko Elisabeth urodziło się 7 lip-
ca 1856 roku.

2. Simon Leszczyński wyrobnik i jego żona Anna 
Kamierski. Pierwsze z dzieci Marianna urodzi-
ło się 7 lipca 1856 roku.

3. Simon Jasnoch wyrobnik i jego żona Catharina 
Biesek. Ich córka Cecilia urodziła się 19 stycz-
nia 1858 roku.

Kolejne urodzenia zapisane w księdze chrztów po-
dają już jako parafię Łąg i dotyczą poniżej wymienio-
nych mieszkańców:

4. Ignacy Szelbracikowski rolnik-właściciel i żo-
na Julianna Wąs, córka Marianna (21.11.1860).

5. Thomas Drążek wyrobnik i żona Hedwig Mi-
szewski, córka Anna (13.01.1862).

Należy w tym miejscu dodać, że kościół w Łęgu od 
XVI w. był filią parafii w Czersku. Dopiero dekret z 15 
lutego 1859 r. utworzył w Łęgu samodzielną parafię. 
Stąd wspomniany powyżej zapis z 1860 roku dotyczący 
Ignacego Szelbracikowskiego wymienia samodzielną 
już parafię Łąg. Msze odprawiano wówczas w drew-
nianym kościele. Jednak w latach 1877-1882 w okresie 
silnego Kulturkampfu w parafii nie było księdza12.

Dopiero powołany 14 stycznia 1882 roku na pro-
boszcza w Łęgu ks. Augustyn Worzałła doprowadził 
do budowy w latach 1886-1887 nowego kościoła, jego 
wyposażenia oraz odbudowy budynków plebańskich. 
Ks. Augustyn Worzałła zmarł 21 maja 1905 roku 
w Łęgu13. Stary drewniany kościół rozebrano z chwilą 
benedyktowania nowego murowanego kościoła14.

Druga z informacji, uzyskana dzięki pracy Stanisła-
wa Pieniążka dotyczy nazwisk rodzin zamieszkujących 
Czarną Wodę w tym okresie. Są tu wymieniani rolnicy, 
rolnicy właściciele oraz wyrobnicy. Ale są też rodzi-
ny murarzy, robotnika, dożywotnika i zagrodników, 

Fragment mapy Friedricha Schroettera 
wskazujący położenie dwóch wsi Bösenflaisch 

z początku XIX w.
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które zostaną wymienione w dalszej części artykułu. 
W Czarnej wodzie mieszka też w tym czasie inspektor 
(Wilhelm Meyn i jego żona Antonina Pennechnitz). 
W przypadku tego ostatniego, sądząc z jego niemiec-
ko brzmiącego nazwiska, jest to przedstawiciel władzy 
pruskiej, a może pracownik lasów królewskich.

Nim jednak wymienione zostaną rodziny, które zo-
stały odnotowane w księdze chrztów po 1856 roku, na-
leży jeszcze zastrzec, że na pewno w Czarnej Wodzie 
miały miejsce wcześniejsze chrzty, ale ponieważ rodziny 
określano jako zamieszkałe w Bösenfleisch nie jest moż-
liwe jednoznaczne określenie pierwszych mieszkańców 
Czarnej Wody. Wśród rodzin, których dzieci chrzczono 
w latach 1856-1875 wymienianych jest kilkanaście ro-
dzin Sturmowskich, przy czym do tego samego imienia 
i nazwiska męża są czasami przypisywane dwa różne 
nazwiska żony. Może to oznaczać zbieżność imion męż-
czyzn, lub też ponowny ożenek mężczyzny po śmierci 
pierwszej żony. Fakt tak dużej liczby osób o nazwisku 
Sturmowski może potwierdzać informację Józefa Mi-
lewskiego, o której wspomniałem wcześniej. Milewski 
pisał, że początek wsi Czarna Woda dał folwark należą-
cy do Szturmowskiego (tak Milewski zapisał nazwisko), 
który ten następnie podzielił folwark pomiędzy 3 synów 
i córkę. Tyle tylko, że parcelacja, o której pisze Milew-
ski musiała nastąpić wcześniej niż w 1880 roku, skoro 
w Czarnej Wodzie w II połowie XIX wieku mieszkało 
kilkanaście rodzin o nazwisku Sturmowski, które były 
rolnikami-właścicielami, o czym poniżej. 

Zanim jednak o Sturmowskich, których nazwisko 
powtarza się bardzo często wśród mieszkańców wsi, 
choć to nie oni są wymieniani w księdze chrztów pośród 
pierwszych rodziców odnotowanych w Czarnej Wodzie, 
należy się jeszcze jedna uwaga. Bardzo różny jest sta-
tus Sturmowskich w tych zapisach. W księdze chrztów 
wymieniani są rolnicy-właściciele, co jednoznacznie 
określa ich status jako właścicieli gospodarstwa, choć 
trudno dziś ustalić, jak wielkie były te gospodarstwa. 
Wiadomo, że miały one prawdopodobnie mniej niż 
50 ha każde, gdyż nie wymienia ich Handbuch Des 
Grundbesitzes z 1880 roku15. Przy czym należy zastrzec, 
że wspomniany Handbuch podawał jedynie samodziel-
ne majątki zwane obszarami dworskimi, dlatego zabra-
kło tam gospodarstw z Czarnej Wody. Dopiero w wol-
nej Polsce w 1923 roku wykazane zostały w Czarnej 
Wodzie trzy gospodarstwa, których areał przekraczał 
50 ha. Jedno o pow. 71 ha należało do Kazimierza Ka-
mińskiego, drugie o pow. 84 ha należało do Walentego 
Sturmowskiego i trzecie o pow. 75 ha do Jana Stur-
mowskiego, przy czym większość obszarów w każdym 
z tych gospodarstw stanowiły nieużytki16. 

Sturmowscy są też określani jako rolnicy, co do 
których trudno jednoznacznie ustalić status. Ponieważ 
zapisano w księdze chrztów rolnik, być może upra-
wiali oni rolę dzierżawioną od państwa, bądź od in-
nego bogatego właściciela ziemskiego. Są też wśród 
Sturmowskich wyrobnicy, czyli nie posiadający zie-
mi i pracujący jako najemni robotnicy, a także jeden 
dożywotnik. Ten ostatni zapewne mieszkał u rodziny, 
której przepisał uprawnienia do swojego majątku (go-
spodarstwa, ziemi?) w zamian za dożywotnie miesz-
kanie, wyżywienie i inne zwyczajowo wówczas obo-
wiązujące uprawnienia. Jak już napisałem na wstępie 

nazwiska i imiona wymieniane w tym artykule zostały 
podane zgodnie z pisownią w księdze chrztów.

Rolnikami-właścicielami gruntów w Czarnej Wo-
dzie byli:

1. Josepf Sturmowski żonaty z Joanną Osowski. 
Ich dzieci to: Angelika (19.03.1864), Eduard 
(19.03.1867), Anastasia (30.06.1869), Josef 
(12.04.1874), Stanislaus (19.12.1871). Przy 
ostatnim z dzieci imię matki zapisano Anna.

2. Franz Sturmowski żonaty z Elisabeth Wąs. 
Ich dzieci to: Joannes (11.02.1865) i Susanna 
(7.03.1868).

3. Lorenz Sturmowski żonaty z Marianną Het-
mański. Zapewne ma tu miejsce jedynie zbież-
ność nazwisk z żoną Hipolita Sturmowskiego, 
na co wskazuje data urodzenia dzieci: Apolonia 
(8.02.1866) i Nicolaus (6.12.1867).

4. Ludwig Sturmowski żonaty z Marianną Wojak. 
Ich dzieci to: Franciscus (25.11.1867). Joan-
nes (17.09.1870), Leo (10.03.1873). Gregorius 
(22.05.1874).

5. Josepf Sturmowski żonaty z Joanną Bukow-
ski. Ich dzieci to Franz (10.01.1869), Leo 
(14.11.1871), Aleksander (10.11.1873).

6. Wilhelm Sturmowski żonaty z Pauliną Osow-
ski. Ich dziecko to Joannes (5.06.1869).

7. Wilhelm Sturmowski żonaty z Pauliną Kaszu-
bowski. Córka Anastasia (18.08.1872). Trudno 
powiedzieć, czy mamy tu do czynienia z dwie-
ma rodzinami, gdzie ojcowie noszą to samo 
imię, czy może ksiądz błędnie zapisał nazwi-
sko matki. Jest też i taka możliwość, że Paulina 
Osowski zmarła przy porodzie lub tuż po nim 
i Wilhelm rolnik-właściciel (a więc dobra par-
tia), wziął ślub z Pauliną Kaszubowski, aby za-
pewnić synowi wychowanie.

8. Valentin Sturmowski żonaty z Anną Dąbrow-
ski. Córka Marianna (19.01.1870).

9. Valentin Sturmowski żonaty z Anną Łęgowski. 
Ich dzieci to Francisca (13.07.1871) i Veronica 
(5.06.1874). Tu także mogą zachodzić podobne 
okoliczności jak u Wilhelma.

10. Valerian Sturmowski żonaty z Marianną Bo-
rzyszkowski. Ich dzieci to: Anton (10.01.1871), 
Valeria (12.04.1872) oraz bliźnięta Francisca, 
Franz (10.02.1873).

11. Thadeus Sturmowski żonaty z Marianną Het-
mański. Syn Thadeus (12.01.1873).

Jako rolnik w księgach chrztu został zapisany:
1. Joannes Sturmowski żonaty z Catherina Kociń-

ski. Ich dzieci to: Anna (13.02.1867), Francisca 
(19.09.1868), Casimir (10.02.1874).

Sturmowscy określeni jako wyrobnicy to:
1. Theodor Sturmowski żonaty z Marianną Da-

nielski. Ich dziecko to Elisabeth Josephina 
(8.11.1866).

2. Josepf Sturmowski żonaty z Marianną Biesek. 
Ich dzieci to: Elisabeth (31.03.1868), Joannes 
(10.03.1871), Francisca (3.10.1873).

3. Thadeus Sturmowski żonaty z Marianną Da-
nielski. Ich córka to Genowefa Veronica 
(24.03.1872).
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Przypisy:
1  Schematismus des Bistums Culm, Pelplin 

1867, s. 266-267.
2  Dzieje Starogardu, tom I, pod red. 

M. Kallasa Starogard Gdański 1998, s. 173.
3  J. Milewski, Dzieje wsi powiatu staro-

gardzkiego, Gdańsk 1968, s. 70-72.
4  L. Schenzel, Pr. Stargard. Ein Bild der 

Heimat, Woltenbüttel 1969, s. 149.
5  J. Rychtarski, Dzieje kolejnictwa na Po-

morzu Warmii i Mazurach. w: Jantarowe 
Szlaki nr 3, Gdańsk 1979, s. 29-35.

6  Schematismus der Geistlichkeit des Bist-
hums von Culm für des Jahr 1848, Culm 
1848, s. 79-80.

Ostatni ze Sturmowskich w opisywanych tu latach 
1856-1875 to dożywotnik:

1. Hipolit Sturmowski, żonaty z Marianną Het-
mański. Ich dzieci to: Joannes (18.07.1864) 
i Barbara (4.12.1870).

Pisząc o Sturmowskich należy wymienić kobiety 
noszące nazwisko panieńskie Sturmowski, a więc wy-
wodzące się z tej rodziny. 

1. Josephina Sturmowski, jej mąż Anton Sikorski 
zagrodnik. Ich dzieci to Emilia (29.10.1862), 
Anton (12.02.1865), Susanna (14.12.1870), Jo-
sef (9.10.1873).

2. Julianna Sturmowski, jej mąż Petrus Urbański 
rolnik. Dzieci: Marianna (5.11.1868), Anastasia 
(2.05.1872), Francisca (3.02.1875). 

3. Angela Sturmowski, jej mąż Vincent Grabowicz 
wyrobnik. Ich syn Franciscus (27.03.1872)

4. Marianna Sturmowski, jej mąż Joannes Sikorski 
rolnik-właściciel. Córka Susanna (12.12.1873).

Ponieważ tematem tego artykułu jest historia 
Czarnej Wody, nie można poprzestać tylko na Stur-
mowskich, gdyż rolników-właścicieli, wymienianych 
w księdze chrztów w latach 1856-1875 było więcej, 
choć trudno dziś określić jak duże były ich gospo-
darstwa. Do rolników-właścicieli należeli: Adalbert 
Napiętek – żona Magdalena Jasnoch, Johann Szwoch 
– żona Justina Picht, Franz Ebertowski – żona Joanna 
Szweda, Joannes Muszarski – żona Elisabeth Piechow-
ski, Daniel Wołoszek i żona Julianna Litwiński. Jacob 
Koźmiński i żona Julianna Borzyszkowski.

Jeśli więc wątpliwości dotyczące dwukrotnego wy-
stępowania nazwisk Wilhelma Sturmowskiego i Valenti-
na Sturmowskiego rozstrzygnąć w ten sposób, że uznamy 
iż w obu przypadkach chodzi o te same osoby, to ozna-
czałoby, że 9 rolników o nazwisku Sturmowski byłoby 
właścicielami gospodarstw. Ponadto, jako rolników-wła-
ścicieli w księgach zapisano 6 innych nazwisk wymie-
nionych powyżej, oznaczałoby, że w sumie w Czarnej 
Wodzie mieszkało w tym czasie 15 właścicieli. Praw-
dopodobnie jednak w księgach metrykalnych zapis rol-
nik-właściciel pojawił się w niektórych przypadkach na 
wyrost, gdyż cytowany wcześniej Topographisch-stati-
stsches Handbuch für den Regierungsbezirt Danzig, po-
daje, że we wsi Czarna Woda mieszkało 10 bäuerliche, 
4 Käthnerbesiɮungen, co oznacza, że we wsi mieszkało 
10 gospodarzy posiadających ilość ziemi wystarczającą 
do utrzymania rodziny oraz 4 rolników posiadających co 
prawda własną chatę i trochę ziemi, ale jej ilość najczę-

ściej nie była wystarczająca do utrzymania rodziny. Czy 
tak było w opisywanym powyżej przypadku nie ma do 
końca pewności.

Kończąc tę historię wymieńmy pozostałych miesz-
kańców Czarnej Wody we wspomnianych latach 1856-
1875. Nazwiska i imiona zostały zapisane zgodnie 
z pisownią w księdze chrztów. Tu wymieniani są tyl-
ko rodzice chrzczonych dzieci, bez imion dzieci, gdyż 
zajęłoby to zbyt dużo miejsca. Do najliczniejszej gru-
py należeli wyrobnicy. Byli to: Michael Śledź i Anna 
Kamrowski, Joannes Gryfka i Marianna Redzimski, 
Simon Wąs i Joanna Kobus, Johann Wąs i Hedvig 
Grzera, Thomas Leszczyński i Josephina Narloch, Si-
mon Leszczyński i Joanna Kaszubowski, Christian 
Godlewski i Elisabeth Kaszubowski, Joseph Reszka 
i Marianna Landowski, Joseph Gradowski i Catha-
rina Knitter, Ignaztz Landowski i Francisca Prichta, 
Anton Bruski i Antonina Mechlińska, Joannes Hoppe 
i Marianna Dobek, Joannes Grzywacz i Marianna Że-
lewski, Simon Leszczyński i Joanna Kamiński, Anton 
Kaszubowski i Justina Wycianowski, Stephan Da-
niecki i Joanna Kulsa, Johann Orlikowski i Catharina 
Kliczkowski, Jacob Odya i Marianna Szlachcikowski, 
Franz Osowski i Francisca Żygowski, Adalbert Lan-
dowski i Marianna Kaszubowska, Johann Kaszubow-
ski i Catharina Suszek, Teophil Lubiszewski i Rosalia 
Ossowski, Antoni Pastwa i Barbara Konsta. Były też 
dwie rodziny zagrodników: Joannes Danielski i Eli-
sabeth Szlachcikowski, Johann Schwal i Anna Betin, 
rodzina robotnika Joannes Klopa i Marianna Firacki 
oraz trzy rodziny bez określenia statusu: Leo Szwoch 
i Catharina Hetmański, August Schwarz i Eva Szlach-
cikowski, Johan Kaszubowski i Catharina Kocinski. 
W Czarnej Wodzie mieszkali też dwaj murarze (Joan-
nes Hoppe i żona Marianna Dobek oraz Franz Ciepliń-
ski i żona Veronica Lubiszewski). Dla porządku należy 
też dodać, że w księdze odnotowano trzy chrzty dzieci 
nieślubnych, jednak nie podaję tu ich nazwisk, bo być 
może żyją ich potomkowie, którzy nie życzyliby sobie 
podawania tej informacji do wiadomości publicznej.

Oczywiście wszystkie rodziny wymienione w tekście 
znalazły się w nim tylko dlatego, że zostały wpisane do 
księgi chrztów jako rodzice chrzczonych dzieci. Na pew-
no w tym okresie mieszkały też w Czarnej Wody rodzi-
ny, które miały już dzieci wcześniej urodzone, rodziny 
bezdzietne lub też rodziny, które odchowały już dzieci. 
Należy też pamiętać, że w Czarnej Wodzie mieszkało 
6 ewangelików wymienianych w cytowanym wcześniej 
Topographisch-statistsches Handbuch, które oczywiście 
nie zostały wymienione w księgach kościoła w Łęgu.

7  Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch 
Littauen und West-Preussen nebst dem 
Netzdistriet aufgenommen unter Leitung 
des Konigl. Preuss. Staats Ministers Frem 
Herrn von Schroetter in den Jahren von 
1796 bis 1802, Marienwerder Section XV.

8  J. Milewski, Borzechowo-Zblewo-Kaliska-
Czarna Woda i okolice. Gdańsk 1985, s. 51.

9  Topographisch-statistsches Handbuch für 
den Regierungsbezirt Danzig, Herausge-
geben von der Königlichen Regierung, 
Danzig 1869, s. 220.

10  Topographisch-statistsches Handbuch für 
den Regierungsbezirt Marienwerder, He-
rausgegeben von der Königlichen Regie-
rung, Danzig 1868, s. 31.

11  Stanisław Pieniążek, Indeks Parafia Łąg, 
Czarna Woda 2015.

12  Diecezja chełmińska, zarys historyczno-
statystyczny, Pelplin 1928, s. 223.

13  H. Mross, Słownik Biograficzny kapła-
nów diecezji chełmińskiej wyświeconych 
w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 367.

14  Diecezja chełmińska, zarys historyczno-
statystyczny, Pelplin 1928, s. 223.

15  Handbuch des Grundbesitzes Deutschen 
Reiche die Provinz Westpreussen, Berlin 
1880.

16  S. Manthey, Książka adresowa gospo-
darstw rolnych ponad 50 hektarów woje-
wództwa pomorskiego, Toruń 1923.
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Gospodynie wiejskie i strażacy ochotnicy zasłu-
żyli na miano liderów lokalnych społeczności 
wiejskich na terenie całej Polski, w tym również 

na Kociewiu. Kluczowe dla poznania światów społecz-
nych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i Ochotniczych 
Straży Pożarnych (OSP) jest zrozumienie ich członków. 
Trudno jest ustalić konkretny zbiór cech, który ich cha-
rakteryzuje. Osoby te są zróżnicowane pod względem 
statusu materialnego, wykształcenia czy wykonywanego 
zawodu. Często odmienne są również ich umiejętności. 
Szczególnie widoczne jest to w przypadku Kół Go-
spodyń Wiejskich, w których to preferencje dotyczące 
wykonywanych działań oraz osobiste talenty wpływają 
w znaczny sposób na podział ról. Osoba z zacięciem ku-
linarnym będzie zajmowała się gotowaniem, pasjonatka 
sztuki przygotuje scenkę teatralną lub zaśpiewa ludową 
piosenkę, a miłośniczka podróży zorganizuje wycieczkę 
dla całej grupy. Podział ról w Ochotniczych Strażach Po-
żarnych ma inne znaczenie. Zwykle strażacy ochotnicy 
wykonują te same czynności, jednak niektóre z nich wy-
magają specjalnych uprawnień (np. w przypadku kierow-
ców wozów strażackich). Również zasady członkostwa 
w OSP i KGW nie są ściśle związane z konkretnymi ce-
chami czy posiadanym doświadczeniem. Do Koła wstą-
pić może każdy chętny, jedynym wymogiem jest posia-
danie wolnego czasu, który poświęcić można na działania 
w ramach grupy. W przypadku OSP kwestia członkostwa 
nieco się różni (na co wpływa przede wszystkim różni-
ca w statusie prawnym obu grup). Do straży przystąpić 
może każdy chętny, osoba taka musi jednak pozytywnie 
przejść przez serię szkoleń oraz badań, sprawdzających 
czy spełnione są wszystkie warunki do bezpiecznego 
wypełniania służby. 

Kwestiami szczególnie istotnymi przy procesie 
poznawania członków i członkiń Kół Gospodyń Wiej-
skich i Ochotniczych Straży Pożarnych są wiek i płeć. 
W przypadku OSP, dla wielu ochotników przygoda 
ze strażą trwa całe życie. Często rozpoczyna się już 
w momencie przystąpienia do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Bywa, że również ich kariera zawodowa 
wiąże się z pożarnictwem. Niektórzy działają jako 
ochotnicy do osiągnięcia 65. roku życia. Jeżeli nadal 
chcą być związani z jednostką, pełnią rolę Straża-
ków Honorowych lub Wspierających. Choć nie są już 
w czynnej służbie, ich głos liczy się przy podejmo-
waniu kluczowych decyzji. Uczestniczą też w spotka-
niach jubileuszowych, świątecznych czy zjazdach.

W przypadku KGW wiek często stanowi kwestię 
problematyczną. Organizacji tej nie towarzyszy ciągłość 
taka jak w przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W kołach często brakuje młodych członkiń, chociaż zda-
rzają się wyjątki.  Brak „świeżej krwi” jasno zaznacza 
wiele gospodyń. Rodzi się obawa o przyszłość organiza-
cji. Przynależność do Koła wiąże się z wieloma zadania-

DARIA CHEREK

W kołach i w remizach

mi, do których potrzebna jest witalność, a z wiekiem za-
czyna brakować sił na organizację wydarzeń czy udział 
w turniejach. Potrzebne są osoby, którym będzie można 
przekazać obowiązki, które w przyszłości poprowadzą 
grupę. Takie członkinie najprawdopodobniej wprowa-
dziłyby też wiele innowacji, zaproponowałyby nowe 
spojrzenie na działalność grupy i zasugerowałyby nowe 
rozwiązania. Młode kobiety pochłonięte są często pracą 
i rodziną. Samo KGW bywa zbyt mało atrakcyjne w po-
równaniu do innych sposobów spędzania wolnego czasu. 
Również propagowana tradycja regionalna nie jest za-
chęcająca dla młodych osób. Specyficzna gwara, stroje 
czy pieśni są dla młodzieży często czymś nieznanym.

Kolejną cechą budzącą pytania, nie tyle w szere-
gach KGW i OSP, co wśród obserwatorów ich pracy 
jest kwestia płci ich członków. Praktykom strażaków 
i gospodyń towarzyszą stereotypy: KGW uznawane są 
za organizację typowo kobiecą, a OSP męską. Choć 
ich działalność skierowana jest do wszystkich, to role 
członków są wiązane z płcią. W przypadku OSP stereo-
typ powoli odchodzi w zapomnienie, coraz więcej ko-
biet angażuje się w działania straży. Opinie strażaków 
mężczyzn są jednak na ten temat podzielone. Z jednej 
strony doceniają rolę jaką kobiety pełnią w organizacji, 
o czym świadczyć mogą słowa jednego z ochotników:

Są pewne sytuacje, przy wypadku z udziałem kobiet 
czy z udziałem dzieci, gdzie to ta kobieta jako wsparcie 
psychiczne jest potrzebna. To kobiety bardziej z dzieć-
mi się zrozumieją.

