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Z R E D A K C Y J N E G O BIURKA 

Nawoływania do wspólnego działania dla ogólnego dobra były już znane w przeszłości. 
Niekiedy przybierały rolę haseł, aktualnych do dzisiaj. By nie sięgać zbyt daleko, wystarczy 
przypomnieć programowy wręcz apel Pierwszego Wieszcza: „Razem młodzi przyjaciele! 
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele; Jednością silni..." itd. Również pozytywistyczne 
hasła „pracy organicznej" i „pracy u podstaw" zachęcały do wspólnego wysiłku . na rzecz 
ogółu. ,: 

Te, jak i późniejsze apele, nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty. Rzadko trafiały na 
podatny grunt. Najskuteczniejsze wyniki dawały w latach dla narodu trudnych, kiedy wspól
nota działań i myśli była ostatnią nadzieją na ocalenie, na oddalenie zagrożeń. Ż biegiem 
czasu, a szczególnie gdy byt bezpieczny otaczał już wszystkich, szczytne hasła zbiorowego 
postępowania szybko szły w zapomnienie. Sprzyjała temu często niekonsekwencja samych 
„nawoływaczy", którzy niechętnie stawali we wspólnych szeregach w działaniu o- „wszyst
kich cele". Natomiast hojnie korzystali ze „szczęścia wszystkiego" przydzielając sobie dary 
z ewentualnych rezultatów. A kiedy coś się nie powiodło, dawne hasła zastępowano nowy
mi — o zbiorowej odpowiedzialności. Przy tej okazji zapominano o wspólnej miarce. Wypeł
niano ją różnie, w zależności czym i dla kogo. Im wyżej zasług było więcej, a winy mniej. 
W dół odmierzano odwrotnie. Być może dlatego odezwy wyjęte wprost z Mickiewiczowskiej 
(My szybko się dewaluowały. Podróż wspólnym parowozem stawała się nieciekawa, ponie
waż jedni w pocie czoła, licząc na szybką i wygodniejszą jazdę, ciągle dokładali pod kocioł, 
a inni przekładali zwrotnice, kierując ów parowóz na własne tory, a nagromadzoną parę wy
puszczali przez gwizdek, oczywiście dla wiwatu. 

Na co dzień pozostały więc rzewne wspomnienia o przeszłości i podziw dla tych, którzy 
szybciej i lepiej potrafili kiedyś postawić dom. Co odważniejsi gromią tych, którzy bezmyśl
nie niszczą efekt czyjejś społecznej pracy, np. rozjeżdżając ciężkim sprzętem mozolnie uło
żone krawężniki. Między innymi w ten sposób po krótkotrwałej radości zapał zamieniał się 
w zniechęcenie. Takie przykłady lekceważenia cudzej, wspólnej pracy można wymieniać 
w nieskończoność. 

Jeżeli już tak jest, należy szukać nowych rozwiązań i form wspólnego działania! Próbą 
tego jest powołanie w Tczewie przy komitetach osiedlowych Rad Samorządowo-Dyrektor-
skich. Najkrócej można streścić, że ich zadaniem będzie wspólne szukanie możliwości dla 
pożytku ogółu, by wróciły zapał i radość z włożonego wysiłku. Ale te wspólne poszukiwania 
trzeba realizować razem, w każdym osiedlu, bloku, na każdym podwórku, w każdym zakła
dzie pracy. I jeszcze jedno: koniecznie trzeba zaangażować do owych działań również tych, 
którzy nie tak dawno niszczyli cudze. Warto przy tym pamiętać o rozczarowaniach, naszych 
dziadków i ojców; i wziąć pod uwagę własne. Chodzi o to, by z tych doświadczeń korzystali 
wszyscy. 

Bo jeżeli coś wspólnie, to tylko razem. 



JOZEF GOLICKI 

Na teranie Kociewia, podobnie jak w innych regio
nach Polski, na przestrzeni wieków nawarstwiały się 
różne rozwiązania urbanistyczne wsi. Wyróżnić tu 
można odmiany osadnictwa zwartego, luźnego i roz
proszonego. Wszystkie one w mniejszym lub więk
szym stopniu wpływały na ukształtowanie się okreś
lonych typów zagród. 

Wsie w kształcie wielodrożnicy, ulicówki i owalni-
cy1 powstałe w średniowieczu, bądź w okresie roz
woju folwarku pańszczyźnianego (XV—XVIII wiek) 
posiadały zwartą zabudowę wokół placu łub ulic 
oraz z góry narzucone schematy rozplanowania za
gród o dużym ich zagęszczaniu. Z biegiem lat, wraz 
ze wzrostem liczby ludności, zagęszczenie to zwięk
szało się — tworzono nowe gumna wśród już istnie
jących. 

Niektóre typy wsi umożliwiały większą swobodę w 
usytuowaniu budynków w zagrodzie. Charaktery
styczne to było dla osadnictwa późniejszego, w szcze
gólności tzw. holenderskiego trwającego do XVIII 
wieku (rzędówka). Obejścia rozmieszczano luźno, ale 
regularnie po obu stronach drogi, na gruntach w for
mie różnej wielkości pasów biegnących prostopadle 
do drogi (Mątwy, Stwolno, Lubień). 

Również sporą swobodę w rozplanowaniu z a g r o-
dy, mimo zwykle narzucanych wzorów, posiadały 
osady, przysiółki, wybudowania powstałe w związku 

z komasacją i parcelacją, jakie wystąpiły w ciągu 
XIX wieku oraz kolonizacją terenów leśnych. Ich 
zabudowę znamionował nieregularny układ gospo
darstw rozrzuconych często na sporej przestrzeni. 
Tej formie osadniczej sprzyjał polodowcowy krajo
braz Kociewia, urozmaicony licznymi wzniesieniami 
i dolinkami, w których dla zabezpieczenia przed wia
trem lokowano jedną lub kilka zagród. 

Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne podziały rodzin
ne, towarzyszące potęgującemu się zagęszczeniu lud
ności wsi, a także planowa akcja przebudowy wsi, 
w znacznym stopniu zamazały pierwotne założenia 
urbanistyczne osiedli tradycyjnych. Współczesne 
kształty wsi przedstawiają obraz dużego wymiesza
nia. 

Różnorodność odmian osadniczych nie pozwala dzi
siaj na wytyczenie wśród zabudowy wsi większych 
obszarów o jednolitym rozplanowaniu zagród. Wiado
mo jednak, że z pewnymi kształtami wsi związane są 
ustalone typy rozplanowania obejścia. W starych 
wsiach, istniejących po części już w okresie średnio
wiecza, najczęstsza była zagroda czworoboczna. Na 
nizinach, na gruntach piaszczystych u chłopów ma
łorolnych oraz na wybudowani ach starych wsi za
zwyczaj występowała zagroda rzędowa. W pasie nad
wiślańskim we wsiach z okresu osadnictwa holen
derskiego często trafiała się zagroda kątowa. 

Układy przestrzenne wsi kociewskich: 
a— owalnica, b— ulicówka, c— rządówka, d— wielo-
drożnica 
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W skład zagrody wchodziły (i wchodzą): dom mie
szkalny, pomieszczenia inwentarskie (stajnie, chlew, 
obora, rzadziej kurnik, owczarnia, gołębinik), pomie
szczenia na przechowywanie produktów rolnych (sto
doła, piwnica), szopa. Nazwą chlew, obora, stajnia 
lub szopa oznaczano często jeden wspólny obiekt dla 
wszystkich zwierząt. Obecnie w każdym niemal gos
podarstwie, w miejsce dawnej studni gromadzkiej 
służącej całej nieraz wsi, znajduje się studnia zloka
lizowana na podwórzu w pobliżu zabudowań. 

W zagrodzie czworobocznej chatę i budynki gospo
darcze ustawiano w mniej lub bardziej zwarty czwo
robok. Przy czym rozplanowanie, rozkład obejścia 
ulegał modyfikacjom, zależnie od położenia drogi, 
pól i wielkości gospodarstwa. Chatę stawiano zawsze 
przy drodze — do połowy XIX wieku prostopadle, 
to jest szczytem do drogi, później dłuższą ścianą 
równolegle do niej. Stodołę lokowano ku potom, prze
ważnie naprzeciw chałupy, tak a:by można było do 
niej wjechać z jednej strony od podwórza (np. ze 
zbożem), a z drugiej wyjechać w pole. Pomieszcze
nie inwentarskie i szopę sytuowano na pozostałych 
wolnych bokach. Czasami niektóre pomieszczenia in
wentarskie umieszczano pod wspólnym dachem z 
mieszkalnymi. Łączono również chlewy z szopami. 

W zagrodzie rzędowej, zwanej również szeregową, 
chatę, oborę (stajnię, chlew), stodołę budowano w 
jednym ciągu. Nierzadko tak, że pod wspólnym da
chem skupione były pomieszczenia inwentarskie, 
schowkowe i mieszkalne. Ten typ obejścia był charak
terystyczny dla małych gospodarstw. 

Stary typ, ale nie miejscowy, stanowiła zagroda 
kątowa. Chata była tu połączona w jedną całość z 
oborą i stodołą w ten sposób, że budynki gospo
darcze tworzyły kąt prosty w stosunku do chaty2. 

Niezależnie od panujących wzorów, rozmiary za
grody i jej zabudowę warunkowały wielkość oraz 
kierunek produkcji gospodarstwa chłopskiego. Obec
nie coraz częściej i wyraźniej uzależnione są od za
wodowej struktury rodziny. O typie tradycyjnej za
grody decydowała również kategoria społeczna użyt
kowników. Obejścia kmiece, posiadające obok domu 
mieszkalnego pomieszczenie dla komornika oraz peł
ny zestaw budynków gospodarczych, przybierały in
ne formy rozplanowania aniżeli gumna zagrodników 
i chałupników złożone ze skromnej chałuby i obiek
tów gospodarczych nieraz w formie niewielkich do
budówek8. 

Najbliższy zabudowie teren przeznaczano zazwyczaj 
na ogród warzywny lub kwiatowy. Całość zagrody 
otaczano często płotem sztachetowym lub chruścia-
nym z bramą wjazdową i osobną furtką wejściową. 
Przy czym ogrodzenie szczególnie starannie wykony
wano od strony drogi. 

Najbardziej monumentalnym wytworem tradycyj
nej kultury ludowej było b u d o w n i c t w o , na Ko-
ciewiu obejmujące głównie budynki mieszkalne i gos
podarcze. Pomijam tu wiejską architekturę przemy
słową (wiatraki, kuźnie, hamernie, suszarnie cegły) 
i sakralną (kościółki) z uwagi na jej reliktowe wy
stępowanie i brak cech typowo kociewskich. 

Charakter budownictwa ludowego zależał od szere
gu elementów. Wymienić tu można warunki przyrod
nicze (obfitość surowca drzewnego, spora ilość opa
dów i chłodny klimat) determinujące wielkość urzą
dzeń ogniowych, kształt, grubość ścian i pokrycia da
chu; czynniki społeczno-gospodarcze (tradycje prze-

Fragment chałupy zrębowo-słupowej w Osiecznej 
Fot. St. Zaczyński, 1986 r. 

kazywane z pokolenia na pokolenie, ogólny standard 
życia, rodzaj gospodarstwa) wyznaczające wielkość 
budynków, ich wygląd zewnętrzny, rozwiązania kon
strukcyjne i materiałowe, funkcje poszczególnych po
mieszczeń; czynniki polityczno-prawne (nakazy ad
ministracji pruskiej) wprowadzające nowe typy kon
strukcji np. szkieletową. 

Tradycyjne chałupy kociewskie były rozplanowa
ne na rzucie prostokąta. Do ich wznoszenia używa
no surowców naturalnych: drewna, kamienia, gliny, 
słomy, trzciny. Podmurówkę (fundament) wykonywa
no z nieobrobionego lub łupanego kamienia, w now
szych czasach także z cegły. Szczeliny między ka
mieniami wypełniano gliną lub ziemią, później za
prawą wapienną. 

Ściany chałup budowano w k o n s t r u k c j i 
w i e ń c o w e j (zrębowej, na węgieł) z ciosanych, 
głównie sosnowych, bali o grubości 16 cm. Zrąb zwy
kle składał się z 5—6 belek układanych jedna na 
drugiej. Poszczególne bale łączono za pomocą drew
nianych gwoździ w ten sposób, że na wystający 
gwóźdź dolnej belki wsuwano otwór wywiercony w 
górnej belce. Z czasem uodporniono nadwyrężone 
długie ściany zrębu przez pionowe belki, nakładane 
poprzecznie na zrąb i skręcane z nim żelaznymi śru
bami. W narożach (węgłach) wiązano bale na tzw. 
jaskółczy ogon (rybi ogon) lub obłap. Gdzieniegdzie 
węgły kryto- obustronnie pionowymi deskami. Szpary 
między balami zatykano na zewnątrz gliną, mchem 
lub zaprawą murarską. 

Chaty kociewskie budowano również w, nie wy
stępującej jednak szerzej, k o n s t r u k c j i s u m i-
,k o w o -ł ą t k o w e j (zrębowo-słupowej). Poziome 
belki zrębu (sumiki) związane na końcach wpusz-
czaso w pionowe wyżłobienie słupów (łątki) naroż
nych i pośrednich. W tej technice wznoszono budyn
ki wykorzystując drewno z rozebranej starej cha
łupy zrębowej. Często stawiano też budynki, stosu
jąc obie wyżej wymienione techniki — wieńcową i 
sumikowo-łątkową — łącząc krótkie bale w naro
żach chaty na węzeł, natomiast w płaszczyźnie ścian 
przy pomocy łątki. 

W XIX wieku na północno-zachodnim Koeiewiu 
przyjęła się chałupa o k o n s t r u k c j i s z k i e l e 
t o w e j . W budynkach wznoszonych przy wykorzysta
niu tej techniki oprócz drewna, z którego wykony
wano szkielet domu, używano gliny do wypełniania 
pól powstałych między krzyżującymi się elementami 
poziomymi i pionowymi. 
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lu upodobnienia chałupy do miejskiego domu, za
biegi te upowszechniły się. 

Zręby chałup wieńczyły oczepy (murłaty), na któ
rych wspierały się belki stropowe przerzucone nad 
pomieszczeniami. Belki stropowe stanowiły jedno
cześnie podstawę konstrukcji więżby dwuspadowego 
dachu. Opierano o nie krokwie zwane powszechnie 
kozłami. Każdą parę krokwi usztywniano na wyso
kości jednej trzeciej od szczytu poziomą beleczką 
zwaną kokoszką. Na krokwie przybijano poziome ła
ty. Na nich z kolei przymocowywano poszycie da
chu. Dachy kryto słomą, czasem trzciną (okolice je
zior) lub gontem (okolice leśne). Słomę i trzcinę 
przywiązywano do łat gałązkami jałowca lufo wik
liny, a później drutem. Grzbiet dachu wzmacniano 
obustronnie długimi żerdziami oraz snopeczakami sło
my. Szczyt chałupy wykonywano z pionowych de
sek nabijanych drewnianymi kołkami na szkielet 
utworzony z krokwi i poziomych beleczek. Szpary 
między deskami kryto listwami. 

Od XIX wieku następuje stopniowe przechodzenie 
na budownictwo ceglane. Ściany chałup stawia się z 
czerwonej palonej cegły, dachy kryje się dachówką. 

Na Kociewiu typowa była ongiś obok zwykłej cha
łupy zrębowej również chałupa zrębowa z podcie
nieni. Podcień wprowadzono do wiejskiego budowni
ctwa w XVIII wieku. Wzór zaczerpnięto z miejskich 
domów kupieckich. Rola podcienia polegała na za
bezpieczeniu przede wszystkim wejścia do wnętrza 
pomieszczenia przed niekorzystnymi wpływami at
mosferycznymi. Poza tym chodziło także o poszerze
nie przestrzeni użytkowej budynku, często dla po
trzeb wiejskiego rzemiosła. 

Longin Malicki4 wyróżnił trzy rodzaje chałup pod
cieniowych: chałupę z podcieniem szczytowym, peł
nym (tzw. wystawa) wspartym na trzech czterech 
słupach (Borzechowo, Osiek); chałupę z podcieniem 
szczytowym, narożnikowym, powstałym z częściowej 
zabudowy podcienia pełnego, wspartym na jednym 
lub dwu słupkach (Osiek, Piece, Zdrojno) i chałupę 
o płytkiej wnęce podcieniowej ulokowanej zazwy
czaj w środku ściany wzdłużnej budynku (Piece, Mi-
rotki, Lipinki). Wszystkie wyżej wymienione pod
cienie były ściśle związane z konstrukcją budowli. 

Na terenach nadwiślańskich, zamieszkałych w prze
szłości przez osadników holenderskich, stawiano do
my z obszernym podcieniem — podjazdem dobudo-

Fragment naroża (wegła) chałupy: 
a— zrębowej, b— zrębowo-słupowej 

Sporadycznie chatę budowano z nie wypalonej, lecz 
wysuszonej gliny, bądź z mieszanki gliny ze słomą, 
plewami lub wrzosem. Do wznoszenia ścian z tego 
materiału niezbędne były drewniane szalunki, które 
rozbierano po stwardnięciu gliny. 

W ścianach chałup pozostawiono kilka niewiel
kich otworów na okna. Zapobiegało to niepożąda
nym stratom ciepła. Ściany od wewnątrz początko
wo nie bielono, ani nie tynkowano. Z czasem, w ce-



Rzut poziomy chałupy z Borzechowa, wg. A. Stefa
nowicza 

wanym do ściany wzdłużnej budynku. Były to kon
strukcyjnie wyodrębnione podcienie, z własną więż-
bą dachową. 

Chaty kociewskie pierwotnie składały się z sieni 
(z kominem) i jednej izby lub sieni (z kominem), ko
mory i izby. Później pojawiły się chałupy dwu lub 
więcej izbowe, grupujące się wokół centralnie 
umieszczonego komina. 

Komin, wznoszony z surowej gliny formowanej na 
kształt cegieł, pełnił w chacie szereg istotnych funk
cji. W jego obszernym wnętrzu, w przyziemiu bu
dynku, umieszczano piec piekarski (chlebowy). „W 
jednej z jego ścian, przylegającej do izby mieszkal
nej była wymurowana wnęka, w której gotowano po
siłki. Ponadto do ściany komina przylegał piec og
rzewczy, który w późniejszym czasie, po usunięciu 
pieców chlebowych poza obręb budynków, opalany 
był z wnętrza szerokiego komina" 5 . 

W sieni wykonywano szereg ważnych prac w gos-

Pazdury, wg. L. Malickiego 

Otwory szczytowe, wg. W. Łęgi i L. Malickiego 

podarstwie rolnym, i domowym, przechowywano 
sprzęt, narzędzia, produkty żywnościowe. 

Izba początkowo pełniła funkcje kuchni, sypialni 
oraz pokoju gościnnego. Potem w wyniku przebu
dowy części przyziemnej komina, powstała kuchnia. 
Wraz z upływem czasu wnętrze chałupy uległo dal
szemu zróżnicowaniu. 

W drewnianych chałupach kociewskich z upodoba
niem zdobiono różne elementy zewnętrznego' wy
stroju architektonicznego. Dotyczyło to szczególnie 
domów zamożniejszych gospodarzy. Szczyty chat de
skowano we wzór romboidalny lub motyw odwróco
nej jodełki. W trójkącie szczytowym wykonywano 
również dekoracyjne — prostokątne, okrągłe, serco-
wate otwory prześwitowe. Nad szczytem, na skrzy
żowaniu wiatrownic, przymocowywano pionowo ster-
czyny — pazdury. Wycinano je z desek i nadawano 
różnorodne kształty. Wyróżnić wśród nich można for
my: geometryczne, roślinne, antropomorficzne, zoo-
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morficzne i heraldyczne. Najpospolitsze były sterczy-
ny geometryczne zakończone szpiczasto-, lancetowato 
lub strzałkowato. Lud wierzył w ich magiczną moc. 
Węgły w chałupach zrębowych kryto czasami ozdob
nie wyrzynanymi deskami. 

Walory plastyczne posiadały również okna, drzwi, 
ich obramowania oraz okiennice. Drzwi dzielono na 
kwatery wykładane ozdobnymi płycinami, bądź par-
kietowano według geometrycznych wzorów. Nadpro-
ża niekiedy profilowano lufo dekoracyjnie wycinano. 
W podobny sposób traktowano również opaski okien
ne (ościeżnice). Okiennice, czasami ujęte w ramy, 
dzielono na dwa pola płycinami. W górnej części 
wycinano wzierniki w kształcie serca, półksiężyca, 
trójliścia i inne. 

Dziś nie buduje się już tradycyjnych chat ko-

ciewskich. Można je jeszcze spotkać w południowo-
-zachodniej części Kociewia i w Kaszubskim Parku 
Etnograficznym we Wdzydzach (chaty ze Zdrojna i 
Bobowa). 

Budynki gospodarcze budowano z różnego mate
riału. Stajnie zazwyczaj murowano z kamieni. Obo
ry i chlewy lepiono z gliny, niekiedy murowano na 
klepisko (gliniane) służące do młócki cepami oraz 
sąsieki (po obu stronach klepiska) do składowania 
zboża. Do przechowywania siana używano niekiedy 
schronów z przesuwalnym dachem. Paszę dla koni 
i bydła składowano zwykle w specjalnych pomiesz
czeniach nad stajnią. 

Józef Golicki 

Rysunki wykonała: Regina Jeszke-Golicka 

Przypisy 

1 Wieś o zabudowie uszeregowanej wzdłuż kilku rozwi
dlających się nieregularnie dróg — to wielodrożnica (Bo
rzechowo, Pogódki, Zblewo). Ulicówka charakterystyczna 
jest dla wsi o zabudowie rozciągniętej w dwóch zwartych 
rzędach po obu stronach drogi oraz o chaotycznym ukła
dzie dróg bocznych (Piaseczno, Szczodrowo, Klonówka). Z 
kolei wieś owalnicowa składa się z dwu gęsto zabudowa
nych, łukowato wygiętych ulic, pomiędzy którymi znaj

duje się wolny plac, staw lub kościół (Lubiszewo, Tyma-
wa, Bzowo). 

2 Por. W. Łęga, okolice Świecia, Gdańsk 1960, s. 24—25. 
3 Por. M. Gładyszowa, Budownictwo, (w:) Etnografia Pol

ski. Przemiany kultury ludowej, t. I, część II, Wrocław 
1976, s. 287. 

4 L. Malicki, Kociewska sztuka ludowa, Gdańsk 1973, s. 12— 
—13. 

5 T. Sadowski, K. Szarejko, Chata za miastem na Ka
szubach i Kociewiu, Gdańsk 1978, s. 17. 

JAN MROZEK 
Publikowany tekst wspomnień uzyskał II nagrodę w kon
kursie zorganizowanym w 1985 roku przez Miejską Biblio
tekę Publiczną im. A. Skulteta w Tczewie i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Tczewskiej. Kolejne prace nagrodzone 
drukować będziemy w następnych numerach. „Wspomnie
nia z Tczewa" Stanisława Komorowskiego, które zdobyły 
I nagrodę, zostały opublikowane w 1986 roku w nr 1—2 
kwartalnika „Pomorze". W naszym „Magazynie" zostaną 
powtórzone w 1988 roku. 