Bywa jednak, że obecność kobiet, szczególnie pod-
czas wyjazdów do pożarów czy wypadków bywa oce-
niana negatywnie:

Nie dają fizycznie rady. To takie maskotki, mogą 
przyjechać, węże podawać. To jest niebezpieczna za-
bawa, naprawdę.

W przypadku KGW sprawa kształtuje się inaczej. 
Sama nazwa wskazuje, że jest to organizacja przeznaczo-
na wyłącznie dla kobiet. Inne są ich zadania, inna toż-
samość i inna pozycja. O wyraźnym podziale zadań na 
kobiece i męskie świadczyć może choćby fakt powstania 
w Radziszewie, w 2014 roku, pierwszego w Polsce Koła 
Chłopa Wiejskiego. W szeregach kociewskich KGW po-
jawiali się jednak pojedynczy członkowie. Panie przyj-
mowały ich ciepło, do dzisiaj wspominają ich z rozrzew-
nieniem. Niestety, rozwój Kół oraz działanie skierowane 
na turnieje uniemożliwiły członkostwo mężczyzn. Or-
ganizatorzy zabronili udziału panów w konkursach, tym 
samym podtrzymując panujący stereotyp.

Stawanie się gospodynią czy strażakiem uznać 
można za proces. Początki w grupach są bardzo istotne 
dla zrozumienia przynależności do grup. Potencjalnym 
członkom towarzyszą różnego rodzaju motywacje oraz 
oczekiwania. Decyzja o wstąpieniu do KGW lub OSP 
często podyktowana bywa tradycjami rodzinnymi. 
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KRZYŻACKIE DONACJE

Matki, babki, dziadkowie i ojcowie należeli do tych or-
ganizacji, często pełnili funkcje przewodniczących czy 
liderów grup. Również dzieci członków wykazują za-
interesowanie działaniem w ramach przynależności do 
nich. Szczególnie widoczne jest to w przypadku OSP 
– dzieci ochotników przystępują do Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, a później do samej straży. 

Motywacje związane z podjęciem decyzji o przy-
stąpieniu do KGW czy OSP miewają również charakter 
pozarodzinny. Praca strażaka bywa często utożsamiana 
z dziecięcym marzeniem o dorosłości i wykonywanym 
zawodzie. Jak podkreślił jeden z ochotników:

Jeden chce być policjantem, drugi strażakiem, tak 
to się zaczęło.

Dla członkiń KGW motywacja może być związana 
z chęcią rywalizacji i uczestnictwa w turniejach. De-
cyzja o przystąpieniu do Koła często związana jest też 
z przypływem czasu wolnego. Przejście na emeryturę, 
rentę lub odchowanie dzieci stają się dla wielu kobiet 
momentem w życiu, w którym podejmują decyzję 
o zaangażowaniu się w dodatkową aktywność. Ak-
tywność, która pozwoli wypełnić czas oraz wpłynie 
na to, że kobieta poczuje się potrzebna. Przynależność 
do KGW może być też tylko częścią szerzej rozumia-
nej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Oczekiwania związane z przystąpieniem do grupy 
nie zawsze są wielkie. Specyfika pracy strażaka ochot-
nika wpływa na to, że potencjalni członkowie wiedzą 
czego oczekiwać, są świadomi tego czym będą się zaj-
mować, na czym będą polegały ich obowiązki. Nato-
miast w przypadku KGW wielu z nich nie wie czego się 
spodziewać, a wszystkie pozytywne strony działalności 
często okazują się miłą niespodzianką. Jednym z takich 
zaskoczeń jest z pewnością sytuacja, która miała miejsce 
w jednym z kociewskich Kół. Jest ono bardzo młode, po-
wstało niewiele ponad pięć lat temu. Dołączyły do niego 
kobiety, które nie pracowały zawodowo. Przystąpienie 
do KGW, udział w konkursach i różnego rodzaju wy-
jazdach pomogło im rozwinąć skrzydła. Panie nabrały 
motywacji do działania, zadbania o siebie, poświęcenia 
sobie uwagi. Przynależność do Koła wpływa na zmianę 
ich życia i podnoszenie poczucia własnej wartości. To 
również rozwijanie swoich praktycznych umiejętności, 
okrywanie talentów oraz sprawdzanie się w nowych wy-
zwaniach. Jak podkreśla jedna z gospodyń:

Takie oderwanie się od domu, wyjście, pogadanie, 
ponarzekanie. (…) Eksperymentujemy,  robimy coś 
nowego. Ja niektórych rzeczy nie umiałam, dopiero 
w Kole się nauczyłam.

Strażacy opowiadają o zaangażowaniu w funkcjono-
wanie OSP jako sposobie na życie. Podkreślają wagę swo-
jej działalności oraz to, że ratują ludzkie życie i chronią 
innych przed niebezpieczeństwami. Nie mówią wprost 
o prestiżu, wydaje się jednak, że funkcję jaką pełnią za 
takową uznają. Towarzyszy im jednak skromność:

Taka to jest fajna rzecz. Że można komuś pomagać, 
nie patrzeć czy ktoś będzie chwalił, czy za to się pie-
niądze bierze. Ogólnie chodzi o to, żeby komuś pomóc. 
I myślę, że każdy by tak powiedział.

Informacje i cytaty wykorzystane w tekście pochodzą z materia-
łów zebranych od listopada 2015 do stycznia 2016. Badania te prze-
prowadzone zostały na rzecz pracy magisterskiej „Światy społeczne 
Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych” wykonanej 
w Zakładzie Antropologii Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego pod kie-
runkiem prof. dra hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego.

Choć tczewska książnica już dawno zasłużyła so-
bie, dzięki często odwiedzającym ją czytelnikom 
i amatorom ciekawych form spędzania czasu, 

na miano swojego rodzaju centrum życia kulturalnego 
Tczewa, takich tłumów, jak w czwartkowe popołudnie 
16 czerwca 2016 roku, jeszcze nie było. W zwykle 
pojemnej sali bibliotecznej trudno było znaleźć nawet 
miejsce do stania. Również pobliski korytarz tonął 
w morzu czytelników. Stało się tak za sprawą ponad 
dwustu pasjonatów historii grodu Sambora, którzy przy-
byli na promocję książki, przygotowanej przez siedmiu 
autorów zrzeszonych w portalu Dawny Tczew – „Daw-
ny Tczew. Ludzie, Miejsca, Wydarzenia”. Publikacji 
dość szczególnej na naszym – przecież nie tak ubogim 
w nowości wydawnicze – lokalnym rynku księgarskim, 
która zapewne nie zawiedzie swoich czytelników.

Podczas tej niezwykłej promocji jeden z twórców 
książki podkreślał, że żaden z jej autorów nie jest 
z zawodu i wykształcenia historykiem. Nie ma to jed-
nak wpływu na jej zawartość. Historia jest udziałem 
wszystkich i tak jak każdy jest jej uczestnikiem, tak 
każdy może być również jej kronikarzem. Bez nie-
potrzebnej nieśmiałości w przejrzysty – a co równie 
ważne – i ciekawy sposób opisali często zapomniane 
sylwetki osób związanych z grodem Sambora, niepo-
zorne na co dzień miejsca, których mury przechowują 
wspaniale historię, a także wydarzenia sprawiające, że 
Tczew jest dziś takim, a nie innym miastem. O tym mo-
gli przekonać się wszyscy, którzy w pogodne czwart-
kowe popołudnie udali się do tczewskiej książnicy na 
spotkanie z autorami i po darmowy egzemplarz nowej 
kroniki miasta, których rozdano ponad dwieście. 

PIOTR KAJZER

Kronika, która 
zgromadziła tłumy

fot. Jacek Cherek
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Każdy bywalec różnego rodzaju imprez regio-
nalnych, organizowanych na naszym malow-
niczym Kociewiu, doskonale wie, że trudno 

byłoby je sobie wyobrazić bez udziału członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich. Witających uśmiechem 
i częstujących przysmakami przepysznej kociew-
skiej kuchni, często przy tym, z pełni uzasadnioną 
dumą, pokazując wyrabiane przez siebie arcydzieła 
regionalnego rękodzielnictwa. Niewątpliwie swoją 
obecnością stanowią one dopełnienie każdego wy-
darzenia na Kociewiu, będąc jego nieodzownymi 
piewczyniami.

Przez tą ich wszechobecność w naszej regionalnej 
codzienności trudno uwierzyć, że Koła Gospodyń 
Wiejskich towarzyszą nam od 150. lat. Właśnie, by 
uczcić tę wyjątkową rocznicę, w sobotę 18 czerwca 
do Pelplina z całego Pomorza Gdańskiego zjechały 
członkinie Kół, by wziąć udział w Wojewódzkich 
Obchodach 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, po-
łączonych z Pomorskim Festynem Myśliwskim.

Już samo rozpoczęcie uroczystości okazało się 
nie mniej malownicze niż stroje pomorskich gospo-
dyń. Stało się tak za sprawą specjalnego orszaku, 
który tworzyły władze miejskie, goście uroczystości, 
mieszkańcy, myśliwi, a także same członkinie kół. 
Niezwykłej atmosfery dodawały również Pelpliń-
ska Orkiestra Dęta oraz kociewskie zespoły szkolne 
z pelplińskiej gminy, najmłodsi orędownicy naszej 
„małej Ojczyzny”. Oczy cieszył również specjalnie 
ustrojony wóz ciągnięty przez konie.

Pierwszym celem malowniczego pochodu sta-
ła się Bazylika Katedralna w Pelplinie, gdzie odby-
ła się msza święta w intencji gospodyń i myśliwych. 
Po chwili zadumy w katedralnych murach przyszedł 
czas na oficjalne otwarcie uroczystości, które miało 
miejsce na pelplińskiej Przystani. Moc atrakcji, które 
nastąpiły później mogłyby wystarczyć do napisania 
kilku artykułów. Wspólne tańce w wykonaniu trzech 
zespołów kociewskich, występy zespołów folklory-
stycznych, pokazy sokolnicze, muzyka myśliwska, to 
tylko namiastka atrakcji, które czekały na wszystkich, 
którzy postanowili spędzić ten sobotni dzień w Pelpli-
nie. Oczywiście nie zabrakło również stoisk z wyroba-
mi bohaterek uroczystości – członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Cudownym zwieńczeniem wieczoru były występy 
artystyczne, w tym koncert Akademickiego Chóru Po-
litechniki Gdańskiej oraz przedstawienie w wykonaniu 
pelplińskich Modraków. Mamy tylko nadzieję, że 300-
lecie naszych zasłużonych gospodyń będzie nie mniej 
uroczyste.

REDAKCJA

Stoisko pań z Sumina kusiło swymi pysznościami

Popisy artystyczne myśliwych
Wszystkie fot. Jacek Cherek

Zainteresowanie wzbudzały wytwory 
haftu kociewskiego 

Pierwsze 150 lat za nami
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BADANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

Działalność amatorskich teatrów lalkarskich 
na Kociewiu jest szczególnie ważna, a ich 
rola niezwykle istotna, choćby ze względu na 

walory wychowawcze, poznawcze, estetyczne i in-
ne. Dotyczy to zarówno dziecięcych, jak i dorosłych 
uczestników ruchu lalkarskiego. Poza tym we wsiach 
i małych miastach Kociewia zainteresowanie występa-
mi ochotniczych teatrów żywego słowa i teatrów la-
lek powodują dodatkowe motywy natury towarzyskiej 
oraz poczucie lokalnego patriotyzmu. 

Twórczość teatru lalek wiele osób – nie tylko na 
Kociewiu – niezasłużenie umieszcza na peryferiach 
sztuki teatralnej. Jeżeli działalność ochotniczych te-
atrów lalek czasem pojawia się w mediach to daleko, 
bo na marginesie zainteresowań prasy, radia i telewizji. 
Ale na Kociewiu one istnieją i działają przy różnych 
klubach, szkołach, domach i ośrodkach kultury. Cią-
gle też powstają nowe zespoły i ciągle jakieś przestają 
istnieć. Moim zdaniem brakuje im koncepcji do dal-
szej pracy, pomocy fachowców, a często niewielkiego 
wsparcia władz, nie tylko samorządowych.

Rozpatrując zakres działania teatrów lalek na Ko-
ciewiu należy uwzględnić brak dostatecznej doku-
mentacji i pełnego rozeznania, dlatego zatrzymam się 
tylko przy niektórych, a istnienie innych zasygnalizuję 
wykorzystując szczątkowe dane.

W wykazie próbuję wymienić dawniej istniejące 
oraz te działające obecnie. Będzie to rejestr wymaga-
jący uzupełnień.

▐ Jednym z pierwszych, powstałym w 1950 roku, 
był teatr lalek Miejskiego Handlu Detalicznego (MHD) 
w Tczewie. Jego pomysłodawcą i twórcą był dyrektor 
wystaw sklepowych MHD Alfons Lidziński, obdarzony 
zdolnościami plastycznymi. Na początek (amator-lal-
karz od dzieciństwa) zmobilizował żonę i dwie córki, 
a później do zespołu dołączyli inni. Miejscem prób zo-
stał pokój o wymiarach 5 x 5 metrów, będący pracownią 
dekoracji sklepowych. Tam układano program, konstru-
owano scenkę i dekoracje. Tam też odbywały się zajęcia 
i próby przygotowywanej do wystawienia sztuki. 

Miesięcznik „Świetlica” nr 12 (październik 1952 r.) 
m.in pisał: ...Z początku były cztery osoby zespołu, kil-
ka kukiełek, trochę szmatek i papieru starczało za całe 

STEFAN GEŁDON 

W krainie lalek i cieni
(c z ę ś ć  p i e r w s z a)

Tradycje polskiego teatru lalkowego sięgają XVI wieku. W końcu XIX i w po-
czątkach XX wieku, dla mieszkańców małych miast i wsi zespoły ochotnicze 
stanowiły główną, a często jedyną możliwość kontaktu z teatrem. Po drugiej 
wojnie światowej w całej Polsce, a szczególnie na Kociewiu, powstało wiele 
amatorskich i szkolnych teatrów lalek.

kostiumy i dekoracje i... pierwsza nieśmiała oferta. 
Nie było czym wypełnić części artystycznej akademii 
świątecznej w 1950 r. Lidziński zaproponował: to może 
ja... propozycję przyjęto bez zbytniego entuzjazmu, ale 
przyjęto i to było najważniejsze.

Po dwóch latach musieli przyznać nawet najmniej 
spostrzegawczy: zespół kukiełkowy istnieje i pracuje 
dobrze. Na wiosnę 1952 roku zwrócono Lidzińskiemu 
pieniądze, które łożył na kukiełki.

Dzisiaj zespół jest już tak popularny, że nie ma 
w Tczewie dziecka, które by go nie znało i nie czekało 
z utęsknieniem na jego występ.

W dniach 12-25 października 1952 roku na jesien-
no-zimowych targach Teatr A. Lidzińskiego wystawiał 
„Orkiestrę marynarzy”, a potem „Leśne przygody” 
Matwiejewa. Z wielkim powodzeniem występował 
również w Warszawie.

▐ Szkoła Podstawowa w Białachowie pow. sta-
rogardzki. W roku szkolnym 1948/49 postanawiam 
wspólnie z młodzieżą tej szkoły uświetnić przypada-
jącą w 1949 roku rocznicę rosyjskiego poety – Alek-
sandra Puszkina, wystawiając „Bajkę o popie i jego 
parobku Jołopie”. Tak wspomina to pierwsze przed-
stawienie Edmund Zieliński – mój wspaniały uczeń 
i członek mojego pierwszego zespołu lalkowego 
w swojej książce: „Na ścieżkach wspomnień” w pod-

Alfons Lidziński
fot. ze zbiorów autora
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tytule „Podstawówka w Białachowie” (str. 527 i 564), 
gdzie między innymi pisze:

Na jednej lekcji prac ręcznych każdy dostał grudę 
gliny. Trzeba było ją dobrze wygnieść i ulepić ludzką 
główkę. Musiałem to zrobić dobrze, bo pan Gełdon ka-
zał mi ulepić więcej główek. Służyły potem w teatrzyku 
kukiełkowym. …To właśnie te kukiełki gliniane były 
początkiem dalszej działalności artystycznej mojego 
nauczyciela i mojej.

▐ Pinczyn pow. starogardzki. Jak podaje kwartal-
nik TEATR LALEK nr 7/1952 roku.

W Pinczynie koło Starogardu powstał teatr la-
lek nazwany „Baj Baju”. Zespół rozpoczął sztuką 
M. Kownackiej pt. „O dzielnym szewczyku”. Z pomocą 
finansową dla nowo powstałego teatru pośpieszył Wy-
dział Kultury i Sztuki w Starogardzie. Teatr Lalek „Baj 
Baju” wystąpił ostatnio w Starogardzie, dając przed-
stawienia dla młodzieży szkolnej oraz dla zgroma-
dzonych na odprawie powiatowej opiekunów drużyn 
harcerskich. Po przedstawieniu odbyła się pogadanka 
członków zespołu z przedstawicielami gromad na te-
mat upowszechnienia tak pięknej ale mało spopulary-
zowanej sztuki lalkarskiej.

▐ W sierpniu 1957 roku w Kręgu koło Starogardu 
powstał amatorski teatr lalek, kierowany przez Sylwię 
Daszkowską. Pierwszym występem była sztuka Ja-
dwigi Korczakowskiej pt. „Dwie Marysie”. Przedsta-
wienia tej sztuki pokazano też w okolicznych wsiach. 
Członkami teatru była miejscowa młodzież i dorośli. 

▐ Starogard Gd. Na początku lat sześćdziesiątych 
XX wieku zbudowałem składaną scenkę parawanową 
dla Teatru Lalek działającego w Powiatowym Domu 
Kultury w Starogardzie. W owym czasie kierowni-
kiem PDK był Janusz Giedrys.

Dnia 2 czerwca 1974 roku w Powiatowym Domu 
Kultury w Wejherowie miał miejsce Wojewódzki 
Przegląd Teatrów Lalkowych, w którym uczestniczyły 
dwa amatorskie teatry lalek z Kociewia:

▐ Młodzieżowy Teatr Lalek Klubu „Ruch” w Ka-
liskach pow. Starogard, prowadzony przez Małgorzatę 
Szlosek, przedstawił bajkę „O wawelskim smoku”. 

▐ Amatorski Teatr Lalek Klubu „Ruch” w Piecach 
pow. Starogard, kierowany przez Barbarę Wojdanow-
ską, zaprezentował „Jasia i Małgosię” J. Brzechwy.

▐ „Dziennik Bałtycki” z dnia 25 września 1986 roku 
informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej 
pow. Starogard od wielu lat działa teatr lalkowy, mający 
na swoim koncie liczne nagrody zdobyte na festiwalach 
i przeglądach amatorskich. Jego konsultantem jest zna-
na gdańska lalkarka Ewa Totwen.

▐ Jednym z najdłużej działających na Kociewiu jest 
teatr Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu pow. Świecie. 
Początki tej amatorskiej sceny lalkarskiej zauważono już 
w 1987 roku, czyli działa już 28 lat. W tym czasie zmie-
niały się jego nazwy: „Kukiełkowe bractwo”, „Skrza-
ty”, „Gałganek”, „Fiki-Miki”, Mgiełka”. Zmieniali się 
reżyserzy: Ewa Łytkowska, Anna Turek, ale najdłużej 
prowadziła go instruktorka i reżyser Danuta Karwasz.

 Tygodnik „Czas Świecia” z dnia 26.04.2002 roku 
w artykule „Straszny smok” m.in. pisze: We wrześniu 
1998 roku Danuta Karwasz została opiekunem grupy 
teatralnej pn. „Skrzaty” prowadzonej przez byłego in-
struktora GOK Ewę Łytkowską. W kwietniu 1999 roku 
odbyło się przedstawienie „Kot w butach”.

 W 2000 roku „Gałganek” brał udział w VI Kon-
frontacjach Teatrów Lalkowych w Sępoleńskim Domu 
Kultury. W grudniu tego samego roku grupa gościn-
nie wystąpiła w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem. 
Wzbogaciła tam przedstawieniem „Nie ma tego złego” 
VIII Biesiadę Lalkarską.

▐ W 1999 roku Julita Derzewska, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowem, tworzy teatr la-
lek „Cuda i Dziwy”, działający do dnia dzisiejszego. 
Z grupą dzieci przygotowuje przedstawienie sztu-
ki Jana Wilkowskiego pt. „Tymoteusz Rymcimci”. 
W jego realizacji dużą pomoc wnieśli rodzice. Wyko-
naniem lalek i dekoracji zajął się ojciec ucznia – akto-
ra. Po występach we własnej szkole Teatr „Cuda i Dzi-
wy” z występami wyjeżdżał do przedszkoli w Górnej 
Grupie, Rychławie oraz szkół w Warlubiu i Kamionce. 
Teatr uczestniczył w lalkarskich przeglądach i spo-
tkaniach oraz brał udział w Wojewódzkich Konfron-
tacjach Teatrów Lalkowych, zajmując dobre miejsca. 
Od 2002 roku prezentuje swój repertuar na corocznych 
Biesiadach Lalkarskich w Nowem.

▐ W Wiejskim Domu Kultury w Rychławie pow. 
Świecie przez pewien czas działał amatorski teatr lalek 
prowadzony przez Gertrudę Woźnicką.

 
▐ „Gazeta Kociewska” nr 14(889) z dnia 4.04.2007 

roku pisze m.in. ...Młodzież z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Starogardzie Gd. wystawiła teatrzyk kukieł-
kowy z bajką Bernarda Janowicza „Kuronek i kokosz-
ka” i swoim śpiewem rozgrzała serca mieszkańców.

Tu muszę zaznaczyć, że spośród kociewskich pisa-
rzy wyjątkowe miejsce zajmuje Bernard Janowicz, któ-
rego teksty aż proszą się o występy na lalkowej scenie.

▐ Szkolny teatr lalek w Trylu pow. Świecie zaist-
niał we wrześniu 1998 roku i działał do czerwca 2009 
roku, a jego założycielką i instruktorką była Gabriela 
Siuda. Pierwszy zespół tworzyły uczennice V i VI kla-
sy i przyjęły nazwę Teatr Kukiełek „Buratino”, który 
co roku przygotowywał spektakle dla uczniów szkoły 
i mieszkańców Tryla i czasami wyjeżdżał z przedsta-
wieniami do sąsiednich miejscowości.

▐ W marcu 2012 roku w Szkole Podstawowej w Bo-
rzechowie pow. Starogard Gdański nauczycielka Mariet-
ta Sroka opracowała i wystawiła z młodzieżą tej szkoły 
bajkę Zbigniewa Poprawskiego pt. „Bal u króla Lula”.

▐ Uczniowie należący do koła teatru lalek w szko-
le w Wielkim Komórsku pow. Świecie pod kierunkiem 
Barbary Śliwy opracowali przedstawienie kukiełkowe 
pt. „Kot w butach”, z którym w kwietniu 2012 roku 
wystąpili u siebie i w przedszkolu w Nowem. Nato-
miast w maju 2013 roku, z pięknym lalkowym przed-
stawieniem „Calineczka”, przyjechali do Warlubia.

Dokończenie w następnym numerze

TEATR NA SZNURKU
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Często zdaje się nam, że społeczeństwa, jak i hi-
storia, działają na zasadzie naczyń połączonych, 
gdzie przepływ cieczy będzie zawsze gwaranto-

wał równomierny wzrost poziomu. Używając języka me-
dycyny – że cały organizm będzie jednakowo przebywał 
chorobę, infekcję. Złożoność ludzkiej natury powoduje 
jednak, że tak nie jest. Historia pokazuje, że nie każde 
wydarzenie, napięcie, emocja, nawet w obrębie wyda-
wać się mogło jednej grupy, państwa będzie na nie od-
działywała w takim samym stopniu intensywności. Wie-
lu z nas pamięta wszechobecne i rozdmuchiwane przez 
media historie z lat 90. ubiegłego wieku, gdy na bezkre-
snych rubieżach Rosji odnajdowano zakątki, gdzie całe 
społeczności nie tylko nie znały „najnowszych” nowinek 
techniki, ale również nie do końca były w stanie uwie-
rzyć, iż system komunistyczny w państwie Romanowów 
upadł, a w skrajnych przypadkach, że i carów już nie ma. 
Oczywiście jest to skrajny przypadek, pokazujący jed-
nak bardzo dosadnie, że nie wszystkie ważne z punktu 
widzenia historii wydarzenia oddziałują na wszystkich 
w takim samym stopniu. Podobnie jest z naszą polską 
historią, gdzie w pewnym sensie przytłoczeni naszymi 
wielkimi datami, ukazującymi drogę raz do tryumfu 
innym znowu razem do zniewolenia, nauczyliśmy się 
postrzegać społeczeństwo tylko przez ich pryzmat. Gdy 
słyszymy o wybuchłym 1 sierpnia 1944 roku powstaniu 
warszawskim, uznajemy a priori, że ten narodowowy-
zwoleńczy wybuch w całej okupowanej przez Niemców 
i Sowietów Polsce powodował taką samą emocję. 

Podobnie jest również z zamachem majowym 1926 
roku. Jeszcze w szkole jesteśmy uczeni o tym wyda-
rzeniu jako siłowym przejęciu przez Józefa Piłsudskie-
go władzy, mającym kluczowe znaczenie dla dalszego 
rozwoju i historii Polski. Jest to oczywiście prawda. 
Nauczeni używania wielkich kwantyfikatorów często 
uznajemy jednak, że tak doniosłe zdarzenia zelektry-
zowały równomiernie społeczeństwo, podporządko-
wując zupełnie tryb jego życia kolejnym wieściom ze 
skonfliktowanej Warszawy. Zapominamy przy tym, że 
życie ludzi, często oddalonych od centrum wydarzeń, 
nie zawsze również nadąża za „wielką historią”, nie 
zawsze się jej podporządkowuje. Z powodu różnych, 
czasem trudnych do uchwycenia czynników dopiero 
z czasem dostosuje się do niej, choć nieraz wywołując 
reakcję, której się nie spodziewaliśmy. Tym samym hi-
storie naszych małych społeczności niekiedy odbiegają 
w różnym stopniu od tej podręcznikowej. Takie wra-
żenie możemy odnieść, gdy zagłębimy się w dzieje 
Tczewa podczas gorących majowych dni 1926 roku. 
Gdy do tczewian zaczęły dochodzić wiadomości o wy-
darzeniu, które miało zmienić oblicze całego państwa.

Kiedy w środę 12 maja 1926 roku wojska, wier-
ne marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, wkraczały do 
stolicy w Tczewie panował spokój. Mieszkańcy całe-
go Pomorza mogli rozpocząć dzień od przeczytania 
w lokalnej prasie historii o pewnej mieszkance Pel-
plina, której sprzedano materiał bardzo słabej jakości, 
w wyniku czego sukienka z niego uszyta rozpadła się 
na drobne kawałki po trzecim założeniu. Było pogod-
nie, choć – jak na maj – niezbyt ciepło. Możliwe, iż 
w grodzie Sambora przeżywano jeszcze mało pochleb-
ne recenzje występu miejscowego chóru „Lutnia” 
w Starogardzie kilka dni wcześniej. Niewątpliwą go-
rycz musiały łagodzić pozytywne wieści z warszaw-
skiego Banku Kredytowego. Miejska Kasa Oszczęd-
nościowa otrzymała bowiem pożyczkę w wysokości 
36 tysięcy złotych na wspieranie drobnego handlu 
i przemysłu. Kiedy w walkach pomiędzy oddziałami 
wiernych rządowi a irredentystami padali pierwsi zabici, 
w Tczewie, jak i w większości kraju o przewrocie jesz-
cze nic nie wiedziano. Wiadomość o tych wydarzeniach, 
która za kilka dni zelektryzuje cały kraj, w perspektywie 
12 maja 1926 roku zapewne zostałaby przyjęta w pierw-
szych chwilach jako niesmaczny żart. Jak wskazywał 
w jednej ze swoich prac Roman Wapiński: „Sądząc po 
odgłosach prasy pomorskiej, słabym jedynie echem 
odbiła się na Pomorzu aktywizacja poczynań Piłsud-
czyków. Ograniczano się do sporadycznych potępień 
interwencji Piłsudskiego u prezydenta RP Stanisława 
Wojciechowskiego, dotyczącej obsady niektórych sta-
nowisk ministerialnych. Na ogół za wymyślone uzna-
no pogłoski o zamiarach Piłsudskiego objęcia wła-
dzy siłą, co można wiązać zarówno z zakorzenionym 
w tym regionie poczuciem praworządności, jak i z bar-
dzo słabiutkimi na tym terenie wpływami grup i środo-
wisk sympatyzujących z Piłsudskim”.

Najprawdopodobniej wiadomości o wydarzeniach 
w stolicy doszły przez Poznań, pomiędzy godzinami 
wieczornymi 12 maja a czwartkiem 13 maja. Biorąc 
pod uwagę spóźnioną reakcję ówczesnej pracy pomor-
skiej, informacje przyjęto z ostrożnością. Pierwsze 
wiadomości o walkach podało, 14 maja, „Echo Gdań-
skie”, poświęcając im całą pierwszą stronę. Wiadomo-
ści z pierwszej ręki chcieli mieć również tczewianie. 
Jeszcze 13 maja 1926 roku z Tczewa wyruszył samo-
chodem do Warszawy specjalny wysłannik miejsco-
wego „Dziennika Tczewskiego” w otoczeniu „kilku 
wyższych oficerów rezerwy”. 

Powoli w spokojną codzienność miały wkraczać 
wiadomości z walczącej stolicy.

Ciąg dalszy w następnym numerze

MARCIN KŁODZIŃSKI, PIOTR KAJZER

Spokojny maj, gorący maj
Tczew u progu sanacji    

(część  p i e r w s z a)
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

WIESŁAW KARPUSIEWICZ

Powrót do przeszłości

W senne, upalne południe słychać tylko owady. 
Wszystko inne zastygło w bezruchu szukając 
cienia lub choćby namiastki wiatru. W jakiś 

niewytłumaczalny sposób – mimo braku wiatru – powie-
trze wibruje intensywnymi zapachami. Koza „pachnie” 
najbardziej. Stąd otrzymała locum w chlewiku, sąsiadu-
jącym z wychodkiem dla ludzi, którego osobliwością 
jest pokrywa z uchwytem. Ma odcinać od świata wsty-
dliwą zawartość szamba. Klapa dla siedmiolatka jest za 
ciężka, ale przecież nie pójdę się poskarżyć. Moi kuzyni 
zaraz nazwaliby mnie niedorajdą i mieszczuchem, który 
przyjechał na wakacje na wieś i nie radzi sobie nawet 
z klapą od sracza. Naprawdę właścicielkami podwórka 
są kury. Niby mają wygrodzoną przestrzeń w wolierze 
z drucianej siatki, ale zawsze znajdą sposób, by stamtąd 
uciec. Łażą potem po podwórku z godnością powstańca, 
wystawiając swe opierzone piersi po medale.

Moją babkę to wkurza. Kury mają być zamknięte. 
Winą za wolnościowe dążenia kur babka obciąża co 
dzień kogoś innego. Najbardziej winny wszystkiemu 
jest Franz, mój dziadek. Człowiek spokojny, odzywa-
jący się raz na godzinę, albo i rzadziej. Może i nie by-
łoby o co kopii kruszyć, ale kury odzyskawszy wolność 
miast nieść jaja w kurniku – robiły to gdzie popadnie. 
Najczęściej w odległych zakamarkach ogrodu warzyw-
nego, gdzieś w gęsto rosnących ogórkach na granicy 
z wielkimi łopuchami. Inną mało przyjemną atrakcją, 
wynikającą z wolności kur, były pozostałości po nich. 
Stąd przy wejściu do domu stał rządek drewnianych bu-
tów (pieszczotliwie nazywanych szlorami), które słu-
żyły do poruszania się po podwórku. Nadto kury zaraz 
zapominały o zniesionych jajkach, które odnajdywały 
się przy okazji, często po paru tygodniach. Dla babki, 
porzucone przez kury jajka, to była strata. Jej wrodzone 
poczucie wartości każdej rzeczy w gospodarstwie nie 
pozwalało nad takim marnotrawstwem przejść do po-
rządku dziennego. To poczucie wartości sięgało histo-
rycznie daleko. Do końca swoich dni babka liczyła wy-
łącznie po niemiecku, choć przecież po polsku mówiła 
bardzo dobrze. Materialnym efektem gospodarskich 
starań babki była piwnica. Tam mieściła się kwintesen-
cja jej bytu. Słoiki zwane weckami zawierały wszyst-
ko co tylko można było sobie wyobrazić. Od fasolki 
szparagowej żółtej i zielonej po gruszki w occie. Jed-
nak przebojem były mięsiwa. Do dziś mimo wielu prób 
podejmowanych przez rodzinę nie udało się wiernie 
odtworzyć przepisu babki na kiełbasę w słoiku. Z taką 
piwnicą wizyta nie zapowiedzianych gości w niedziel-
ne popołudnie nie była dla niej kłopotem. Nikt z domu 
Wandy nie wyszedł głodny. Na strychu, w przeciwień-
stwie do chłodnej piwnicy, można było znaleźć wędli-
ny, dziś nazwalibyśmy je dojrzewającymi. W babcinym 
gospodarstwie nie było miejsca na kulinarne fajerwerki. 
W ogrodzie rosło to co zawsze najlepiej się udawało. 
Na hodowlę nie było miejsca w kolejowym „familoku” 

poza kozą (której mleka serdecznie nie lubiłem) i kura-
mi. Jakieś hodowlane epizody w postaci królików były 
o tyle kłopotliwe, że mimo licznej rodziny często by-
wał problem, kto pójdzie narwać mlecza dla królików. 
Mimo tego, a może właśnie dlatego kuchnia mojej bab-
ki była czymś co ukształtowało moje kulinarne gusta na 
zawsze. Choćby wspomniane już gruszki w occie. 

Odmiana tego owocu przypominała kamienie. Pod 
koniec lata wisiały na drzewie intensywnie zielone 
i tak twarde, że mimo starań nigdy nie udało mi się żad-
nej zjeść. Dopiero po babcinych zabiegach kamienne 
owoce zyskiwały na wartości. Podawała je jako deser 
do niedzielnego obiadu, w szklanych kompotierkach. 
Owoce były miękkie i delikatne. Pierwszy kęs był stre-
sem. Ocet w ponadnormalnym stężeniu. Jednak zaraz 
po tym słodki syrop przyjemnie łagodził ostro kwaśny 
smak. Chwilę później odzywała się nuta goździka, cy-
namonu i chyba gałki muszkatołowej, która zdecydo-
wanie kazała zapomnieć o kwaśnym doświadczeniu, 
a nade wszystko – przygotowywała podniebienie na 
smak owocu. Tu dopiero można było znaleźć właściwy 
smak – gruszkę. Takie kulinarne forte na zakończenie 
utworu.  Jak to robiła? Nigdy się tym nie interesowałem, 
ale też nigdy później nie spotkałem tak klarownej zalewy 
o lekko słomkowym kolorze i tak delikatnego owocu.

Niemal sześćdziesiąt lat później jestem w Grucznie. 
Stąd niedaleko już do Jeżewa, gdzie urodziła się moja 
matka i do Laskowic, skąd pochodzi opis powyżej. Ten 
sam region – jedni mówią, że południowe Kociewie, 
inni, że już nie. Dla mnie to bez znaczenia. Tak samo 
w upalne południe powietrze wibruje od owadów i w ma-
giczny sposób nasyca się różnymi zapachami. Jak sześć-
dziesiąt lat temu. Gruczno to dla mnie praca. Wiele lat 
temu przygarnęli mnie miejscowi organizując Festiwal 
Smaku. Przydaję im się na coś. To dobrze. Szukam prze-
szłości w smakach potraw, ale to chyba daremna praca. 
Nic już nie będzie takie jakie było sześćdziesiąt lat temu. 
W założeniu Festiwal Smaku miał chronić tradycyjne 
smaki. Zadanie niewykonalne. Nie ma już gruszy o ka-
miennych owocach i nikt już nie wie jaka to była odmia-
na. Zresztą, gdyby nawet taką znaleźć to fakt, że rośnie 
w innym miejscu może mieć wpływ na smak jej owoców. 
Więc czym jest Festiwal Smaku? Głównie wycieczką 
w przeszłość, która była zarazem smaczna i trudna. Wy-
magająca dużego nakładu pracy, koniecznością dziele-
nia się plonami ze szkodnikami, myślenia ciągle o tym, 
by nic nie zaprzepaścić z tego, co ofiaruje niewielkie 
przydomowe gospodarstwo. Rolnictwo, przetwórstwo 
i kuchnia mocno się od tamtej pory zmieniło. Instytucje, 
normy, zasady to wszystko wrosło w nasze życie. Jak na 
ironię taką instytucją stał się też Festiwal Smaku. Produ-
cenci zabiegają o to, by wystawić się ze swoim towarem, 
by zdobyć tytuł Smaku Roku.

Goście festiwalowi z reguły chwalą smak przygo-
towanych przez producentów wyrobów. Tylko patrzeć, 
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Tak było przez dwa dni, nawet niedzielny deszcz nie wygnał wszystkich zwiedzających

Tak tradycja opiera się nowoczesności. Strażacka 
grochówka smakuje tak samo jak przed laty, 

a serwują ją stali już uczestnicy Festiwalu Smaku 
w Grucznie – strażacy miejscowej OSP

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie

Choć to tylko 
wyróżnienie, 

to bardzo cieszy. 
Tym razem Mirosławę 

Wilk z firmy 
Tradycyjne Jadło
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ZŁOTY JUBILEUSZ 

jak któryś z producentów wystawi produkt wytworzo-
ny w laboratoryjnych warunkach i dostanie zań Smak 
Roku. Wiem – przesadzam, ale wszystko przed nami.

W tym roku Festiwal Smaku Gruczno 2016 gościł 
ponad 150 wystawców. W poszczególnych konkursach 
laury zdobyli:

• GRAND PRIX i tytuł Smaku Roku za Ser Gouda 
Farmerski dla firmy Sery Adamczyk 

Smak roku 2016:
•  w kategorii „Przetwory mięsne i wędliny” za Polę-

dwiczki Swojskie dla Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Pruszczu

•  w kategorii „Przetwory z mleka” za Ser Szwajcar 
Farmerski dla Sery Adamczyk

•  w kategorii „Przetwory warzywne i owocowe” za 
Pigwowiec Japoński dla Gospodarstwa Rolnego 
Rodziny Pośledników

•  w kategorii „Wyroby piekarskie i cukiernicze” za 
ciastka owsiane z miodem z pradoliny Noteci dla 
Firmy Miód-Malina Honoraty Jankowskiej

•  w kategorii „Przetwory z ryb” za kiszone śledzie 
dla Firmy Celtyckie Smaki

•  w kategorii „Potrawy Regionalne” za ruchanki z fju-
tem (przyp. red. placuszki drożdżowe z „miodem” 
ugotowanym z maślanki i cukru) dla KGW Jeżewo

•  w kategorii „Inne produkty spożywcze” za olej ko-
nopny dla Firmy Semco

•  w kategorii „Przetwory mięsne i wędliny z dziczy-
zny” za pasztet z dzika w słoiku dla Firmy ZSPT-
BiDz „Myśliwiec”

•  w kategorii „Runo leśne” za kurki w zalewie z Bo-
rów Tucholskich dla Krystyny Piotrowskiej

•  Wyróżnienie za pierogi z jagnięciny dla Firmy Tra-
dycyjne jadło – Mirosławy WILK

• Tytuł „Nadzieja Roku” Festiwalu Smaku 2016 za 
Kawę piernikową dla Romana Skoniecznego

•  GRAND PRIX Jury VIP Festiwalu Smaku 2016 za 
schab dojrzewający w ziołach dla Firmy Ranczo 
Słończ Jana Filipskiego

•  Wyróżnienie Jury VIP za olej z kozieradką i olej 
z nasion rokitnika dla firmy Cameleon Mateusza 
Polachowskiego

•  Tytuł MIÓD ROKU 2016 za miód lipowy dla To-
masza Paul

•  Wyróżnienie w konkursie MIÓD ROKU 2016 za 
miód spadziowy dla Jana Ożoga

•  Wyróżnienie w konkursie MIÓD ROKU 2016 za 
miód gryczany dla Tomasza Paul

•  Tytuł GRAND PRIX w konkursie „Nalewka roku 
2016” za nalewkę z ałyczy dla Czesława Maszczyka

•  Wyróżnienie w konkursie „Nalewka roku 2016” za 
nalewkę z imbirem dla Mariusza Fika

•  Tytuł „Destylat Roku 2016” za destylat „Czarny 
bez” z Łącka dla Tłoczni Maurer

•  Tytuł „Najlepszej potrawy regionalnej” Festiwalu 
Smaku 2016 za Kociewskie ruchanki z fjutem dla 
KGW w Jeżewie

•  NAGRODĘ HONOROWĄ organizatora za pro-
mocję Smaków Regionu – kulinarnych wyrobów 
z gęsi z chowu przyzagrodowego dla Fundacji 
Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Wróble 37 gm. 
Kruszwica, powiat inowrocławski

• NAGRODĘ HONOROWĄ organizatora za budo-
wanie marki miejsca Doliny Dolnej Wisły na przy-
kładzie Niziny Walichnowskiej dla Państwa Kry-
styny i Mariusza Śledziów

Piknik Historyczno-
Militarny 

W ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu 
drugiej wojny światowej na Bulwarze 
Nadwiślańskim im. Księcia Sambora II 

odbył się po raz pierwszy w Tczewie „Piknik Histo-
ryczno-Militarny”. Licznie przybyłych mieszkańców 
zainteresowało zwłaszcza uzbrojenie i zabytkowe 
pojazdy, zaprezentowane przez Samodzielną Grupę 
Odtworzeniową „Pomorze” i Stowarzyszenie Spor-
towo-Kolekcjonerskie GWARD. Każdy miał okazję 
wziąć do ręki prawdziwy karabin używany na frontach 
drugiej wojny światowej, zasiąść za kierownicą replik 
pojazdów wojskowych czy też jako pasażer odbyć 
nimi krótki przejazd. Obok zabytkowego sprzętu moż-
na było obejrzeć współczesne wyposażenie wojska, 
a to za sprawą jednostek sprzętowych 20. Bartoszyc-
kiej Brygady Zmechanizowanej i 16. Batalionu Dowo-
dzenia Ziemi Elbląskiej.

– Nie lada gratkę dla miłośników wojskowości sta-
nowiła możliwość obejrzenia wartego dziesiątki mi-
lionów złotych Mobilnego Modułu Stanowiska Dowo-
dzenia oraz jednej z najlepszych na świecie wyrzutni 
pocisków rakietowych Spike. Nowoczesny pojazd do 
monitoringu zaprezentowała także Straż Ochrony Ko-
lei – wylicza atrakcje pikniku Alicja Gajewska, dyrek-
tor Fabryki Sztuk.

Wymiar edukacyjny wydarzenia podkreśliły wy-
stawy o okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. 
Zasięg terytorialny jednej z nich, przygotowanej przez 
Fabrykę Sztuk, ograniczał się do Tczewa. Z kolei dru-
ga, będąca produkcją Instytutu Pamięci Narodowej, 
dotyczyła całego Pomorza Gdańskiego. Ekspozycje 
uzupełniały filmy dokumentalne, zawierające relacje 
bezpośrednich świadków wojny. 

Najmłodsi uczestnicy wydarzenia skorzystali z gier 
planszowych, zabaw „team building”, laserowego paint-
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MARCIN KŁODZIŃSKI

Noc bibliotek

Po raz drugi biblioteki w całym kra-
ju, w sobotę 4 czerwca, o niezwykłej 
porze zaprosiły do swoich siedzib. Ce-
lem akcji było pokazanie mało znanej 
strony książnic – miejsc kultury otwar-
tych na pasje swoich obecnych i przy-
szłych czytelników.

W tym roku do tego grona dołączyła również 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, 
która w sobotni wieczór zabrała wszyst-

kich chętnych w podróż po bibliotece. Dla tych, którzy 
zechcieli skorzystać z zaproszenia tczewskiej książni-
cy czekało wiele atrakcji.

Najmłodsi spędzili wspaniałe chwile w „Dziale 
Bajek”, gdzie mogli nie tylko posłuchać baśni, ale też 
uczestniczyć w zajęciach plastycznych. Bajki dzie-
ciom czytali pracownicy bibliotek oraz wolontariusze 
z Włoch i Gruzji.

Młodzi czytelnicy spotkali się również z Roksaną 
Jędrzejewską-Wróbel, bardzo znaną pisarką, autorką 
książek o przygodach Florki.

Z kolei dorosłych czytelników uraczył ciekawymi 
opowieściami podróżnik Marek Fiedler, syn Arkade-
go Fiedlera, autora m.in. „Ryby śpiewają w Ukajali” 
i „Dywizjonu 303”. Marek Fiedler opowiedział o wy-
prawach ze swoim ojcem oraz zaprezentował filmy 
z jego podróży.

Coś dla siebie znaleźli również fani muzyki, dla 
których Biblioteka przygotowała spotkanie z dzien-
nikarzem muzycznym Marcinem Mindykowskim 
nt. „Czy rock obalił komunizm w Polsce?”. Zaś dla 
wielbicieli folkloru na dziedzińcu książnicy przygry-
wała Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpe-
da”, a do tańca gości zachęcał miejscowy zespół regio-
nalny „Frantówka”.

Miłośnicy historii regionalnej mogli natomiast 
zwiedzić byłe więzienie sądowe, czy też zobaczyć naj-
cenniejsze zbiory archiwalne Sekcji Historii Miasta, 
w tym blisko 12.000 zdjęć starego Tczewa.

W zorganizowanym specjalnie z tej okazji „Kier-
maszu Książki Regionalnej” udział wzięło pięć wy-
dawnictw, które przedstawiły swoją najnowszą ofertę, 
umożliwiając zainteresowanym nabycie ich książek.

Organizatorami spotkania byli: Miejska Biblio-
teka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie oraz Od-
dział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Tczewie. Impreza została dofinansowana ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

balla. Chętnych nie zabrakło również w zawodach strze-
leckich przeprowadzonych przez Ligę Obrony Kraju. 
Nagrodzono dziewięciu najlepszych strzelców w trzech 
kategoriach wiekowych. Organizatorzy przygotowali 
również poczęstunek w postaci wojskowej grochówki, 
po którą ustawiły się długie kolejki. Z kolei spragnieni 
wiedzy historycznej mogli zaopatrzyć się w regionalne 
publikacje na temat drugiej wojny światowej.