Redakcja 

•Moi rodzice urodzili się w Pelplinie. Tam też uro
dziło się moich czterech braci. Ja przyszedłem na 
swat w 1910 roku, kiedy Pelplin jeszcze nie był 
miastem, a dużą wsią. Nie mówiło się wówczas „idę 
do miasta", a „idę do wsi". A że już od dziewięć
dziesięciu lat urzędował tu biskup1 i mieszkało wielu 
księży i kleryków, wydawało się, że Pelplin jest 
miastem. Nie było magistratu ani ratusza, był tylko 
urząd gminny, zwany „amtem". Jako dziecko nie 
odczuwałem, że żyjemy pod zaborem pruskim, po
nieważ w domu i na ulicy, mówiło się po polsku. 
Jedynie gdy do naszego mieszkania w sprawach urzę
dowych przychodził niemiecki policjant, to mówiono 
po niemiecku. Ja myślałem, że oni tak mówią, że
bym nie rozumiał o czym się mówi. W kościele 
ksiądz Bartkowski 2 kazania zawsze wygłaszał po- pol
sku. W Pelplinie wychodziła gazeta w języku pol
skim pod nazwą „Pielgrzym"3. Moi rodzice byli człon

kami Towarzystwa Ludowego, którego opiekunem był 
proboszcz z Wielkiego Garca, ksiądz Aleksander Kup-
czyńskr4. Towarzystwo Ludowe corocznie obchodziło 
rocznicę swego założenia, która zawsze przypadała 
w pierwszą niedzielę po dniu bitwy pod Grunwal
dem. Z tej okazji w lasku pana Sikorskiego, pod Ro-
żentalem, odbywały się koncerty orkiestry rodziny 
Sadowskich i różne inne atrakcje. Było to wielkie 
święto, podczas zabawy ludzie śpiewali polskie pieś
ni ludowe i patriotyczne, a tylko od czasu do czasu 
orkiestra zagrała jakiegoś niemieckiego marsza. Z po
czątkiem 1914 roku moi rodzice wyprowadzili się do 
wsi Kuchnia koło Wielkich Walichnów. Latem tego 
roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Ojciec zo
stał powołany do wojska i musiał walczyć za pru
skiego króla Wilhelma II. Odkąd moi bracia zaczęli 
uczęszczać do szkoły powszechnej, bliżej zetknąłem 
się w domu z językiem niemieckim. Szkoły były wte-
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dy wyłącznie niemieckie i uczono w nich tylko po 
niemiecku. Ponieważ rodzice byli Polakami, kupili 
polski elementarz toruński 5 i ojciec moich starszych 
braci zaczął w domu uczyć po polsku mówiąc: „Niech 
oni tam was uczą czytać po swojemu, ale wy jako 
dzieci polskie musicie umieć czytać po polsku". Mia
łem wtedy 4 lata i była to dla mnie pierwsza pol
ska książka. W Pelplinie w tym czasie istniały dwa 
przedszkola zwane przez nas „Ochronkami". Jedno 
przedszkole prowadziły siostry Wincentki; było to 
przedszkole polskie, ponieważ siostry uczyły w nim 
po polsku. W drugim przedszkolu uczono po nie
miecku. Uczęszczały do niego dzieci urzędników nie
mieckich i nielicznych tutejszych Niemców. W maju 
1915 roku cała nasza rodzina pojechała do Gniewa, 
do fotografa, żeby zrobić familijne zdjęcie, ponieważ 
ojciec chciał mieć naszą fotografię tam gdzieś na 
froncie. Potem starsi bracia pojechali do domu, a ja 
z matką pojechałem koleją do Tczewa, który w tym 
czasie nazywał się Dirschau, ale tylko oficjalnie, po
nieważ powszechnie używano nazwy polskiej. Byłem 
wtedy pierwszy raz w Tczewie. Na ulicach ludzie 
mówili i po polsku i po niemiecku. Na Starym Ryn
ku stał ratusz i kilka dużych budynków. Rosło też 
kilka drzew, zdaje się, że były to dęby. Na ulicach 
kręciło się sporo ludzi w niemieckich mundurach. J a k 
wyglądał ratusz, tego opisać nie umiem, ponieważ 
nie zwracałem wówczas na to uwagi. Gdy przyje
chaliśmy tu trzy lata później, w 1918 roku, ratusza 
ani budynków już nie było, rosły tylko dęby. Ra
tusz się spalił6. Później opowiadał mi naoczny świa
dek tego pożaru, Ksawery Tobieński, że jak ratusz 
się palił, to tak go gaszono żeby pożaru nie uga
sić. Ratowano tylko dokumenty. Po pożarze magi
strat przeniesiono do gmachu poklasztornego obok 
ówczesnego kościoła ewangelickiego (obecna Szkoła 
Muzyczna). Potem resztki ratusza rozebrano, plac 
wysypano żwirem. Na rynku odbywały się odtąd jar
marki i dwa razy w tygodniu targowiska. 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej moi 
rodzice przeprowadzili się do majątku Wola koło 
Pelplina. Wiosną 1919 roku do Pelplina wkroczył nie
miecki Grentzschutz, a to dlatego, że cała ludność do
magała się przyłączenia Pelplina do Polski. Żeby nie 
dopuścić do powstania, na wzór Wielkopolski, miej
scowi Niemcy na czele z niemieckimi kanonikami 
sprowadzili ów Grentzschutz do Pelplina. Ówczesny 
biskup Rosentreter7 też był Niemcem, ale był już w 
podeszłym wieku i mówił poprawnie po polsku. 

Ojciec, który wrócił już z wojny, w marcu 1919 
roku wstąpił do Ochrony Obywatelskiej, której za
daniem było pilnowanie porządku i chronienie lud
ności przed napadami różnych band, które się tu i 
ówdzie tworzyły. W tym czasie w Pelplinie nie było 
już niemieckiego policjanta, bo wyprowadził się do 
Niemiec. Nie było też władzy administracyjnej. Wła
dzę sprawował Grentzschutz i straż obywatelska, skła
dająca się z miejscowych ludzi. Mimo to okoliczne 
bandy działały bezkarnie, ponieważ należeli do nich 
także żołnierze Grentzschutzu. 

Po wakacjach gwiazdkowych nadal uczęszczałem do 
szkoły w Pelplinie. W tym czasie jeszcze uczono nas 
w języku niemieckim, tylko niektórzy nauczyciele, 
jak Stangenberg i Dziędzielski rozmawiali z nami 
po polsku za co ich rektor Hofman bardzo strofował 
mówiąc: „Jak dzieci mają się uczyć niemieckiego, je
żeli nauczyciele rozmawiają po polsku?". Latem 1919 
roku miejscowy „Pielgrzym" doniósł, że w Wersalu 
postanowiono, iż Pomorze razem z częścią Kaszub 
będzie należało do Polski. Gdy dowiedzieli się o tym 
niemieccy nauczyciele, tym dotkliwiej bili nas trzcin-
kami po palcach za polską mowę, krzyczeli, że „Tu 
jeszcze na razie są Niemcy". Przez cały 1919 rok w 
Pelplinie i okolicznych majątkach stacjonował Grentz
schutz. Na balkonach siedziby Pielgrzyma i hotelu 
„Pod Orłem" umieszczono karabiny maszynowe skie
rowane w stronę dworca oraz majątków Maciejowo 
i Pólko. 

Od stycznia 1920 roku polskie wojsko zaczęło przej
mować poszczególne miasta i wsie na Pomorzu. Do 
Pelplina Wojsko Polskie wkroczyło 28 stycznia. Po
przedniego dnia Grentzschutz opuścił Pelplin, żegna
ny przez nielicznych już Niemców, a jednocześnie pol
ska ludność zaczęła wywieszać biało-czerwone cho

rągwie i stawiać bramy triumfalne. 28 stycznia 1920 
roku był dla Pelplina i przyległych wiosek świętem 
narodowym. Nikt tego dnia nie pracował, każdy ubrał 
się odświętnie, a za wielki honor miał nosić w klapie 
białego orzełka. My, dziatwa, zgromadziliśmy się w 
naszej szkole. Każde dziecko miało chorągiewkę na 
kijku. Gdy czekaliśmy na wymarsz przyszedł pan 
rektor Hofman z dużą biało-czerwona chorągwią i po
wiedział po polsku, że to jest nasza chorągiew i że 
on już nie jest naszym rektorem. Powiedział również 
po polsku do widzenia i poszedł sobie. Po chwili zja
wił się sędziwy już pan Makowski, emerytowany nau
czyciel, który w latach 1878—1885 uczył moją Matkę 
i wyprowadził całą szkołę na ulicę, gdzie witaliśmy 
Wojsko Polskie. Tego dnia pogoda była mroźna i za
cinał lodowaty wiatr. Mimo to czekaliśmy aż wojsko 
przemaszerowało od strony Janiszewa przez Pelplin. 
Od torów kolejowych do rynku tworzyliśmy szpaler 
witających krzycząc wraz z dorosłymi: „Miech żyją 
nasi oswobodziciele! Witamy was kochani!". Na ryn
ku przedstawiciele wsi przywitali oficjalnie wojsko. 
Za przywitanie podziękował dowódca. W międzycza
sie przyniesiono gorącą wodę żeby muzykanci mogli 
rozmrozić swoje trąbki. Po chwili na pelplińskim ryn
ku orkiestra zagrała po raz pierwszy „Jeszcze Polska 
nie zginęła". Dorośli zaczęli ocierać łzy wzruszenia. 
Drugą zwrotkę hymnu śpiewali już wszyscy pelpli-
nianie. Uczyliśmy się tej pieśni jeszcze przed wkro
czeniem naszego wojska. Trochę tylko na inną me
lodię. Po hymnie odśpiewano także „Boże coś Pol
skę". Pelplinianie po uroczystości zapraszali żołnie
rzy do siebie na obiad, ale sprzeciwił się temu do
wódca mówiąc, że potem nie doliczyłby się swojego 
wojska. Postanowił, że wojsko zje obiad razem. Na
sze matki przyniosły żołnierzom upieczony na tę oka
zję placek, a nasi ojcowie „coś na rozgrzewkę". Do
wódca nie pozwolił jednak na zbyt obfity poczęstu
nek, tylko po dwa, jak mówili, „po jednym na 
każdą nogę". Jak już wspomniałem ludność udeko
rowała ulice, kupcy przystroili okna wystawowe. Naj-
okazalej udekorował swoje okno wystawowe droge-
rzysta pan Wydźgowski, który wystawił duży obraz 
przedstawiający Polskę wkraczającą przez bramę, któ
ra zwaliła się przygniatając trzech zaborców. 

Od tego dnia uczono nas w szkole po polsku, choć 
nie było jeszcze podręczników. Niektóre dzieci, tak 
jak ja, miały elementarz toruński, z którego uczyło 
się czytać po troje i więcej dzieci. Z nauczycieli po
zostali tylko panowie iStangengerg i Dzieńdzielski, in
ni wyemigrowali do Niemec. Pan Makowski został 
lektorem. Stopniowo przyjmował nowych nauczycieli 
przybywających z głębi kraju. W Pelplinie otwarto 
szkolę wy działową i preperandę 8, które kształciły no
we kadry urzędników i nauczycieli. 

Od 1 kwietnia 1920 roku rodzice moi zamieszkali 
w Małym Garcu, którego właścicielem był niemiecki 
Żyd, Ło-venthal. Latem tegoż roku właściciel zmarł, 
a jego syn Hans, który był artystą w Operze Berliń
skiej, sprzedał majątek Polakowi z Ameryki, Ceza
rowi Radzimińskiemu. Nowy właściciel zaprowadził 
„stosunki feudalne" — kazał ludziom pracować na
wet w niedzielę, a kto się temu sprzeciwiał z miej
sca zostawał bez pracy. Z tego powodu mój ojciec 
miał z nim częste scysje, bo jako mąż zaufania ZZ 
Robotników Rolnych i Leśnych9 musiał w wielu spra
wach interweniować. W 1922 roku miał miejsce na
wet dwudniowy strajk. Ponieważ ojciec, jak inni na
leżał do związku oraz N.P.R10, więc nowy pan dziedzic, 
jak się sam kazał tytuować, bał się go zwolnić z pra
cy. Jednak jedność robotników zaczęła się załamy
wać, ponieważ nowi ludzie, którzy przybyli z głębi 
Polski nie byli solidarni, postępowali tak jak pan 
dziedzic kazał. Pracowali nawet w święto Bożego 
Ciała, gdyż tego sobie życzył nowy właściciel. 

W 1923 roku rodzina nasza wyprowadziła się do 
Tczewa. Ojciec wynajął mieszkanie przy ulicy Podgór
nej 12. Była to jedna izba z komórką i kuchnią, któ
ra mieściła się w sieni, gdzie każdy lokator miał swój 
trzon kuchenny. Wynajmując mieszkanie ojciec mu
siał zawrzeć umowę, która uzależniała opłatę za to 
skromne mieszkanie od wzrostu ceny chleba. Pa
miętam, że dwukilogramowy bochenek chleba koszto
wał 4000 tysiące marek polskich1 1 i cena jego wzra
stała co tydzień i czasem częściej. Tczew w tym okre-
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się był jeszcze bardzo zniemczony. Gdy po kilku 
dniach poszedłem do szkoły, to okazało się, że dzieci 
w klasie na lekcjach odpowiadały po polsku, ale na 
boisku szkolnym lub na ulicy rozmawiały po niemiec
ku. Ja, chociaż też znałem niemiecki, mówiłem tylko 
po polsku. Z tego powodu niektórzy mówili na mnie 
„Rusek". Dlatego jednemu „dałem w papę". Inni się 
wówczas oburzyli, lecz ja im udowodniłem, że znam-
niemiecki lepiej od nich. Wtedy z kolei zdziwili się, 
dlaczego mówię po polsku. Takie w tym mieście było 
dziwne nastawienie, a miejscowi Niemcy byli z tego 
zadowoleni, gdyż twierdzili, że Tczew pozostał nie
miecki. Trzeba przyznać, że władze miejskie nie czy
niły wielkich starań, żeby miasto spolszczyć. Nad 
sklepami widniały jeszcze dwujęzyczne napisy, np. 
sklep kolonialny zwano Kolonialwaren, a obok na
pisu „Restauracja" wisiało „ R e s t a u r a n t " . W Tczewie 
czynne były dwie szkoły polskie i jedna niemiecka, 
a była nią szkoła z czerwonej cegły obok magistratu 
na Placu Grzegorza (obecnie plac Komuny Paryskiej). 
Również czynne były dwa gimnazja — Gimnazjum 
Męskie przy ul. Hallera (obecnie Szkoła Podstawowa 
nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte) oraz Gimnazjum 
Żeńskie przy ulicy 30 stycznia (obecny budynek Ze
społu Szkół Budowlanych przy ul. Dzierżyńskiego 1). 
W 1923 roku z inicjatywy Towarzystwa Kupców Sa
modzielnych otwarto Szkolę Handlową, której dy
rektorem był pan Semrau. Innych szkół zawodowych 
nie było. Dopiero w 1928 roku przy poparciu dy
rektora Szkoły Morskiej (kmdr inż. Antoniego Gar-
nuszewskiego — red.) otwarto Szkołę Rzemieślniczą. 
Pierwszym kierownikiem warsztatów był pan Schulc. 
Gdy 7 kwietnia 1923 roku sprowadziliśmy się do 
Tczewa, uczniowie Szkoły Morskiej byli w drodze 
do Brazylii, płynąc statkiem szkolnym „Lwów". 

W 1923 roku naliczyłem w Tczewie pięć hoteli! 
Grand Hotel mieścił się przy ul. Pocztowej (obecny 
Hotel Miejski przy ul. J. Dąbrowskiego), Hotel Dwor
cowy przy ul. Dworcowej (obecnie narożny budynek 
przy styku ulic 1 Maja i Obrońców Westerplatte). 
Hotel Berendt mieścił się też przy ulicy Dworcowej 
(obecnie ul. 1 Maja), a hotel pod nazwą „Warszawski 
Dwór" przy ul. Hallera (Obrońców Westerplatte) nr 
11. Wszystkie te hotele miały swoje zajazdy i staj
nie. Jedynie piąty, Hotel Centralny, przy Rynku (nad 
księgarnią „Domu Książki" — red.) nie miał zajazdu. 
Restauracji było aż dwadzieścia dziewięć. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się cztery kawiarnie — „Caffe 
Cristal" na Rynku, Kawiarnia „Unia" przy ul. Pocz
towej, „Zuch" przy ul. Podgórnej oraz „Caffe" przy 
ul. Mickiewicza. Chleb i wyroby cukiernicze wy
piekano i sprzedawano w piętnastu piekarniach. Na 
samej tylko ulicy Królewieckiej (obecnie ul. Chopina) 
było ich pięć, przy ul. Zamkowej dwie, przy ul. Wą
skiej trzy, przy ul. Podgórnej dwie, po tyleż także 
przy ulicach Mickiewicza, Pocztowej i przy Skar
szewskiej (obecnie ul. Wojska Polskiego), a przy ul. 
Gdańskiej i Mostowej prosperowało po jednym pie
karzu. Przy tej okazji warto także wspomnieć, że 
przy ul. Sobieskiego czynna była tczewska. Fabryka 
Chleba. Rzeźników nie było tak wielu, w 1923 roku 
naliczyłem ich dziewięciu. W dni targowe na rynek 
z powiatu tczewskiego, gniewskiego i starogardzkiego 
zjeżdżało się około 25 rzeźników, obstawiając cały 
rynek jatkami. 

W tym samym roku zaczęto układać szyny od placu 
obecnego targowiska przez ulice Skarszewską, Koper
nika i Hallera, po których transportowano ziemię pod 
nasyp dla torowiska prowadzącego do Wisły. Po uło
żeniu normalnych torów przystąpiono do zwożenia 
drewna, które następnie przeładowywano na barki 
wiślane i drogą wodną eksportowano za granicę. Han
dlem tym zajmowała się firma Kosowicza. Zwózki 
drewna i desek nie zaprzestano nawet zimą, ale gdy 
wiosną 1924 roku nadeszła wielka powódź, wezbrana 
woda zabrała znad Wisły całe zwiezione drewno i fir
ma zbankrutowała. 

Dwa lata później, gdy w Anglii wybuchł wielki 
strajk górników, a Anglicy zaczęli kupować polski 
węgiel, w Tczewie powstała spółka „Wisła-Bałtyk". 
Nad Wisłą ułożono jeszcze kilka dodatkowych torów 
kolejowych. Spółka zakupiła i wydzierżawiła kilka
naście barek i holowników morskich i tak zaczęto 
wozić polski węgiel do portów Danii, Norwegii, Szwe

cji, Finlandii. Przeładownia stała się początkiem por
tu morskiego w Tczewie. Początkowo węgieł łado
wano z wagonów taczkami na barki, potem zbudo
wano taśmociągi, którymi transportowano węgiel bez
pośrednio z wagonów na barki. Na jednej takiej bar
ce o nazwie „Bartek" pracował mój brat Edward. 
W firmie Kosowicza zatrudniony był aż do jej likwi
dacji, tj. do roku 1928. W tym roku port węglowy 
w Tczewie zlikwidowano, ponieważ przeładunkiem za
jął się już powstający port w Gdyni. Barki i holow
niki sprzedano, a port w Tczewie przestał istnieć13. 

W rejonie ulicy Wodnej powstała w tym czasie 
firma „Vistula". Był to punkt przeładunkowy drob
nicy, głównie towarów importowanych. Stąd pocho
dził m.in. transport ryżu dla łuszczarni Wicherta w 
Starogardzie, ziarna kakaowego dla fabryk czekolady 
w głębi kraju oraz. bawełny. Wszystko to było w 
Tczewie przeładowywane na mniejsze barki i drogą 
wodną transportowane w górę Wisły. Transport wod
ny był dużo tańszy od kolejowego, dlatego ruch na 
Wiśle był duży. Nawet cegielnie transportowały bar
kami cegłę. W tym także cegielnia w Knybawie. A 
tartak Wilkego kupował drewno od flisaków i już 
przetarte sprzedawał dalej za granicę. Po ostatniej 
wojnie tartak przejął związek inwalidów. Na po
czątku łat sześćdziesiątych tartak ten spłonął. 

W latach 1920 do 1929 w Tczewie zbudowano za
ledwie dwa budynki. Jeden przy obecnej ulicy Wa
ryńskiego, zbudowany przez Magistrat dla swoich 
urzędników, a drugi przy ulicy Gdańskiej należący 
do pana Paczkowskiego. Dopiero gdy władze miej
skie wyznaczyły działki budowlane, w 1930 roku 
ruszyło budownictwo prywatne. W ten sposób pow
stała ulica Bałdowska i cały teren na wschód od 
niej położony. Tak wytyczono ulicę Wybickiego i in
ne1 4. 

W 1929 roku Towarzystwo Czeladzi Katolickiej, w 
ogrodzie obok szpitala Joannitów (obecnie — Szpital 
Miejski — red.) zbudowało swój dom razem z salą 
i restauracją. Dzisiaj budynek jest siedzibą Komi
tetu Miejskiego PZPR. Dom Czeladzi zbudowano w 
ciągu dwóch lat ze składek członków, których było 
wówczas około 400. Równocześnie na Nowym Mieś
cie zaczęto budować nowy kościół pod wezwaniem 
Św. Józefa. Jego budowę rozpoczęto w 1920 roku, 
a ukończono w 1936 roku. Konsekracji kościoła do
konał w czerwcu ksiądz biskup Stanisław Okoniew
ski. 

Tczew dotychczas nie posiadał stadionu sportowego, 
więc władze miasta wyznaczyły pod jego budowę te
ren przy ulicy Bałdowskiej, w miejscu dawnej żwi
rowni. Doły i nierówności po wybiórce żwiru przez 
kilka lat wypełniano śmieciami (było to miejskie 
śmietnisko), potem zwożono tam ziemię i cały teren 
zniwelowano. Pracę tę wykonywali bezrobotni, do
rywczo zatrudniani przez Magistrat. Roboty prowa
dzono w miarę posiadanych funduszy bardzo niesy
stematycznie — dlatego budowa trwała pięć lat. 