Celem Pikniku Historyczno-Militarnego było upo-
wszechnianie historii ze szczególnym uwzględnieniem 
wątków lokalnych przy wykorzystaniu atrakcyjnych 
i przystępnych środków przekazu. Tłumy mieszkań-
ców, które odwiedziły 1 września bulwar, są dowodem 
na popularność tego typu nowoczesnych lekcji historii.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fabry-
ka Sztuk w Tczewie, która do współpracy zaprosiła: 
16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną w Elblągu, 
Ligę Obrony Kraju w Tczewie, Stowarzyszenie Spor-
towo-Kolekcjonerskie GWARD, Instytut Pamięci Na-
rodowej Oddział w Gdańsku, Straż Ochrony Kolei, 
Samodzielną Grupę Odtworzeniową „Pomorze”, firmę 
Desant Paintball z Tczewa. 

– Wielkie podziękowania składam współorganiza-
torom, a także Zakładowi Usług Komunalnych i Wod-
nemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz 
przede wszystkim sponsorom, bez hojności których nie 
byłoby wielu atrakcji i nagród w konkursach. Dzięku-
ję Fundacji Domu Kultury, Fundacji Grupy PKP oraz 
PKP Cargo S.A., Centrum Kultury i Sztuki, Tczewskie-
mu Centrum Sportu i Rekreacji, Kinu Helios w Tczewie 
– powiedziała Alicja Gajewska.

Oprac. Fabryka Sztuk w Tczewie

Wszystkie fot. Józef Ziółkowski
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Na dziedzińcu książnicy 
przygrywała Kociewsko-
Kaszubska Orkiestra Dęta 
„Torpeda”, a do tańca gości 
zachęcał miejscowy zespół 
regionalny „Frantówka”

Młodzi czytelnicy spotkali się 
również z Roksaną 

Jędrzejewską-Wróbel, 
znaną pisarką, autorką książek 

o przygodach Florki

Panie bibliotekarki 
oraz wolontariusze pomogli 
milusińskim wcielić się w postać 
swojego ulubionego bohatera 
malując im buźki
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O podróżach z ojcem, Arkadym 
Fiedlerem, autorem m.in. książki 

„Dywizjon 303”, opowiadał jego syn 
Marek Fiedler

Bajki dzieciom czytali pracownicy 
biblioteki oraz wolontariusze 

z Włoch i Gruzji

Jak widać, licznie przybyły rodziny 
na Noc Bibliotek do naszej 
książnicy, by skorzystać 
z proponowanych przy nią 
wielu atrakcji  
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PALENISKO NIE WYGAŚNIE

Już po raz drugi w stolicy Kociewia wrzesień roz-
począł się Kociewskimi Targami Wydawniczymi. 
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem sympozjum 

bibliotekarzy i regionalistów z Kociewia. Przedsta-
wiono 7 referatów, które jak zwykle zainspirowały do 
twórczych dyskusji. W sobotę rozpoczął się dzień tar-
gowy, pogoda tym razem dopisała. Tegoroczna edycja 
skupiła 30 wystawców, wśród których swoją twórczość 
regionalną, książki oraz działalność społeczną prezen-
towały wydawnictwa, stowarzyszenia, autorzy i księ-
garnie. Targi uatrakcyjniały  również m.in. występy 
Koła Gospodyń Wiejskich Koteże, Darka Szymańskie-
go, Marcina Bryji. Natomiast w samo południe odbyło 
się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza. Goście II Kociewskich Targów Wydawniczych, 
poza zakupem książek, mogli zagrać w gry planszo-
we  na stoisku gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej, zaadoptować kotka z OTOZ Animals Sta-
rogard Gdański, wziąć udział w organizowanym po raz 
pierwszy Książkowisku, czyli targu używanej książki. 
Ponadto dla dzieci zorganizowano Kącik Dziecięcy. 
Oczywiście, tradycyjnie odbył się Szpital Dla Ksią-
żek, czyli pokazy jak domowymi sposobami naprawić 
zaczytane już książki, a także warsztaty kaligrafii pro-
wadzone przez Józefa Olszynkę ze Starogardzkiego 
Centrum Kultury. Jedną z nowości była możliwość 
spotkania pelplińskiego skryby, brata Grzegorza, który 
uczył sztuki pisania gotykiem na stanowisku Skryp-
torium, gdzie każdy mógł otrzymać dyplom za udział 
w jego naukach.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie mo-
gło zabraknąć konkursu wydawniczego o Grand Prix 
II Kociewskich Targów Wydawniczych. Wpłynęło 28 
pozycji. Oceniało je specjalne jury, jak również nasi 
czytelnicy, którzy mogli przez całe wakacje głosować 
na pozycje zgłoszone do konkursu. Bezkonkurencyj-
nie ich wybór padł na książkę pt. „Jadzia” Michała 
Majewskiego. Jak się okazało gusta publiczności były 
zbieżne nie tylko z opinią jurorów, ale również z wyni-
kami tegorocznej edycji Kociewskiego Pióra. Główna 
nagroda oraz tytuł Grand Prix II KTW również powę-
drował do Michała Majewskiego za „Jadzię”. Drugie 
miejsce zajął tomik poezji „Z dobrocią pod rękę” księ-
dza Józefa Słupskiego, a trzecia nagroda trafiła do Zo-
fii Sumczyńskiej, autorki bajki edukacyjno-ekologicz-
nej „Miecio Śmiecio”. Wysoki poziom zgłaszanych 
pozycji zmusił jurorów również do wręczenia wyróż-
nień, którymi uhonorowane zostały następujące po-
zycje: „Majątek Żukowskich w Lalkowych na Kocie-
wiu” Reginy Kotłowskiej oraz „A za mojej pamięci... 
Wojenne losy. Wspomnienia mieszkańców Nowego 
t. II” zespołu pod redakcją Zbigniewa Lorkowskiego, 
Marcina Tylmana i Katarzyny Tylman. Spośród czy-

RADOSŁAW SPYCHALSKI

Targi wydawnicze za nami

telników, którzy wzięli udział w głosowaniu na nagro-
dę publiczności również wylosowano nagrodę, którą 
szczęśliwa laureatka otrzymała z rąk dyrektora MBP.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczest-
nicy targów i wszyscy goście mieli okazję wzięcia 
udziału w dwóch spotkaniach autorskich w gmachu Bi-
blioteki. Główną bohaterką pierwszego spotkania, pro-
wadzonego przez Joannę Miloch, była Anna Wysocka-
Kalkowska, która zaprezentowała swoje dwie książki: 
„Kiedy wiosna nie nadchodzi” oraz „Moje życie bez 
Ciebie”. Wbrew początkowym przypuszczeniom, oka-
zało się, że jednak nie są one przeznaczone tylko dla 
kobiet, co głosy zebranych tylko potwierdzały. Dużo 
optymizmu przebijającego się przez oba tytuły udzie-
lało się zarówno autorce, jak i czytelnikom. Bohaterką 
drugiego spotkania, zorganizowanego dzięki księgarni 
Book Book ze Starogardu Gdańskiego, była Agniesz-
ka Pruska, autorka 3 kryminałów – gatunku cieszącego 
się wciąż rosnącym zainteresowaniem czytelników.

W niedzielę, ostatniego dnia targów, w Bibliotece 
zaprezentowana została fotorelacja z imprezy, połą-
czona z pokazem zgłoszonych do konkursu publikacji, 
stworzona by wszyscy, którzy nie mogli pojawić się 
w sobotę, mieli szansę obejrzeć to, co ich ominęło.

Tegoroczne Kociewskie Targi Wydawnicze, jak 
przystało na imprezę cykliczną, cieszyły się większym 
zainteresowaniem, zarówno wydawnictw jak i samo-
rządów, niż w roku poprzednim. Ubiegłoroczna inicja-
tywa Doroty Piechowskiej, podjęta przez Radosława 
Spychalskiego i pracowników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, naszych przyjaciół z Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Starogardzie Gdańskim oraz wsparciu kilku 
samorządów, zaowocowała tym, że nasz kociewski kot 
stał się kolejnym symbolem, który na stałe wpisał się 
w historię Kociewia.

Zwycięzca tegorocznych targów Michał Majewski
fot. ze zbiorów MBP w Starogardzie 
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JUDYTA DWORAKOWSKA

W Piasecznie gościł folklor

Po raz XXIII w Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności przez 
dwa dni, 20 i 21 sierpnia, Piaseczno stało się areną zmagań zespołów folk-
lorystycznych, biorących udział w „Piaseczno Folkor Festiwal”. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. Przez dwa dni piaseckie sanktuarium rozbrzmiewało 
przepięknymi dźwiękami, dostarczając mieszkańcom, jak i licznie przybyłym 
wielu niezapomnianych wrażeń. A to za sprawą Przeglądu Zespołów Folklo-
rystycznych ku czci Władczyni Kociewia i Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych Polski Północnej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza, których 
historia sięga 1994 roku.

W sobotę, w samo południe, władze samorzą-
dowe, zaproszeni goście oraz organizato-
rzy festiwalu dokonali uroczystego otwar-

cia przeglądów. Minutą ciszy uczczono pamięć Jana 
Ejankowskiego, wielkiego miłośnika Kociewia, ini-
cjatora piaseckich festiwali, zasłużonego regionalisty, 
wiernego i oddanego entuzjasty folkloru. To jednak nie 
zakończyło upamiętniania tej wielkiej postaci. Prowa-
dząca, Jadwiga Mielke, odczytała specjalną uchwałę, 
na mocy której piasecki festiwal otrzymał imię Jana 
Ejankowskiego. 

Już pierwszego dnia na scenie wystąpiło 8 zespo-
łów promujących region i folklor Kociewia. Dodatko-
wą atrakcją przeglądu było odśpiewanie przez zespół 
Piaseckie Kociewiaki „Hymnu Kociewia”, autorstwa 
ks. Bernarda Sychty (tekst) oraz ks. Bernarda Hinza 
(muzyka). 

W niedzielne popołudnie swoimi pięknymi wystę-
pami uraczyło gości aż 12 zespołów folklorystycznych 
z Pomorza. 

Głównym punktem obu wydarzeń była uroczysta 
msza św. oraz przemarsz zespołów do „Studzienki”, 
gdzie, jak co roku, odbywają się występy. 

W Piasecznie zagościły w tym roku również trzy 
zespoły z Białorusi: „Korunoczka”, „Niemigi Fanfary” 
i „Abiarog”, zaproszone przez Mariana Kozłowskie-
go i Krzysztofa Luchowskiego. Swoimi występami 
umilali oni czas uczestnikom przeglądu podczas prac 
jury. 

Zespoły w dwudniowych przeglądach oceniane 
były przez jury: dr Marzenę Kamińską z Uniwersy-
tetu Gdańskiego, regionalistę Ryszarda Szwocha oraz 
Zbyszko Kamińskiego, wieloletniego pracownika Fil-
harmonii Poznańskiej.

Zespoły konkurowały ze sobą w dwóch katego-
riach – „pieśni i tańca” oraz „śpiewaczej”

W zmaganiach sobotniego Przeglądu Zespołów 
Folkorystycznych ku czci Władczyni Kociewia naj-
większe uznanie jury uzyskali:

w kategorii pieśni i tańca
zdobywcą I miejsca został zespół „Piaseckie Ko-

ciewiaki”, II miejsce zająły „Gzuby z Pelplińskiej 
Dwójki”, III miejsce otrzymał zespół „Kociewska Fa-
milija z Pinczyna”. 

Wyróżnienie otrzymał zespół „Piaseckie Gzuby”; 
w kategorii śpiewaczej 
I miejsce zajął zespół „Oj to, to z MDK z Pelplina”, 

II miejsce otrzymał zespół „Subkowiaki”, III miejsce 
zajął zespół folklorystyczny „Janiszewskie Lulki” 
z Janiszewa. 

W zmaganiach niedzielnego Przeglądu Zespołów Fol-
korystycznych Polski Północnej ku czci Matki Jedności 
i Królowej Pomorza największe uznanie jury uzyskali:

w kategorii pieśni i tańca
I miejsce zdobył zespół „Powiśle Kwidzyn”, 

II miejsce zajął „Młoda Kościerzyna”, III miejsce 
otrzymał zespół „Ziemia Czerska”.

w kategorii śpiewaczej 
I miejsce zajął zespół „Kapela Bławatek z Choj-

nic”, II miejsce otrzymał zespół „Bazuny z Czerska”, 
III miejsce zajął zespół folklorystyczny „Błękitna 
Wstęga z Gniewu. 

„Gratulujemy wszystkim wykonawcom, zwłaszcza 
tym, co występowali pierwszy raz. Poziom występów 
jest coraz wyższy, ale zwycięzca może być tylko je-
den” – konstatowała przewodnicząca jury konkurso-
wego, dr Marzena Kamińska.

Na zakończenie Festiwalu Jadwiga Mielke, dyrek-
tor gniewskiej biblioteki, podziękowała swoim pra-
cownikom, wolontariuszom, wszystkim sponsorom 
i organizatorom.

Organizatorami Piaseczno Folklor Festiwal 2016 
w Piasecznie byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie, 
Stowarzyszenie Piaseczno Folklor Festiwal oraz Para-
fia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Piasecznie.
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Zespół Pieśni i Tańca 
Młoda Kościerzyna

Zespół Folklorystyczny 
Błękitna Wstęga

Zespół Pieśni i Tańca 
Piaseckie Kociewiaki

Zespół Pieśni i Tańca 
Piaseckie Gzuby
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KOLEJOWE REMINISCENCJE

Realizowane w gimnazjach projekty edukacyjne 
są okazją do pogłębiania zagadnień regional-
nych. To od nauczycieli zależy, jakie problemy 

zaproponują i tym samym zainteresują nimi uczniów. 
W Zespole Szkół w Jeżewie co roku wśród bogatej 
tematyki znajdują się te nawiązujące do zagadnień 
związanych z Małą Ojczyzną. Obowiązek przeprowa-
dzania projektów edukacyjnych jest efektem ROZPO-
RZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-
syfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-
łach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046). Jak będzie 
po obecnej reformie oświaty, nie wiadomo, ale warto 
podkreślić, że projekty edukacyjne dawały szansę na 
rozwój kreatywności młodzieży oraz na wzbogacenie 
wiedzy o swoim regionie. 

Podejmowane zadania projektowe wpływają na róż-
ne środowiska: na uczniów, nauczycieli, szkołę i spo-
łeczność lokalną. Warto podkreślić, że udział w projek-
cie edukacyjnym ma wielki wpływ na młodych ludzi, 
którzy wchodzą w trudny wiek dojrzewania i zaczynają 
kształtować swoje poglądy, swoje nastawienie do rodzi-
ny, środowiska czy szkoły. Projekty edukacyjne przede 
wszystkim motywują do samodzielnej pracy, wzbogacają 
wiedzę i uczą, jak wykorzystać ją w praktyce. Rozwijają 
też umiejętność pracy w zespole, wyzwalają w uczniach 
ciekawość świata zewnętrznego, a ich realizacja zwią-
zana z Małą Ojczyzną otwiera oczy na najbliższe sercu 
środowisko. Dzięki udziałowi w projektach edukacyj-
nych uczniowie wiele zyskują, mają większe poczucie 
pewności siebie, a zdobyte doświadczenia mogą być 
przydatne podczas dalszej nauki. Młodzież staje się bar-
dziej krytyczna i świadomie myśląca. W przypadku pro-
jektów o tematyce regionalnej przybliżane są problemy 
lokalne. Schematy te wpływają na poznanie najbliższe-
go regionu czy zasłużonych ludzi, budzą zainteresowa-
nie historią i kulturą własnego regionu, kształtują szacu-
nek wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą 
ochrony tradycji, pielęgnują własną tożsamość regio-
nalną, rozwijają wiedzę o historii regionu w powiązaniu 
z tradycjami własnej rodziny.

Udział w tych zamierzeniach rzutuje też na pra-
cę nauczycieli, którzy odrywają się od codziennych, 
często rutynowych zajęć, a bliższy kontakt z uczniami 
może być okazją do lepszych relacji z nimi oraz do 
wzrostu autorytetu opiekuna projektu. Realizacja no-
wych zadań to też doskonalenie warsztatu pracy na-
uczyciela. Zaangażowanie w przedsięwzięcia wpływa 
korzystnie na odświeżenie metod pracy, a co za tym 
idzie, poszerza ofertę edukacyjną szkoły. Może być też 
okazją do promocji placówki w środowisku lokalnym, 

gdyż projekt często angażuje rodziców uczniów, lokal-
ne władze samorządowe, rozwija współpracę szkoły 
z mediami, lokalnymi instytucjami – domami kultury, 
bibliotekami, itd. Dzięki temu buduje pozytywny wi-
zerunek szkoły i nadaje placówce prestiż. 

W jeżewskiej szkole grupy realizujące projekty 
edukacyjne liczą 5-6 osób i pracują pod kierunkiem 
jednego nauczyciela-opiekuna, którego temat został 
wybrany przez zainteresowanych uczniów klas drugich 
gimnazjum. Dzięki tak nielicznym grupom wszystkie 
osoby z zaangażowaniem wykonują poszczególne za-
dania i czują się za nie odpowiedzialne. 

W gimnazjum do tej pory zrealizowano różne te-
matycznie projekty edukacyjne nawiązujące do regio-
nalizmu, np.: Jeżewo w fotografii – album i wystawa 
fotograficzna (dwa projekty: pierwszy – Jeżewo na 
starej fotografii, drugi – Jeżewo na współczesnej foto-
grafii); Poznajemy gminę na rowerze – jeziora gminy 
Jeżewo w fotografii; Rodzinne kolędowanie; Folder 
mojej miejscowości; Ślady przeszłości w naszej gmi-
nie; Znani ludzie w gminie Jeżewo; Co kryją nazwy 
miejscowości naszej gminy? – czyli śladem onomasty-
ki; Encyklopedia naszej szkoły; Legendy z moich stron 
– album tematyczny, strona internetowa; Detektywi 
tropem NAJ… w naszych okolicach*.

Dzięki projektom szkoła wzbogaciła się w nowe 
doświadczenia. Zrealizowane zadania spowodowały 
urozmaicenie bazy dydaktycznej szkoły. Nowe przed-
sięwzięcia zostały zebrane w albumach, które pozosta-
ją cenną pamiątką. Prace związane z wystawą starych 
zdjęć Jeżewa wymagały włączenia do pomocy rodzi-
ców uczniów i innych mieszkańców wsi, którzy chęt-
nie pomogli w zebraniu fotografii. Cenne było to, że 
uczniowie, obok starych fotografii przedstawiających 
określone miejsca wsi, umieścili współczesne zdjęcia 
pokazujące zaistniałe zmiany. 

Niezwykle ciekawie został zrealizowany projekt 
pokazujący ludzi z Jeżewa, którzy wyróżnili się swo-
imi nietypowymi zainteresowaniami czy działalno-
ścią. Uczniowie przeprowadzili wywiady, wyszukali 
w różnych dostępnych źródłach najistotniejsze infor-
macje o nich, a na prezentację dla społeczności szkol-
nej przygotowano bogatą wystawę i zaproszono gości. 
W grupie znanych jeżewian znaleźli się, m.in.: miej-
scowy historyk, biegacz i założyciel Runners Team Je-
żewo; aktor i reżyser filmu, którego akcja rozgrywa się 
w Jeżewie; mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym; 
miejscowy rzeźbiarz i inicjator wielu przedsięwzięć 
w dziedzinie kultury, itd. 

Projekt, w którym uczniowie zebrali legendy okolic 
Jeżewa, został też doceniony na Kujawsko-Pomorskim 
Festiwalu Projektów Edukacyjnych, gdzie komisja 
konkursowa wyróżniła działania jeżewian. W uza-

ELŻBIETA BRÓZDOWSKA

Przybliżają wiedzę o Małej Ojczyźnie
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sadnieniu jury konkursu napisało: Projekt edukacyjny 
www.legendypowiatuswieckiego.pl jest przemyślany 
i konsekwentnie realizowany. Poprzedziły go ankiety 
na temat znajomości lokalnych legend, wskazujące na 
potrzebę propagowania ludowych opowieści wśród 
mieszkańców.[…] Innowacyjność programu polega na 
tym, że jego realizatorzy nie tylko zebrali legendy, lecz 
również umieścili je na stworzonej do tego celu stronie 
internetowej. Prezentacja zawiera pytania ankietowe, 
wnioski, teksty legend, a także ilustracje wykonane 
przez uczniów. Jest przejrzysta, estetyczna i zajmująca. 
Zarówno projekt jak i prezentacja posiadają nieocenio-
ną wartość dydaktyczną i wychowawczą. Festiwal Pro-
jektów Edukacyjnych to konkurs organizowany przez 
Urząd Marszałkowski w Toruniu. Warto również nad-
mienić, że uczniowie z Jeżewa zebrali ok. 60 legend, 
co było dużym zaskoczeniem, gdyż przystępując do 
pracy, sądzono, że uda się zebrać najwyżej 10. Album, 
w którym znalazły się podania, został wzbogacony ilu-
stracjami wykonanymi przez uzdolnionych plastycz-
nie uczniów, zdjęciami miejsc, do których odnosiły się 
legendy oraz, co jest bardzo cenne, próbą rozwiązania, 
ile prawdy historycznej jest w legendzie. Znalezione 
i opracowane przez uczniów legendy Jeżewa i okolic 
zostały umieszczone na stronie internetowej i do dziś 
są dowodem na dobrze zrealizowane zadanie. 

Z zaangażowaniem włączyli się rodzice uczniów 
w realizacji projektu nawiązującego do rodzinnego ko-
lędowania. Wspólnie zaprezentowano rodzinne zwy-
czaje świąteczne oraz różne wykonanie kolęd. 

Współpracy z Urzędem Gminy wymagał projekt 
badający pochodzenie nazw okolicznych miejscowo-
ści, skąd uczniowie zdobyli pełną listę miejscowości 
w gminie Jeżewo. Gimnazjaliści musieli też wzbogacić 
swoją wiedzę z zakresu pojęć onomastyki, zatem ko-
rzystali z zasobów bibliotecznych. Zadanie to zostało 
urozmaicone regionalną grą dydaktyczną wymyśloną 
i skonstruowaną przez grupę. 

Wartościowe było kolejne przedsięwzięcie, dzięki 
któremu uczniowie lepiej poznali dzieje swojej szkoły. 
Pozyskanie wiadomości o przeszłości placówki było 
możliwe dzięki bogatym informacjom zawartym w sta-
rych kronikach. Korzystanie z tych źródeł dało uczniom 
wiele zadowolenia i bardzo wzbogaciło ich wiedzę 
o szkole (gimnazjum mieści się w zespole szkół). Mło-

dzi ludzie przekonali się, że ich wiejska szkoła wyróż-
nia się ciekawymi inicjatywami i licznymi sukcesa-
mi uczniów w różnych konkursach. W swojej pracy, 
oprócz historycznego kalendarium, uczniowie pokazali 
szkołę w liczbach, wskazali mocne strony placówki, 
uzyskane przez szkołę certyfikaty, podejmowane dzia-
łania, udział w ogólnopolskich akcjach, itd. W albumie 
znalazły się też fotografie szkoły te stare i współczesne, 
wypisano również największe sukcesy uczniów. 

Z kolei realizowany projekt Detektywi na tropie NAJ 
w naszych okolicach został wzbogacony o wyjazdy do 
ciekawych miejsc. Uczniowie dzięki wycieczce do Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świeciu poznali, na czym 
polega niełatwa praca śledczego. Zwiedzili też nie-
dawno wybudowaną nowoczesną Bibliotekę Publiczną 
w Świeciu oraz najatrakcyjniejsze miejsca okolic. Po-
szukiwali w różnych źródłach informacji o swoim re-
gionie, rozmawiali z rodzicami, dziadkami, a zebrane 
wiadomości przynosili na spotkania z opiekunem. Oka-
zało się, że wcale nie trzeba mieszkać w dużym mieście 
o bogatej przeszłości historycznej, bo najbliższe okoli-
ce kryją tajemnice, które są warte poznania. Projekt zo-
stał uzupełniony o poznanie sylwetek najsłynniejszych 
detektywów z literatury i filmu; uczniowie poszukali 
sprzęt, jakim posługują się detektywi. Pracy było dużo, 
ale satysfakcji z wzorowo wykonanego zadania jeszcze 
więcej. To kolejny projekt edukacyjny, który został wy-
soko oceniony na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Pro-
jektów Edukacyjnych, gdzie zajął drugie miejsce

Należy podkreślić, że wykorzystanie metody pro-
jektów rozwija w uczniach aktywność, samodzielność, 
przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami 
dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak 
badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Zada-
nia te wiążą się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowa-
niem umiejętności poprzez działanie. Realizacja danego 
przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca 
w trakcie wykonywania różnych zadań. Okazuje się ona 
najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności 
i rozwiązywania problemów. Praca tą metodą rozwija 
również poczucie odpowiedzialności. Zatem warto wy-
korzystać ją do wzbogacania wiedzy o Małej Ojczyźnie. 

* Odnoszę się tylko do tych projektów edukacyjnych, które 
tematycznie nawiązują do regionalizmu.

Grupa uczniów szuka w różnych 
źródłach ciekawostek o Jeżewie 
i okolicach. 
Nasz Magazyn jak zwykle 
niezastąpiony
fot. Elżbieta Brózdowska

LEKCJA O KOCIEWIU



31KMR

Jak w jednym ze swoich licznych opowiadań 
napisał niegdyś Józef Ignacy Kraszewski – opi-
sując odmowę wypicia kawy przez bojącego 

się otrucia oficera – „o życie jednego żołnierza nie 
idzie”1. Jeden z naszych najpłodniejszych pisarzy 
nie mógł nawet się spodziewać, iż jego słowa staną 
się wręcz profetyczne w odniesieniu do kataklizmów 
dwóch wojen światowych XX wieku. Konfliktów, 
które zdeprecjonowały znaczenie jednostki w i tak 
zatomizowanej rzeczywistości. Z dnia na dzień życie 
żołnierzy, cywilów stało się – jak to miał powiedzieć 
jeden z najkrwawszych znanych ludzkości dyktatorów 
– „statystyką”. Jak więc w chaosie wojennej pożogi 
i postępującej dehumanizacji znaleźć jednego człowie-
ka, z punktu widzenia „wielkiej” historii, mały trybik 
ogromnej machiny dziejowej? Z pewnością nie jest 
to zadanie łatwe, jednakże nie niemożliwe. To często 
właśnie ślady konstrukcji, której jesteśmy uczestnika-
mi, są również wyznacznikami naszej historii.

Jan Kiedrowicz był jednym z milionów ludzi, któ-
rzy w piątek 1 września 1939 roku zostali siłą wplątani 
w wojnę, która miała okazać się ogromną hekatombą 
cierpienia ludzi na całym świecie. Nie był oficerem, 
ani też młodym podchorążym, których tak lubią eks-
ponować autorzy różnego rodzaju prac o charakterze 
naukowym i wspomnieniowym. „Proces dziejowy 
– jak zwykł mawiać wielki historiozof Marc Bloch 
– przypisał mu rolę” prostego żołnierza. Na szczęście 
nie został on zapomniany przez historię. Choć jego 
szlak bojowy może zdawać się niczym nie różnić od 
wielu tożsamych mu towarzyszy broni, jego odtwo-
rzenie – choćby częściowe – pozwoli nam stworzyć 
przyczynek do ukazania wielu mu podobnych żołnie-
rzy września 1939 roku.

Droga bojowa Jana Kiedrowicza niewątpliwie jest 
związana z jednostką, w szeregach których rozpoczął 
walkę w obronie Polski – 2. Batalionem Strzelców 
Tczewie2.

Tczewscy strzelcy już w marcu 1939 r. zostali pod-
niesieni w stan pogotowia bojowego3. Do sierpnia 
tegoż roku podniesiono stan liczbowy 2. Batalionu 
– liczącego w stanie pokoju 772 osób – do ok. 1200 
żołnierzy, choć część z nich, dowodzona przez mjr. 
Józefa Rosieka4, została przeniesiona do ośrodka za-
pasowego w Rembertowie5. Jeszcze w maju 1939 roku 
tczewscy żołnierze rozpoczęli budowę umocnień, któ-
re – jak wskazuje Konrad Ciechanowski – spełniały 
stawiane im wymogi6. Miesiąc później, przebrani m.in. 
za kolejarzy, tczewscy strzelcy przygotowują mosty 
przez Wisłę do ewentualnego wysadzenia7. Dzięki tym 
zabiegom, 26 sierpnia 1939 roku, jednostka osiągnęła 
pełną gotowość bojową8. Cały 2. Batalion Strzelców 

MARCIN KŁODZIŃSKI

Jan Kiedrowicz – losy wojenne

został w tym samym czasie podporządkowany wyłącz-
nie do dowódcy Armii „Pomorze”9. Ponadto jednost-
ka, wraz z przysłanymi z Bydgoszczy saperami, dowo-
dzonymi przez ppor. Norberta Juchtmana10, utworzyła 
Oddział Wydzielony (OW) „Tczew”, kierowany przez 
ppłk. Stanisława Janika11, dowódcę batalionu12. Kiedy 
w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku w tczew-
skim OW ogłoszono ostre pogotowie bojowe, żołnie-
rze byli przygotowani do ataku13.

Przedmiotem niniejszego tekstu nie są same walki 
o mosty przez Wisłę w Tczewie, które mają swoje sta-
łe, niezachwiane miejsce w histografii ostatniej wojny 
światowej14. Dla naszych rozważań szczególnie ważny 
jest jeden z jej epizodów, który w następujący sposób 
przedstawiają Kazimierz Ickiewicz i Krzysztof Zie-
liński: „Saperom i żołnierzom 2 Batalionu Strzelców 
nakazano czujność. O godz. 4.45 w ramach >>Aktion 
Zug<< (Akcja Pociąg) zapowiedziany pociąg zatrzy-
mał się przed mostem. Pełniący dyżur na stacji w Tcze-
wie dowódca 1 kompanii strzeleckiej kpt. Władysław 
Monkosa15 postanowił nie otwierać bram na moście 
przed rozpoznaniem pociągu. Tymczasem w odległo-
ści około 100 m za pociągiem 963 jechał motorowy 
wóz pancerny, a za nim w odległości również 100 m 
wyposażony w lekkie działka, pociąg pancerny. Z wa-
gonów pociągu 963 wybiegli selbstschutze i esesmani 
ppłk. Gerharda Medena. Żołnierze z 2 plutonu, dowo-
dzonego przez ppor. Walentego Faterkowskiego16, nie 
pozwolili się jednak zaskoczyć. Kapral Kiedrowicz 
celnym ogniem CKM zaczął ostrzeliwać nacierają-
cych żołnierzy hitlerowskich”17. Następnie pluton do-
wodzony przez ppor. rez. Walentego Faterkowskiego, 
w składzie którego walczył strzelec Jan Kiedrowicz, 
zajął stanowiska obronne na zachodnim brzegu Wi-
sły18. Niestety, niewiele wiemy o dalszym udziale tego 
pododdziału w walkach o Tczew. Same walki nie usta-
ły wraz z wysadzeniem mostu. Przez następne godziny 
trwała obrona miasta. Według ustaleń Józefa Milew-
skiego w walkach o Tczew 2. Batalion Strzelców stracił 
dwudziestu żołnierzy, a po stronie niemieckiej odnoto-
wano trzydziestu poległych i dwudziestu rannych19.

Sytuacja stawała się coraz bardziej niekorzyst-
na dla polskich żołnierzy. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, po wysadzeniu mostów przez Wisłę OW 
„Tczew” przeszło pod komendę ppłk. Józefa Trep-
to20, dowódcy 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
z Starogardu21. Wobec nacierania na miasto dwóch 
niemieckich batalionów piechoty, wspieranych dywi-
zjonem artylerii, ten wydał, o godz. 1700, rozkaz opusz-
czenia miasta, który to rozpoczęto realizować już go-
dzinę później22. Ewakuujący się żołnierze 2. Batalionu 
Strzelców skierowali się na południe, w kierunku Skór-
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cza, Osia i Świecia23. W początkowej fazie odwrotu 
z Tczewa strzelców osłaniały poddziały 2. Pułku Szwo-
leżerów, które jednak wkrótce ruszyły do dalszych 
walk, odłączając się od tczewskiej jednostki24. Roz-
wój wypadków, który nastąpił po tym wydarzeniu był 
– jak się wydaje – kluczowy dla dalszych losów Jana 
Kiedrowicza. Po wycofaniu się starogardzkich ułanów 
zadanie osłony przemarszu 2. Batalionu Strzelców 
przejęła 1. kompania piechoty pod dowództwem kpt. 
Władysława Monkosy25. Jest to o tyle ważne dla na-
szych rozważań, gdy w skład tego oddziału wchodził 
pluton dowodzony przez ppor. rez. Walentego Fater-
kowskiego, w szeregach którego walczył właśnie Jan 
Kiedrowicz. Choć nie mamy pewności, iż walczył on 
w jego ramach podczas wspomnianego odwrotu, wy-
daje się to być bardzo prawdopodobne. Pokazują to 
w szczególności wydarzenia następnych dni.

Nękani ciągłymi atakami niemieckimi żołnierze kpt. 
Monkosa zostali stosunkowo szybko oddzieleni od od-
działów 2. Batalionu Strzelców26. Tym samym uniknęli 
oni podzielenia losu swoich towarzyszy broni. Ci zo-
stali uwięzieni w tzw. „kotle świeckim”, gdzie siły nie-
mieckie zamknęły w okrążeniu 13-14 tysięcy żołnierzy 
polskich27. Już 3 września 1939 roku ok. 1000 żołnierzy 
2. Batalionu Strzelców, ok. godz. 17, zostało wziętych 
na rynku w Świeciu do niewoli niemieckiej28. Żołnie-
rzom pod dowództwem kpt. Monkosy, do których naj-
prawdopodobniej należał strzelec Jan Kiedrowicz, uda-
ło się tego samego dnia, po walkach, w Saratowicach 
przeprawić przez Wisłę, unikając uwięzienia29. 

Trudno nam odtworzyć dokładne dalsze losy 
tczewskich żołnierzy. Wynika to z chaosu następnych 

Jan Kiedrowicz wśród żołnierzy 2. Batalionu Strzelców. W drugim rzędzie od góry, drugi od lewej 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodziny Jana Kiedrowicza

Jan Kiedrowicz z kuzynką w Tczewie

WOJENNA ZAWIERUCHA
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dni, który potęgowało rozbijanie kolejnych polskich 
jednostek przez napierające siły hitlerowskie. Zgod-
nie z ustaleniami Kazimierza Ickiewicza, ok. 70 żoł-
nierzy rozbitego już 2. Batalionu Strzelców znalazło 
się 6 i 7 września w okolicach Jeżewa i Warlubia30. 
Niewykluczone, iż byli to właśnie podkomendni kpt. 
Władysława Monkosy. Najprawdopodobniej weszli 
w skład którejś z napotkanych większych jednostek, 
kierujących się w stronę Warszawy. Przypuszcza się, 
że był to jeden z pułków 15. Dywizji Piechoty, na co 
może wskazywać dalszy rozwój wypadków. 

Według ustaleń poczynionych przez Kazimierza 
Ickiewicza wynika, iż część żołnierzy 2. Batalionu 
Strzelców brała udział w bitwie nad Bzurą (15-21 
września 1939 r.)31. Jednym z epizodów tych walk był 
bój o podwarszawskie Laski, pod które już 17 wrze-

Przypisy:
1  Cyt. za: J. I. Kraszewski, Sceny Sejmowe. Opowiadanie historycz-

ne, Grodno 1793, s. 54.
2  Więcej o 2. Batalionie Strzelców w Tczewie zob. K. Ickiewicz, 

K. Zieliński, Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005. Szki-
ce historyczne, Tczew 2004, s. 31-39.

3  I. Modzelewski, Wojna zaczęła się w Tczewie, „Kociewski Maga-
zyn Regionalny” 1989, nr 7, s. 3.

4  Józef Rosiek (ur. 17.02.1894 r. – zm. 7.05.1943 r.), podpułkownik 
Wojska Polskiego; w okresie I wojny światowej oficer Legionu 
Wschodniego oraz armii austro-węgierskiej; w latach 1915-1918 
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1. kpr. Fumarski, 2. Batalion Strzelców, poległ 
1.09.1939 r. w Tczewie.

2. strz. Alfons Janicki, ur. 10.12.1904 r., 2. Batalion 
Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie.

3. ppłk Władysław Koczorowski, ur. 7.05.1875 r., 
poległ 1.09.1939 r. w Tczewie.

4. kpr. Witold Kłysz, 2. Batalion Strzelców, poległ 
1.09.1939 r. w Tczewie.

5. kpr./ppor. Lyłoborski, 2. Batalion Strzelców, po-
legł 1.09.1939 r. w Tczewie.

Obrońcy Tczewa polegli 
1 września 1939 roku

Prezentujemy Państwu, opracowaną przez pracowników Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Tczewie, listę poległych 1 września 1939 roku w obronie grodu Sambo-
ra. Pokazuje ona, iż pomimo godnych pochwały starań wielu regionalistów musi-
my cały czas pogłębiać naszą wiedzę o tych trudnych, ale bohaterskich czasach. 
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc nam w opracowaniu tej wyjątkowej historii, 
mających o niej wiadomości, prosimy o kontakt z Sekcją Historii Miasta Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tczewie (ul. J. Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew; tel. 58 531 
35 50 wew. 19; mail. shm@mbp.tczew.pl)

I. ZIDENTYFIKOWANI I ZWERYFIKOWANI POLEGLI:
1. ppor. Tadeusz Bolesław Bohlen, ur. 15.06.1911 r., 

2. Batalion Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Tcze-
wie, pochowany w mogile zbiorowej w Tczewie.

2. szer. Jan Brzoka, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, 
pochowany w mogile zbiorowej w Tczewie.

3. szer. Brunon Dwicki, poległ 1.09.1939 r. w Tcze-
wie, pochowany w mogile zbiorowej w Tczewie.

4. strz. Stanisław Grabowski, 2. Batalion Strzelców, 
poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany w mo-
gile zbiorowej w Tczewie.

5. strz. Grintowski, 2. Batalion Strzelców, poległ 
1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany w mogile zbio-
rowej w Tczewie.

6. sierż. Jan Jeżewski, ur. 13.06.1906 r., 2. Batalion 
Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pocho-
wany w mogile zbiorowej w Tczewie.

7. strz. Abraham Kamiński ur. 1915 r., poległ 
1.09.1939 r. w Rokitkach, pochowany w mogile 
zbiorowej w Tczewie.

8. strz. Antoni Klassa, ur. 1915 r., 2. Batalion Strzel-
ców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie; pochowany 
w mogile zbiorowej w Tczewie.

9. kpr. Czesław Klemens, ur. 15.05.1915 r., 60. Pułk 
Piechoty, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowa-
ny w mogile zbiorowej w Tczewie.

10. strz. Konrad Kollege, 2. Batalion Strzelców, po-
legł 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany w mogile 
zbiorowej w Tczewie.

11. strz. Bronisław Kreja, ur. 1914 r., 2. Batalion 
Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Rokitkach, pocho-
wany w mogile zbiorowej w Tczewie.

12. plut. Maksymilian Antoni Linda, 2. Batalion 
Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pocho-
wany w mogile zbiorowej w Tczewie.

13. strz. Franciszek Lisicki, 2 Batalion Strzelców, po-
legł 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany w mogile 
zbiorowej w Tczewie.

14. strz. Stefan Antoni Olszewski, 2. Batalion Strzel-
ców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany 
w mogile zbiorowej w Tczewie.

15. ppor. rez. Konstanty Antoni Ostrowski, 
ur. 17.06.1906 r., 2. Batalion Strzelców w Tczewie, 
poległ 1.09.1939 r. w Tczewie; pochowany w mo-
gile zbiorowej w Tczewie.

16. kpr. Bronisław Radzikowski, 2. Batalion Strzel-
ców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowany 
w mogile zbiorowej w Tczewie. 

17. por. Martynian Saturnin Sarnowski, 1. pociąg 
pancerny, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, pochowa-
ny w mogile zbiorowej w Tczewie.

18. ppor. rez. Paweł Urbański, ur. 10.07.1910 r., 
2. Batalion Strzelców, poległ 1.09.1939 r., pocho-
wany w mogile zbiorowej w Tczewie.

19. strz. Franciszek Zander, ur. 17.05.1908 r., 2. Ba-
talion Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Tczewie, 
pochowany w mogile zbiorowej w Tczewie.

II. ZIDENTYFIKOWANI, NIEZWERYFIKOWANI POLEGLI:
6. kpr. Szczepan Nadolski, 2. Batalion Strzelców, 

poległ 1.09.1939 r. w Tczewie.
7. kpr. Paweł Omernik, ur. 1914 r.
8. st. sierż. Franciszek Prusiecki, ur. 5.10.1899 r., 

2. Batalion Strzelców, poległ 1.09.1939 r. w Sucho-
strzygach.

9. sierż. Waldman, 2. Batalion Strzelców, poległ 
1.09.1939 r. w Tczewie.

10. Wilga, piekarz, żołnierz 2. Kompanii 82. Batalionu 
Piechoty, poległ 1.09.1939 r. w Rokitkach.
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ADAM ROGOWSKI

Wspomnienia żołnierza górnika 
z Nowego

(c z ę ś ć  d r u g a  ostatnia)

Po powrocie do koszar zarządzono zbiórkę i po-
dzielono nas na grupy robocze, które miały 
pracować w systemie trzyzmianowym. Jeszcze 

nie określono nam zakresu obowiązków, a tak zwana 
szychta miała się zmieniać po tygodniu pracy. Jak się 
wkrótce okazało, musieliśmy pracować w najgorszych 
i najbardziej niebezpiecznych miejscach w kopalni, 
w których odmawiali pracy zawodowi górnicy, i w któ-
rych mniemaniu, my jako przestępcy, nie zasługiwali-
śmy na litość i współczucie. Odmówić pracy nie mogli-
śmy, gdyż równało się to z niewykonaniem rozkazu, za 
co sądy wojskowe skazywały na trzy lata więzienia. Po-
dobną karę ponosili symulanci różnych chorób. Za zwy-
kłe naruszenie regulaminu karano aresztem zwykłym 
(z obowiązkiem pracy w kopalni) lub ścisłym (bez 
obowiązku pracy). Wydawać by się mogło, że areszt 
ścisły był dobrym rozwiązaniem, jednak nasi przełoże-
ni przewidzieli także i to. Otóż żołnierz, który spędził 
w areszcie ponad sto dni, musiał liczyć się z przedłu-
żeniem służby o ten okres. Była to tak zwana dosługa 
(podstawowe wiadomości z zajęć politycznych).

Gdy docieraliśmy na miejsce pracy, zjawiał się bry-
gadzista-strzałowy, który wiercił otwory, umieszczał 
w nich dynamit i odpalał go. Po detonacji, której towa-
rzyszył straszny huk, unosił się pył tak gęsty, że nawet 
w pobliżu nic nie było widać. Dopiero po jego częścio-
wym usunięciu, (część wessały wywiewy, część opadła) 
przystępowaliśmy do pracy, ładując węgiel łopatami na 
pobliski taśmociąg. W zależności od długości ściany, 
pracowało nas od 10 do 14 osób. Wrzucaliśmy cały tak 
zwany urobek, co nie należało do łatwych zadań. Gdy 
węgiel leżał na dnie chodnika, nabierało się go stosun-
kowo łatwo, problemy zaczynały się po kolejnych deto-
nacjach, które piętrowo uwalniały węgiel do załadunku. 
Nasze normy pracy były bardzo zawyżone. Gdy nie uda-
ło się w ciągu ośmiu godzin „wyczyścić” całej ściany, 
zostawaliśmy na dole tak długo, aż wykonaliśmy zleco-
ne nam zadanie. Wyjątkowo trudne warunki panowały 
przy pracach na niskich pokładach. Praca na kolanach 
lub w pochylonej pozycji utrudniała oddychanie i była 
szczególnie ciężka. Nikt się nami nie przejmował. Przed 
podjęciem pracy nie przeszkolono nas. Unikania zagro-
żeń uczyliśmy się w czasie wydobywania węgla, pod-
patrując zawodowych górników. Wielu za te świadome 
działanie władz zapłaciło kalectwem, a nawet życiem. 

Nie było dnia, w którym nie dochodziłoby do wy-
padku. Najpierw w pobliże miejsca pracy, do którego 
musieliśmy jeszcze dojść czasami nawet kilka kilo-
metrów, wożono nas wagonikami zakrytymi, następ-

nie przesiadaliśmy się do wagoników towarowych 
odkrytych. Chodniki, w których kursowały, były ni-
skie, obniżone dodatkowo przez kable energetyczne. 
Wystarczyło, że ktoś lekko się uniósł, a dochodziło do 
nieszczęścia. Byłem naocznym świadkiem tego, jak ze 
ściany oderwały się samoistnie olbrzymie bryły węgla, 
które spadły na pracujących kolegów. Jeden został za-
bity, a czterech rannych. To była smutna codzienność, 
która towarzyszyła nam każdego dnia. 

Praca była bardzo ciężka. Czasami pompy nie nadą-
żały z odprowadzeniem wody i wówczas musieliśmy 
pracować, stojąc w wodzie, która w ekstremalnych sy-
tuacjach sięgała nawet do pasa. Bywało, że stanowisko 
pracy znajdowało się w miejscu, do którego nie dopro-
wadzono trakcji kolejkowej. Wówczas musieliśmy 
maszerować przez półtorej godziny, niosąc narzędzia, 
tak że byliśmy już zmęczeni pokonaniem samej dro-
gi. Chodniki były nierówne, często upadaliśmy, lampy 
gasły, dobrze, że głowy chroniły kaski. Zazwyczaj nie-
źle poobijani docieraliśmy na miejsce. Tam znowu wy-
strzał, huk, pył, strach, woda i wielogodzinna, katorż-
nicza praca. Pewnego razu podczas powrotu z szychty 
chciałem sobie skrócić drogę i zamiast obejść stojące 
wagoniki, starałem się przejść między nimi. Niespo-
dziewanie skład ruszył, a ja zostałem przygnieciony. 
Uraz był na tyle poważny, że dostałem kilka dni zwol-
nienia, po którym musiałem znowu podjąć pracę.

Po kilku miesiącach pracy czułem się na tyle wy-
czerpany, że podszedłem do brygadzisty i poprosiłem 
go wyjątkowo o jakieś lżejsze zajęcie w tym dniu. 
Ten z uśmiechem zgodził się. Jak miało się okazać 
nowe zajęcie było jeszcze gorsze, a polegało na no-
szeniu i mocowaniu tak zwanych stempli. Dowożono 
je do końca trakcji, dalej trzeba było je nosić, nawet 
przez kilka kilometrów. Mokre, ciężkie kawały drew-
na przenosiliśmy tak, jak było to możliwe. Pół biedy, 
kiedy można było je nosić na ramieniu, ale gdy obok 
przesuwał się taśmociąg z urobkiem, pojawiały się 
problemy. Wówczas musieliśmy stawiać stempel pio-
nowo i z najwyższą ostrożnością przechodzić z nim 
obok wirującej taśmy. Aby zachować stabilność kloca, 
przywiązywaliśmy go do nogi i krok po kroku zmie-
rzaliśmy w stronę ściany. Czynność tę powtarzaliśmy 
kilkanaście razy w ciągu czasu pracy, który, gdy nie 
wykonaliśmy normy, przedłużał się do 12, a nawet 14 
i 16 godzin. Wszyscy byliśmy wymęczeni do granic 
możliwości.