Tczew, aż do wybuchu drugiej wojny światowej, 
miał na Wiśle swoje łazienki. Ich właścicielem był 
Niemiec, Gobert. Był to rodzaj pływającego basenu 
zbudowanego na czterech dużych pontonach. Na nich 
była ułożona drewniana platforma, na której znaj
dowały się kabiny służące do przebierania. Całość 
była otoczona galeryjką z poręczami. Dno basenu 
wyłożone było drewnianą podłogą zamocowaną do 
platformy pontonów i zabezpieczone kratownicą z bo
ków oraz przy wlocie i wylocie przepływającej wo
dy. Długość basenu wynosiła 50 m, a szerokość około 
12 m. Najgłębsze miejsce znajdowało się w miejscu 
wpływania wody i wynosiło około 3 m, a najpłyt-
sze w przeciwnym końcu, gdzie woda dzieciom się
gała do ramion. Dzieci szkolne, za drobną opłatą po
bieraną w szkołach, otrzymywały przepustki ważne 
na cały sezon. Dla pozostałych osób wstęp na basen 
wynosił 50 ' groszy. Wstęp upoważniał do korzystania 
z, kabiny, natomiast za wypożyczenie ręcznika obo
wiązywała odrębna opłata. Basen był ogrodzony li
nami i oznaczony pławami. W tym obrębie, strzeżo
nym przez ratownika, można było zażywać kąpieli 
bezpiecznie. Poza oznaczonym i niestrzeżonym tere
nem kąpiel była również dozwolona, lecz na własne 
ryzyko. 

Jedną z kulturalnych placówek w mieście była bi-
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blioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych. Wypoży
czalnia mieściła się na parterze kamienicy przy ul. 
Kościuszki 21, obok księgarni „Dziennika Tczewskie
go", później przemianowanego na „Goniec Pomor
ski"15. Bibliotekarzem w 1923 roku był starszy już pan 
Karpiński. Szczególnie był lubiany przez młodzież 
szkolną, której chętnie udzielał cennych rad czy
telniczych. Po nim funkcję bibliotekarza objęła wdo
wa po profesorze gimnazjum, pani Łucja Władyka. 
Pani Władyczyna prowadziła wypożyczalnię aż do 
wybuchu drugiej wojny. Towarzystwo Czytelni Lu
dowych spełniało bardzo pożyteczną rolę w krzewie
niu polskości, szczególnie w Tczewie, który był bar
dzo zniemczony. Za wypożyczenie książek biblioteka 
pobierała kilkugroszową opłatę, ale pani Władyczyna 
młodzieży robotniczej wypożyczała książki nawet bez
płatnie, pod warunkiem, że ich nie zniszczą i od
dadzą w terminie. Bibliotekarka była postacią cenio
ną i wszyscy otaczali ją ogólnym szacunkiem. Wi
działem ją jeszcze po wojnie, niestety nie wiem kiedy 
zmarła1 0. 

W 1936 roku, po ustąpieniu ze stanowiska bur
mistrza Stefana Wojczyńskiego", jego miejsce zajął 
człowiek wykształcony, energiczny, mgr Wiktor Ja-
galski18. Nowy burmistrz „wiedział co chce". Rozpo
czął od zmian w kadrze urzędniczej, która poprzednio 
nie zawsze spełniała swoje obowiązki. Potem zabrał 
się do porządków w mieście. Zaczęto od Starego Ryn
ku, który od 1934 roku nosił nazwę Placu Bronisława 
Pierackiego1 9 (obecnie Plac Wolności). Plac przeko
pano i wyłożono płytami. Na przylegających wokół 
jezdniach ułożono kostkę. Potem uporządkowano te
ren przy wieży ciśnień, gdzie założono ładny skwer. 
Jednocześnie zaprowadzono na ulicach nowoczesne 
oświetlenia, nawierzchnie wielu ulic zmodernizowano 
zamieniając „kociełiby" na kostkę. 

Kiedy na Pomorzu i Wybrzeżu zostały powołane 
Brygady Obrony Narodowej w Starogardzie pow
stał batalion ON obejmujący swoim zasięgiem po
wiat tczewski i starogardzki. Jego dowódcą został 
mjr Niemiec. W Starogardzie i w Tczewie stacjonowa
ły kompanie, natomiast w Pelplinie i w Gniewie 
ulokowano po jednym plutonie. 27 listopada 1937 ro
ku zostałem powołany do 2 kompanii Obrony Naro
dowej w Tczewie. Wezwanie otrzymało wówczas około 
150 rezerwistów. Tego dnia otrzymaliśmy wszyscy 
umundurowanie i cały ekwipunek za wyjątkiem bro
ni. Następnego dnia, w niedzielę 28 listopada, mie
liśmy składać przysięgę. Ponieważ wielu z nas skła
dało taką przysięgę już wcześniej w czynnej służbie 
wojskowej, pomaszerowaliśmy tylko do kościoła na 
mszę, a przysięgę złożyło jedynie kilku ochotników, 
którzy poprzednio w wojsku nie służyli. Potem co 
kilkanaście dni wzywano nas na ćwiczenia, a w lu
tym następnego roku, odbyły się trzydniowe mane
wry zimowe. Wziął w nich udział 2 pułk szwoleże
rów ze Starogardu, 2 batalion strzelców z Tczewa 
oraz nasz batalion Obrony Narodowej. Manewry od
bywały się na polach między Janiszewem a Pelpli
nem. Dla sprawdzenia naszej kondycji do Janiszewa 
i z powrotem do Tczewa, maszerowaliśmy polami, 
musieliśmy pokonywać rowy z wodą i inne prze
szkody terenowe. Podczas następnych ćwiczeń, a od
bywały się one w sobotę lub w niedzielę, uczono nas 
musztry żeby dobrze wypaść na defiladzie w dniu 
święta 3 Maja, która odbyła się w Starogardzie. De
filada ta dla tczewskiej kompanii wypadła dobrze, 
ponieważ nasz równy krok wybijany o starogardzki 
bruk zmusił orkiestrę szwoleżerów do zmiany taktu 
i dostosowania się do naszego marszu. Dowódca na
szej kompanii, kpt. Płodowski otrzymał za to gra
tulacje od pułkownika odbierającego defiladę. Na
stępne soboty lub niedziele upłynęły również na ćwi
czeniach musztry do defilady na nową uroczystość, 
którą przygotowywano tym razem w Toruniu. Ba
talion Obrony Narodowej wyjechał z Tczewa w świę
to Bożego Ciała po południu i wieczorem dotarł do 
Torunia. Z braku miejsca pod dachem, nocowaliśmy 
na placu koszarowym pod gołym niebem, bezpośred
nio na ziemi. Każdy z żołnierzy otrzymał dodatkowo 
po jednym kocu. Na szczęście przez te trzy dni nie 
padał deszcz. Na defiladę do Torunia zjechało się du
żo wojska: dwie brygady Obrony Narodowej — Po
morska i Kaszubska, kilka pułków piechoty oraz kil

ka samodzielnych batalionów strzelców, między in
nymi także 2 batalion strzelców z Tczewa. Przez dwa 
dni defilowaliśmy przed dowódcami naszych brygad 
i dowódcą Okręgu Korpusu. Trzeciego dnia, w nie
dzielę, odbyła się właściwa defilada, na którą przy
jechał marszałek Rydz-Śmigły z całą generalicją oraz 
kilku biskupów i wojewodów. Najpierw na toruń
skim lotnisku odbył się przegląd wojsk i msza po
lowa. Główna defilada odbyła się zaś na placu przed 
urzędem wojewódzkim odebrana przez marszałka Ry-
dza-Śmigłego. Wieczorem wróciliśmy pociągiem towa
rowym do Tczewa. 

W następną niedzielę, a była to ostatnia niedziela 
czerwca, Tczew oglądał "wielką uroczystość poświę
cenia sztandaru dla 2 batalionu strzelców. Z tej oka
zji znowu odbyła się defilada. Sztandar niósł „za
służony na polu chwały" i odznaczony krzyżem Vir
tuti Militari sierżant Pelc'0, który tego dnia został 
awansowany do stopnia chorążego. Wśród żołnierzy 
odnosiliśmy wrażenie, że cale przygotowania do woj
ny ograniczają się tylko do defilad, gdy tymczasem 
Hitler fabrykował czołgi. W sierpniu 1938 roku znowu 
powołano nas na ćwiczenia, tym razem na całe dwa 
tygodnie, do Grupy koło Grudziądza. Zgromadzone 
tam dwie brygady tylko dwukrotnie odbyły większe 
ćwiczenia, a resztę dni spędziły na ćwiczeniach mu
sztry marszowej. 

Nadszedł rok 1939 i coś w polityce zaczęto się psuć. 
24 marca całą kompanię Obrony Narodowej powoła
no do koszar. Przez kilka dni siedzieliśmy tam nic nie 
robiąc. Potem chodziliśmy drużynami na patrole nad 
tereny graniczne koło Miłobądza. Patrole pełniliśmy 
zawsze nocą. Inne drużyny pełniły wartę na peronach 
tczewskiego dworca, szczególnie na tych, gdzie prze
jeżdżały pociągi tranzytowe z Niemiec do Prus. W 
tym miesiącu także saperzy rozpoczęli zaminowywa-
nie mostów wiślanych. W koszarach trzymano nas 
do końca kwietnia, potem zwolniono do domu. W 
ciągu lata odbyły się tylko dwa ćwiczenia musztry. 

4 czerwca 1939 roku odbyła się w Tczewie druga 
uroczystość wojskowa. Było to wręczenie broni przez 
młodzież. Od pewnego czasu trwała propagandowa 
akcja dozbrajania wojska przez społeczeństwo. W od
powiedzi na ten apel Katolickie Stowarzyszenie Mło
dzieży Męskiej powiatu tczewskiego zebrało pienią
dze i zakupiło dwadzieścia karabinów. Z tej okazji 
odprawiono na rynku mszę celebrowaną przez księ
dza kanonika Kupczyńskiego. Ołtarz połowy ustawio
no przed sklepem pana Maciejev/skiego. Ksiądz ka
nonik wygłosił także kazanie, z którego wynikało, że 
święcić broń, która ma służyć obronie ojczyzny jest 
rzeczą chwalebną. W czasie tej uroczystości zakupiona 
przez młodzież broń została poświęcona i przekaza
na wojsku. Miałem nawet zdjęcie z tej uroczystości, 
ale moja Matka w obawie przed represjami hitle
rowców zdjęcie to spaliła. 

W pierwszych dniach lipca 1939 roku odbył się w 
Tczewie zjazd śpiewaczy Okręgu Tczewsko-Starogar-
dzkiego. Uczestniczyły w nim także polskie chóry 
z Gdańska owacyjnie witane przez społeczeństwo. 

W ostatnią niedzielę lipca pojechałem do Gdańska 
w odwiedziny do mojego brata, który pracował w 
Polskim Inspektoracie Celnym. Wieczorem, kiedy wy
szliśmy na przechadzkę po mieście, z przerażeniem 
stwierdziliśmy, że wszystkie koszary, szkoły i place 
wypełnione były niemieckim wojskem. Nawet armaty 
stały gotowe do wyjazdu. Zapytałem mego brata 
Franciszka, którędy to wszystko zwieziono do Gdań
ska i dlaczego Polacy na to pozwalają? Odpowiedział, 
że polskie władze ciągle powtarzają, że nie wolno 
drażnić Niemców. Dowiedziałem się też, że Niemcy 
zwożą broń nocami, najczęściej drogą wodną, i że 
polskich celników do tego nie dopuszczają. Wtedy 
zrozumiałem, że Polacy się Niemców boją i są wobec 
nich bezsilni. Wróciłem z Gdańska w złym nastroju. 

Pracowałem wówczas w cegielni „Malinowo". Pra
ca przebiegała normalnie, tylko od czasu do czasu 
•któryś z pracowników nie zjawiał się w pracy. Po
tem się okazało, że pracownicy ci uciekli do Wolnego 
Miasta Gdańska, gdyż otrzymali powołanie do woj
ska (?). W sierpniu zaczęto przebąkiwać o tym, że 
wojny chyba nie będzie, bo Hitler się przeląkł. A tu 
nagle, 24 sierpnia otrzymałem wezwanie do stawie
nia się w koszarach z pełnym ekwipunkiem. W mieś-
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Z uroczystości poświęcenia sztan
daru dla 2 batalionu strzelców na 
placu przed Szkołą Morską 

Z uroczystości poświęcenia broni odbytej na rynku tczewskim. 

cie powstało zamieszanie i wielki ruch. Gońcy ma
gistraccy roznosili powołania do wojska. Dworzec 
zapełnił się odjeżdżającymi do wojska i cywilami opu
szczającymi miasto. Pociągi zmierzały na wschód, do 
Kowla i Lubomia, miast przeznaczonych dla ucieki
nierów z zagrożonych terenów Pomorza. 

Naszą kompanię Obrony Narodowej umieszczono w 
gmachu po byłej Szkole Morskiej, a że nie mieliśmy 
zajęć, obserwowaliśmy odjeżdżające co pewien czas 
pociągi wypełnione ewakuującą się ludnością cywil
ną. Przeważnie wyjeżdżały rodziny kolejarzy, nato
miast ojcowie zostawali na swoich stanowiskach. 

W Tczewie przygotowania do wojny nie były zbyt 
widoczne, tylko gdzieniegdzie robiono szpary w pło
tach i kopano rowy przeciwlotnicze. Wśród żołnierzy 
też 'było spokojnie, tylko od czasu do czasu wypro
wadzano nas za park na strzelnicę, gdzie ćwiczyliśmy 
musztrę. Odnosiliśmy wrażenie, że nasze dowództwo 
nie wierzyło w wybuch wojny. W końcu wódz na
czelny zapewniał, że „Nie oddamy nawet guzika". 
Sądziliśmy, że nasze władze wojskowe muszą mieć ta
ką broń, o której my nic nie wiemy. 

We wtorek, 29 sierpnia ogłoszono powszechną mo
bilizację, ale już wieczorem została odwołana. Myś
leliśmy więc, że polskie władze doszły do porozumie
nia z Hitlerem i wojny nie będzie. Niepokoiło nas 
jednak to, że do naszej szkoły, zamienionej na ko

szary, przyjeżdżało coraz więcej cywilów, którzy po 
pobraniu mundurów i broni wyruszali dalej w nie
znanym dla nas kierunku. Nasza kompania została 
wzmocniona o kilkadziesiąt „chłopa", nie przydzielono 
nam jednak żadnego oficera. Zmieniono tylko dowód
cę kompanii. Na miejsce kapitana Płodowskiego, któ
rego gdzieś przeniesiono, przyszedł kapitan Tarnow
ski, stary doświadczony oficer, odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari. Podczas powitania zapewniał nas, że 
na pewno „nie damy się germanom", a na nasze za
pytania dotyczące wybuchu wojny, gdyż mobilizację 
odwołano, odpowiedział, że są to tylko złudzenia i do
dał: „Bądźcie gotowi!". 

Równocześnie ze starszych roczników powołano po
licję pomocniczą. Należał do niej mój brat Józef i 
kilku znajomych. Ubrano ich w wojskowe mundury. 
Od wojska odróżniali się granatowymi czapkami po
licyjnym. 31 sierpnia po południu odwiedził mnie 
brat i powiedział, że zmobilizowana policja czeka na 
dalsze rozkazy. Wieczorem pod pozorem odebrania 
mojej miesięcznej pensji, udało mi się uzyskać prze
pustkę do domu. Ludzie na ulicach zachowywali się 
spokojnie. Wykupywano żywność, zabrakło nawet wę
dzonej kiełbasy, której zawsze było w sklepach pod 
dostatkiem. W drodze powrotnej wstąpiłem do domu 
czeladzi na piwo. Zastałem tam księży Żurka i Gut-
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mana, którzy zaprosili mnie na kieliszek likieru Kur-
firśta. Potem wróciłem na kwaterę. 

Jeszcze mocno spałem, kiedy obudziły mnie jakieś 
grzmoty. Myślałem, że to burza, więc wstałem żeby 
zamknąć okno. Jakież było moje zdziwienie, kiedy 
zobaczyłem nad miastem samoloty i spadające bom
by. Była godzina 4.40, jeszcze nie przypuszczałem, 
że to już wojna. 

Spodziewając się alarmu, pospiesznie się ubrałem. 
Bo chwili gwizdek dyżurnego obudził żołnierzy, a po 
nim odezwał się ostry krzyk: „Alarm!!!". W tym 
samym momencie jeden z samolotów nadleciał nad 
naszą szkołę i spuścił dwie bomby, które na szczęście 
spadły obok na cmentarz. Kompania nasza zebrała się 
na placu i po pośpiesznym odliczeniu stanu rzędem 
pobiegliśmy na ulicę Skarszewską i potem dalej aż 
do wiatraka. Tutaj dowódca kompanii, kapitan Tar
nawski dał komendę: „Stój! Ładuj broń!". Następnie 
rozkazał: „Czapki zdejm!". Przeżegnał się i powie
dział: „Panie Boże, daj n a m pobić germana". Prze
żegnał się ponownie, a my założyliśmy czapki i po
maszerowaliśmy w kierunku na Gdańsk. Doszliśmy 
do skrzyżowania szos koło Rokitek, gdzie kompanię 
rozdzielono na plutony. I-szy pluton pod dowództwem 
ppor. Ostrowskiego ruszył na prawo od szosy. II plu
ton skierowano na lewo, częściowo także na prawo, 
a III-ci ruszył na lewo aż do torów kolejowych. Tam, 
na zajętych stanowiskach kazano się nam okopać. 
Obserwator kompanii wspiął się na transformator 
celem obserwacji przedpola na linii od Miłobądza aż 
do wsi Szpęgawa. Ze swego stanowiska obserwacyj
nego zauważyłem kolumnę samochodów nadjeżdża
jącą od wsi Dąbrówka. Gdy tylko zdążyłem o tym 
zameldować, odezwały się strzały z broni maszyno
wej. Okazało się, że to jeden z plutonów 2 batalionu 
strzelców na skraju dworca kolejowego w Sucbo-
strzygach zaatakował zbliżającego się wroga. Kolum
na niemiecka została powstrzymana przez ten pluton 
broniący swoich stanowisk do godziny 10-tej. Tym
czasem odezwała się artyleria niemiecka, która ostrze
liwała wycofujące się z Zajączkowa parowozy. Kole
jarze pod niemieckim obstrzałem wyprowadzili wszy
stkie parowozy w kierunku Laskowic. Mimo silnego 
ognia nie zauważyliśmy żeby któryś z parowozów zo
stał trafiony. 

Około godziny szóstej od strony miasta usłysze
liśmy odgłos silnej detonacji. To saperzy wykonali 
swoje zadanie wysadzając wiślane mosty. Potem do
wiedzieliśmy się, że w tym samym czasie mieszkań
cy otrzymali polecenie ewakuacji. Ludność cywilna 
była kierowana szosą na Pelplin i dalej do lasów w 
okolice Osia. Drogi zapełniły się tłumem matek i dzie
ci z tobołami. 

Niemcy ciągle otrzymywali posiłki, co nas bardzo 
niepokoiło, gdyż nie mieliśmy żadnej artylerii. Około 
godziny 11-tej w nasze pozycje zaczęła się wstrzeli
wać zza Wisły ciężka artyleria niemiecka. W kom
panii padali" pierwsi ranni — strzelcy Przybył i Zan-
der. Ten ostatni otrzymał całą serię z broni maszy
nowej. Ranny został także ppor. Jan Cybula. Po 
chwili na polu został trafiony w nogę dowódca 2 
plutonu. W kompanii pozostało tylko dwóch ofice
rów. Służba sanitarna zupełnie zawiodła, ranni wo
łali o pomoc, a sanitariusze nie przychodzili. Wpraw
dzie w kompanii mieliśmy dwóch sanitariuszy, ale 
gdy ci odnieśli jednego' rannego do szpitala, to już 
więcej się nie pojawili. Dopiero około godziny 13-tej 
nadjechał z powózką doktor medycyny Cymbrowski, 
osobiście umieścił na niej trzech rannych i powiózł 
do szpitala. Podziwiałem tego lekarza, na moje ostrze
żenie, by zachował ostrożność, bo świszczą kule, od
powiedział z uśmiechem, że złego kule się imają, a ci 
którzy się boją, najszybciej giną. Może doktor miał 
rację. Po wypiciu sporej ilości wódki, którą nam 
przyniosło dwóch mężczyzn z miasta, też nabrałem 
odwagi i strach odstąpił. Pierwszą ofiarą wojny na 
naszym odcinku był Wilga, piekarz z zawodu. Kula 
dosięgła go na ulicy Skarszewskiej, gdy przebiegał 
przez jezdnię. Po południu nadleciało kilka sztukasów, 
które zaatakowały ż powietrza nasze pozycje. Za
częło się piekło, bo znaleźliśmy się w potrójnym og
niu. Z przodu nękała nas kolumna nacierających 
Niemców, z tyłu zza Wisły waliła artyleria i z gó
ry te sztukasy. Posiłki nie nadciągały, a nasza arty

leria milczała — zrozumieliśmy, że jej po prostu nie 
ma. Około godziny 15-tej ppor. Ostrowski zameldo
wał dowództwu, że trudno mu utrzymać pozycję. W 
odpowiedzi otrzymał wyraźny rozkaz do wycofania 
się. Pozycję utrzymaliśmy aż do wieczora. Gdy się 
mocno ściemniło nadszedł w końcu rozkaz, że można 
się pojedyńczo wycofać, ponieważ posiłki nie nadej
dą. Wtedy zrozumiałem, że jednak jesteśmy słabi i 
nie przygotowani do wojny. Naszą kompanię wyco
fano w kierunku wsi Gniszewo, gdzie dołączyliśmy 
do dowództwa 2 batalionu strzelców. We wsi Mały 
Waćmierek mieliśmy otrzymać pierwszy po 24 go
dzinach posiłek, ale widocznie Niemcy coś wywęszyli, 
bo zaczęli nas ostrzeliwać z dział. Przerwano więc 
wydawanie posiłków i nastąpił dalszy marsz aż za 
Swarożyn. Dopiero tam dokończono wydawanie po
siłków. Po godzinnej przerwie nastąpił dalszy marsz 
do Pączewa. Od Swarożyna ubezpieczał nas już szwad
ron szwoleżerów na koniach. W Pączewie nastąpił 
dłuższy odpoczynek i następnego dnia po obiedzie 
około godziny 14-tej szef kompanii sporządził ra
port. Wynikało z niego, że z naszego pododdziału pod
czas walk pod Tczewem ubyło 35 żołnierzy, w tym 
zabitych, rannych i dezerterów, bo byli tacy, którzy 
uciekli i pochowali się w domach. Dezerterowali szcze
gólnie ci, którzy czuli się Niemcami. 