Po powrocie do tak zwanych koszar, nie było nam 
dane swobodnie dysponować czasem. Często przeprowa-
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dzano alarmy, podczas któ-
rych musieliśmy stawiać 
się na placu apelowym 
i wysłuchiwać kolejnych, 
niekończących się agitacji 
politycznych. Gdy podczas 
inspekcji zauważono słom-
kę, wystającą z siennika, 
należało zebrać ją, położyć 
na rozpostartym kocu i za 
karę kilkakrotnie obejść 
z kocem oraz spoczywa-
jącą na nim słomką plac 
apelowy. Były też zajęcia 
sprawnościowe: czołga-
nie, pozorowanie ataku ze 

wspominanym już jednym pseudokarabinem lub obrony 
w myśl zawołania „lotnik, kryj się”. W moim, a w zasa-
dzie naszym mniemaniu, tym bardziej po wielogodzin-
nej pracy, były to bezsensowne, złośliwe i ogłupiające 
zabawy naszym kosztem. Coraz bardziej rosła we mnie 
niechęć i bunt wobec koszmarnej rzeczywistości.

Mniej więcej po roku pracy nabawiłem się zapale-
nia ucha środkowego. Początkowo bagatelizowałem ból 
i dalej chodziłem do pracy. Gdy ból stał się nie do znie-
sienia, skierowano mnie do felczera. Ten nie skierował 
mnie do szpitala, tylko leczył na miejscu zakraplając bo-
lące ucho. Gdy mój stan zdrowia zaczął się gwałtownie 
pogarszać, zawieziono mnie do szpitala w Goduli. Nie 
był to szpital wojskowy, lecz prowadzony przez siostry 
zakonne. Po badaniu lekarskim okazało się, że stan jest 
na tyle poważny, że trzeba przeprowadzić skomplikowa-
ną operację. Długotrwały stan zapalny spowodował ko-
nieczność radykalnego usunięcia lewego ucha środkowe-
go. Rekonwalescencja trwała jakiś czas. W tym okresie 
pomagałem siostrom jak tylko potrafiłem, odwdzięczając 
się za okazaną mi troskę i opiekę. Prowadziłem między 
innymi szpitalną kartotekę. Siostry od początku darzyły 
mnie sympatią, szczególnie, gdy dowiedziały się, że po-
chodzę z Pelplina. Nie licząc operacji, pobyt w szpitalu 
był sympatycznym doświadczeniem, które, niestety, nie 
mogło wiecznie trwać. Wypisano mnie z całkowitą utratą 
słuchu ucha lewego.

Nastąpiło twarde zderzenie z rzeczywistością. Po po-
wrocie do koszar, chciano z powrotem skierować mnie 
do pracy na dole w kopalni. Odpowiedziałem, że cały 

czas się źle czuję, pracować nie jestem w stanie i mogą 
ukarać mnie jak tylko chcą, a nawet zastrzelić. Straszono 
mnie konsekwencjami, ale nie uległem. Wówczas skie-
rowano mnie na komisję wojskową do Krakowa. Tam, 
wbrew moim obawom, przyjęto mnie z zaskakującym 
zrozumieniem. Komisja orzekła, że nie jestem zdolny do 
pracy zarobkowej przez dwa lata oraz że nie jestem zdol-
ny do służby wojskowej. Uradowany myślą o szybkim 
powrocie do domu powróciłem do jednostki. Jak wielkie 
było moje zdumienie, gdy po przedstawieniu orzeczenia 
komisji moim przełożonym oficer polityczny zanegował 
decyzję i uparł się, abym powrócił do pracy w kopalni. 
Nie zgodziłem się z tą decyzją i napisałem list do Ministra 
Obrony Narodowej Rokossowskiego, opisując zaistniałą 
sytuację, a dla uwiarygodnienia moich słów załączyłem 
dokumentację medyczną oraz orzeczenie komisji. List 
oczywiście wysłałem w wielkiej tajemnicy. Dowództwo 
nie zdecydowało się wbrew opinii lekarskiej posłać mnie 
do pracy na ścianie. Jednak, abym bezproduktywnie nie 
spędzał czasu w koszarach, wydano rozkaz, na mocy 
którego zostałem wbrew mojej woli wartownikiem. 
Czekałem na odpowiedź i naiwnie wierzyłem w spra-
wiedliwość. Odpowiedź w końcu nadeszła, ale nie do 
mnie bezpośrednio, tylko do moich przełożonych. Oficer 
polityczny miał olbrzymie pretensje o to, że ośmieliłem 
się pisać do Ministra Obrony Narodowej bez ich wiedzy, 
pomijając drogę służbową. Na wysłane pismo otrzyma-
łem jednoznaczną odpowiedź „służyć nadal w wojsku do 
odwołania”. Poinformowano mnie, że za to, iż naraziłem 
dowództwo jednostki na „nieprzyjemności” zostałem 
skazany na dwa tygodnie „ścisłego” aresztu.

Po upływie wyznaczonej kary, przeniesiono mnie do 
Dąbrowy Górniczej, gdzie przebywałem kilka miesięcy. 
Prawdopodobnie, bo mogę się tylko tego domyślać, ze 
względu na stan zdrowia, przydzielono mnie ponownie 
do służby wartowniczej. Taka sytuacja trwała około pół 
roku. Po tym czasie wysłano mnie do Sosnowca i skie-
rowano ponownie do pracy w kopalni. Moje protesty nie 
przyniosły żadnego rezultatu. Dano mi do wyboru: albo 
praca, albo kara. Zrezygnowany, poddałem się wywiera-
nej na mnie presji i podjąłem pracę.

W maju 1953 roku minął przewidywany czas służby, 
a w zasadzie pracy. Następnego dnia miał nastać najszczę-
śliwszy czas, zwolnienie z wojska i koniec zgotowanego 
nam koszmaru. Snuliśmy z kolegami plany związane 
z powrotem do domów i dalszym życiem. Niespodzie-
wanie radość została zmącona, na zwołanym w wielkim 
pośpiechu, specjalnym apelu zakomunikowano nam, że 
w związku z niewykonaniem planu przedłuża nam się 
służbę o pół roku. Zareagowaliśmy wzburzeniem, sły-
chać było pojedyncze okrzyki wyrażające niezadowo-
lenie, ale rozkaz, to rozkaz. Przyjęliśmy go z niechęcią 
i chcąc nie chcąc, musieliśmy go zaakceptować. 

Po powrocie do cywila starałem się o podjęcie pra-
cy. W związku z tym, skierowano mnie na badania. 
Prześwietlenie płuc wykazało gruźlicę. Pobyt w ko-
palni ponownie dał o sobie znać.

Mam świadomość, że nasz czas nieubłaganie mija. 
Pamięć o tych okrutnych chwilach i wydarzeniach je-
steśmy winni tym, którzy zginęli w kopalniach jako 
żołnierze-górnicy oraz potomnym, aby ostrzec i uchro-
nić od zapomnienia. Z historii bowiem, jaka by ona nie 
była, należy wyciągać wnioski na przyszłość.

Autor podczas zastęp-
czej służby wojskowej

Załącznik nr 3
Zdjęcie i dokument ze zbiorów autora
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Studenci drugiego roku etnologii z Uniwersytetu 
Gdańskiego w dniach 12-17 maja b.r. przepro-
wadzali badania terenowe w gminie Morzesz-

czyn. Terenem badań objęto wszystkie jedenaście so-
łectw: Nowa Cerkiew, Gętomie, Borkowo, Rzeżęcin, 
Morzeszczyn, Dzierżążno, Kierwałd, Gąsiorki, Lipia 
Góra, Majewo, Królów Las. Grupa studentów stacjo-
nowała w dworku państwa Woźnickich w Lipiej Gó-
rze. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu 
badawczego Przemysława Kiliana pod kierownictwem 
naukowym dra Tarzycjusza Bulińskiego z Instytutu 
Archeologii i Etnologii UG, a z zebranego materiału 
etnograficznego powstanie praca magisterska. 

Celem niniejszych badań terenowych było spraw-
dzenie ile z dawnych zwyczajów i obrzędów kociew-
skich, opisanych w literaturze przedmiotu, jest obecne 
do dzisiaj i praktykowane przez miejscową ludność. 
W obrębie zagadnień kwestionariuszowych znalazły 
się takie kwestie/pytania jak: zwyczaje codzienne (np. 
jakie potrawy jada się na co dzień), sytuacyjno-kon-
tekstowe (chrzest, wesele, pogrzeb) oraz szeroko poję-
te zwyczaje i obrzędy bazujące na wierzeniach zwią-
zanych z rokiem liturgicznym (np. świętami Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy, Nowego Roku, Trzech Króli, 

PRZEMYSŁAW KILIAN 

Gdańscy etnolodzy badają Kociewie

Bożego Ciała, a także okresami międzyświątecznymi). 
Druga część dotyczyła autoidentyfikacji, tzn. tego jak 
sami mieszkańcy się określają (pod względem etnicz-
nym); świadomości własnych korzeni rodzinnych (ge-
nealogii), jak również określenia własnego stosunku 
do zamieszkanego regionu – Kociewia. 

W związku z tym, że piszący te słowa jest do-
piero przed analizą materiału etnograficznego, za 
wcześnie by mówić o jakiś diagnozach. Warto nad-
mienić o tym, że badania nad tożsamością współcze-
snych mieszkańców regionu są sprawą, zadaniem 
kluczowym. W zasadzie do dzisiaj nie wiemy co 
jest wyznacznikiem „kociewskości”. Ilu badaczy 
z poszczególnych dyscyplin naukowych, tyleż teo-
rii. Żadna natomiast nie mówi, nie bada, nie wyja-
śnia sprawy kompleksowo, lecz fragmentarycznie 
(np. językowo). Z perspektywy dzisiejszej nauki 
i zdynamizowanych procesów społecznych, wciąż 
nam brakuje całościowego spojrzenia na problem 
tożsamości kociewskiej. Badania, o których tu 
mowa, na pewno nie wypełnią tej luki w całości, 
będą jednakże pewną podstawą do tego, aby w przy-
szłości odnosić się do niniejszego zagadnienia (pro-
cesu społecznego) mniej odległego w czasie. 

Studenci etnologii przed dworkiem w Lipiej Górze
fot. Dominika Żuk
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ZAKRWAWIONY WĘGIEL

Kościelne przygotowania do milenium rozpoczę-
ły się w 1957 roku wraz z programem duszpa-
sterskim nazwanym Wielką Nowenną, którego 

głównym celem była duchowo-moralna odnowa naro-
du polskiego. Jego symbolem była peregrynacja kopii 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która teoretycz-
nie miała dotrzeć do wszystkich kościołów w kraju. 
Dekanat tczewski nawiedzenia dostąpił na przełomie 
1960 i 1961 roku. Wizyta obrazu w każdej parafii była 
wielkim świętem, powodowała liczne nawrócenia 
i umocnienie wiary.

Obchody Milenium Chrztu Polski rozpoczęły się 
w połowie kwietnia 1966 roku w Gnieźnie i wszystkich 
parafiach kraju (14 kwietnia przypadała historyczna, 
a w Wielką Sobotę liturgiczna rocznica chrztu Miesz-
ka I). Najważniejsza uroczystość milenijna odbyła się 
3 maja na Jasnej Górze. Na ziemi tczewskiej obchody 
miały charakter parafialny. Centralne uroczystości mi-
lenijne z udziałem prymasa Wyszyńskiego i biskupów 
z całej Polski w diecezji chełmińskiej odbyły się w To-
runiu i Chełmży 10-11 września. Wielu mieszkańców 
Tczewa przyciągnęły też obchody w diecezji gdań-
skiej, które odbyły się w Gdańsku 28-29 maja.

Władze komunistyczne w odpowiedzi na „ofen-
sywę wojującego klerykalizmu”, rozpoczętą wraz 
z Wielką Nowenną, w 1958 roku podjęły swoje własne 
obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego przewidziane 
na lata 1960-1966. Najważniejszym polem milenijnej 
rywalizacji państwa z Kościołem była historia. Ideą 
przewodnią obchodów państwowych była teza o tym, 
że Polska Ludowa stanowi ukoronowanie tysiąclet-
nich dziejów Polski. Władze organizowały rozliczne 
uroczystości z okazji różnych rocznic i świąt. Rozpo-
częcie obchodów odbyło się w 1960 roku na polach 
Grunwaldu w 550. rocznicę bitwy.

Powiat tczewski obchody Tysiąclecia zainauguro-
wał 31 grudnia 1959 roku i już w roku następnym mógł 
włączyć się w ich realizację. W 1960 roku świętowano 
bowiem 700-lecie nadania Tczewowi praw miejskich. 
Z tej okazji wydano pierwszą monografię miasta, 
pamiątkowymi medalami odznaczono zasłużonych 
obywateli, zorganizowano barwny pochód historycz-

ny i liczne akademie. W ramach czynów społecznych 
przystąpiono do upiększania miasta, a także oddano do 
użytku Szkołę Podstawową im. 700-lecia miasta Tcze-
wa na Czyżykowie (obecnie Gimnazjum nr 1 im. gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego).

Choć państwowe obchody były przede wszystkim 
propagandową dywersją wobec inicjatywy kościelnej, 
to nie można im odebrać licznych osiągnięć i sukce-
sów. Do największych należą słynne szkoły tysiąclecia 
budowane w latach 1958-1966 w czynie społecznym 
w myśl hasła „tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Szkoła 
700-lecia jeszcze do nich nie należała, jednakże część 
zaoszczędzonych a zebranych na nią pieniędzy prze-
kazano do Społecznego Funduszu Budowy Szkół Ty-
siąclecia. Dzięki temu 2 września 1961 roku otwarto 
Szkołę Podstawową nr 2 im. Tysiąclecia w Tczewie 
przy ulicy Gdańskiej (obecnie jest to Sportowa Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi). Dwie 
kolejne „tysiąclatki” w powiecie stanęły w Dąbrówce 
Tczewskiej (1963) i Rudnie (1966).

Szczególne nasilenie pracy „polityczno-propagan-
dowej” przypadło na lata 1965-1966, co było związane 
z obchodami milenijnymi Kościoła. Jak pisano w partyj-
nej analizie: „Założenia episkopatu w obchodach mile-
nijnych były diametralnie różne od naszych i charaktery-
zowały się sprzecznością z interesami narodu polskiego 
i polskiej racji stanu”. Z tego powodu komuniści „mu-
sieli” przeciwstawić się kościelnym inicjatywom.

Pretekstem do zaatakowania Kościoła było Orę-
dzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, 
w którym padło słynne zdanie „przebaczamy i pro-
simy o przebaczenie”. Propaganda w bezwzględny 
sposób napadła na episkopat za tę „zdradę narodową”. 
W okresie od lutego do maja 1966 roku w samym po-
wiecie tczewskim zorganizowano ponad pół tysiąca 
spotkań propagandowo-odczytowych, podczas których 
w odpowiedni sposób omawiano orędzie i stosunek 
Kościoła do państwa. Liczba ta świadczy o ogromnym 
zaangażowaniu komunistów w akcję antyorędziową 
i antykościelną.

Dnia 13 lutego 1966 roku na uroczystej sesji za-
inaugurowano obchody ostatniego roku Tysiąclecia 

DANIEL GUCEWICZ

Tysiąclecie na ziemi tczewskiej

Pół wieku temu przypadała milenijna rocznica chrztu księcia Mieszka I – symbolicznego 
początku państwa polskiego. To doniosłe wydarzenie jako pierwszy postanowił uczcić 
Kościół prowadzony przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W odpowiedzi 

komunistyczne władze pod wodzą Władysława Gomułki zorganizowały własne obchody 
tysiąclecia państwowości w całkowitym oderwaniu od chrześcijańskich korzeni. 

Warto przypomnieć, jak ta milenijna rywalizacja wyglądała w Tczewie i okolicach.
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w Tczewie. W ich programie przewidziano liczne 
okolicznościowe wystawy, konkursy, akademie, spo-
tkania, sesje naukowe. W Święto Pracy 1 maja pod 
hasłem „Czynem na 1000-lecie witamy Święto Pracy” 
zorganizowano barwne i liczne pochody w Tczewie, 
Gniewie i Pelplinie. W tczewskim miało wziąć udział 
23,5 tysiąca ludzi.

Szczególnego znaczenia nabrały wówczas atrak-
cyjne imprezy zorganizowane 3 maja z okazji po-
pularnych wówczas Dni Oświaty, Książki i Prasy. 
W Domu Kultury Kolejarza odbył się wieczór literacki, 
a na Placu Wolności capstrzyk połączony z występa-
mi artystycznymi. W tym samym czasie w obu tczew-
skich parafiach – podobnie jak we wszystkich parafiach 
w całym kraju oraz na Jasnej Górze – odbywała się naj-
ważniejsza uroczystość kościelnych obchodów milenij-
nych połączona z „Procesją Tysiąclecia”. Władze czyni-
ły wszystko, aby odciągnąć ludzi od Kościoła. Podobny 
cel miały imprezy sportowe zorganizowane 24 kwietnia 
(gdy w Gdańsku Świętym Wojciechu odbywał się odpust, 
w którym brali udział także mieszkańcy Tczewa) oraz 
29 maja 1966 roku z okazji Święta Ludowego (w czasie 
centralnych uroczystości milenijnych w Gdańsku).

Oprócz udziału we własnych imprezach pań-
stwowych tczewskie delegacje były też obecne pod-

czas „tysiącletnich” uroczystości woje-
wódzkich: 24 kwietnia w manifestacji 
w dawnym obozie Stutthof (ok. 1,5 tys. 
osób), 23 lipca w zlocie młodzieży 
w Garczynie (500), 18 września w dożyn-
kach wojewódzkich w Kartuzach (300) 
oraz 8 października w odsłonięciu pomni-
ka na Westerplatte (1,5 tys.). 

Duże znaczenie propagandowe miała 
Sztafeta Tysiąclecia, która była kuriozal-
nym pomysłem władz, w ewidentny spo-
sób naśladowała bowiem peregrynację 
Obrazu Nawiedzenia. 7 maja do Tczewa 
przybyła sztafeta podążająca z Białego-
stoku do Gdańska. Z tej okazji odbyły się 
liczne atrakcje i imprezy na stadionie, po-
dejmowano zobowiązania i apel tysiąc-
lecia. Dzień później zorganizowano wiec 
przy Pomniku Wdzięczności połączony 
z wypuszczeniem Sztafety Centralnej 
i Powiatowej do Gdańska.

W ramach obchodów w Tczewie po-
jawiła się idea postawienia pomnika-
obelisku Tysiąclecia, który miał stanąć 
u zbiegu ulic Dzierżyńskiego (dzisiaj 30 
Stycznia) i Bałdowskiej. W styczniu 1966 
roku zrezygnowano jednak z tego po-
mysłu ze względu na zbyt wysoki koszt 
wykonania. Uznano, aby ograniczyć się 
tylko do wmurowania pamiątkowej tabli-
cy względnie rzeźby w holu basenu, któ-
rego budowa miała ruszyć w tym samym 
roku.

W związku z orędziem szczególny 
wydźwięk miały też ówczesne inicjaty-
wy upamiętniania zbrodni niemieckich 
na Polakach. W 1966 roku odsłonięto ta-
blice i pomniki w dziesięciu miejscowo-

ściach powiatu tczewskiego (w Maleninie, Miłobądzu, 
na pograniczu gromady Miłobądz, w Gąsiorkach, Mo-
rzeszczynie, Nicponi, Piasecznie, Pelplinie oraz dwie 
w Gniewie). We wcześniejszych latach ufundowano 
tylko jedną taką tablicę (w 1964 roku w Maleninie ku 
czci pomordowanych nauczycieli).

* * *
Rok 1966 to jedna z najważniejszych dat w powo-

jennej historii Polski. Uroczystości milenijne organi-
zowane w całym kraju przez Kościół ukazywały jego 
wielką siłę i przywiązanie Polaków do swojej wiary 
i duszpasterzy. Pomimo usilnych starań komunistom 
nie udało się ich ograniczyć, a przez walkę z Kościo-
łem i wiernymi oraz podejmowanie niepopularnych 
decyzji (w rodzaju niewyrażenia zgody na przyjazd 
papieża Pawła VI czy też „aresztowania” peregrynu-
jącego obrazu) mocno się dyskredytowały. Co więcej, 
swoimi działaniami wywoływały sprzeciw społeczeń-
stwa, ucząc je postaw biernego oporu.

Należy jednak pamiętać, że nie każde działanie ko-
munistycznych władz trzeba oceniać negatywnie. Naj-
lepszym przykładem są słynne „tysiąclatki”, które do 
dziś służą nauczaniu kolejnych pokoleń.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku, 
syg. APG_1214_2496
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Kamień węgielny wmurowany został 24 listo-
pada 2015 roku. W oficjalnej inauguracji, 13 
czerwca 2016 roku, wzięło udział ponad 150 

gości, w tym Ambasador Królestwa Norwegii w Pol-
sce, Karsten Klepsvik. Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jaro-
sława Sellina, reprezentowała Karolina Tylus-Sowa, 
zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Euro-
pejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Na uroczystości obecni byli Wojewoda 
Pomorski – Dariusz Drelich, Prezydent Miasta Tcze-
wa – Mirosław Pobłocki, przedstawiciele stowarzy-
szeń, uczelni wyższych, instytucji współpracujących 
z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, goście 
z Norwegii, m. in. Hakon Halgrimsen reprezentujący 
Norweski Dyrektoriat do Spraw Dziedzictwa Kulturo-
wego, Espen Wæhle, Monika Hovdan oraz Pål Thome 
z Norweskiego Muzeum Morskiego w Oslo. Ksiądz 
biskup profesor dr. hab. Marcin Hintz, reprezentujący 
Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz ksiądz infułat 
Stanisław Grunt, poświęcili gmach. 

Po oficjalnej inauguracji, uroczyste otwarcie – ze 
specjalnym programem dla mieszkańców i oprowa-
dzaniem po obiekcie – odbyło się 
2 lipca 2016 roku. Narodowe Mu-
zeum Morskie w Gdańsku posiada te-
raz dziewięć oddziałów. 

Centrum Konserwacji Wraków 
Statków sąsiaduje z Muzeum Wisły, 
które jest jednym z niewielu muzeów 
na świecie dedykowanych gospodar-
czemu wykorzystaniu rzeki. – Tczew 
odgrywał istotną rolę w związkach 
Polski z morzem – mówi dyrektor 
Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin.

Jednym z najważniejszych elemen-
tów Centrum jest Magazyn Studyjny, 
na który składa się Sala Ekspozycyj-
na oraz Antresola. Sala Ekspozycyjna, 
o powierzchni ok. 313 m2, jest prze-
znaczona do przechowywania i udo-
stępniania zwiedzającym wielkogaba-

rytowych zabytków. W tym miejscu znajdują się m.in. 
trzy historyczne jachty: „Opty”, na którym Leonid Te-
liga opłynął, jako pierwszy Polak, kulę ziemską, „Dal” 
– pierwszy polski jacht, którym Andrzej Bohomolec, 
Jerzy Świechowski i Jan Witkowski popłynęli do Sta-
nów Zjednoczonych i spawana „Kumka IV” – zabytek 
polskiej myśli technicznej. Konserwację zabytkowych 
jachtów i doprowadzenie ich od wyglądu z lat świet-
ności zajmowała się pucka firma ComplexJacht Seba-
stian Kulling. 