Po raporcie pomaszerowaliśmy dalej przez Skórcz, 
Skorzenno, Osie, i bez przeszkód dotarliśmy do Brze
zin. Była niedziela, 3 września rano. Tutaj dowódca 
2 batalionu strzelców ppułk. Janik, wraz z naszym 
dowódcą kompanii kpt. Tarnackim, który przekazał 
dowództwo ppor. Ostrowskiemu wsiedli na motocykl 
i pojechali w kierunku Świecia. Ppor. Ostrowski po
prowadził nas dalej do Drzycimia. W drodze dołą
czyły do nas idące z Osia oddziały wojska, które 
wycofały się spod Chojnic. Wśród różnych taborów 
była także artyleria. Wówczas z prawej strony ko
lumna nasza została ostrzelana przez niemieckie czoł
gi. Wozy załadowane workami z kaszą, grochem i in
nym prowiantem zjechały na pole i po zrzuceniu ła
dunku puste popędziły na oślep w kierunku Gródka. 
Wojsko natomiast poszło w rozsypkę. Ppor. Ostrow
ski starał się opanować ten popłoch i po powstrzy
maniu kilkudziesięciu żołnierzy utworzył linię obron
ną. Okazało się, że naprzeciw nam zdążała szpica 
czołgów niemieckich, która przedarła się przez naszą 
linię. Panika była t a k wielka, że dopiero po dwóch 
godzinach ppor. Ostrowski zebrał około 50 żołnierzy. 
Zakomunikował nam, że odtąd każdy na własną rę
kę winien się przeprawić na drugi brzeg Wisły, po
nieważ prom pod Świeciem jest zatłoczony i nie 
przyjmuje kolumny idącej w szyku. Trzeba przyznać, 
że właściwie wówczas nie było już żadnej organizacji 
ani dyscypliny wojskowej. Gdy dotarliśmy do brzegu, 
niektórzy w pojedyńczych grupach starali się poko
nać rzekę na tratwach pospiesznie uplecionych z 
chrustu, gałęzi i resztek drewna. Ja, nie umiejąc do
brze pływać, podobnie jak i Leon Jank i Stefan Ju-
sta, postanowiłem dotrzeć do mostu w Grudziądzu. 
W drodze dowiedzieliśmy się, że i ten most był już 
wysadzony, więc zatrzymaliśmy się w Dolnej Grupie. 
Tutaj dostaliśmy się pod rozkazy kilku młodych pod
chorążych, którzy z bezładnych grup uformowali od
dział liczący około 250 żołnierzy różnych formacji. 
Postanowiono się bronić do końca. Niemcy jednak 
nacierali od strony Warlubia. Ataki piechoty udało 
się nam odeprzeć, ale kiedy nadeszły czołgi byliśmy 
bezradni. Na skutek wyczerpania się amunicji, a poza 
tym dokuczał nam głód, po dwóch dniach obrona 
nasza załamała się. Tak zakończyła się wojenna hi
storia 2 kompanii ON w Tczewie. Przez następne dwa 
dni błąkałem się po lasach w okolicy Osia. Towa
rzyszył mi Leon Jank. Zupełnie przypadkowo wpad
liśmy w zasadzkę. Było to w nocy z 7 na 8 września 
1939 roku. Z niewoli niemieckiej zostałem zwolniony 
po roku, lecz miast trafić do domu, zostałem wy
wieziony na przymusowe roboty. Tak przetrwałem do 
końca wojny. Do Tczewa powróciłem 12 czerwca 
1945 roku. 

J a n Mrozek 

Rep. fot. S, Zaczyński 
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WYJAŚNIENIA REDAKCJI 

1 Pelplin został siedzibą diecezji cheł
mińskiej w 1824 roku. 

2 Ks. Juliusz Bartkowski, urodzony w 
Gniewie w 1864 roku, był wówczas pro
boszczem, parafii pelplińskiej. później
szy infułat, prepozyt kapituły katedral
nej i oficjał sądu biskupiego został 20 
października 1939 roku zamordowany 
przez hitlerowców. 

3 „Pielgrzym", zasłużona dla polskości 
Pomorza gazeta ukazywała się w Pel
plinie w latach 1869—1939. Jej założy
cielem i pierwszym redaktorem był ks. 
Szczepan Keller (1827—1872), wybitny fol
klorysta i etnolog. 

* Towarzystwo Ludowe, socjalno-na-
rodowa organizacja polska, utworzona 
po 1891 roku, na ziemi kociewskiej po
wstała w 1907 roku. Opiekun towarzy
stwa, ks. kan. Aleksander Kupczyński, 
urodzony w 1870 roku ,był także pro
boszczem parafii staromiejskiej w Tcze
wie. Zginął na wygnaniu w 1941 roku 
w Berlinie. 

5 Był to prawdopodobnie „Toruński 
elementarz polski z obrazkami" ks. 
Józefa Krośmińskiego, wydawany od 
1896 roku przez oficynę Sylwestra Busz-
czyńskiego w Toruniu. Popularny we 
wszystkich zaborach służył wielu po
koleniom Polaków. W 1911 roku został 
umieszczony w wykazie polskich dru
ków zakazanych, ogłoszonym przez wła
dze pruskie. 

8 Ratusz tczewski spłonął w 1915 roku 
i nie został już odbudowany. 

7 Ks. Augustyn Rosentreter (1844—1926), 
rektor Seminarium Duchownego w Pel
plinie do roku 1837, w latach 1899—1926 

biskup ordynariusz diecezji chełmińskiej. 
Mimo iż był Niemcem sprzeciwiał się 
zakusom germanizatorskim rządu prus
kiego, za co zaskarbił sobie wdzięcz
ność ludności polskiej. 

s Preparanda nauczycielska, to kurs 
przygotowawczy do zawodu nauczyciel
skiego, a głównie dla kandydatów do 
seminarium nauczycielskiego. 

9 Zapewne chodzi o Związek Robot
ników Rolnych i Leśnych, utworzony 
w grudniu 1918 roku w Poznaniu, a 
sfederowany w Zjednoczeniu Zawodo
wym Polskim (ZZP). Przytoczony przez 
autora ZZ Robotników Rolnych i Leś
nych powstał dopiero w 1931 roku. 

1 0 Narodowa Partia Robotnicza, po
wstała w 1920 roku, działała do 1937 
roku, kiedy weszła w skład Stronnictwa 
Pracy. 

11 Był to efekt gwałtownej inflacji, 
która została powstrzymana w styczniu 
1924 roku w wyniku wprowadzenia przez 
rząd Grabskiego reformy walutowej. No
wa jednostka monetarna — 1 złoty zo
stał wymieniony za... 1.800.000 marek pol
skich. 

15 Dwujęzyczne napisy zachowały się 
do 1924 roku. 

13 Port powstał w 1926 roku z inicja
tywy inż. Teodora Nosowicza (1882— 
—1934), późniejszego dyrektora Departa
mentu Morskiego w Ministerstwie Prze
mysłu i Handlu. Bezpośrednią przyczy
ną rezygnacji z dalszego rozwoju portu 
była decyzja o budowie pełnomorskiego 
portu w Gdyni. 

14 W ten sposób powstało w Tczewie 
osiedle „Za parkiem", którego pierwsze 
ulice — obecnie Sienkiewicza i Krasiń

skiego — istniały już przed 1918 rokiem. 

15 Gazeta „Dziennik Tczewski" uka
zywała się od 1919 roku. 1 kwietnia 
1927 roku przyjęła nowy tytuł — „Go
niec Pomorski", zachowując w podty
tule dawną nazwę. 

16 Łucja z Grzegorzewskich Władyczy-
na, urodzona 22 maja 1892 roku, zmarła 
6 kwietnia 1968 roku w Tczewie. O spo
łecznej działalności małżeństwa Włady
ków pisze ich córka, Maria Władyczan-
ka, we wspomnieniach p.t. „Siew pol
skiego słowa", zamieszczonych w ze
szycie 1 naszego „Magazynu". • 

" Stefan Wojczyński urząd burmistrza 
Tczewa pełnił od sierpnia 1922 roku do 
chwili przejścia w stan spoczynku, t j . do 
30 czerwca 1936 roku. 

18 Wiktor Jagalski, urodzony 16 paź
dziernika 1901 roku w Sławoszynie, 
ukończył gimnazjum chojnickie, nato
miast studia na Uniwersytecie Poznań
skim, uzyskując dyplom magistra nauk 
ekonomicznych i politycznych. Burmi
strzem Tczewa był od 2 lipca 1936 ro
ku — wybrany przez Radę Miejską na 
sesji w dniu 23 maja tego samego ro
ku. We wrześniu 1939 roku zamordo
wany przez hitlerowców. 

18 Bronisław Pieracki (1895—1934), puł
kownik i polityk, w latach 1930—1931 
wicepremier w rządzie Sławka, następ
nie minister spraw wewnętrznych. Za
mordowany przez nacjonalistów ukraiń
skich. Po śmierci wielu placom i uli
com miast polskich zaczęto nadawać je
go imię. 

20 Marian Pelc (1899 Lwów — 1985 
Tczew), żołnierz zawodowy WP, zasłu
żony działacz społeczny; ostatnio w 
stopniu podpułkownika. 

Pelplin w dawnej ilustracji 
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MIECZYSŁAW HAFTKA 

Z DZIEJÓW BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE TCZEWA 

Dotychczasowy stan wiedzy o najdawniejszej prze
szłości Tczewa1, mimo stosunkowo wczesnej metryki 
rejestracji odkryć archeologicznych, jest dalece nie-
zadawalający. 

Pierwsza wzmianka o przypadkowym odkryciu gro
bu skrzynkowego w Tczewie {stanowisko nr 1) po
chodzi z 1711 roku, a więc z okresu panowania króla 
Augusta II Mocnego2. Jednakże początki zaintereso
wań pradziejami Pomorza Gdańskiego, a tym samym 
Ziemi Tczewskiej, datuje się na koniec I połowy 
XIX wieku. W latach czterdziestych minionego stu
lecia, w czasie robót ziemnych związanych z budową 
linii kolejowej w Tczewie, dokonano doniosłego od
krycia w postaci skarbu brązowego, datowanego na 
wczesną epokę żelaza (okres Hallstatt D-500—400 lat 
p.n.e.). W skład tego depozytu wchodziły: odzdobne 
'bransolety, naszyjnik, siekierka i grot oszczepu3. 

Zasadniczy rozwój naukowych badań archeologicz
nych rozpoczyna się dopiero w II połowie XIX wieku. 
Ze względów politycznych polskie życie na Pomo
rzu, pozbawione mecenatu państwowego, nie miało 
warunków do prowadzenia szerokiej działalności i nie 
było w stanie rozbudować sieci towarzystw ani wy
dawnictw, jakimi dysponowała nauka niemiecka. Pod
stawy polskiego, zorganizowanego życia naukowego, 
w zakresie nauk historycznych na Pomorzu, wniosło 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, założone w 1875 
roku. Z inicjatywy ówczesnego prezesa Wydziału Hi-
storyczno-Archeologicznego Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, Zygmunta Działkowskiego w 1876 roku 
zaproszono do współpracy wybitnego archeologa i jed
nocześnie geologa, Gotfryda Ossowskiego ze Lwowa. 
Kilkuletnia współpraca przyniosła wspaniałe rezulta
ty. G. Ossowski, stosując naukowe metody, w prze
ciągu czterech lat zbadał szereg stanowisk archeolo
gicznych, otwierając nowy rozdział w historii badań 
archeologicznych na Pomorzu Wschodnim. Wyniki je
go prac, bogato udokumentowane planami, rysunka
mi i opisami, zalicza się w historiografii do najwy
bitniejszych osągnięć archeologii XIX wieku wieku5. 
G. Ossowski w 1878 roku prowadził także badania na 
Ziemi Tczewskiej — w Brodzkich Młynach i Gogo-
lewie, gdzie odsłonił cmentarzyska kultury wschod-
niopomorskiej, a przede wszystkim w Tczewie na 
przedmieściu obecnie zwanym Prątnicą, w rejonie ulic 
Kolejowej i Nowotki. Przedmiotem zainteresowań te
go badacza w Tczewie było cmentarzysko z okresu 
późnolateńskiego i okresu wpływów rzymskich (sta
nowisko nr 26) datowane, na podstawie bogatego ze
stawu zabytków, na II połowę I wieku p.n.e. do 
II wieku n.e.6 Odkrycie G. Ossowskiego w Tczewie 
znalazło odbicie w kolejnej, polskiej publikacji pió
ra I. Kopernickiego, profesora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego7. 

W 1880 roku powstało w Gdańsku niemieckie Mu
zeum Prowincjonalne i właściwie od tego czasu na
stąpiło systematyczne gromadzenie w jednym miej
scu starożytności z terenu Pomorza Wschodniego. 
Znane do tej pory zabytki były rozproszone po róż
nych muzeach: Muzeum Towarzystwa Naukowego w 
Toruniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy 
w lokalnych zbiorach w Kwidzynie i Gniewie lub też 
w prywatnych kolekcjach8. Jako przykład rozprosze
nia zabytków archeologicznych, pochodzących z jed
nego obiektu, może posłużyć wyżej wspomniane od
krycie grobu skrzynkowego w 1711 roku. W grobie 
tym znaleziono czternaście popielnic, w tym dwie 
twarzowe. Jedna z nich trafiła do kolekcji prywatnej 
burmistrza Malborka, druga znalazła się w zbio
rach Muzeum Uniwersytetu we Wrocławiu, a reszta 
zaginęła9. 

Skupione wokół Muzeum Prowincjonalnego w Gdań
sku środowisko naukowe rozpoczęło intensywną dzia
łalność badawczą. W 1887 roku ukazała się dru
kiem wydana obszerna praca pióra gdańskiego mi
łośnika archeologii, a z zawodu lekarza Abrahama 
Lissauera 1 0, która — aczkolwiek ma inny charakter 

była w pewnym sensie kontynuacją badań G. Os
sowskiego. Duże znaczenie poznawcze, z uwagi na za
ginięcie archiwaliów naukowych podczas II wojny 
światowej, mają liczne drobne notatki i artykuły 
niemieckich archeologów, zamieszczone na łamach 
czasopism, wychodzących w Gdańsku od końca XIX 
wieku do 1942 roku. Zawierają one bowiem informa
cje o odkryciach archeologicznych i są niejednokrot
nie jedynym źródłem. Ujemną stroną tych informacji 
jest ich lakoniczność, a zwłaszcza brak danych od
nośnie lokalizacji i brak ścisłej chronologii. Niemniej 
jednak, bez tych wzmianek, (por. tabela I) mapa ar
cheologiczna obszaru Tczewa byłaby znacznie uboż
sza. Nie ma więc potrzeby ponownie wymieniać wszy
stkich stanowisk, znanych z wyżej wspomnianych no
tatek. Wystarczy przykładowo wymienić kilka, ma
jących znaczenie w dalszym rozwoju badań. Miano
wicie z 1905 roku pochodzi wzmianka informująca, 
że z nurtu Wisły, z głębokości 3,6 m, około 1 km na 
północ od mostu w Tczewie (stanowisko nr 18), wy
dobyto, w trakcie bagrowania koryta „siekieromłot" 
wykonany z rogu jelenia z przewierconym otworem 1 2. 
W tym odkryciu nie byłoby nic rewelacyjnego, gdyż 
tego rodzaju zabytki, zazwyczaj luźno znajdowane, 
występują na terenie Pomorza dość często. Jednakże 
w 1984 roku do Muzeum Wisły w Tczewie, ucznio
wie szkoły podstawowej nr 7, przynieśli podobny 
egzemplarz wraz z innymi zabytkami, pochodzącymi 
także z młodszej epoki kamienia. Zostały one znale
zione na płyciźnie brzegowej, około 300 m na północ 
od kanału portowego stoczni, pomiędzy 3—4 ostro
gą13. Neolityczny zbiór składa się z połówki kamien
nego topora, rogowego „siekieromłota" i rogowego, 
okrągłego wisiorka, względnie przęślika. Toporek ka
mienny, niestety częściowo uszkodzony, przypusz
czalnie posiadał kształt romboidalny, powszechny w 
młodszej epoce kamienia. Natomiast narzędzie rogo
we — „siekieromłot", wykonany z poroża jelenia, 
zdaje się mieć wielofunkcyjne zastosowanie. Kształt 
narzędzia był uwarunkowany naturalnym wyglądem 
poroża. Należy podkreślić niezwykły kunszt wykona
nia i wyczucie środka ciężkości w trakcie wybijania, 
przypuszczalnie krzemiennym dłutem, czworoboczne
go otworu na stylisko. Część górna, tzw. obuch słu-
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Rogowe narzędzie z młodszej epoki kamienia znale
zione na st. 18. 
Fot. A. Klejna 

żył, na co wskazują ślady zniszczenia, do wybija
nia lub uderzania. Zaś w części dolnej, gdzie zazwy
czaj znajdowało się skośne ostrze, wydrążono w gru
bości poroża otwór, w którym znajdowało się, przy
puszczalnie wymienialne, ostrze. W tym egzempla
rzu tkwi wkładka rogowa, która być może miała 
kształt siekierki lub mogła być ostrzem kłującym. 
Niezależnie od kształtu ostrza była to groźna broń 
w ręku człowieka z młodszej epoki kamienia. Wresz
cie trzeci zabytek — rogowy krążek o przekroju so-
czewkowatym, z wywierconym otworem, jest nie
zwykłą rzadkością, gdyż niezależnie od funkcji, (albo 
przęślik lub wisior) brak jest tego rodzaju ekspona
tów w zbiorach muzealnych. Późniejsza penetracja te
go stanowiska przez autora, przyniosła dalsze znale
ziska w postaci materiału krzemiennego. Stanowisko 
to, przypuszczalnie osada kultury pucharów lejkowa
tych, ma szczególne znaczenie z racji położenia. Za
bytki pochodzą z warstwy kulturowej, która jest 
wypłukiwana przez silny nurt rzeczny. Prawdopodob
nie Wisła, w okresie użytkowania osady, musiała mieć 
inny przebieg, a przede wszystkim płynęła w znacz
nie głębszym korycie. Gdyby się udało, przy uży
ciu wiertła puszkowego, uchwycić ślady warstwy kul
turowej i dokonać pomiaru bezwzględnego14, otrzy
malibyśmy wartość rzędnej dla tego czasu, poniżej 
której musiało się znajdować lustro wody Wisły. 
Byłby to poważny wkład do poznania stosunków wod
nych w młodszej epoce kamienia, które jednoznacz
nie determinowały, aż do czasów historycznych (do 
momentu usypania wałów), możliwości osadnicze na 
Żuławach, przyległych do Ziemi Tczewskiej. 

Rozległe prace ziemne, związane z budową węzła 
kolejowego oraz liczne prace budowlane, zarówno w 
okresie budownictwa mieszkaniowego jak również 
przemysłowego, w poważnym stopniu zakłóciły, nie
zmienioną w zasadzie od XVII wieku topografię 
miasta Tczewa. Zmiany te dotyczą szczególnie pół
nocnych partii miasta i linii brzegowej nurtu Wisły. 
Naturalny 'brzeg rzeki, w miejscu obecnego zachodnie
go przyczółka mostowego, był w przeszłości najbar
dziej wysunięty na wschód. Stwarzało to dogodne 
możliwości wzniesienia inwestycji mostowej w poło
wie XIX wieku, tym bardziej, że ciągi naturalnych 
wąwozów, jakie występowały na terenie miasta, na
rzucały w pewnym stopniu zakres prac ziemnych i 
układ sieci kolejowej. Zniwelowano przy tej okazji 
szereg nowożytnych fortyfikacji miejskich (stanowi
sko nr 38), a przede wszystkim wzgórze „Zamajte" 
(stanowisko nr 21), na którym powszechnie lokalizuje 
się wczesnośredniowieczny gród. Naturalne wzgórze 
rozciągało się na miejscu obecnej drożdżowni i czę
ściowo na terenach PKP. Kształt i wielkość wzgórza 
„Zamajte" oraz topografię jego najbliższego otocze
nia znamy z planów, sporządzonych w XVII wieku 
przez mierniczych szwedzkich1 5 i XIX-wiecznych szki
ców pochodzących z okresu poprzedzającego rozpoczę
cie wyżej wspomnianych prac ziemnych1 6. Plany te 
zawierają mnóstwo szczegółów z zakresu topografii 
całego miasta. Szczególnie przydatny dla naszych ce
lów jest plan F. Getkanta z 1634 roku, na którym 
wykreślono bardzo dokładnie, jak wynika z analizy 
porównawczej, specyfikę topograficzną ostatniego od

cinka zachodniej, wysokiej krawędzi doliny Wisły. 
Począwszy od południowego krańca rysunku, gdzie 
dokładnie przedstawiono ujście rzeki Drybok (teren 
ten nie uległ większym zmianom) z wyraźną charak
terystyką w ujęciu hipsometrycznym jej brzegów, aż 
do średniowiecznych murów miejskich, umieszczono 
cztery wąwozy i przedstawiono konfigurację terenu 
z precyzyjnym wykreśleniem linii brzegowej. Ten 
ostatni szczegół jest bardzo istotny, bowiem od po
łudniowego krańca Starego Miasta aż za tory kole
jowe, F. Getkant wyznacza obszerną zatokę, głęboko 
wciętą w wysoką skarpę i zajętą przez terasę nad-
zalewową — integralną część Żuław. Północną kra
wędź stanowiło owalne i wyraźnie wywyższone wzgó
rze „Zamajte". Było ono, jak wynika z analizy pla
nu, nieco sztucznie uformowane i posiadało płaską 
powierzchnię. Od masywu wysokiej krawędzi od
dzielały je „przekopy-fosy", względnie formy natu
ralne, z których zachodnia została w XIV wieku wy
korzystana jako odcinek kanału młyńskiego (stano-
wisko nr 37), doprowadzającego wodę z jeziora Ro
kickiego do Tczewa. W centralnej partii tej zatoki, 
pomiędzy obecną ulicą Sambora a ścisłym węzłem 
kolejowym, krawędź wiślana była przerywana przez 
szeroki i daleko na zachód sięgający wąwóz. Został 
on w XIX wieku wykorzystany jako odcinek toro
wiska. 

Punktami charakterystycznymi tego rejonu miasta 
były trzy wzgórza. Pierwsze — licząc od północy — 
to- „Zamajte", drugie — to teren, na którym mieści 
się obecnie zespół budynków szpitala kolejowego i 
wreszcie trzecie — to także częściowo tereny PKP 
łącznie z zapleczem Domu Kultury Kolejarza, aż po 
ul. Ściegiennego. Wyżej opisany teren to obszar, na 
którym kształtowało się pradziejowe i wczesnośred
niowieczne osadnictwo w Tczewie. Z tego rejonu po
chodzi największa ilość stanowisk, a co najważniej
sze — upatruje się, że osadnictwo wczesnohistorycz-
ne, przedmiejskie uformowało się również na tych 
wzgórzach, na brzegu wspomnianej, rzecznej zatoki, 
w obrębie której lokalizuje się przystań portową1 7. 
Przypuszczalnie u podnóża „Zamajte", po jego połud
niowej stronie, w latach czterdziestych minionego stu
lecia znaleziono skarb z wczesnej epoki żelaza. W 
pobliżu, prawdopodobnie po zachodniej stronie wspom
nianego wzgórza, na terenie byłej cukrowni (obecnie 
drożdżownia) w 1885 roku dokonano kolejnych od
kryć w postaci cmentarzyska kultury wschodniopo-
morskiej, datowanego — z braku bliższych danych — 
na ten sam okres. Równocześnie odsłonięto tam młod
sze groby z okresu wpływów rzymskich oraz zaob
serwowano ślady osady wczesnośredniowiecznej, przy
puszczalnie podgrodzia (stanowisko nr 3)18. Także 
pod koniec XIX wieku odsłonięto przypadkowo na 
drugim wzgórzu, na terenie posesji hotelu „Książę
cego" (obecnie teren szpitala kolejowego), już trzecie 
w Tczewie, c m e n t a r z y s k o z okresu późnolatańskiego 
i okresu wpływów rzymskich (stanowisko nr 31)19. 

Groby skrzynkowe odkryto przypadkowo na No
wym Mieście w 1901 roku (stanowisko nr 19), nie
stety, nie określono- wówczas bliższej lokalizacji ani 
chronologii20. 

Najliczniej jednak występują znaleziska z młodszej 
epoki kamienia (por. tabela) w postaci luźno znale-

Siekierka brązowa z II ok. epoki brązu znaleziona 
na st. 17. 
Fot. A. Klejna 

14 



—XVIII wieku liczącego 919 srebrnych monet"5. Skarb 
ten (stanowisko nr 25) został odkryty przypadkowo 9 
sierpnia 1976 roku, w trakcie mechanicznego wybie
rania gliniastej ziemi pod kolektor burzowy przy uli
cy Rutkowskiego 21. Monety, głównie szóstaki, orty 
i tynfy, zdeponowane były w glinianym, ozdobnym 
naczyniu. Najstarszą monetą był szóstak króla Zyg
munta III z 1625 roku, a najmłodszą ort Fryderyka 
Wilhelma, króla Prus, z lat 1715—1722. Analiza za
wartości skarbu zdaje się wskazywać, że został on 
ukryty w latach 1716—17.17, a więc w końcowej fa
zie wojny północnej, kiedy w okolicy Tczewa w dal
szym ciągu trwała epidemia dżumy i przypuszczalnie 
pochodził ze skarbca wojennego, przeznaczonego na 
żołd dla wojska. 

W okresie powojennym powstało szereg prac hi
storycznych, głównie pióra prof. dr E. Rozenkran-
zaM. Temu autorowi zawdzięczamy pierwszą, polską 
analizę rozplanowania przestrzennego wczesnośred
niowiecznego i wczesnohistorycznego Tczewa. Kolejne 
propozycje układu przestrzennego wezesnomiejskiego 
zespołu osadniczego przedstawili w 1980 roku auto
rzy „Studium historyczno-urbanistycznego"8 7. Ta 
ostatnia analiza, aczkolwiek oparta na znacznie szer
szej bazie źródłowej, w połączeniu z przebiegiem sie
ci drożnej, w dalszym ciągu ma charakter dysku
syjny. 

Z powodu bardzo dużych zmian w topografii mia
sta oraz z braku dostatecznego rozpoznania archeolo
gicznego wprost nie sposób zlokalizować szereg pun
któw osadniczych, o których marny dane źródłowe, 
nie wspominając już o stanowiskach zniszczonych i 
czekających na odkrycie3 8. Z tych właśnie powodów 
kluczowe zagadnienie, prowadzące do wyjaśnienia ge
nezy miasta Tczewa, musi poczekać do zakończenia, 
rozpoczętych w 1981 roku, badań archeologicznych. 
Wyniki prac wykopaliskowych na wielu stanowi
skach, w połączeniu z licznymi wierceniami i z ana
lizą zachowanego materiału kartograficznego, zdjęć 
lotniczych, a zwłaszcza satelitarnych oraz bardzo 

Widok od północy na fragment muru klasztornego, 
na którym posadowiona obecną zakrystę i prezbi
terium kościoła św. Stanisława. Stare Miasto, st. nr 
14, klasztor dominikanów, wykop nr 5 
Fot. A. Klejna 

zionych narzędzi krzemiennych i kamiennych, głów
nie śiekierek i toporów. 

Bliższe poznanie stosunków kulturowych, a zwłasz
cza kontaktów wymiennych we wczesnej epoce brą
zu, umożliwiły ważne znaleziska, pochodzące z Su-
chostrzyg i Tczewa (stanowiska nr 17 i 20). W 1905 
roku podczas budowy kolejki wąskotorowej, odkry
to płaską siekierkę brązową z II okresu epoki brą
zu21, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności prze
trwała wojenne zawieruchy i znajduje się obecnie w 
zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 2 2. 
Nieco młodszy, bo z III okresu epoki brązu i zwią
zany z kulturą łużycką, jest brązowy grot oszczepu 
znaleziony w bliżej nieokreślonym bagnie na Sucho-
strzygach23. 

Zrozumiałe zainteresowania badaczy ubiegłego stu
lecia wzbudziły, sterczące jeszcze w II polowie XIX 
wieku, ruiny zamku księcia Sambora II (stanowisko 
nr 35)24. Zbudowany w latach 1252—1255, przypusz
czalnie od zakończenia wojny trzynastoletniej, stano
wił ruinę, częściowo tylko wykorzystywaną. Opisy 
zamku z lat 1565 i 1739 dość wiernie charakteryzują 
stan zachowania, sposób użytkowania, a także ogólnie 
informują o minionej świetności tego obiektu2 5. Po
dobne zainteresowanie towarzyszyło odkryciu wczes
nośredniowiecznej osady na tzw. „Dolnym Mieście" 
(stanowisko nr 34), którą już wtedy łączono z osad
nictwem przedlokacyjnym2 0. 

W okresie międzywojennym na terenie miasta Tcze
wa dokonano w zasadzie tylko jednego znaczącego 
odkrycia. Mianowicie w 1933 roku, podczas prac ziem
nych na posesji należącej do szkoły podstawowej nr 
4 (obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 2) przy ul. 
Czyżykowskiej (stanowisko nr 4), natrafiono na duży 
grób skrzynkowy z młodszej epoki żelaza, zawierają
cy osiem popielnic. Odkrycie to zostało zarejestro
wane i opublikowane w formie krótkiej notatki 2 7. 

W 1927 roku społeczeństwo Tczewa doczekało się 
pierwszej monografii swego miasta, napisanej w ję
zyku polskim, w której jednak zagadnieniom archeo
logii poświęcono niewiele uwagi, ograniczając się do 
ogólnej charakterystyki topografii wczesnośrednowie-
cznego zespołu osadniczego88. 

W latach międzywojennych obserwujemy wzmożo
ne zainteresowanie polskich archeologów pradziejami 

. Pomorza. W tym czasie ukazało się szereg prac nau
kowych prof. dr J. Kostrzewskiego, twórcy polskiej 
szkoły archeologicznej, poświęconych najdawniejszej 
przeszłości ziem nad dolną Wisłą. Temu wybitnemu 
badaczowi zawdzięczamy studia nad wczesną i środ
kową epoką brązu, kulturą łużycką i pomorską (wów
czas zwaną kulturą grobów skrzynkowych), a przede 
wszystkim wyróżnienie kultury rzucewskiej2 3. Zain
teresowanie Pomorzem prof. Kostrzewskiego wyra
żało się nie tylko działalnością badawczą, lecz także 
w dążeniach organizatorskich i dydaktycznych. Cho
dziło bowiem o stworzenie nowych placówek archeo
logicznych oraz ukierunkowanie zainteresowań swoich 
wychowanków na problematykę pomorską8 0. Jednym 
z nich był K. Jażdżewski, późniejszy odkrywca 
Gdańska wczesnośredniowiecznego, który w 1938 ro
ku opublikował obszerną monografię kultury pucha
rów lejkowatych3 1. Nieco wcześniej, bo w 1930 roku, 
ukazała się drukiem monumentalna, dwutomowa pra
ca ks. dr W. Łęgi, poświęcona kulturze Pomorza we 
wczesnym średniowieczu5 2. Dzieło to jest zaliczane do 
najznakomitszych osiągnięć archeologii polskiej okre
su międzywojennego-. Zawiera bowiem, pomimo upły
wu ponad pół wieku od chwili wydania, nieprzemija
jące wartości naukowe. Wspomnieć należy także o 
ukazaniu się drukiem kilku opracowań ogólnych, pi
sanych na zamówienie społeczne, w celu popularyza
cji wiedzy o pradziejach Pomorza8 3. 

Po II wojnie światowej nastąpiło ogromne ożywie
nie badań archeologicznych na Pomorzu, a tym sa
mym w rejonie Tczewa. Pierwsze, powojenne zgło
szenie o znalezieniu zabytków archeologicznych po
chodzi z 1948 roku i dotyczy odkrycia grobu skrzyn
kowego z wczesnej epoki żelaza w obrębie posesji nr 
48 przy ulicy Żwirki i Wigury84 (stanowisko nr 5). 
Dalsze sygnały o przypadkowych odkryciach, zareje
strowane w naukowych archiwach, odnoszą się do 
lat 1974—1977, z których na szczególne wyróżnienie 
zasługuje zgłoszenie o znalezieniu skarbu ż XVII— 



wnikliwa obserwacja terenowa, mogą w sumie przy
nieść kolejną próbę rozwiązania tego zagadnienia. 
Należy jednak podkreślić, że muszą to być badania 
wielokierunkowe i interdyscyplinarne, dążące nie tyl
ko do ujawnienia j a k największej liczby stanowisk 
archeologicznych, a przede wszystkim do określenia 
ich charakteru oraz funkcji, jaką spełniały w struk
turze wczesnomiejskiego organizmu. 

Prawie po stuletniej przerwie (od badań G. Ossow
skiego, Raabego i Schwabego) w Tczewie w 1981 ro
ku podjęto systematyczne prace wykopaliskowe3 3. 
Inicjatorem tej akcji był mgr Zygmunt Kułakow
ski — ówczesny prezes Towarzystwa Miłośników Zie
mi Tczewskiej. Badaniami objęto obszar dawnego 
klasztoru dominikanów, sprowadzonych do Tczewa w 
1289 przez księcia Mściwoja II. W wyniku czterolet
nich badań archeologiczno-architektonicznych w ogól
nym zarysie poznano rozplanowanie pierwotnego za
łożenia przestrzennego, jak również wydzielono posz-

czególne Jazy budowy i przemian planu urbanistyczne
go klasztoru. Stwierdzono jednoznacznie, że najstar
szą partią, zachowanego częściowo do dziś klasztoru 
'jest nawa główna kościoła, do której od północy 
przylegał zespół budynków tworzących czworobok, od 
wschodu tzn. od strony skarpy wiślanej zamknięty 
murem. Jego skośny przebieg pod obecną zakrystią 
i prezbiterium, a także wyniki licznych odwiertów 
wskazują, że wzgórze klasztorne miało zupełnie inny 
kształt i było znacznie niższe. Nie stwierdzono śla
dów istnienia umocnień w rodzaju wałów obronnych. 
Przypuszczać należy, że klasztor położony w północ
no-wschodniej kwaterze lokacyjnej miasta, posiadał 
własny system obronny w postaci solidnej architek
tury, z narożną wieżą od strony Wisły i wąwozu, 
który spełniał rolę naturalnej fosy. Od wschodu, po
za wspomnianym murem, dostępu broniła niewyso
ka lecz stroma skarpa i zespół architektury zamku 
Sambora, położony na terasie nad zalewowej, nad Wi-



Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Tczewa 

I Nr 
Nr st. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

; 6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 5 

16 

1 7 

18 

1 9 

2° 
21 

1 22 

23 

2 4 

L o k a l i z a c j a 

2 
lokal izacja n i e p e w n a , 
„na k r a w ę d z i w z g ó 
rza n a d Wisłą" 

W re jonie d a w n e g o 
dworca ko le jowego 

na t e r e n i e b y ł e j cu
k r o w n i , o b e c n i e droż
dżownia 

na posesj i Z e s p o ł u 
Szkół nr 2, 
ul. C z y ż y k o w s k a 

ul. Ż w i r k i i W i g u r y 
n r 48 

ul. J e d n o ś c i N a r o d u 
nr 35 

rejon ul. C e g l a r s k i e j 

re jon ul. C e g l a r s k i e j , 
około 300 m na S od 
sklepu „ S A M " 

Czyżykowo, 
około 600 m na SE od 
działek p r a c o w n i c z y c h 

j.w., koło 600 m na 
E od w / w działek 

ul. G ł o w a c k i e g o 

Suchostrzygi w 
rozwidleniu ul. 
Jagie l lońskie j i t o r ó w 
kolej. 

Suchostrzygi, bliższa 
lokalizacja n i e z n a n a 

Stare M i a s t o , d a w n y , 
klasztor d o m i n i k a n ó w 

w p a r k u m i e j s k i m 

lokalizacja n i e z n a n a 

przy b u d o w i e kole jk i 
wąskotorowej 

na z a c h o d n i m b r z e g u 
Wisły, około 700 
m na N od k a n a ł u 
portowego stoczni 

na N o w y m Mieście — 
brak ścisłej lokal izacj i 

Suchostrzygi — 
z niezlokal izowanego 
bagna 

wzgórze „ Z a m a j t e " , 
obecnie t e r e n y 
drożdżowni i P K P 

na NS od „ Z a m a j t e " 
— tereny d r o ż d ż o w n i , 
P K P i stoczni 

„osada Jaśnicz" , na 
N od „ Z a m a j t e " 

boisko sportowe na 
Czyżykowie 

C h r o n o 
logia 

3 
w . ep. żel. 
H . D . 

w. ep. żel. 
H.D. 

w . e p . żel. 
o . w p ł . rz . 
w. ś red. 

w . e p . żel . 

w . e p . żel. 

m . e p . k. 

o. w p ł . rz. 

m. e p . k. 
w . e p . żel. 
w. ś red. 

m . e p . k. 
w . ś r e d . 

w ś r e d . 

m . e p . k. 

w . ś r e d . 
ś red. 

o. w p ł . rz . 

m . e p . k. 
w ś r e d . 
ś red. 

m. e p . k. 

m . e p . k. 

I I o k r e s 
e p . br . 

m . e p . k. 

w . e p . żel. 

I I I o k r e s 
ep. b r . 

w. śred:. 

w . ś red. 

w . ś r e d . 

m. e p . k. 

R o d z a j 
s t a n o w i s k a 

4 
c m e n t a r z y s k o 

s k a r b 

c m e n t a r z y s k o 
c m e n t a r z y s k o 
osada 

c m e n t a r z y s k o 

c m e n t a r z y s k o 

ś lad 
o s a d n i c t w a 

o s a d a 

osada 
o s a d a 
ś lad o s a d n i c t w a 

ś lad o s a d n i c t w a 
o s a d a 

ś lad 
o s a d n i c t w a 

ś lad o s a d n i c t w a 

ś lad o s a d n i c t w a 
ś lad o s a d n i c t w a 

s k a r b 

ś lad o s a d n i c t w a 
ś lad o s a d n i c t w a 
śred. m i a s t o 

l u ź n e 
zna lez i ska 

l u ź n e 
z n a l e z i s k a 

l u ź n e 
z n a l e z i s k a 

osada 

c m e n t a r z y s k o 

l u ź n e 
zna lez i ska 

g r ó d 

o s a d a 

o s a d a 

o s a d a . 

R o k . Ź r ó d ł o i n f o r m a c j i o d k r y c i a | 

5 
1711 

l a t a 
40-te 
X I X w . 

1885 

1933 

1948 

1975 

1977 

1979 

1979 

1979 

1979 

1974 

? 

1981— 
1983 

1909 

? 

1905 

1905 
i 
1984 

1901 

1879 

1847— 
—1852 

? 

? 

1985 

6 
L . J . Ł u k a , K u l t u r a w s c h o d n i o -
pomorska . . . s. 396 

L . J . Ł u k a , K u l t u r a w s c h o d n i o -
pomorska . . . s.396 

A. L i s s a u e r , Die p r a h i s t o r i -
schen.. . s. 96, 157; W. Ł ę g a , 
K u l t u r a Pomorza . . . s. 567 

,Z O t c h ł a n i W i e k ó w " 
R. 8, z. 1—2, 1933, s, 100 

L . J . Ł u k a , K u l t u r a w s c h o d n i o -
pomorska . . . s. 397 

Ks ięga I n w e n t a r z o w a M a z e u m 
Archeolog icznego w G d a ń s k u , 
nr 197i5 : 51. Bad. G. S z a l a t y 

Bad. H. K l e i n z e l l e r ; 
j .w. n r 1977 : 62 

A r c h i w u m M u z e u m A r c h e o l o -
gicznego w G d a ń s k u , 
teczka nr 1298; 
B a d . M . H a f t k a 

j-w. 
B a d . M . H a f t k a 

j . w . 
Bad. M. H a f t k a 

j . w . 
Bad. M. H a f t k a 

j . w . 
Bad. L . J . Ł u k a 

j.w. 1 

j .w. 
Bad. M. H a f t k a 

A m t l i s c h e r B e r i c h t . 
...XXX, 1909, s. 23 

Z b i o r y M A G , nr i n w . 1964 : 2 

A m t l i s c h e r B e r i c h t , ...XXV, 1905, 
s. 16, 
Z b i o r y M A G , nr i n w . 1960 : 16 

A m t l i s c h e r B e r i c h t , 
...,XXV, 1905, s. 18; w 1934 r. 
b a d a n i a p r o w a d z i ł M . H a f t k a 

A m t l i s c h e r Ber l icht , 
...XXI, 1901, s. 40 

A. L i s s a u e r , Die p r a h i s t o r i -
schen..., s. 96 

P r e u s s , Dirschau. . . ;S. 52 

E. R o z e n k r a n z , Rozwój 
ośrodków..., s. 198 

E . R o z e n k r a n z , Z a b y t k i 
Tczewa, s, 8—9 

o d k r y c i e p r z y p a d k o w e , 
b a d . M. H a f t k a 
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i 25 

26 

27 

28 

j 29 

30 

31 

.32 

33 

34 

35 

36 

i 37 

38 

39 

1 40 

41 

42 

43 

2 

Suchostrzygi, ul. 
Rutkowskiego 21 

•Po wschodniej stronie 
ul. Kolejowej i na S 
od ul. Nowotki 

Suchostrzygi brak 
lokalizacji 

Suchostrzygi brak 
lokalizacji 

Suchostrzygi, brak 
lokalizacji 

Tczew, brak bliższej 
lokalizacji 

na posesji dawnego 
hotelu „Książęcego" 
— obecnie szpital 
kolejowy przy 
ul. 1 Maja 

Tczew, brak bliższej 
lokalizacji 

Suchostrzygi, 'brak 
bliższej lokalizacji 

rejon ul. Zamkowej 

ul. Zamkowa, posesja 
Spółdzielni Pracy 
„Wisła" 

w obrębie tzw. 
Dolnego Miasta na 
terasie nadzalewowej 

od jeziora Rokickiego 
do ujścia do Wisły 
w rejonie stoczni 

wokół Starego Miasta 

Tczew, brak bliższej 
lokalizacji 

Tczew, brak bliższej 
lokalizacji 

przypuszczalnie na 
terenie przedmieścia 
Prątnica w obrębie 
zabudowy 

bezpośrednio na N 
od przedmieścia 
Prątnica na polu 
Kombinatu „Malinowo'' 

około 150 m na N 
od st. nr 42 

3 

XVII— 
—XVIII w. 

o. wpł. rz. 

7 

? 

m. ep. k. 

m. ep. k. 

o. wpł. rz. 

w. ep. żel. 

m. ep. k. 

w. śred. 
śred. 

śred. 

w. śred. 
śred. 

śred. 

XVII— 
—XVIII w. 

? 

? 

m. ep. k. 

w. ep. żel. 
śred. 

śred. 

4 

skarb 

cmentarzysko 

luźne 
znaleziska 

luźne 
znaleziska 

luźne 
znaleziska 

luźne 
znaleziska 

cmentarzysko 

luźne 
znaleziska (?) 

luźne 
znaleziska 

osada 
osada 

gród 

port 
port 

kanał 

nowożytne 
fortyfikacje 

luźne 
znaleziska 

luźne 
znaleziska 

osada 

osada 
ślad osadnictwa 

ślad osadnictwa 

5 

1976 

1978 

1906 

1888 

1888 

1881 

przed 
1885 

? 

? 

1879 
1985 

1860 

? 

? 

? 

1941 

1882 

? 

1986 

1986 

odkrycie przypadkowe, 
bad. J. Podgórski; 
Archiwum MAG, teczka nr 1288 

G. Ossowski, Zabytki..., 
s. 56—60 

Amtlischer Bericht. 
XXVI, 1906, s. 17 

Amtlischer Bericht..., XVIII, 
1888, s. 15 

j . w. 

A. Lissauer, Die prahistorischen 
.... s. 44 

A. Lissauer, Die prahistorischen 
..., s. 157 

Zbiory MAG, nr inw. 196:1:32, 
zabytek pochodzi z dawnych 
zbiorów muzeum prowincjonalnego 
w Gdańsku 

Archiwum MAG, teczka nr 1288 

R. Pentong, Die Griindung..., 
s. 35; bad. M. Haftka 

Preuss, Dirschau..., s. 8 (zamek 
księcia Sambora) 

E. Rozenkranz, Rozwój ośrodków 
..., s. 199—200; brak badań 
na tym stan, 

W. Szczuczko, Z. Nawrocki, 
Tczew, woj. Gdańskie..., t. I, 
s. 109—110; brak badań na tym 
stanowisku. 

R. Woźniak, Fortyfikacje..., s. 
100—103, ryc. 94—95, 97; brak 
badań archeologicznych na tym 
stanowisku. 

Gothiscandza, H. 4, 1942, s. 51 

A. Lissauer, Die prahistorischen 
..., s. 49 

W. Szczuczko, Z. Nawrocki, 
Tczew, woj. Gdańskie..., t. V, 
plansza nr 5 

badania M. Haftka 

badania M. Haftka 

Wykaz skrótów: 
H. D. — okres Hallstatt D 

m. ep. k. — młodsza epoka kamienia, neol o. wpł. rz. — okres wpływów rzymskich 
ep. br. — epoka brązu w. śred. — okres wczesnego średniowiecza 
w. ep. żel. — wczesna epoka żelaza śred. — okres średniowiecza 
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słą. Stronę południową flankował podmokły wąwóz 
(obecna ulica Okrzei) i także stroma skarpa. Jedynie 
od zachodu, musiały istnieć, nierozpoznane do tej 
pory założenia, nie tyle obronne co, izolujące zgodnie 
z regułą klasztor od miasta. W świetle naszych ob
serwacji wzgórze klasztorne (stanowisko nr 14) było 
zasiedlone już w młodszej epoce kamienia, gdyż zna
leziono, na wtórnym złożu, materiał krzemienny ze 
śladami obróbki. Kilka fragmentów ceramiki z X I — 
—XII wieku wskazuje na istnienie tam osadnictwa 
przedlokacyjnego. Z analizy stratygrafii (zwłaszcza 
wykopu nr 3) wynika, że teren ten przed założeniem 
klasztoru był wykorzystywany częściowo jako cmen
tarz parafialny. Pierwsze zabudowania klasztorne 
(oprócz kaplicy — obecnie nawa główna) były za
pewne drewniane i nie zachowały się po nich żadne 
ślady. Dopiero, jak się zdaje, w I połowie XIV wieku 
rozpoczęto wznosić murowaną architekturę klaszto
ru. 