Oprócz tego są tam części konstrukcyjne statków. 
Na Antresoli o powierzchni ok. 169 m2 umieszczono 
przeszklone regały przesuwne, w których eksponowa-
ne są muzealia o małych rozmiarach. 

– Nasz sprzęt do badań jest jednym z najlepszych 
w branży – twierdzi Irena Rodzik, kierownik Działu 
Konserwacji Muzealiów. – Na wyróżnienie zasługuje 
pracownia rentgenowska oraz skaner, przyspieszający 
i ułatwiający obróbkę zdjęć RTG. Najwyższej klasy są 
urządzenia do konserwacji mokrego, archeologiczne-
go drewna, czyli system wanien umożliwiający prowa-
dzenie konserwacji z zastosowaniem specjalistycznych 
kąpieli. Do konserwacji metalu dysponujemy oczysz-

JAROSŁAW MYKOWSKI

Na ratunek panom wód
Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie

W sercu Tczewa znajduje się niezwykły obiekt Narodowego Muzeum Morskiego: 
Centrum Konserwacji Wraków Statków. Jeśli chcecie zobaczyć, w jaki sposób są 
przywracane do życia wielkie drewniane elementy wydobywanych z dna morza stat-
ków lub łodzi, koniecznie musicie odwiedzić nasycony elektroniką gmach. Dzięki 
technologii tzw. rozszerzonej rzeczywistości znajdziecie się w świecie wirtualnym 
i zarazem realnym. 

fot. Dariusz Kula
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czarką strumieniową, mikroczyszczarka służy do usu-
wania nalotów rdzy na zabytkach metalowych. 

Centrum Konserwacji Wraków Statków pełnić bę-
dzie także funkcję instytucji edukacyjnej. Takiej oferty 
edukacyjnej nie ma żadne muzeum w Polsce: tylko tu 
nasi goście dowiedzą się, jak wygląda praca archeolo-
ga podwodnego i jaką drogę pokonują eksponaty z dna 
morskiego do muzealnej gabloty. – Długo opracowy-
waliśmy scenariusze zajęć, zastanawialiśmy się, jak 
dopasować lekcje muzealne do charakteru instytucji. 
Z myślą o najmłodszych gościach w budynku powstały 
interaktywne stanowiska edukacyjne – opowiada Prze-
mysław Węgrzyn, zastępca kierownika Działu Eduka-
cji NMM.

Wśród najciekawszych elementów wraków stat-
ków należy wymienić części konstrukcyjne wraku 
W-5 zwanego „Miedziowcem”. Był to statek typu holk, 
długości ok. 24 m, zbudowany z dębiny w Gdańsku 
lub Elblągu w 1399 roku metodą skorupową. Statek 
przewoził miedź w formie różnej wielkości wylewek, 
rudę żelaza, wiązki sztab żelaza, tarcicę dębową, becz-
ki ze smołą, dziegciem, żywicą oraz woskiem. Wyeks-
ponowane zostały elementy konstrukcyjne – wręgi, 
17-metrowy element stępki statku, zachowany frag-
ment burty oraz przykłady przewożonego ładunku 
(np. plastry miedzi).

W zbiorach NMM znajduje się również kompletny 
ster o długości 7 m z okuciami. Należał do wraku ni-
derlandzkiego statku handlowego typu kuff, długości 
ok. 30 m o nazwie „De Jonge Seerp”. Statek zatonął 
prawdopodobnie ok. 1791 roku.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest wła-
ścicielem unikatowej kolekcji egzotycznych łodzi lu-
dowych, np. czółna żłobionego z Mombasy, czółna 
rybacko-komunikacyjnego z Indonezji. Eksponowane 
w Tczewie łodzie stanowią uzupełnienie wystawy stałej 
pt. „Łodzie ludów świata” prezentowanej w Ośrodku 
Kultury Morskiej W Gdańsku. Wśród najciekawszych 
zabytkowych kajaków jest pochodzący z początku lat 
30. XX wieku dwuosobowy kajak „Poświst” typu Fon-
ferko oraz niemiecki kajak z 1936 roku. 

Wielkogabarytowe muzealia są eksponowane 
w nietypowy sposób. Zainstalowano system 30 elek-
trycznych wciągników łańcuchowych, zdalnie stero-
wanych, o udźwigu 1 t każdy. Oprócz tego, przemiesz-
czanie dużych i ciężkich zabytków ułatwia suwnica 
o udźwigu 5 t. 

Na Antresoli, na przesuwnych regałach, umiesz-
czone zostały zabytki o mniejszych rozmiarach. Widać 
z niej prace konserwatorskie na kilku stanowiskach, 
m.in. oczyszczania zabytków, stanowisko do przecho-
wywania zabytków przed konserwacją, w tym trzy sta-
lowe wanny, w których zanurzane są części konstruk-
cyjne wraków oczekujące na rozpoczęcie właściwego 
procesu konserwacji. Na kolejnym stanowisku – do 
wykonywania dokumentacji konserwatorskiej – obej-
rzymy proces mierzenia i ważenia zabytków.

W CKWS funkcjonują warsztaty kowalsko-ślusar-
ski oraz stolarsko-szkutniczy. Umożliwia to przygoto-
wywanie rekonstrukcji wraków, tj. wyginanie, dogi-
nanie elementów stelaży do kształtu rekonstruowanej 
łodzi, przygotowywanie nitów o historycznym kształ-
cie (np. okuć do wózków działowych), a w warsztacie 
szkutnika – rekonstrukcje łodzi. 

Zespół stanowisk uzupełnia ciekawe stanowisko 
„Badania podwodne z ROV” (ROV – zdalnie sterowa-
ny pojazd podwodny), gdzie w dużym akwarium wypo-
sażonym w elementy drewniane i metalowe, zwiedza-
jący – mogą kierować modelami robota podwodnego 
(ROV) wyposażonymi w manipulator i kamery.

Dnia 18 lipca 2016 roku podróżnik Marcin Gie-
nieczko przekazał do zbiorów Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku certyfikat, potwierdzający 
ustanowienie przez niego rekordu Guinnessa (Certi-
ficate Guinness World Records) za najdłuższą samot-
ną podróż Amazonką w canoe na trasie liczącej 5573 
km, od Atalya (Peru) do Belém (Brazylia) w dniach 
4 czerwca – 1 września 2015 roku. Wyprawa była 
dedykowana pacjentom Pomorskiego Hospicjum dla 
Dzieci. Canoe, w którym podróżnik ustanowił rekord, 
w grudniu 2015 roku trafiło do zbiorów Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku i obecnie jest częścią 
ekspozycji CKWS w Tczewie.

Projekt „Centrum Konserwacji Wraków Statków 
wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie” zrealizowany 
został w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego”. Wsparcia udzielono z fundu-
szy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Cał-
kowity koszt projektu wyniósł 22 mln zł. Zadanie reali-
zowano w partnerstwie polsko- norweskim z Norweskim 
Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kul-
tury w Oslo.

Sala Ekspozycyjna      
fot. Dariusz Kula
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GRZEGORZ PIOTROWSKI

Podróże w wyobraźni:
linia kolejowa Starogard – Tczew

Otwarcie linii: 06.08.1852 Bydgoszcz – Tczew – Gdańsk 162 km; 16.01.1871 Tczew – Starogard 25 km

Ta podróż miała miejsce 4 maja 2007 roku. 
Szlak ze Starogardu do Tczewa wydaje się 
krótki i dosyć monotonny. Ale myliłby się ten, 

kto sądzi, że nie ma tu o czym myśleć. Pociąg wyświe-
tla różne historie, zafascynować może też na tej trasie 
przyroda. Na peronie w Starogardzie Gdańskim mo-
żemy podziwiać wątpliwej urody przejścia podziem-
ne i zaniedbany dworzec. Ale ta stacja znajdowała się 
przecież na pruskiej Kolei Wschodniej. Legendarna 
Ostbahn łączyła dwie niemieckie metropolie: Berlin 
i Królewiec, a więc symbolicznie Zachód i Wschód. 
Obecnie po wschodniej stronie starogardzkiej stacji 
majaczy wiadukt trasy gdańskiej. Po stronie zachod-
niej widać zabudowania słynnej fabryki wódek Winc-
kelhausena (Polmos) i przejazd drogowy w stronę 
Skarszew. 

Pociąg przyjeżdża od strony Chojnic. Wysiada-
ją z niego tłumy pasażerów, a zwłaszcza młodzieży 
– wszak dziś mamy pierwszy dzień matur. Skład jest 
zwyczajny na tej trasie, czyli żółto-niebieski piętrus. 
Jako „Tur” latem dociera bezpośrednio na Hel, a od 
Gdyni nie da się do wagonów wetknąć nawet szpilki. 
Teraz jednak możemy rozkoszować się jazdą z głową 
w oknie. A warto ją wystawić, ponieważ na sąsiednim 
peronie stoi prawdziwy rarytas – gagarin z wagonem 

typu 112 A, niegdyś kursującym do Skórcza i Skar-
szew. Obydwie linie jeszcze istnieją, ale ruch na nich 
zamarł.

Wyjeżdżamy o 11.54. Po lewej mijamy magazy-
ny i wiaty, po północnej stronie sterczy „marsjańska” 
wieża z betonu. Widać też zakład niegdyś produkujący 
meble okrętowe (FAMOS), za wiaduktem odchodzi 
w prawo linia do Skórcza przez niewielki most nad 
Wierzycą i rozbieraną już stację Starogard Gdański 
Przedmieście.

Już za miastem po prawej i lewej stronie rozciągają 
się łąki oraz podmokłe tereny bagna, które miejscowi 
nazywają Kochanką. Po chwili z obu stron otaczają 
nas krwawe lasy szpęgawskie, w których hitlerowcy 
zamordowali tysiące Polaków. Gdzieś po lewej stro-
nie znajduje się też jezioro zwane od kilku wieków 
„Jamertale”. Legenda mówi, że samobójczą śmierć 
w jego falach wybrali gnębieni przez Krzyżaków chło-
pi. Nic dziwnego, że ten piękny las mieszany z oka-
załymi dębami, bukami i sosnami jesiennymi nocami 
nawiedzają smutne duchy. 

Jedziemy wciąż pomiędzy drzewami. Zaskoczy 
nas stary wiadukt betonowy, wiszący nad torem. 
Obiekt wygląda jakby przypadkiem zgubił go tu po-
spiesznie jadący XIX wiek. Po chwili znajdziemy się 
na nasypie i zobaczymy poniżej po prawej domy – to Starogardzki dworzec

Rarytas
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znak, że już wjeżdżamy do Szpęgawska. Dworzec 
jest zrujnowany i opuszczony. Żeby nie młodzieniec 
z psem, pozbawiony byłby życia. Stacja leży po-
między niewidocznymi jeziorami. Szpęgawskie na 
południu strumieniem przepływa do Zduńskiego na 
północy, z którego wypływa rzeka Szpęgawa, wpły-
wająca do jezior Rokickich i Motławy. Gdyby więc 
powierzyć się wiatrowi i falom, za kilka dni można 
by defilować pod gdańskim Żurawiem. Za Szpęgaw-
skiem ciągną się pola. Szosa do Tczewa towarzyszy 
nam po prawej i można oddać się klasycznej zabawie, 
polegającej na robieniu zakładów: co będzie szyb-
sze? Pociąg czy samochody na drodze? W okolicy 
Zabagna mignie nam typowy na tej XIX-wiecznej li-
nii posterunek dróżnika, umiejscowiony na sztucznie 
usypanym wzniesieniu, a w oddali po prawej zama-
jaczy kępa lasu. Warto jeszcze zarejestrować piękny 
piętrowy dom kolejowy, wyrastający czerwoną pira-
midą z pofałdowanych pól. 

Od lewej pod tor podpełza las brzozowy, przekra-
czamy asfaltowy przejazd. To właśnie tutaj, na wyso-
kim nasypie tuż przed stacją Swarożyn w noc Walpur-
gii w roku 1925 wydarzyła się jedna z największych 
w Polsce katastrof kolejowych. Nieznani sprawcy 
rozkręcili fragment szyn, co spowodowało wykoleje-
nie się ekspresu jadącego z Prus Wschodnich do Ber-
lina. Ponieważ większość z 25 ofiar stanowili obywa-
tele Niemiec, na miejsce wypadku oprócz śledczych 
z Torunia przyjechał konsul Republiki Weimarskiej. 
W celu jak najszybszego wykrycia sprawców wicemi-
nister kolei wyznaczył dla tego, kto ich wskaże, na-
grodę w astronomicznej wówczas kwocie 50 tysięcy 
złotych, wkrótce dwukrotnie zwiększonej. 

Jednak do dzisiaj nie udało się sprawy wyjaśnić. 
Hipotezy mówią, że być może było to dzieło dywer-
santów niemieckich z terenu Wolnego Miasta Gdań-
ska, chcących skompromitować polskie „państwo 
sezonowe” na arenie międzynarodowej. Jeszcze inni 
podejrzewają zemstę zwolnionych z pracy polskich 
kolejarzy. Jedna z nowszych wersji zakłada, że kata-
strofę spowodowali dywersanci radzieccy, grasujący 
na Pomorzu. Zabicie kilkudziesięciu Niemców miało 
pogorszyć i tak już napięte stosunki Rzeczypospolitej 
z zachodnim sąsiadem, co było jednym z głównych 
celów sowieckiego wywiadu. Jednak katastrofa pod 
Swarożynem wciąż stanowi niewyjaśnioną tajemnicę.

A nam zaczynają towarzyszyć z lewej najpierw dwa, 
a później trzy zardzewiałe tory, z drugiej liczne domy, 
chyba kolejarzy – bo to dawny węzeł Swarożyn. Na 
dworcu z fantazyjnymi drewnianymi zdobieniami pra-
cuje jeszcze dyżurna ruchu. Poza tym warto zapamiętać 
szereg lip na peronie i zabytkowy budynek z przeszkloną 
werandą. Po chwili jazdy przez pola pociąg wtacza się 
w las. Rosochate dęby i niższe drzewka wkrótce ustępują 
miejsca wodzie. W okolicy rzeczka Szpęgawa przepływa 
po lewej przez malowniczy ciąg jezior rokicko-lubiszew-
skich, nad którymi w ciągu dziejów rozegrało się kilka 
krwawych bitew. W XVI wieku wojska polskie króla 
Stefana Batorego rozgromiły tu zaciężne oddziały Gdań-
ska, który nie uznał wyboru monarchy i w kwietniu 1577 
roku wokół grobli zginęło ponad 4 tysiące gdańszczan. 
W sierpniu 1627 roku walczyli w tym miejscu Szwedzi 
i Polacy. Sądzę, że można by w pobliżu urządzić wysta-
wę muzealną, podobną do tej, którą niedawno spreparo-
wano na polu bitwy wojny trzydziestoletniej pod Lűtzen 
(1632). Z pobojowiska wydobyto wielką bryłę ziemi, 
pełną szkieletów poległych i umieszczono ją w trójwy-
miarowej szklanej gablocie w muzeum w Halle. Instala-
cja otrzymała tytuł „Po czyich kościach stąpamy”. Nader 
wymownie ukazuje koszmar wojny.

Na północnym brzegu jezior widać zabudowa-
nia Lubiszewa, dziś niepozornej wsi, niegdyś razem 
z Tczewem stolicy jednego z pomorskich księstw, 
a potem siedziby rycerskiego Zakonu Joannitów. Dzię-
ki nim (a potem Krzyżakom) Kociewie wkroczyło na 
arenę dziejów w epoce wojen krzyżowych. 

Tymczasem po drugiej stronie toru zawisają nad 
nami wzgórza. Tak wjeżdżamy na stację Rokitki 
Tczewskie. Peron to tylko betonowe płyty, zaś po dru-
giej stronie skromny domek przycupnięty na skarpie 
(dziś – wystawa bielizny na lince). Dalej już tylko 
pola, market, osiedla nowych domów jakieś 500 me-

Dom kolejowy pod Swarożynem

Swarożyn, zawiadowca

KOLEJOWE REMINISCENCJE
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trów po lewej, przejazd ze szlabanem. Z lewej poja-
wia się drugi tor na nasypie (prowadzi do wielkich 
zakładów naprawczych w Zajączkowie), od czasu do 
czasu przebijają go betonowe przejazdy dla samocho-
dów. Mijamy mnóstwo ogródków działkowych, a po 
prawej wieżowce. Z kociewskich miast jedynie Tczew 
może się pochwalić takimi „drapaczami chmur” . Nie 
zatrzymujemy się na niegdysiejszych stacjach Tczew 
Suchostrzygi i Malinowo. Przybywa torowisk z lewej, 
po prawej miga nastawnia, po lewej szereg majesta-
tycznych domów kolejowych i za chwilę jesteśmy już 
w Tczewie. Podziwiamy nowe, zadaszone wejścia nad 
schodami do pasażu, zabytkową lokomotywę przy 
posterunku Straży Ochrony Kolei, rejestrujemy wzro-
kiem wysoką modernistyczną wieżę ciśnień (przypo-
mina marsjański statek kosmiczny z „Wojny światów”) 
i przez niezbyt piękny, kubistyczny dworzec wkracza-
my do miasta, które narodziło się w nowoczesnym 
kształcie dzięki Świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. 

Idąc w stronę nieodległych mostów nad Wisłą 
i starej zabudowy dworcowej raz jeszcze otrzemy się 
o historię, i to tę wielką, powszechną. Bowiem praw-
dopodobnie w Tczewie zaczęła się II wojna świato-
wa. Pierwszymi jej epizodami były nalot bombowców 
Ju-87 (Stukasów) na koszary 2. batalionu strzelców 
i nieudana akcja niemieckiego pociągu pancernego, któ-
rego załoga jadąc od strony Malborka próbowała pod-
stępem opanować most. Miało to miejsce około godz. 
4.24, dwadzieścia minut wcześniej od pierwszej salwy 
„Schleswiga - Holsteina” w kierunku Westerplatte.

Jak na tak krótką linię sporo mamy tu atrakcji 
i wątków do przemyślenia. Kiedyś można było nimi 
sycić się do woli, bowiem między dwoma miastami 
pretendującymi do rangi stolicy Kociewia pociągi kur-
sowały jedenaście razy dziennie. Gdy ktoś wreszcie 
skonstruuje wehikuł czasu, wypożyczymy go sobie na 
jeden taki dzień. 

 
 

Dworzec w Tczewie oraz zabytkowa lokomotywa
Wszystkie fot. autora
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Aby przybliżyć Czytelnikom poezję Mateusza 
Bruckiego przedrukowujemy dwa wiersze z tomiku 

Ćwierć wieku według Anny. Wyrazy i ekfrazy. 

Z potrzeby domu
„w ostatnim śnie cierpienia

jest dom rzeźbiony w słońcu”
Krzysztof Kamil Baczyński

poszukamy się
wzdłuż kieszeni jak po kropli poddasza
w której zachowamy skarby gdy nastąpi kurz

ale najpierw
spojrzymy w dziury dalekie od ideału i zgubimy
rzęsy na brzegu pościelisk zanurzonych w światła

światła są
zupełnie jak do ściany przyłóż mienią się
rozmowami które dopiero wschodzą i z każdym krokiem
skrzypią jak stopnie w doskonaleniu wierszy
o dywanach z połamanymi skrzydłami

tylko w nich
możemy mieć pewność że żaden groch nie wpadnie
w twarde oczy tapet a nasze języki staną się
bardziej drewniane od podłóg mebli i sufitu pod którego
sękami jest ogniskowo i dobrze

tylko tam nasze cienie
surowe jak początek marca
powoli bardzo powoli coś tam sobie rzeźbią

z tomu: Nie polecam nas bogom
Starogard Gdański 2010

Moja arkadia
arkadia 
mi się myśli

całe chmary pegazów 
strącają ze swych skrzydeł 
promienie świeżego słońca –
ziarnko po ziarnku

niebo ze śmiechu 
płaczące manną 
tęcze pachnące miodem 
i niagary mleka

ty i ja nadzy 
pod drzewem 
którego owoce jeść wolno

wkoło zwierzęta 
i jeszcze zaspany bóg 
w hamaku własnej brody 
pięknem piękno zapijający

już klucz białych 
kruków spieszy nad nami 
otworzyć bramy po wieczność

z tomu: Wpół do wiersza
Pelplin 2008



45KMR

Mateusz Brucki, skromny i sympatyczny, na-
uczyciel polonista, mimo młodego wieku 
jest niezwykle utalentowanym poetą. Ma na 

swym koncie cztery tomiki wierszy oraz liczne publi-
kacje w almanachach pokonkursowych oraz w prasie 
literackiej, m. in. w „Akancie”, „Zdroju” czy „Topo-
sie”. Ostatni tomik zatytułowany Ćwierć wieku według 
Anny. Wyrazy i ekfrazy ukazał się na początku maja 
tego roku. Utwory w nim zawarte są kontynuacją tego, 
co stanowi o wyjątkowości poezji autora. A znakiem 
rozpoznawczym twórczości Bruckiego są oryginalne 
metafory, dość skomplikowane konstrukcje językowe, 
tworzone często przez rozbicie frazeologizmów oraz 
wyczulenie na warstwę brzmieniową słów i melodię 
wiersza. Znać w tych zabiegach intensywne poszuki-
wania nowych znaczeń, by z jednej strony odzwiercie-
dlić swoisty i niepowtarzalny sposób doświadczania 
rzeczywistości przez artystę, z drugiej zaś – zmusić 
czytelnika do wybrnięcia ze schematów i rutynowego, 
płaskiego postrzegania i analizowania własnych, a jed-
nocześnie uniwersalnych ludzkich doświadczeń.

Wiersze zawarte w tomiku Ćwierć wieku według 
Anny to – jak głosi podtytuł, wyrazy i ekfrazy dotyczą-
ce różnej tematyki. Ekfrazy, czyli literackie interpre-
tacje obrazów, są nie tylko subiektywną konsekwen-
cją obcowania ze sztuką, ale zostały ściśle połączone 
z osobami znanymi i bliskimi poecie (Maja ubrana, 
Pijąca absynt). I tu wkraczamy w kolejne obszary te-
matyczne poezji Mateusza Bruckiego. Wyraźnie wi-
dać, że czerpie on inspiracje z najbliższego otocze-
nia, a zatem odnajdziemy w jego wierszach np. znane 
krajobrazy (Poeta bez serca tonie w akwareli), które 

zyskały w oczach poety, gdyż były tłem wydarzeń 
i spotkań z ważnymi dla niego osobami. To najbliż-
szym zadedykował te osobiste refleksje, dotykające 
więzi z nimi (Oswajanie, Landszaft). Brucki wybiega 
też z tak czytelnych i osobistych rozważań w kierunku 
tematów religijnych, historycznych, aksjologicznych 
i egzystencjalnych, wchodząc w dialog z twórczością 
największych poetów, np. Tetmajera, Herberta czy 
Wojaczka (Antykolęda, Guernika, Portret Arnolfinich, 
Trójkąt Bermudzki).

Warto dodać, że Ćwierć wieku według Anny, to 
nie tylko wiersze, ale też wysmakowana forma edy-
torska, która współtworzy niepowtarzalny charakter 
tego zbioru. Jest on drugim tomikiem, który powstał 
we współpracy z Fundacją OKO-LICE KULTURY. 
Pierwszy, czyli Wybrane, ukazał się w ramach stypen-
dium przyznanego przez fundację. 