[W latach 1981—1986 prowadzono w Tczewie szereg 
akcji doraźnych, tzw. badań ratowniczych, wykony
wanych przy okazji różnego rodzaju prac ziemnych. 
W wyniku tych obserwacji poczyniono kilka bardzo 
istotnych ustaleń. W 1982 roku w głębokim wykopie 
przy ulicy Dąbrowskiego, obok budynku dawnego są
du, zauważono relikty drewnianej ulicy, która mia
ła nieco inny kierunek, bardziej na południowy-za
chód niż obecnie. Resztki legarów ulicznych należy 
wiązać najpóźniej z XVII—XVII wiekiem. Dwa lata 
później, w trakcie kopania głębokiego, a zarazem sze
rokiego rowu pod ciąg kolektora sanitarnego w re
jonie ulicy Wodnej i Zamkowej, natrafiono na fun
damenty miejskich murów obronnych, które uległy 
poważnemu zniszczeniu. Stwierdzono, że na przestrze
ni około 60 m (w obrębie boiska Liceum Medyczne
go) zniszczono przez przecięcie poprzeczne i wzdłużne 

Przypisy 

1. Niniejszy a r t y k u ł jest p o m y ś l a n y j a k o w p r o w a d z e n i e do 
cyklu o p r a c o w a ń , p o ś w i ę c o n y c h p r a d z i e j o m m i a s t a 
Tczewa i reg ionu. 

2. Ch. F. Reusch; De t u m u l i s et u r n i s s e p u l c r a l i b u s in 
Prussia, Królewiec 1724 r., s. 33, t a b l . I. 

3. L. J . Ł u k a : K u l t u r a w s c h o d n i o p o m o r s k a na P o m o r z u 
Gdańskim, t. 1, W r o c ł a w — W a r s z a w a — K r a k ó w 1966, 
s. 396. 

4. A. Abramowicz: Wiek archeolog i i , W a r s z a w a 1967; J. Gąs~ 
sowski: z dziejów polsk ie j a rcheolog i i , W a r s z a w a 1970. 

5. G. Ossowski: S p r a w o z d a n i e z b a d a ń a r c h e o l o g i c z n y c h w 
Prusach Królewskich. Z b i ó r w i a d o m o ś c i d o a r c h e o l o g i i 
krajowej, t. 3, K r a k ó w 1879; t e n ż e : M a p a a r c h e o l o g i c z n a 
Prus Zachodnich, K r a k ó w 1881; t e n ż e : Z a b y t k i p r z e d 
historyczne z iem pol sk ich . S e r y a I . P r u s y K r ó l e w s k i e . 

z. 1—4, K r a k ó w 1879—1883. 
6. G. Ossowski: Z a b y t k i p r z e d h i s t o r y c z n e . . . , z. 1, s. 25—26, 

tabl. XVII—XVIII; z. 4, s. 56—58, t a b l . X L I I — X L I I I . 
7. I. Kopernicki : Dalszy p r z y c z y n e k do a n t r o p o l o g i i p r z e d 

historycznej z iem polsk ich, K r a k ó w 1879, s. 20. 
8. por. przypis nr 5. 
9. L. J. Ł u k a : K u l t u r a w s c h o d n i o p o m o r s k a . . . , s. 397. 

10. A. Lissauer; Die p r a h i s t o r i s c h e n D e n k m a l e r der P r o -
winz Westpreussen u n d d e r a n g r e n z e n d e n G e b i e t e , L e i p -
zig 1887. 

11. Amtlischer B e r i c h t l iber die V e r w a l t u n g d e r n a t u r h i -
storischen, a r c h a e o l o g i s c h e n u n d e t h n o l o g i s c h e n S a m m -
lungen des W e s t p r e u s s l s c h e n P r o v i n z i a l M u s e u m (1881— 
—1916); Blatter fur d e u t s c h e V o r g e s c h i c h t e (1924—1938); 
Gothiscandza (1939—1942). 

12. Amtlischer Bericht.. ., XXV, 1905, s. 18. 
13. Mgr O. Felczak z M u z e u m A r c h e o l o g i c z n e g o w G d a ń s k u 

przygotowuje n a t e m a t t y c h znalez i sk oddzie lną p u b l i 
kację. 

14. Wykonanie powyższego o d w i e r t u i p o m i a r u jes t p l a n o 
wane na 1986 r. 

15. R. Woźniak: F o r t y f i k a c j e w d a w n y c h P r u s a c h K r ó l e w 
skich w pierwszej p o ł o w i e X V I I w i e k u , W a r s z a w a 1974, 
s. 100—103, ryc . 94—95, 97. 

16. Plan fortyfikacji m i a s t a T c z e w a s p o r z ą d z o n y w 1817 r. 
przez Heuera, Wojewódzkie A r c h i w u m P a ń s t w o w e w 
Gdańsku, kar tograf ia , sygn. V (18—1667, cyt . z a : W. 
Szczuczko, Z. N a w r o c k i : Tczew, w o j . G d a ń s k i e . S t u -

kilka murów obronnych, o chronologii od XIII do 
XVII wieku. W tym samym wykopie, ale już w ob
rębie ulicy Zamkowej, w 1986 roku zdołano zinwen
taryzować w postaci dokumentacji rysunkowej i fo
tograficznej, pięciometrowej miąższości nawarstwia
nia o chronologii od XIII wieku ipo XX stulecie. 
Uchwycono także fragmentarycznie, na niewielkim 
odcinku, palowanie, które można wiązać z bliżej nie
określonym średniowiecznym budynkiem oraz liczne 
namuły, które jednoznacznie świadczą o częstym za
lewaniu przez wody Wisły terenu Dolnego Miasta. 

Na zakończenie należy stwierdzić, mimo wyraźnego 
postępu, stosunkowo słabe zaawansowanie badań nad 
najdawniejszą przeszłością Tczewa. Dobrym sympto
mem są coraz liczniejsze zgłoszenia o przypadkowym 
odkryciu zabytków archeologicznych. Niewątpliwie na 
taką postawę społeczeństwa Tczewa wpłynął fakt 
powstania Muzeum Wisły, gdzie w przyszłości po
winno się przygotować stałą ekspozycję archeologicz
ną. Szczególną opieką należy otoczyć Stare Miasto, 
rejony wymienionych w tym szkicu trzech wzgórz, 
północną krawędź wiślaną (za osiedlem Prątnica), a 
przede wszystkim terasę nadwiślańską, gdzie stał 
średniowieczny zamek, i funkcjonował przez szereg 
stuleci port rzeczny. Na terasie nadwiślańskiej, w 
obrębie wspomnianej zatoki, w oparciu o dotychcza
sową znajomość osadnictwa na Żuławach, można lo
kalizować intensywne osadnictwo od epoki kamienia 
po średniowiecze. Taką lokalizację uzasadnia bezpo
średnie sąsiedztwo Wisły, która od najdawniejszych 
czasów po dzień dzisiejszy spełnia ważną rolę arterii 
komunikacyjnej. Ta funkcja Wisły w przeszłości była 
bardziej doceniana niż w czasach obecnych. 

Mieczysław Haftka 
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Andrzej Grzyb 

Z B R U L I O N U 

II 

Wszystko to moje. Moje. Ten deszcz. Wiosen
ny. Ciepły. Pełen magicznych właściwości. 
Wszystko to moje, mówisz, trzymając kilka 
kropli deszczu w dłoniach. I las i sad i pole 
wspinające się na wzgórze, moje mówisz. I 
śmiejesz się. Śmiejesz, się z tego mówienia. 
Moje, mówisz, rozgniatając między palcami 
grudkę ziemi. Moje, mówisz, patrząc chciwie. 
Moje, powtarzasz, stojąc aa palcach, żeby wię
cej widzieć. Moje. 

Gdyby było można podskoczyć wyżej, może 
wejść na drabinę, wyżej i wyżej na taką drabi
nę aż do nieba. Gdyby to było możliwe to do
piero zobaczyłby człowiek więcej tego „mo
jego". 

III 

( c z ę ś ć t r z e c i a ) 

Wciąż wracasz. Idziesz przez las. Wiosna? Tak 
to już wiosna. Ogrzane słońcem szyszki pękają. 
Nasiona szumiąc niby pierwsze krople wiosen
nego deszczu upadają w poszycie. Las sieje 
las. W niebo, w ziemię rośnie. Oparty o swój 
cień trwa ledwo chwilę i już wali się z hu
kiem, obraca w próchno. 

Matka. Surowa, wymagająca. Matka, która 
przyzwala. Matka do której tuli się, w którą 
zanuża się, której dotyka, która ciepła, trochę 
wilgotna, pulsuje pod nim. Dobrze to czuje 
leżąc nieruchomo. Oczekuje. 

Powoli budzi się jego męskość. Przerażony 
przywiera do łąki z całych sił... 
Wydaje mu się, że umiera. 

IV 

Płonące oko stwora przygasło. 
Nad równiną dojrzewał ciemny oddech skra-

dającej się nocy. 
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RYSZARD HARDT 

Epoka „Kolei żelaznych" zaczęła się 27 września 
1825 roku, gdy lokomotywa parowa konstrukcji .An
glika George'a Stevhensona na trasie S tockton— Dar-
lington wygrała konkurs prędkości. Po pierwszym 
okresie stosowania trakcji parowej li tylko jako roz
rywki możnych, z początkiem lat czterdziestych XIX 
wieku — po stwierdzeniu dużej opłacalności nowego 
rodzaju środka transportu — nastąpiła w Europie 
„eksplozja kolejowa". 

Perspektywy ogromnych zysków spowodowały szyb
ki rozwój towarzystw akcyjnych i budowy kolei. An
gielski monopol produkcji lokomotyw wpłynął na 
znormalizowane szerokości torów w większości kra
jów, określając ją na 4 stopy i 8,5 cala, co się rów
na 1435 mm. Tory tzw. szerokie zastosowano tylko w 
niektórych krajach, np. w Rosji (1524 mm), Irlandii 
(1600 mm) i Hiszpanii (1875 mm). 

Jak wiadomo Kongres Wiedeński w 1315 roku na 
całe stulecie ustanowił podział ziem polskich. Roz
wój komunikacji — niezmiernie ważny czynnik re
wolucji przemysłowo-technicznej XIX wieku — prze
biegał na ziemiach polskich w wysoce niekorzystnych 
warunkach politycznych. Rozwój ten nie służył inte
resom ziem podzielonych, lecz był wypadkową inte
resów kapitalistycznej spekulacji, obliczanej na do
raźne korzyści, oraz podyktowany potrzebami poli
tyczno-strategicznymi państw zaborczych. 

SIEĆ KOLEJOWA NA ZIEMIACH POLSKICH 

w podstawowym zarysie zaczęła się kształtować już 
w latach czterdziestych XIX wieku. Centrum, do któ
rego zmierzały pierwsze główne linie kolejowe, był 
okręg śląsko-dąbrowsko-krakowski. Linie te zbiegały 
się w trójkącie między Mysłowicami, Krakowem i 
Boguminem, tworząc układ sieci o kierunku południ
kowym. Arteria z tego obszaru wiodła przez Czechy 
do Wiednia. Ku północy natomiast sieć rozwidlała 
się na dwa kierunki: do Warszawy i do Wrocławia. 
Następny etap rozwoju sieci przyniósł połączenie 
Wrocławia z Poznaniem, wraz z. odgałęzieniami w 
kierunku Berlina oraz Drezna i Lipska. Warszawa 
otrzymała połączenie przez Bydgoszcz z Gdańskiem. 
Południkowe arterie zostały następnie uzupełnione 
wielkimi szlakami w kierunku równoleżnikowym: na 
północy — linią biegnącą z Berlina przez ziemie pół
nocne do Królewca, i na południu — koleją gali
cyjską łączącą Kraków przez Przemyśl ze Lwowem 
oraz granicą rosyjsko-rurnuńską. 

Pierwszy, 22 kilometrowy odcinek linii kolei że
laznej na ziemiach polskich z Wrocławia do Oła
wy oddano w dniu 22 maja 1842 roku. Kolej tę po
tem przedłużono aż do Krakowa, co nastąpiło w paź
dzierniku 1847 roku. Inwestycje kolejowe budowano 
szybko i sprawnie, w wyniku czego do 1848 roku na 
Śląsku było już 680 km jednotorowych linii kole
jowych. Jednak w innych częściach zaboru pruskiego 
tj. w Wielkopolsce i na Pomorzu panował w tej 
dziedzinie początkowo całkowity zastój. 

Koleje na ziemiach polskich, mimo niesprzyjających 
uwarunkowań, powstawały prawie jednocześnie we 
wszystkich trzech zaborach. W ciągu sześciu lat ot
warto linie: 

— 1845 r. Warszawa — Rogów z odnogą do Łowicza, 
— 1847 r. Kraków — Mysłowice, 
— 1840 r. Poznań — Drawski Młyn, 
— 1851 r. Kaczory — Bydgoszcz. 

Inicjatywa budowy kolei i jej urzeczywistnienie w 
byłym Królestwie Kongresowym oraz na terenach 
byłego zaboru austriackiego zostały powzięte przez 
społeczeństwo polskie. T. Bissaga w „Geografii kole
jowej Polski" (Warszawa 1938 rok) pisze, że: „W Kró
lestwie Kongresowym pierwsza kolej powstała rów
nież z inicjatywy polskiej i wykonano ją siłami pol
skimi. W 1834 roku Henryk Łubieński, wiceprezes 
Banku Polskego, wraz z bratem Tomaszem oraz prze
mysłowcem Piotrem Steinhellerem powzięli myśl wy
budowania kolei. Po wielu trudnościach pierwszy od
cinek Warszawa—Rogów Otwarto w 1845 roku. Kolej 
ta zaplanowana do Maczek oddana została w całości 
w 1843 roku". Tamże, na s. 79 znajdujemy również 
informację: „Pierwszą linię kolejową wybudowaną w 
całości na ziemiach polskich, nie na podstawie zez
wolenia któregokolwiek z rządów zaborczych, lecz z 
woli Senatu Wolnego Miasta Krakowa, była to kolej 
z Mysłowic, a ściślej ze Skupienia do Krakowa z od
nogą ze Szczakowej do Maczek, Otwarcie tej kolei 
nastąpiło w 1847 roku, a więc już po zaborze Kra
kowa przez Austrię". 

Jedynie w byłym zatorze pruskim inicjatywa bu
dowy kolei należała od początku do końca do rządu 
pruskiego, ibez żadnego na to wpływu ze strony spo
łeczeństwa polskiego. 

W poszczególnych zaborach obowiązywało odręb
ne ustawodawstwo. Mimo stosowania innego syste
mu administracji w zaborach pruskim i rosyjskim 
nie zatrudniano Polaków w charakterze urzędników. 

W okresie niewoli transport kolejowy rozwijał się 
zgodnie z potrzebami polityczno-strategicznymi i gos
podarczymi zaborców. W okresie tym kolej stanowiła 
skuteczne narzędzie w ich ręku, spełniając rolę słu
żebną wobec polityki uzależnienia i wiązania ze sobą 
podbitego i rozgrabionego narodu. Koleje miały ułat
wić integrację gospodarczą i polityczną ziem polskich 
z państwami zaborczymi, oraz przyspieszyć proces ger
manizacji bądź rusyfikacji, jednocześnie hamując 
wiele procesów, które rozegrały się w tym czasie 
na terenie państw europejskich. 

TCZEW I TERENY OKOLICZNE 

w okresie powstania i początkowego rozwoju ko
lejnictwa znajdowały się rod zaborem pruskim, ściś
lej należały początkowo do okręgu administracyjnego 
bydgoskiego (Regierungsbezirk Bromberg), a następ
nie gdańskiego .(Regierungsbezirk Danzig). 

Gdańsk w 1830 roku liczył 55 tysięcy (Tczew nie
wiele ponad 2 tys., Starogard w 1837 roku — 2775) 
mieszkańców i stanowił główny ośrodek handlowy 
nad Bałtykiem. Okręg Pomorze miał wówczas cha
rakter typowo rolniczy: rozwijała się hodowla bydła, 
eksploatowano lasy. Działalność przemysłowa była nie
wielka, a to głównie ze względu na stan lądowych 
dróg komunikacyjnych. Transport na większą skalę 
odbywał się głównie drogami wodnymi. Ten rodzaj 
transportu był jednak bardzo powolny i nie sprzy-
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jał rozwojowi przemysłu. Przed rozpoczęciem budo
wy kolei dróg bitych na wschód od Odry było nie
wiele. Jedynym środkiem komunikacji w owym cza
sie byli posłańcy i transport konny, początkowo in
dywidualny, następnie zorganizowany w postaci pocz
ty. Np. w roku 1851 z Tczewa rozpoczynała drogę 
9-cio Osobowa poczta na trasie Tczew — Wrocław o 
ściśle określonej szybkości przewozu. Najszybsza pocz
ta sztafetowa 1 millę, tzn. 7,5 km, pokonywała — 
w zależności od warunków miejscowych — w 30—40 
minut, poczta pospieszna — średnio o 5 minut dłu
żej, natomiast zwykła poczta osobowa pokonywała 
ten odcinek w czasie 40—50 minut. Również i ten 
środek transportu okazał się powolny i stosunkowo 
drogi. Wpływała na to konieczność wyżywienia siły 
pociągowej, jaką były konie. Na 30 mil zużywały 5 
kwintali żyta. Dziennie zaprzęg zjadał 50 kilogramów 
ziarna. Przy odległości 90 mil żaden transport nie 
był opłacalny. Powodowało to znaczne dysproporcje 
cenowe w różnych okręgach państwa pruskiego, co 
w efekcie przyczyniło się do zastoju gospodarczego 
Prus Wschodnich i Zachodnich. 

NA DECYZJĘ BUDOWY KOLEI 

wpłynęły również względy polityczno-militarne pań
stwa pruskiego. Rozpiętość w linii prostej między 
wschodnią i zachodnią granicą Prus wynosiła około 
200 mil (ok. 1500 km). W czasie wojny trzeba było 
przerzucać wielkie ilości wojska na znaczne odleg
łości, co połączone było również z olbrzymimi koszta
mi, oraz wpływało na szybkość operatywnego wyko
rzystania sił militarnych. 

Uwarunkowania te wpłynęły, po licznych debatach 
w parlamencie pruskim, na decyzję podjęcia budowy 
linii kolejowej, łączącej poszczególne prowincje pań
stwa pruskiego. Obszary dzisiejszych województw 
gdańskiego', bydgoskiego i olsztyńskiego, znajdujące 
się wówczas w granicach państwa pruskiego, były z 
natury rzeczy w polityce gospodarczej i komunika
cyjnej stawiane po prowincjach zachodnich i środ
kowych. Zasadniczym kierunkiem powiązań gospo
darczych był kierunek zachód — wschód, względnie 
południowy zachód — północny wschód, co odpo
wiadało zarysom granic. Prywatne i lokalne intere
sy nie 'były w stanie zmienić polityki globalnej. 

W tym czasie sieć kolejowa Prus posiadała już 
683 km linii, a w całych Niemczech rozwinęła się już 
do długości 6044 kra, zajmując po Wielkiej Brytanii 
(10 653 km) drugie miejsce w Europie. Otwarcie 
pierwszej linii kolejowej na tych terenach nastąpiło 
dopiero 27 lipca 1851 roku na odcinku Krzyż—Byd
goszcz o długości 145,5 km. Było to przedłużenie wy
budowanej w latach 1842-1843 linii Berlin — Krzyż — 
—'Poznań, stanowiąc pierwszy odcinek tzw. kolei 
wschodniej (Ostbahn). Dalsza trasa od Bydgoszczy do 
Królewca była przedmiotem wnikliwych i wielostron
nych studiów. Do obliczeń i porównań teehniczno-
-ekonomicznych z uwzględnieniem wykupu gruntów 
brano pod uwagę budowę linii dwutorowej, jednak 
wykonanie przewidziano na razie z wyposażeniem 
tylko jednego toru. Rozpatrywano pięć propozycji 
prowadzenia linii, z tym że w każdym przypadku 
kolej miała być doprowadzona do Tczewa. Jako naj
bardziej racjonalny uznano jednak wariant II, t j . 
z Berlina przez Kostrzyń, Gorzów, Filę, następnie 
linią prostą od Piły biegnący w kierunku Wisły na 
północ od Bydgoszczy w odległości 1 mili (7,5 km) 
i dalej możliwie najbliżej lewego brzegu Wisły do 
Tczewa. Linia ta miała posiadać długość 61,9 mil, 
to jest 464 km. 

Zadaniem Kolei Wschodniej było połączenie całego 
obszaru Prus, w związku z czym od Tczewa linia 
kolejowa miała biec przez Malbork, Elbląg, Branie
wo do Królewca, Początkowo zastanawiano się, czy 
linię z Elbląga poprowadzić wzdłuż Zalewu Wiślane
go przez Frombork, czy też przez Pasłęk, Młynary 
do Braniewa. Decyzja zapadła na korzyść wersji 
drugiej, gdyż w ten sposób linia obejmowała obszary 
najurodzajniejsze i najlepiej uprawiane, poza tym 
rozciągała swój wpływ na dalsze wschodnie obszary 
Prus. 

Początkowo roboty przy budowie wschodniej linii 
prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców szły 
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opornie. Ciągłe spory dotyczące finansowania dalszej 
budowy, jak również kierunku linii, hamowały znacz
nie postęp budowy. Zdarzył się nawet fakt wstrzy
mania na rozkaz króla pruskiego z dnia 9 czerwca 
1847 roku wszystkich robót na odcinku Malbork — 
—'Elbląg, kiedy Sejm Stanowy odrzucił rządowy 
wniosek rozpisania pożyczki kolejowej. 

Na wznowienie budowy linii wpłynął rewolucyjny 
rok 1848, rok bezrobocia, głodu i wystąpień mas 
ludowych. Szczególnie niebezpieczna sytuacja była w 
Berlinie, liczącym wówczas 400 tys. mieszkańców. 
Rząd pruski uznał za konieczne pozbycie się tego 
„niebezpiecznego elementu", jakim były dziesiątki ty
sięcy bezrobotnych. Do tego celu nadawała się szcze
gólnie budowa kolei prowadzona z dala od stolicy. 
Dnia 14 czerwca 1848 roku zarządzono niezwłoczne 
zatrudnienie robotników przy pracach ziemnych, zwią
zanych z budową Kolei Wschodniej. Aby przyspieszyć 
budowę linii wydano 4 maja 1849 roku polecenie przy
stąpienia do budowy odgałęzienia kolei z Tczewa do 
Gdańska, w celu zatrudnienia możliwie największej 
liczby bezrobotnych. Przy budowie kolei w pierw
szych latach zatrudnieni byli prawie wyłącznie Niem
cy, zwłaszcza berlińczycy. Na podstawie Ustawy z 
dnia 7 grudnia 1849 roku dalsza budowa kolei nie 
napotykała na żadne większe przeszkody natury for
malnej. S. Schwann w książce pt. „Rola budżetu pań
stwowego w pruskiej polityce kolejowej w XIX w." 
(Poznań 1957) podaje: „Począwszy od rewolucji mar
cowej 1848 r. finansowanie budownictwa kolejowego 
z funduszy państwowych będzie dotyczyło, linii ma
jących znaczenie wojskowe, co było żądaniem jun-
kierstwa, a co odpowiadało jego zamiarom agresyw
nym. Narzuca się tu analogia z budownictwem auto
strad hitlerowskich, których rolę w umożliwieniu ag
resji potwierdziły późniejsze wypadki". 