Skoro forma wyjątkowa, to nie dziwi, że i promocja 
tomiku wierszy Mateusza Bruckiego przybrała orygi-
nalną postać, a zaczęło się wszystko 10 czerwca 2016 
roku od wieczoru poetyckiego, który zorganizowali 
przyjaciele poety z Kuźni Brackiej w Starogardzkim 
Centrum Kultury. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ 
Brucki związany jest z Teatrem Kuźnia Bracka od jego 
założenia. To tam zdobywał recytatorskie szlify. 

Nie było to typowe spotkanie autora z czytelnikami, 
podczas którego ciężar wystąpienia i prezentacji spo-
czywa na twórcy. Wieczór poprowadził Ireneusz Cie-
cholewski, jeden z założycieli Stowarzyszenia Działań 
Teatralnych, w ramach którego istnieje Kuźnia Brac-
ka. Błyskotliwie i z humorem przedstawił publiczności 
głównego bohatera programu, a prezentowany wize-
runek artysty współtworzyły jego wiersze recytowa-
ne przez przyjaciół z Kuźni oraz ulubione piosenki 
poetyckie wykonywane przy akompaniamencie m.in. 
Radosława Ciecholewskiego, drugiego z założycieli 
teatru. Szczególne wrażenie zrobił występ brata poety, 
Szymona Bruckiego. Wyrecytował on wiersz Mate-
usza dedykowany sobie pt. Landszaft oraz zaśpiewał 
Pijącą absynt z tego samego zbioru do skomponowa-
nej przez siebie muzyki.

Artystyczną część wieczoru zakończyły osobiste 
podziękowania poety skierowane do rodziny, przy-
jaciół oraz osób, które przyczyniły się do powstania 
tomiku. Podczas nieoficjalnej części spotkania pu-
bliczność, zachęcona artystyczną prezentacją wier-
szy, mogła nabyć książkę z dedykacją autora lub przy 
lampce wina z nim porozmawiać.

Spotkanie było bardzo klimatyczne, oryginalne i na 
długo zapadające w pamięć, tak jak wiersze z tomiku 
Ćwierć wieku według Anny Mateusza Bruckiego.

       
   

BEATA GRABAN

O Mateusza Bruckiego 
najnowszym poezjowaniu

Mateusz Brucki podczas wieczoru autorskiego
fot. ze zbiorów Fundacji OKO-LICE KULTURY 
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Gadki Rozaliji
Ballada ło mojim sómsiedzie, co ja go 

mnianuja swojim manżam!

Żam je byrajt wszitko łó nim napisać! Ja łusz łó nim ras psisałóm, że 
zez nim mnie sia lepsi mnyszka niysz zez tó sómsiatkó, co to pjyrwu 
kele mnie mniyszkała! Ale zó wi zó  musza eszcze ras łó nim napsisać, 

bo je wart grzechu (to ma bić szpas – żart). Jak łón dóma ma ajgen, to żadna 
baba ani żaba tak nima! Wszitko sia śni(lśni). Ja dó niego wremja ot wremeni, 
(tj.łot czasu do czasu) tysz jida! Jak żam ras wparowała, ji zaczanóm wirzucać 
kwsiati – co to je mówja! Łotdichać nie jidzie, czi to je załón, czi łogrót(d)? 
Mniech kwsiatóf był ruk cuk pełan a reszta łón winiós na koritasz, ji zara sia 
zrobjyło widni. Ale jak Łón pszilyzie dó mnie,to durcham coś łu mnie mu sia 
nie wjidzi! Razu jednego gada: „Ja móm dobre łucho, ji czuja, że Twoje radjo 
licho graje! A ja na to, jak ja wezna mnietłi, to Tobje sia łodechce durcham 
kritikejszen wew moji chałupie. Niech kożdi piluje swojego, bo to są moje 
malpi, ji mój cyrk!

Ale jak sia co popsuje tedi pyrgóm do niego ji wrzeszcza – ratuj! Łón je 
taki alesmacher, że wszitko naszikuje tak, że to ma anóg! Tego radja równak 
mu sia nie łudało postawjyć na nogi!

Łón ma łu sia radjóf na wjykszu ze sztyri, a póno pot łóżkam eszcze dwa, 
ano że to są antyki. Jak mówjyłóm, że ma wirzucić, to sia szurszolył, że żadnó 
mniaró! A jile ma skorupóf  ji triglóf. Zawdy  je byrajt jak mu każa lyżć po 
zakupi, ale ja żam nie je namolna. Wjele razi dzwonia do niego pjantro wiżi: 
– Dziś masz wolne (łot zakupów znaczi), a łón sia pita? – Płatni urlop, czi bez-
płatni? Tedi je śmniych! Czansto gansto łón mnie psziwlecze różne statki np.: 
warząchew, szumowniczka, sitko, dekel ji jinsze! Jak wjidać na załónczónim 
łobrasku, że je pszidatni, skrantni, ji ma poczucie humoru! Co sia człowiek 
pszi nim nachychra, to je jego! Ale najważniejsze je to, że łón tyle nie gagni, 
co ta wspomniana sómsiatka! Mómi gambi, żebi nimi sznarować, ale wszitko 
do mniarku, bo co za wjele to niyzdrowo! Jak łón dó mnie wpaduje, to mnie 
pszinosi jaki dobri żyr, ji rzecze: „Dziabnij se trocha, ji gnij dali!”. Bo musi-
ta wjedziyć, że ja żam je śpjóca królewna! Ale jidzma dali. Jak ja móm mu 
napsisane karteluszek co łón  ma mnie wew składzie kupsiyć, to łón gada, że 
jidzie na wieś. Dawni to mi gadelim, że jidzim na wieś jak chcielim jiść na po-
dwórko, a uważta se, że łón eszcze durch chodzi na wieś (tj. do miasta). Podle 
drogi jak łón je na ti wsi, to spotikiwuje różne babi ji łóne mu opowjedują 
jak sia dzisiaj wispełi, dobrze czi licho! Nó zez tych  gatkóf tobi spuch jak 
feferkuch! Wew składzie  patrzi, a na spisie zamiast bananów só namalowane 
trzi luńti, bo ja czasto gasto zabacza jak sia co nazywa. Tedi łón sia pita tych 
za tómbacham, a to co ja mniał kupsiyć? A łóne wjedzó re el – banani mów-
jó! Tedi wew składze je śmniychu, a śmniychu! Pszindzie dodóm ji sia łapje 
za bebzón, ji gada: – Ale móm kałdun! Świat to widział mniyć taka postura! 
– A niy możesz wzióć jakych pylóf? – Ti mnie o pylach nie brzancz! Chyba 
wjysz jile ja jych móm! – Pylóf masz wjele, ale eszcze łazisz, ji zez babami 
szpasujesz (żartujesz)! A chodzisz taki wisztoperczóni, jaki ancug masz, jano 
Ci kapelusz wsadzić do kożucha . Wszitke łachi masz sztram na biglu, jak 
żółniyrze we wojsku!

Tedi łón gada, jak ja niy banda szpasował, to Ci nic do żyru nie psziniesa, 
ji pjardnim obidwa! Co prawda to niy grzych! 

Musim szanować jedan drugygo jak nóm Pan Buzek pszikazał!
To wóm wieści Rozalija, chtórna zez niejednygo pieca chlyp jadła!

  WASZA ROZALIJA
(Zyta Wejer)

 

Beła sobie wioska, chdzie 
na kóńcu mniaszkał 
bjydny gbur. Te, co gó 

zneli, Maciyj wołeli. Mniał 
mała chabyza ji marne za-
budowania. Bele jaka bróma 
i rozwalajóncy sia płot. Sła-
bygo kónia, stary pug, bróna, 
pużek ji kragla. Marny gbur, 
wszandzie same ruderajstwo. 
Nic mu sia nie łukładało. A ro-
bjył cały czas, nawet wew niy-
dziele. Nareszcie wjidział, że 
niydzielna praca w niwecz sia 
łobraca. Tedy, co niydziela cho-
dziył do kościoła. Na kolanach 
klanczał ji Boga prosiył ło bło-
gosławiaństwo i pómoc. Cały 
czas jano prosiył „Panie Boże 
kónik słabuchny, przydałby sia 
mocniyjszy, żeby ziamnia do-
brze załorać ji łuprawjić”. 

Pan Bóg gó wysłuchał, 
zaczano mu sia lepsi darzyć 
w łoborze ji na polu lepsi rosło. 
Tedy kupsiył se mocniyjszygo 
kónia a potam drugygo. Zara 
beło jinaczy, pole lepsi załora-
ne ji łuprawjóne. Maciyj zara 
prosiył dali: „Panie Boże, cha-
łupa stara ji za mała, nowa by-
łaby lepsza”. Pan błogosławjił 
mu, a ón wybudował se nowa, 
wjanksza chałupa. Jano co 
skóńczył budowa chałupy, zara 
w niydziela, prosiył Pana ło 
nowy płot. Tan stary łuż szpyt-
nie wyglóndał. Pan pómóg 
i postawjił se nowy płot. Maciyj 
znowu prosiył: „Panie Boże, 
kónie móm dobre, a śle stare, 
wóz stary, pug, bróna, pużek ji 
kragla wszytko liche”. Pan mu 
błogosławjił, a tan kolejno ku-
pał wszytko nowe. Sómsiady 
spoglóndeli, że mu sia tak da-
rzy. Maciyj na kolanach znowu 
prosiył „Panie Boże, tak mnia 
sia dobrze darzy, w łoborze 
wszytko sia fejn chowa ji mno-
ży, jano ta łobora jestaj stara ji 
za mała. Panie dopómóż mnia 
wystawjić nowa ji wjanksza”. 

EDWARD ODYA

Gbury
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Pan pomóg, a Maciyj wybudował nowa ji wjanksza 
łobora. Potam prosiył znowu „Panie Boże, stódółka 
jestaj stara ji za mała. Tera plóny móm wjanksze i ni 
moga wszytkygὸ pomnieścić. Byłoby dobrze mniyć 
nowa stódoła”. Pan mu błogosławjił, a Maciyj wybu-
dował nowa ji wjanksza stódoła. Nigdy za łodebrane 
łaski Bogu nie podziankował. Łumniał jano prosiyć. 

Tedy Maciyj przestał chodziyć do kościoła. Sóm-
siady łoglóndeli sia za niym w kościele. Zawdy bὸł!? 
Może tera jestaj chory? Nic podobnygo! Tan i ów wji-
dział gó, jak łaziył po łoborze. Potam w jedna niydziela 
dalszy sómsiad szed do kościoła. Wjidział Maciyja na 
łoborze i zawołał gó. Zara spytał „Do kościoła nie ji-
dziesz? Czy jezdeś chory?”. Maciyj: „Do kościoła? Po 
co?”. „Podziankować Bogu za łodebrane łaski” – gada 
sómsiad. Tedy Maciyj powjedział „Czy mnia Pan Bóg 
co dał? To co móm, to sóm żam zarobjył”. Sómsiad: 
„To ło co żeś Boga prosiył?”. Maciyj powtórzył „Pan 
Bóg mnia nic nie dał”. Wydawało mu sia, jak mniał 
wszytko co chciał, że pómoc Boga jestaj mu łuż niepo-
trzybna. Wjera zapómnył, że bez Boga jani do proga. 
Pewnie wcale nie wjedział, że bluźni ji kłamnie. 

Beła niydziela, niybo czyste, bez chmurki. Jano po 
łobjedzie pokazał sia mała chmurka. Jak łysnyło sia, 
zagrzmniało ji walnyło w Maciyja chlyw. Zara zrobjył 
sia taky łogań, że spaliył wszytko. Maciyj łostał bez 
chałupy, stódoły ji łobory. W jednym mómancie Ma-
ciyj wszytko straciył. Na nic zdała sia jygo móndrość! 
Pan Bóg dał i wzión. 

Tera możeta se rozważyć czy to bὸł przypadek, czy 
kara boska.

Drugy gbur mniaszkał w jinszy wiosce. Bὸł bo-
gaty, mniał duża chałupa, jano pole mniał za wioskὸ. 
Dobrze dbał ło gospodarka ji całe łobejście. Wszytko 
na czas i dokładnie zrobjył. Mniał tyż dwa mocne ji 
spokojne szkapy. Tak se spokojnie żył, do kościoła 
chodziył, nikomu nie wadziył. Kościół stojał w środź-
ku wioski, blisko drogi. Droga ta beła wybrukowana 
kamnianiami. Tedy wozy mnieli drewniane koła zez 
żelaznὸ łobranczὸ. Jak taky wóz sia toczył po tam bru-
ku, to dało mocky rumot. 

Po latach gburowju wew łepsie sia zmnianiyło ji 
przestał chodziyć do kościoła. Jano to niy beło eszcze 
take złe. Jygo wola. Tedy zaczón ludzióm dokuczać. 
Zawdy w niydziela, jak beło nabożeństwo, to jachał 
z gnojam na pole. Mocky rumot przeszkadzał ludzióm 

w modlitwie. Tygo beło łuż za wiela. Tedy chłopy z wio-
ski prosiyli gó, żeby w czasie nabożeństwa nie jeździył 
z tam gnojam. A łon jim na to: „To wy bandzieta mnia 
łuczyć, co ja móm robjyć. Sóm wjam!” Podśmnignył 
kónie ji pojachał. Tedy sia jano śmniał, że jim dożer. Po 
pewnym czasie sóm ksióndz proboszcz wylaz na droga 
i zaczón gó prosiyć, żeby w czasie nabożeństwa nie jeź-
dziył z tam gnojam. Tan rumot mocko przeszkadza lu-
dzióm w modlitwie. Tedy gbur mu łodpowjedział: „To 
ty, czarny kruku, tyż chcysz mnia łuczyć co móm robjyć? 
Sóm wjam!” Podśmnignył kónie ji pojachał. Mocko bὸł 
zadowolóny, że ksiandzu tyż wygarnół. Ji tak se jeź-
dziył dali. Zadowolóny, że może robjyć co chce. Nicht 
gó łuż ło nic nie prosiył. Jano ludziska delibroweli se, 
co sia stanyło? Gbur przy dobrych zmysłach naraz stał 
sia na ludziów tak dokuczliwy. Świadomnie ji celowo 
przeszkadzał w nabożaństwie, czy by gó złe łopanta-
ło? Dobrze wjedział, że robji ludzióm mocna krzywda. 
Chłopów nie posłuchał, ksiandza nie posłuchał i eszczy 
gó wyzwał. Czy Boga sia nie bojał? Z postampowania 
gbura wynikało, że dobry woli ni mniał. Z ludziami sia 
nie liczył, a krzywda ludzka dawała mu zadowolanie. 
Skónd sia brała ta złość na bjydnych ludzi? Za co sia 
mściył? Tygo ludzie ni mogli zrozumnić. 

Pewny niydzieli gbur jechał w nórmalnym czasie, 
jano tedy mniał na wozie sześćletniygo knapa. Jak 
jachał przy kościele, a beło to w czasie podniesiania, 
kónie sia spłoszyli. Gbur ni móg jych zatrzymać. Ga-
lopam lejcieli nałoślep, bez cała wioska, aż na kóń-
cu wioski wóz roztrzaskał sia na wielgym kamnianiu. 
Kónie pokalyczóne, jano jucha pryskała, lejcieli dali. 
Dopsiyru naleźli jich na polu. Skutek łuderzania bὸł 
taky, że knap lyżał zabjity, a gbur potłuczóny, zez 
złómanὸ rankὸ ji golaniὸ. Po tam wypadku jeszczy 
długo chorował. Tedy mniał czas na rozmyślanie, jaka 
beła przyczyna tygo wypadku? Co tak kónie spłoszy-
ło? Czamu tak mu sia przytrafsiło? Długo to dyrowa-
ło, że sia jako tako wykurował. Tedy łuż, jako krypel, 
w żadna niydziela zez gnojam nie jeździył. Nałuczka 
dostał dobra, że do śmniyrci jὸ pamniantał. Do ludzi 
stał sia znośny, jak przódzi beło. Nikómu łuż nie wa-
dziył, ani z krzywdy ludzki sia nie śmniał. Zara po wy-
padku ludzie lamantoweli, co sia stanyło? Nic złygo 
mu nie życzyli, jano powrotu do zdrowja. Doznany 
krzywdy uż mu nie wypomnineli. Późni jano se roz-
ważeli, czy to bὸł przypadek czy kara boska?

Słowniczek gwary:
chabyza –  licha chałupa
darzyć sia – dobrze się powodzić
dożryć – dokuczyć
dyrować – trwać
gbur – gospodarz, rolnik
golań – noga
jucha – krew
kragla – kultywator
krypel – kaleka
łobora –  pomieszczenie dla bydła lub podwórze
szkapy – konie
szpytnie – brzydko
śla – uprząż
wykurować sia – dojść do zdrowiafot. Andrzej Grzyb

GADKI PO NASZAMU
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LITERACKIE ŁAMY

MICHAŁ KOSMACZ

Zaczarowany most tczewski

Dawno, dawno temu, gdzieś bardzo, bardzo daleko znajdowała się malownicza kraina, której na-
zwa brzmiała Magiczny Tczew. Mieszkali tam bardzo zamożni ludzie, którym do życia na co dzień nic nie bra-
kowało. Posiadali najbardziej wytrzymałe domy, najlepsze ubrania i najsmaczniejsze jedzenie. Pomimo iż mieli 
to wszystko, w ich sercach często gościł smutek. Na skraju owej magicznej krainy płynęła błękitna rzeka Wisła. 
Położona pomiędzy dwoma skrawkami lądu: po jednym brzegu miała Magiczny Tczew, a po drugim Radosne Li-
sewo, którego mieszkańcy żyli w zupełnie odmienny sposób niż tczewianie. Nie opływali w dostatek, codziennie 
ciężko pracowali, a mimo to byli bardzo szczęśliwi, kochali się mocno i pomagali sobie nawzajem.

Te dwie niesamowicie różne krainy połączone były Mostem Tczewskim, który zbudowali mieszkańcy 
Radosnego Lisewa, by udawać się do pracy w Magicznym Tczewie. Również tczewianie mogli przybywać do 
ich skromnej krainy,  aby kupować najlepsze owoce i ubrania. Wszyscy korzystający z mostu musieli pamiętać 
jednak o pewnej zasadzie: musieli powrócić na swój teren przed zmierzchem. Jeśli noc została ich u sąsiadów, 
nigdy nie wracali już do swojego domu. I w taki oto sposób życie po obu stronach rzeki toczyło się na co dzień 
od świtu do wieczora. O moście, ze względu na obowiązującą regułę, mówiono, że jest zaczarowany, ponieważ 
potrafi zmienić na zawsze życie śmiałka, który zdecyduje się nie wrócić na noc na swój brzeg.

W Magicznym Tczewie mieszkał jego założyciel wraz z żoną i jedynym synem. To właśnie on wprowadził 
najważniejsze prawo swojej krainy: „najważniejsze nie jest to, czy jesteśmy szczęśliwi, ale czy niczego nam nie 
brakuje do życia”. Sam nie tylko nie tolerował ciężkiej pracy, ale nie lubił nawet patrzeć, jak wykonują ją inni. 
W związku z tym, za każdym razem, gdy potrzebował czegoś z Radosnego Lisewa, wysyłał po to syna. Ostrzegł go 
jednak, że cokolwiek by się nie wydarzyło, do zmierzchu musi wrócić do Magicznego Tczewa. Syn chętnie wybierał 
się na te wycieczki. Uważnie obserwował sąsiadów i z czasem zaczęło go  zastanawiać, jak to jest, że mieszkańcy 
krainy po drugiej stronie mostu, pomimo ciężkiej pracy na co dzień są dużo szczęśliwsi niż tczewianie mieszkający 
w krainie dostatku.

Pewnego dnia, kiedy obserwował jak ciężko, ale za to i radośnie pracują mieszkańcy Radosnego Lisewa, za-
gapił się i kiedy się zorientował, że już zaczyna zmierzchać, ruszył pospiesznie, aby wrócić na czas do swojej krainy. 
Pomimo wysiłku, nie zdążył. Oznaczało to, że już na zawsze będzie przynależał do Radosnego Lisewa, a więc jego 
dostatnio i leniwie płynące życie miało się od tego dnia całkowicie zmienić. Na początku był tym faktem bardzo za-
smucony, jednak szybko okazało się, że mieszkańcy Radosnego Lisewa chcieli mu pomóc. Przygarnęli go pod swój 
dach, nakarmili oraz nauczyli, jak ciężko pracować. Mijały dni, tygodnie, miesiące, a on miał coraz więcej przyjaciół 
i był coraz weselszy. Cieszyło go, że może czasami komuś pomóc, a w razie potrzeby i on może liczyć na wsparcie.

Tymczasem w Magicznym Tczewie rodzice zaginionego chłopaka rozpaczali po jego stracie. Ogarnął ich 
jeszcze większy smutek niż ten, który towarzyszył im dotąd. Nie mogli się pogodzić z losem, jaki spotkał ich syna. 
Założyciel Magicznego Tczewa postanowił więc, że pójdzie się rozmówić z władcą Radosnego Lisewa i ustali, za 
jaką cenę może odzyskać dawne życie syna. Zaproponował mu, że za swe dziecko odda cały swój majątek. Król 
Lisewa uśmiechnął się tylko i zaproponował tczewianinowi rozmowę z synem.

Kiedy ojciec dotarł do nowego domu syna, pospiesznie oznajmił mu, że niezależnie od tego, ile ze swojego 
bogactwa będzie musiał oddać, zrobi wszystko, aby ten mógł jeszcze dziś wrócić do domu. Zdziwiła go odpowiedź 
syna, który rzekł, żeby niczego nie płacił, ponieważ jest on szczęśliwy po tej stronie Wisły. Co prawda ciężko 
codziennie pracuje, ale wcale mu to nie przeszkadza, ponieważ tutaj w Radosnym Lisewie ma przyjaciół, którzy 
zawsze chętnie mu pomagają i to jest dla niego najważniejsze. Rozczarowany odpowiedzią syna ojciec pożegnał się, 
wrócił do Magicznego Tczewa i opowiedział wszystko żonie. Ta wówczas rzekła do niego: „Może i my powinniśmy 
zastanowić się nad tym, co jest dla nas w życiu najważniejsze?”.

Nazajutrz, zaraz po przebudzeniu, ojciec rzekł do żony: „Idziemy dziś odwiedzić naszego syna”. Spędzili 
z nim cały dzień, a kiedy zaczęło zmierzchać i syn ostrzegł ich, że to już czas na powrót, nie zareagowali. Wówczas 
ojciec wstał, przytulił syna i powiedział, że ich miejsce jest tam, gdzie jego, i że nie na bogactwie, ale na nim naj-
bardziej mu w życiu zależy.

Od tego czasu wszyscy żyli już razem w Radosnym Lisewie, a Most Tczewski naprawdę okazał się zacza-
rowany, bo pozwolił ludziom dostrzec to, co w życiu jest najważniejsze.

Prezentujemy Czytelnikom jedno z opowiadań zamieszczone w wyjątkowym e-booku „Przewod-
nik po Tczewie oczami dziecka”, który powstał dzięki współpracy dzieci, rodziców i pracowników 
Przedszkola nr 8 w Tczewie z Miejską Biblioteką Publiczną w Tczewie. Te niezwykłe opowieści, stwo-
rzone przez dzieci i ich rodziców, można przeczytać na stronie Przedszkola www.osiem.tczew.pl
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