W celu usprawnienia budowy kolei została utworzo
na 5 listopada 1849 roku Królewska Dyrekcja Kolei 
Wschodniej w Bydgoszczy, która podlegała bezpośred
nio Ministerstwu Przemysłu i Robót Publicznych. By
ła to pierwsza dyrekcja kolejowa w Prusach. 
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mieszkańcy Bydgoszczy uroczyście przyjęli pierw
szy pociąg przybyły z Krzyża. Oficjalne otwarcie te
go odcinka nastąpiło dwa tygodnie później, z udziałem 
króla Fryderyka IV. Pierwszy pociąg według oficjal
nego rozkładu jazdy wyjechał z Berlina 26 lipca 1851 
roku o godzinie 23.00, zaś w drogę powrotną wy
ruszył z Bydgoszczy dnia 27 lipca o godzinie 2.30. 
Szybkość pociągu wynosiła 35 km na godzinę. 

W dalszej budowie linii kolejowej z Bydgoszczy na 
północ, w kierunku Tczewa większą przeszkodę sta
nowiła rzeka Czarna Woda. Most przerzucony przez 
tę rzekę był wówczas — obok mostu na Wiśle — 
największym na Kolei Wschodniej. Linia kolejowa w 
kierunku Tczewa nie mogła od Bydgoszczy biec do
liną Wisły, gdyż w rejonie Świecia, Nowego i Gnie
wa brzeg Wisły jest wysoki, stromy i podmywany 
przez rzekę. Dlatego też linię tą poprowadzono wy
soko skrajem doliny Wisły: z Terespola do Świecia 
(6.0 km), otwartą 1 września 1888 roku, z Twardej 
Góry do Nowego (6,0 km) uruchomione 19 listopada 
1904 roku, z Morzeszczyna do Gniewa (12,0 km) od
dane do ruchu 5 stycznia 1935 roku. Do wymienio
nych wyżej miejscowości poprowadzono później od
dzielnie krótkie odgałęzienia od linii magistralnej. 
Budowa linii głównej, jak i odgałęzień, napotykała 
na szereg utrudnień terenowych. Wymagała przekra
czania wielu potoków, rzek, kompleksów leśnych. 
Budowę linii prowadzono metodami ówcześnie sto
sowanymi. Roboty ziemne prowadzone były ręcznie, 
prace transportowe na bliskie odległości taczkami i 
szynowymi wózkami ręcznymi tzw. „lorami", a na 
większe odległości wozami konnymi, bądź to od
płatnie, bądź w formie obowiązkowych świadczeń rol
ników na rzecz państwa. 

Grunty pod budowę linii były wykupywane przez 
prywatnych przedsiębiorców budujących linię kole
jową. W początkowym okresie było to połączone z 
dużymi spekulacjami tymi gruntami, szczególnie do 
momentu wyznaczenia ostatecznego przebiegu trasy 
kolejowej Berlin—'Królewiec. 



Zatrudnieni przy budowie linii kolejowej egzysto
wali w bardzo ciężkich i prymitywnych warunkach. 
Zarobek pracownika przy budowie wahał się od 11,75 
do 12 groszy za dniówkę, co odpowiadało 1,40—1,45 
marki za dziesięciogodzinny czas pracy, trwający od 
godziny szóstej do osiemnastej, z dwugodzinną przer
wą obiadową. W miarę nabywania przez robotników 
wprawy, zarobek wzrastał do 1,80 marki. Warunki 
mieszkaniowe budowniczych linii były bardzo trud
ne. Większość robotników mieszkała w szałasach i 
ziemiankach, a stołowali się w specjalnie tworzonych 
na terenie budowy kantynach. Poza tym na trasie 
pracy utworzono sklepy spożywcze, w których obok 
żywności można było nabywać również różne przed
mioty użytku osobistego. Ceny w kantynach były 
stosunkowo wysokie, np. obiad złożony z jednej kwar
ty (1 i 1/7 litra) grochówki z wkładką mięsa o wadze 
3/8 funta (około 20 dkg) kosztował 2 grosze, przy 
dziennym zarobku 12 groszy. Za kwartę kawy z mle
kiem i cukrem płacono 1 grosz. 

Odcinek linii Bydgoszcz — T c z e w — G d a ń s k długości 
160 km budowano do 1852 roku. Dnia 19 lipca tego 
roku mieszkańcy Tczewa ujrzeli po raz pierwszy pa
rowóz prowadzący za sobą cały pociąg. Jednak ofic
jalne i uroczyste otwarcie odcinka od Bydgoszczy do 
Tczewa i następnie do Gdańska nastąpiło również w 
obecności króla pruskiego w dniu 6 sierpnia. Przy
jazd „świty" do Tczewa nastąpił tego dnia w go
dzinach przedpołudniowych, po czym miał miejsce 
trzygodzinny postój, celem dokonania inspekcji bu
dowy mostów na Wiśle i Nogacie. Następnie nastąpił 
wyjazd do Gdańska, gdzie pociąg z królem i osoba
mi towarzyszącymi dotarł o godzinie 16.30. Po wybu
dowaniu linii Krzyż — Bydgoszcz — Tczew. — Gdańsk 
port gdański uzyskał bezpośrednie połączenie z Ber
linem. 

DALSZE PROWADZENIE LINII 

w kierunku na Malbork zostało zahamowane bu
dową mostów. Równolegle prowadzono już wcześniej 
budowę linii na trasie Malbork—Elbląg—Słobity— 
—•Braniewo. Odcinek ten, długości 83,750 km, prze
kazano do użytku 19 października 1852 roku, a rok 
później doprowadzono kolej do Królewca, otwierając 
ruch 2 sierpnia 1853 roku. Dopiero po wybudowaniu 
mostu na Wiśle i Nogacie ułożono brakujący odci
nek linii kolejowej Tczew — Malbork długości 18,0 
km, uruchamiając ruch na całej linii Berlin — Kró
lewiec. Stało się to dnia 12 października 1857 roku. 

Do czasu zakończenia robót na odcinku Tczew — 
— Malbork transport podróżnych i towarów odbywał 
się konno i promem. Przez Wisłę w okresie zimy 
przy korzystnych warunkach lodowych pasażerów 
przeprawiano — po ułożonych na lodzie deskach. 
Transport towarów nawet przy korzystnych warun
kach w okresie lata trwał do trzech dni. 

Rozwój stosunków między państwem a kolejnict
wem w Prusach na tle udziału finansowego przeszedł 
w ciągu pół wieku znaczną ewolucję. Pierwszym wy
darzeniem przełomowym jest ogłoszenie aktów nor
matywnych w 1842 roku, ustalających pewne formy 
korzystania ze środków budżetowych na rzecz pry
watnych przedsiębiorstw kolejowych, co miało umoż
liwić później łatwiejsze ich upaństwowienie. Drugim 
momentem zwrotnym było ogłoszenie ustawy o lik
widacji funduszu kolejowego w 1857 roku, praktycz
nie oznaczające przejście do polityki popierania ko
lejnictwa prywatnego. Był to czynnik wpływu coraz 
silniejszej i posiadającej większe znaczenie ekono
miczne -burżuazji pruskiej, która wiedziała, że linie 
kolejowe są dobrą lokatą kapitału, przynoszącą wy
sokie zyski. Upaństwowienie kolejnictwa w latach 
1879-1889 było trzecim wydarzeniem, polegającym na 
uruchomieniu wielomiliardowych środków na wyku
pienie prywatnych linii kolejowych; tym razem rów
nież w interesie burżuazji. Szalejący w 1873 roku 
kryzys gospodarczy spowodował, że przedsiębiorstwa 
kolejowe przestały dawać wysokie dywidendy; ra
czej przeciwnie — stały się mało zyskowne, bowiem 
ich akcje miały kurs bardzo niski. 

Ustawą z 27 czerwca 1873 roku powołano do życia 
Urząd Kolejowy Rzeszy (Reichseisenbahnamt). Fry
deryk Engels w swoim artykule z 1880 roku pt. „Soc

jalizm pana Bismarka", który w głównej mierze do
tyczył upaństwowienia, kolejnictwa, zwrócił uwagę, 
że jednym z ważnych powodów takiego postępowa
nia rządu niemieckiego ibył konkretny interes bur
żuazji, ściślej wielkiej finansjery, w otrzymaniu 
zwrotu z funduszów państwowych kapitałów zain
westowanych w kolejnictwo. Fundusze takie państwo 
znalazło z części francuskich odszkodowań wojen
nych (1870—71). Francja po porażce wypłaciła 926 
milionów franków, z których 300 milionów ulokowa
no w bezwartościowych akcjach kolejowych. 

ODCINEK Z BYDGOSZCZY DO TCZEWA, 

i dalej do Gdańska i Malborka, wybudowano po
czątkowo jako linię jednotorową. Drugi tor w kie
runku Bydgoszczy zbudowano w roku 1911. 

Linię kolejową z Bydgoszczy wprowadzono do Tcze
wa od strony Górek Tczewskich sztucznym wykopem, 
przecinającym wysoczyznę o różnicy poziomów 18,0 m. 
Następnie biegła dolnym odcinkiem parowu, którym 
pierwotnie prowadził trakt do Luibiszewa, w kierun
ku zniwelowanego wzgórza Zamajte, gdzie znalazł 
miejsce dworzec osobowy. Budowa linii — jak wia
domo — podyktowana była potrzebą połączenia Ber
lina z Królewcem, w związku z czym umiejscowienie 
dworca osobowego nad Wisłą wydawało się wówczas 
.najkorzystniejszym. Pociągi zdążające z Bydgoszczy 
do Gdańska i odwrotnie musiały zmienić kierunek 
jazdy wjeżdżając na most i cofając się na pożądaną 
stronę w kierunku stacji Tczew. Linię kolejową, od 
mostu w stronę Gdańska, poprowadzono niedużym 
parowem po- przekroczeniu dolinki z Kanałem Młyń
skim. Następnie przecięto- płaszczyznę wysoczyzny 
głębokim wykopem, prowadzącym aż do doliny Mo-
tławy i dalej na północ w kierunku Miłobądza i 
Pszczółek. 

Ciężar jednego metra szyn powszechnie wówczas 
stosowanych wynosił około 34 kg. Podkłady począt
kowo 'były sosnowe, później również dębowe. Do 
ochrony drewna przed gniciem na kolejach pruskich 
stosowano olej kreozotowy (w Rosji chlorek cynku). 
W końcu XIX wieku polski inżynier Aleksander Wa-
siutyński opracował optymalne typy szyn, przyjęte 
prawie przez całą Europę, Niemcy przyjęli je do
piero w 1922 roku. Rowy boczne miały początkowo 
głębokość 69 cm. 

Eksploatowane wówczas wagony osobowe miały trzy 
klasy. Wagony 3 klasy były odkryte, z twardymi po
przecznymi siedzeniami. Pasażerowie 2 klasy podró
żowali wagonami krytymi, oszklonymi i zamykany
mi, z miękkimi siedzeniami. Wagony zaś 1 klasy były 
pojazdami z wysokiej kategorii pomieszczeniami — 
-apartamentami. Początkowo nie było w pociągach 
specjalnych przedziałów dla niepalących. Dopiero w 
grudniu 1853 roku na linii dyrekcji Kolei Wschod
niej zarządzono, że w każdym pociągu pospiesznym 
i osobowym jeden przedział 1 klasy i jeden: 2 klasy 
powinien być dla niepalących. Kartony biletowe mia
ły trzy kolory: 1 klasy różowy, 2 klasy brunatny i 3 
klasy biały. 27 lutego 1856 roku wprowadzono na 
odcinku Tczew — Gdańsk klasę 4-tą z miejscami 
stojącymi, z otwartymi oknami. Bilet w takiej kla
sie kosztował 1 grosz i 6 fenigów, czyli łącznie 18 fe-
nigów za milę, co przy opłacie 6,5 groszy za milę 
w 1 klasie, 4,5 grosza w 2 klasie i 3,5 grosza w 3 
klasie, według stawek obowiązujących od 1 lipca 1851 
roku było dużo taniej. Później wagony 4 klasy włą
czono również do składów pociągów na innych od
cinkach. Taryfa z 1851 roku za przewóz bagażu prze
widywała opłatę 2 fenigów za każdą milę. Wolny od 
opłat był bagaż do 25 kg dla dorosłych i 12,5 kg 
dla dzieci. Opłaty w taryfie towarowej, na przesyłki 
drobne, w zależności od klasy towaru, wynosiły: 

I klasa '(-towary przestrzenne) 6 fenigów 
II klasa {towary normalne) 3 fenigi 

III klasa (surowce) 1,5 feniga 
Taryfa towarowa za przesyłki całowagonowe, przy 
własnym za i wyładunku, za 1 milę i wagę 120 cent
narów wynosiła 15 groszy, czyli 180 fenigów. W za
leżności od rodzaju towaru stawki te były również 
zróżnicowane. Termin dostawy przesyłek od 1851 roku 
wynosił 5 dni dla przesyłek zwykłych i 4-8 godzin dla 
przesyłek pośpiesznych. 
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Człuchowskie — Chojnice oddano do użytku 15 li
stopada 1871 roku. Równocześnie rozpoczęto budową 
tej linii od strony Tczewa, oddając 18 stycznia 1871 
roku odcinek Tczew — Starogard, następnie w dniu 
15 kwietnia 1873 roku odcinek Starogard — Zblewo. 
Pozostałą część linii, łączącą Zblewo przez Czersk 
z Chojnicami oddano do użytku 15 sierpnia 1873 ro
ku, kończąc bardzo ważną magistralę kolejową, któ
ra po trzech latach otrzymała drugi tor. 

Od tego momentu dwie wielkie magistrale — jed
na przez Krzyż, Bydgoszcz, a druga przez Krzyż, Pi
łę, Starogard — ciągnęły z Berlina do Królewca, 
przyczyniając się do niebywałego rozwoju Tczewa. 
Od 1898 roku trzy razy w tygodniu przez Tczew 
kursował Kord Expres Paryż — Berlin — Tczew — 
— Wierzbłowo — Petersburg. Ekspres ten początko
wo składał się z trzyosiowego wagonu bagażowego 
i dwóch wagonów sypialnych, później dodano jesz
cze wagon restauracyjny. Ekspres kursował do wy
buchu. 1 wojny światowej, następnie wznowiono jego 
kursowanie po 1926 roku, ale z wyłączeniem tere
nów Związku Radzieckiego: 

TCZEW STAŁ SIĘ WAŻNĄ STACJĄ WĘZŁOWĄ 

a następnie — po wybudowaniu w początku XX 
wieku stacji rozrządowej w Zajączkowie Tczewskim 
— zaszła potrzeba wybudowania łącznic, które uspra-
wniłyby ruch, odciążyły stację Tczew i w sposób bez
kolizyjny umożliwiły krzyżowanie się poszczególnych 
kierunków linii kolejowych. Pierwszą wybudowaną 
łącznicę Górki — Zajączkowo Tczewskie oddano do 
ruchu w 1907 roku, następną Tczew — Zajączkowo 
Tczewskie w 1910 roku (obecnie ZTA), później Za
jączkowi — Suchostrzygi w 1912 roku, a Malinowo — 
Zajączkowo Tczewskie w 1913 roku. 

Od linii Bydgoszcz — Tczew odgałęziono odcinek 
15 kilometrów ze Smętowa do Skórcza, który oddano 
do ruchu 1 października 1902 roku, następnie prze
dłużony o 24 kilometry do Starogardu, który został 
uruchomiony 14 czerwca 1903 roku. Linię Laskowice 
— Szlachta — Czersk oddano 2 października 1908 i 
roku, a Kwidzyn — Opalenie — Smętowo dnia 1 
września 1909 .roku. 

Do momentu budowy kolei na terenie Tczewa za
chowało się ukształtowanie terenu wraz z ówczesnym 
podziałem własności, sposobem użytkowania i siecią 
dróg, sięgające tradycją czasów średniowiecznych. 
Nowożytne fortyfikacje ziemne, unowocześnione i roz
budowane w początku XIX wieku, współpracowały z 
tym pierwotnym krajobrazem i były mu podporząd
kowane. Budowa linii kolejowych zapoczątkowała 
proces podporządkowywania do aktualnych potrzeb 
stanu zastanego. Jeszcze przed rozpoczęciem robót 
ziemnych pod tory kolejowe zmieniono łożysko Ka
nału Młyńskiego, skracając jego bieg i skierowując 
go od „mostu krowiego" wprost do rzeki Wisły. Ka
nał Młyński, otoczony na wschód od drogi do Czat-. 
ków wysokimi brzegami, uprzednio wił się meandra
mi płynąc przez obszar, na którym wybudowano póź
niej dworzec osobowy. Drogę od strony miasta pod
niesiono o kilka stóp, a teren pod dworzec obniżo-

Dworzec kolejowy w Tczewie na przełomie XIX-
XX wieku 
Repr. fot. z karty widokowej: S. Zaczyński 

Dworzec kolejowy w Tczewie na początku XX wieku 
Rep. fot. S. Zaczyński 

WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY 

z 1860 roku pociąg pospieszny, wyjeżdżający z Byd
goszczy o godzinie 7.23 do Tczewa przybywał o go
dzinie 10.14, pokonując ten 'Odcinek w 2 godziny i 45 
minut, W relacji pośpiesznej pociąg z Tczewa od
jeżdża] o godz. 6.21, by po 250 minutach, o godz. 19.31 
pojawić się w Bydgoszczy. Natomiast pociąg osobo
wy, odchodzący z Bydgoszczy o godz. 19.21, przyby
wał do Tczewa o godz. 22.31, po 190 minutach jazdy. 
Drogę powrotną przemierzał szybciej, bo w 173 mi
nuty (odjazd z Tczewa o 18.23 — przyjazd do Byd
goszczy o 21.21). Rozkład jazdy uwzględniał jeszcze 
na tej relacji, pociąg towarowo-osobowy w obydwie 
strony, jadący na tym odcinku w jedną w 431 minut, 
w drugą w 500 minut. 

Natomiast na odcinku Tczew — Gdańsk w 1860 ro
ku i następnych jeździły cztery pociągi osobowe, w 
tym dwa lokalne. Pociąg osobowy ranny do Gdań
ska odjeżdżał z Tczowa o godz. 8,34 (jechał 102 mi
nuty), wieczorny — wyjeżdżający o 18.38 był dużo 
szybszy, bowiem do Gdańska przyjeżdżał po 54 mi
nutach. Natomiast pociągi z Gdańska do Tczewa w 
obydwie strony pokonywały ten sam odcinek w jed
nakowym czasie — 61 minut. Jedynie popołudniowy 
osobowy pociąg lokalny z Gdańska (godz. 15.04) do 
Tczewa (godz. 16.20) jechał nieco dłużej, bo 78 minut. 

Kursujący wieczorem pociąg towarowo-osobowy, w 
zależności od kierunku relacji (tam i z powrotem), 
miał zróżnicowany przebieg. Z Tczewa (godz. 22.59) 
do Gdańska (godz. 23.53) jechał 59 minut, natomiast 
z powrotem aż 108 minut (Gdańsk 23.26' — Tczew 
22.12). Należy pamiętać, że ruch kolejowy odbywał 
się wówczas jeszcze po jednym torze, a rozbieżności 
czasu przejazdu w obie strony byty uzależnione od 
zorganizowania „mijanek". 

Przez okres 40 lat od 1878 roku podstawowym sy
stemem sygnalizującym było wskazanie semafora 
„wolna droga". Według nowych zasad i przepisów, 
obowiązujących od 1876 roku, zasadniczym położe
niem semafora stał się sygnał „stój", jako bardziej 
gwarantujący bezpieczeństwo ruchu. Ewentualna nie
uwaga lub niedyspozycja pracownika obsługującego 
semafor powodowała co najwyżej opóźnienie pociągu. 
Kolejny etap rozwoju urządzeń zabezpieczania ruchu 
to zastosowanie telegrafu, a od 1876 roku telefonu, 
wprowadzenie zamków kluczowych, sygnałów w la
tarniach zwrotnicowych oraz zastosowanie bloku elek
tromagnetycznego. W roku 1894 wprowadzono świat
ło zielone zamiast białego na oznaczenie sygnału „wol
na droga", zachowując kolor czerwony dla sygnału 
„stój". W roku 1910 zastosowano na niektórych li
niach elektryczność do oświetlania semaforów, a 
wkrótce na semaforach wjazdowych zastosowano trze
ci kolor światła — pomarańczowy — oznaczający w 
połączeniu z zielonym „wolna droga ze zmniejszoną 
szybkością". 

Następną linią biegnącą przez Tczew była linia 
P i ł a — Chojnice—'Tczew, którą w późniejszym ok
resie miały przebiegać główne potoki towarowo-oso-
bowe na wschód. Budowę tej linii rozpoczęto przed 
1870 rokiem. Odcinek Piła — Złotów zakończono 16 
stycznia 1871 roku, odcinek Złotów — Wierzchowo — 



DECYZJA LOKALIZACJI DWORCA 

i mostu kolejowego pociągała za sobą konieczność 
regulacji Wisły od Gniewu aż do Gdańska, czyli na 
odcinku prawie 52,5 km. Koszty tego zamierzenia wy
niosły około 1,5 miliona ówczesnych talarów. Regu
lacja rzeki zapobiegła powodziom, na jakie narażo
ne tyły corocznie tereny Żuław oraz obszary pod 
Kwidzyniem, a ponadto przyczyniła się do podniesie
nia lustra wody rzeki i poprawy żeglugi na Wiśle. 

Do robót przystąpiono na podstawie dekretu króla 
pruskiego z dnia 6 lipca 1845 roku, powołując spec
jalną Komisję z siedzibą w Tczewie. Komisja ta s k a -
dała się z dwóch samodzielnych wydziałów — jeden 
do budowy mostów, drugi do regulacji rzeki i bu
dowy tam. W czerwcu 1846 roku rozpoczęto prace 
nad podwyższeniem i umocnieniem brzegów Wisły. 

Linia kolejowa z Bydgoszczy do Królewca, z od
gałęzieniem do Gdańska, oddana do użytku 19 lipca 
1852 roku na początku swego istnienia nie posiadała 
żadnych dużych obiektów kolejowych. Budynek dwor
ca osobowego został wybudowany dopiero krótko 
przed 1858 rokiem. Był to duży gmach z żółtej cegły, 
który opisała Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), ko
rzystająca z tego dworca podczas swej podróży do 
Gdańska w 1858 roku: „...prawdziwy wzór architek
tury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza 
i kryształu. (...) Najpierw wchodzisz do sali z trzech 
stron wyłożonej zwierciadłami; z czwartej ogromna 
szklana ściana przedziela ją od drugiej sali półkoli
stej: ta cała jest ulana ze szkła oprawionego w sieć 
żelaznych słupków, wiotkich i powikłanych, jakby 
gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak 
zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszy
stkich ścian, jak przez jedno okno widzisz cały most. 
Rozgościwszy się na karmazynowej otomance, ka
zaliśmy podać podwieczorek..." 

Dworzec ten istniał do marca 1945 roku, kiedy to 
uległ zniszczeniu podczas działań wojennych. Zbu
dowanie i oddanie do ruchu drugiej linii kolejowej 
Piła — Chojnice — Tczew w 1873 roku przyczyniło 
się do gwałtownej rozbudowy stacji i obiektów ko
lejowych. Nastąpiła wówczas również rozbudowa mia
sta. Z lat 1880—1890 powstał budynek położony przy 
obecnej ul. 1 Maja 15 g, będący poczekalnią IV klasy. 
Budynek ten w 1909 roku podwyższono, natomiast w 
okresie międzywojennym został przedłużony i pełnił 
funkcje administracyjne, podobnie jak i obecnie. 
Wzniesiono wówczas także, przyległy do poprzednie
go, budynek poczty dworcowej. Z tego okresu po

chodzi też budynek mieszkalny, położony przy obec
nej ulicy Kolejowej 1 i parowozownia „okrąglak" z 
1890 roku, obecnie pełniąca rolę magazynu. 

Początkowo stacja Tczew składała się z dwóch 
głównych części: dworca osobowego z peronami i bu
dynkiem stacyjnym, położonym w pobliżu mostu przez 
Wisłę (prostopadle do nurtu rzeki) oraz obiektów ob
sługi ruchu towarowego, położonych po stronie po
łudniowo-wschodniej stacji (aktualnie wyładownia 
publiczna). Około roku 1900 następuje znaczna rozbu
dowa stacji z jednoczesnym zwiększeniem obszaru 
oraz wydzieleniem stacji rozrządowej w Tczewie. 
Stacja ta powstała na terenie, gdzie obecnie znaj
duje się stacja osobowa. W tym czasie powstały rów
nież duże magazyny, położone po zachodniej stronie 
stacji rozrządowej. Obok parowozowni nr 2 istniały 
już wówczas warsztaty naprawcze, których obecność 
potwierdza plan stacji z 1898 roku. 

W początkowym okresie bezpośredni ruch pociągów 
przez Tczew odbywał się w relacji Berlin — Króle
wiec (zarówno przez Bydgoszcz jak i przez Chojnice) 
i odwrotnie oraz w obu kierunkach relacji Gdańsk — 
— Królewiec. Pociągi z Berlina do Gdańska i z pow
rotem w Tczewie zmieniały kierunek jazdy. Pasaże
rowie, po opuszczeniu pociągu, udawali się do bu
dynku stacyjnego, a po przemanewrowaniu pociągu 
przechodzili na peron po przeciwnej stronie (tzw. 
,gdańskiej" lub „bydgoskiej" •— w zależności od re
lacji), by wsiąść do tego samego pociągu. 

Dalsza rozbudowa stacji w Tczewie miała bezpo
średni związek z powstaniem dużej stacji towarowej 
na północ od miasta, z lewej strony linii kolejowej 
Tczew — Gdańsk. O jej budowie rząd pruski, podjął 
decyzję w latach 90-tych ubiegłego wieku. 

STACJA TOWAROWA ZAJĄCZKOWO 

zaplanowana została jako stacja rozrządowa z trze
ma grupami torów, górką rozrządową, parowozownią 
wraz z obrotnicami, budynkami służbowymi. Projekt 
przewidywał dwa wiadukty drogowe nad torami w 
ciągu istniejących dróg publicznych, sieć łącznic ko
lejowych. (Tczew—Zajączkowo, Górki—Zajączkowo 
oraz Starogard—Zajączkowo). Wojna 1914 roku przy
spieszyła zamierzoną inwestycję. Na taką decyzję 
wpłynęły potrzeby zaopatrzeniowe i przemieszczania 
dużej ilości wojsk. 

Stacja Zajączkowo, zwana wówczas Liebenhof zlo
kalizowana została na podmokłych i bagnistych tere
nach rozpoczynających się tutaj Żuław Wiślanych. 
Wymagało to opracowania szczegółowego planu upo
rządkowania gospodarki wodnej. Zaprojektowano od
powiednią sieć rowów melioracyjnych, osuszających 
teren przyszłej stacji oraz przepusty pod. terenem sta
cji, usytuowane w poprzek do jej osi podłużnej. W 
centrum stacji znajdował się staw, który zasypano, 
a którego ślady są widoczne jeszcze dziś. 

Wykup ziemi pod budowę stacji trwał od momentu 
rozpoczęcia budowy do 1916 roku. Jeszcze w lipcu 

Strona bydgoska (z prawej) i strona gdańska (z le
wej) kolejowego dworca osobowego w Tczewie do 
roku 1945. 
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no o 15—20 stóp, niwelując nierówne wzniesienie 
zwane Górą Zamajte. Na południe od dworca osobo
wego nad Kanałem Młyńskim od czasów Winryka 
tj. od 1364 roku stał niegdyś młyn wodny, a w now
szych czasach młot żelazny. W miejscu wysokiego 
wału, prowadzącego na most, przed budową kolei 
rozciągała się równina zwana Podlicami, rozpoście
rająca się między miastem a Wisłą. 



Ryszard Hardt 

RYSZARD SZWOCH 

(Dokończenie w następnym numerze) 

Być w Pączewie i nie zajść do Garnyszowej wręcz 
nie podobna, jak będąc w Rzymie, nie widzieć pa
pieża. Dorn sędziwych już dziś małżonków, Małgo
rzaty i Ludwika Garnyszów, od wielu lat stanowi 
wspaniałą przystań dla szperaczy ciekawostek o ży
ciu dawnych Kociewiaków, przeróżnych osobliwości 
i pamiątek. Zresztą w gościnne progi tego domu 
chętnie zachodzą wszyscy, którym wypada cokol
wiek sensownego o kociewskich tradycjach ludowych 
napisać; studenci w trakcie przygotowań do „ma
gisterki", zapaleńcy i amatorzy, a także szukający 
„tematu" dziennikarze. Znajdą tu bowiem nie tylko 
bogactwo pierwszorzędnej wiedzy o zanikającej kul
turze dawnego Kociewia, lecz nade wszystko dosko
nały klimat do rozważań o odchodzącym w zapom
nienie folklorze, zdarzeniach i wartościach. 

Tę życzliwą i sprzyjającą atmosferę potrafi wy
tworzyć sędziwa już Małgorzata Garnyszowa, postać 
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1911 roku za 76.118 marek wykupiono 455,7 ha grun
tów. Równocześnie z pracami przygotowawczymi, 
związanymi głównie z przeprowadzeniem pomiarów, 
na stacji Zajączkowo wykonano prace przy przysz
łych łącznicach kolejowych oraz okolicznych już ist
niejących stacjach. 

W ramach 1912 roku Królewska Dyrekcja Kolejowa 
otrzymała meldunek z Tczewa o wykonaniu, zgodnie 
z planem, przebudowy odcinków kolejowych Tczew— 
—Gdańsk, Piła—Gdańsk i na stacji Tczew. Był to 
pierwszy etap przygotowawczy budowy. Jednocześnie 
trwała rozbudowa stacji Suchostrzygi, położonej po 
zachodnio-północnej stronie stacji Tczew, a południo-
wo-zachodniej od strony przyszłej stacji rozrządowej. 
Stacja Suchostrzygi została przeznaczona na zaplecze 
dla firm budowlanych z Berlina. Wiosną 1913 roku 
przywieziono tam odpowiedni sprzęt. Ziemią potrzeb
ną do zasypania stawu, bagien oraz wykonania rów
ni stacyjnej, gwarantującej właściwą pracę torów i 
dróg rozjazdowych, uzyskiwano z równolegle pro
wadzonych robót na łącznicy Górki-Zajączkowo. Przy 
wykopach pracował bagier, a do przewozu ziemi za
trudniano konie oraz parowozy ciągnące „lorki". Zie
mię tę wożono obecnym terem. Budowa samej sta
cji Zajączkowo prowadzona była stopniowo, począt
kowo wykonano 4—5 torów, które służyły jako tory 
do transportu materiałów oraz jako zaplecze budow
lane. Po 1914 roku przy budowie zatrudniani byli jeń
cy wojenni. W aktach WAP Gdańsk znajdują się mo
nity przedsiębiorstw budowlanych w sprawie zwięk
szenia ilości jeńców i konieczności dotrzymania ter
minów ukończenia budowy. Jednymi z pierwszych 
obiektów na stacji Zajączkowo były wybudowane 
przepusty oraz instalacje wodno-kanalizaeyjne. 

Początkowo parowozowania główna znajdowała się 
w Tczewie, ta w Zajączkowie uruchomiona w 1910 
roku, pełniła rolę parowozowni odstawczej dla ma
szyn pod parą. Również w 1910 zbudowano rampę 
przeładunkową, która w związku z intensywnie pro
wadzonymi manewrami w latach 1910—1913, począt
kowo służyła celom wojskowym. Od 1915 roku prze
budowano ją dla potrzeb cywilnych i jako stały za
daszony obiekt służyła przeładunkom przesyłek eks
presowych, ibogażowych oraz poczty. Pobudowanie 
stacji na bardzo słabych gruntach powodowało dużo 
problemów przy utrzymaniu torów, o czym świad
czył fakt, że w dniu U maja 1917 roku alarmowano 
dyrekcję o zapadaniu torów przy przeładowni. Po
dobne kłopoty miała firma Wilke i Syn, stawiająca 
budynki stacyjne i nastawnie. Obiekty te wzniesiono 
na palach, wbitych w grząski grunt. W latach 1910— 
—1911 po wybudowaniu łącząnicy Tczew-Zajączkcwo 
oraz nasypu dla toru „Królewieckiego" i wiaduktu 
dla tego toru nad linią do Gdańska w roku 1917 
przełażono owe znajdujące się tory na nowe miejsce. 

Od 1915 roku z Zajączkowa Tczewskiego pociągi 
nie wyjeżdżały. Wyjątek stanowił okres I wojny 
światowej, kiedy z powodu wejścia Rosjan na te
renie Prus Wschodnich uruchomiono pociągi ewakua
cyjne. W czasie budowy kursowały na zasadach ru
chu manewrowego wyłącznie pociągi robocze, ponie
waż nie było w tym czasie żadnych urządzeń zabez
pieczenia ruchu kolejowego na tej stacji. W roku 
1317 obiekty służbowe posiadały już instalację elek
tryczną, telegraficzną, wodno-kalizacyjną. Od tego 
samego roku nastawnie wyposażono w mechaniczne 
urządzenia zabezpieczające. Pracującą już wtedy gór
kę rozrządową w późniejszych latach wyposażono w 
zegar z wyszczególnioną numeracją torów. Za po
mocą przycisków w nastawni sterowano zegarem tak, 
aby w czasie rozrządu wskazywał tor, na który wa
gon był przeznaczony. Zegar ten istniał jeszcze w la
tach 1945—1947, W tym czasie stosowano już również 
telegraficzne zapowiadanie pociągów alfabetem Mor
se'a.. 

21 lutego 19.17 roku stacja Zajączkowo Tczewskie 
osiągnęła sprawność techniczną, rozpoczynając pracę 
w pełnym zakresie. 



powszechnie znana Kociewiakom daleko poza opłot-
kami Pączewa. Jest bowiem jedną osób, dla 
których dewiza ocalenia najważniejszych wartości 
kulturowych rodzimego środowiska wyznaczała także 
niejako naczelny sens całego życia. Ten Program ży
ciowy sprawił, że przez dziesiątki lat niezmordowa-
wanie układała wielobarwną mozaikę bogatej kultury 
Kociewia, rzecz jasna najpierw z perspektywy pa
ewskiego zaścianka, potem formułując niejako mo
delowy wzór ludowej kultury regionu - wszystko 
z mozolnie uzbieranych reliktów przeszłości niczym 
z różnokolorowych kamyków w tej niezwykłej kom
pozycji Zdobyła dla siebie t rwałe miejsce w czołów-
ce regionalnych Kociewia na miarę Nierzwi-
ckich, Szornakow, Kirsteinów, Powalskich i im po
dobnych. Jest to jednak miejsce osobliwe, nieprzy-
równywalne w zakresie i formie, własne... 

Urodziła s ię z dala od Kociewa ale na fakt ten 
miał wpływ tylko przypadek, gdyż ojciec Małgorzaty 
nauczyciel Jan Pestka, w sztumskiem otrzymał po
sadę i tam zamieszkał z rodziną. Właśnie w Pułko
wicach przyszło na świat liczne jego potomstwo. Naj
pierw w małżeństwie z Adolfiną Wiśniewską uro-
dziło się ich troje: Konstancja (1888—1912), Maria 
(1889-1914) i Józef (1892-1922), a po owdowieniu w 
nowym związku z Leokadią Glazówną na świat przy-

M. garnyszowa w oryginalnym kociewskim stroju babci 

Fot. Lech Brzozowski 

szła dalsza siódemka: Eufamia (1895-1918), Leon 
(1900-1974), Pelagia (1902-1980), Ludwika (1903-
—1980) Jozefa (1905—1971) i Marian (1909-1971) 
Najmłodszym dzieckiem była Małgorzata Aleksandra, 
urodzona 10 czerwca 1912 roku. 

Na Kociewie przeniosła się już jako kilkuletnia 
Dziewczynka, gdy ojciec objął kierownictwo szkoły 
ludowej w Pączewie. Teraz był bliżej stron rodzin
nych, pochodził bowiem z Łęga, gdzie przodkowie 
jego siedzieli co najmniej od XVIII wieku skąd sio
stra ojca, Elżbieta, wędrowała do Ameryki Połud
niowej, gdzie młodszy o dwanaście lat brat Teodor 
działał w łatach zaboru pruskiego w Powiatowym 
Komitecie Wyborczym, nie doczekawszy niepodległo
ści. Pączewską czteroklasówkę ojciec przejął zgodnie 
z rozporządzeniem władzy oświatowej, 15 listopada 
1920 roku po swym poprzedniku, Teodorze Cesarzu 
Dane mu było witać powrót Polski na odwieczną 
dziedzinę. Z entuzjazmem pisał wtedy: 

„Nie na marne poszło szlachetnej krwi naszych 
przodków wylewanie w powstaniach przeciw cie
mięzcom Ojczyzny. Pożądany skutek odniosła wy
trwałość z jaką lud polski we wszystkich trzech za
borach strzegł naszych świętości i skarbów narodo
wych od wytępienia i zagłady. (...) Nadeszła godzina 
dziejowa: Polska wolna! Kajdany raniące jej dłonie 
opadły. Biały orzeł wzbija się znów swobodnie w na
powietrzne wyżyny..." 

W pączewskiej szkole uczyło się wówczas około 
dwustu dzieci, wśród nich także Małgorzata Pest-
kówna. Kiedy rodzeństwo się usamodzielniło, jako n a j 
młodsza w rodzinie, Małgorzata mogła nadal się 
uczyć. Starsze siostry — Pelagia i Ludwika — wy
brały dla siebie habit szarytek i samarytańską służ
bę w szpitalnictwie. Małgorzata widziała swoją" przy
szłość w zawodzie nauczycielskim, jako kontynuacje 
tradycji rodzinnej. Ojciec zresztą w 1927 roku prze
szedł w stan spoczynku, jak wówczas określano eme
ryturę urzędnika państwowego. Wybrała świadomie 
starogardzką Szkołę Wydziałową, mieszcząca się w 
ogromnym budynku przy ulicy Warszawskiej (dziś 
Sobieskiego 10), wzniesionym z czerwonej cegły jak 
wiele ówczesnych poniemieckich budynków urzędo
wych w mieście. 

Naukę rozpoczęła 1 czerwca 1922 roku W szkole 
prowadzonej przez Bolesława Raszeję, zetknęła się 
z ks. Zygmuntem Ryczakowiczem, działaczem społecz
nym na niespotykaną wręcz skalę, redaktorem" Dru-
hny Pomorskiej" i zamiłowanym turystą, fotografem 
propagatorem sportu. Dzięki niemu poznała urok spo-
łecznej działalności w ruchu młodzieżowym 

Miała tez szczęście spotkać wtedy na swej drodze 
młodego nauczyciela muzyki w tej szkole Włady
sława Kirsteina, człowieka ogarniętego pasją bu
dzenia świadomości regionalnej i z pietyzmem ochra
niającego twórczość ludową przed wymarciem Się
gał chętnie po autentyczny folklor wsi kociewskiej 
i nie tracił okazji do zainteresowania swych młodych 
wychowanków dziedzictwem rodzimej kultury ludo
wej. Dla wielu działalność Kirsteina oznaczała praw
dziwe objawienie, budząca skrywane, a jakże często 
nawet nie uświadomione poczucie kociewskiej tożsa
mości. J 

Po wielu latach w jednym z listów Małgorzata 
Garnyszowa, napisze wręcz: „Po raz pierwszy sły
szałam od p. Kirsteina na lekcji śpiewu określenie 
pieśń kociewska". Powoli i stopniowo zasłyszane ok
reślenia, z pozoru oczywiste wyrażenia i zwroty na
wet te codziennie używane, zaczęły jawić się Małgo
rzacie jako coś istotnie ważnego, zmuszającego do 
pewnego samookreślenia, do opowiedzenia się po 
świadomie wybranej stronie, wniknięcia w głąb ro
dzinnej tradycji. Nie były to jednak dla niej spra-

wy zupełnie nowe. Po latach wspomina bowiem: 
„Określenie region kociewski doczytałam się z gazet 
np. z „Pielgrzyma". ,(...) w wieku 12 lat, kiedy jeź-
dziłam do Starogardu di szkoły, do stacji szłam ze 
starszą koleżanką i ona często o innych dojeżdża-
jących mówiła: to są Lasaki, a te to Feteraki Py
tałam ją, skąd bierze te nazwy. Powiedziała że tak 
nazywają Kociewiaków. Mówiła też mi, że dzieli się 
(ich) na „mieskich" i „wieskich"..." 
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Ukończywszy „wydziałówkę" w czerwcu 1928 roku 
zająć się musiała przede wszystkim domem i opieką 
nad rodzicami. Początkowo nie pracowała, jeśli nie 
liczyć dorywczych zająć w mleczarni lub pączew-
skiej bibliotece. Obudzona pasja działania kierowała 
jej zainteresowania w stronę 'kultury. Wsparciem tej 
działalności było ogarnięcie pączewskiej młodzieży 
przez Leona Szwocha, prowadzącego zespół muzyczno-
śpiewaczy we wsi oraz, podobnie jak Kirstein, gro
madzącego ludowy folklor muzyczny Kociewia. Obję
cie całego Pomorza poszukiwaniami etnograficznymi 
przez ośrodek toruński było również okolicznością 
sprzyjającą w utrwalaniu zainteresowań kulturą ko-
ciewską. Odpowiedzi na ankietę Bożeny Stelmachow
skiej wpłynęły również z Pączewa, co nie mogło się 
o'być tez udziału miejscowej szkoły i plebanii. 

Z gwarą kociewską i twórczością ludową stykała 
się Małgorzata przecież na każdym kroku. „Zdarza
ło się, że na wycieczce dziewczęta powiedziały: A 
tera zaśpsiewómy sobia po naszamu — i w takim 
śpiewie było dużo gwary kociewskiej" — wspomina 
po latach. Owo „po naszamu" najmocniej przemawia
ło do wyobraźni i serca. 

Jeszcze przed wojną 'Małgorzata Garnyszowa zna
lazła zatrudnienie jako instruktorka Przysposobienia 
Rolniczego w Pączewie, zaś jako prezeska okręgu 
starogardzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Mło
dzieży Żeńskiej uczestniczyła w grudniu 1935 roku 
w kilkudniowym „kursie alkohologii", organizowa
nym przez Państwową 'Szkołę Higieny w Warszawie. 

Okres wojny nie oszczędził Garnyszowej kłopotów 
osobistych, ciągłych zmagań z losem. Na początku 
okupacji, w czerwcu 1940 roku zmarła jej matka, 
osiemdziesięcioletni ojciec nie czuł się bezpieczny. 
Kiedy hitlerowcy wkroczyli do wsi i czynny był po
sterunek żandarmerii, stróżo „nowego prawa" dy
bali na każdą sposobność prześladowania Polaków. 
Ojciec był przecież emerytowanym polskim nauczy
cielem, znał los swoich kolegów, którzy śmierć po
nieśli w Szpęgawsku już w 1933 roku. Przeżył wojnę, 
ale długo nie cieszył się wolnością. Zmarł w listopa
dzie 1945 roku. 

W tym czasie Małgorzata Granyszowa od 1 wrześ
nia 1945 roku pracowała już jako nauczycielka w 
szkole pączewskiej i bobowskiej. Kwalifikacje peda
gogiczne uzyskała w Liceum Pedagogicznym w Tcze
wie na wakacyjnych kursach przedmiotowych, za
kończywszy ten etap edukacji zawodowej egzaminem 
państwowym w maju 1950 roku. Prowadziła też za
jęcia w miejscowej Szkole Przysposobienia Rolnicze
go. 

Obok pracy nauczycielskiej nie zaniedbywała dzia
łalności na rzecz kultury regionalnej. Po wojnie zetk
nęła się z dr Heleną Przesławską z Poznania, groma
dzącą materiały folklorystyczne z Kujaw i Pomorza. 
Zachęcona przez nią poczęła systematycznie pene
trować najbliższe środowisko pączewskie. Ożyły mło
dzieńcze fascynacje kulturą ludu, przypomniały się 
pionierskie dokonania Kirsteina i Szwocha. Garny
szowa znalazła w tym ruchu, swoje wyraźnie okreś
lone miejsce. Zainteresowała się dawnym sprzętem, 
ubiorem, mową, których ślady odkrywała w kontak
tach z ludźmi. 

Spisywała relacje ludu starszych, gromadziła foto
grafie, przejmowała w opiekę sprzęty i stroje. Uczu
lała innych na wielką dokumentalną wartość każ
dego, choćby tylko drobnego przedmiotu, garnka, 
skrawka tkaniny o dawnym ludowym pochodzeniu. 
Ileż to wspomnień łudzi, obecnie już nie żyjących, 
składa się na obraz przeszłości Pączewa i Kociewia, 
opowiedziany i wyrażony wspólnym udziałem ludu, 
zweryfikowany i uwierzytelniony przez wielokrotną 
konfrontację poszczególnych relacji, zbiorowe spojrze
nie na minioną rzeczywistość. Te zanotowane ongiś 
wypowiedzi pączewiaków — Franciszka Andersa, 
Agnieszki Barglińskiej, Barbary i Józefa Filipskich, 
Joanny i Pelagii Jachlewskich, Marii i Sylwestra 
Kajutów, Józefa Kujawskiego, Zofii Kulaszewskiej, 
Weroniki Kłos, Weroniki Maleckiej, Katarzyny Piłat, 
Genowefy Rynkowskiej, Bolesława Szumachera, Oty
lii i Rozalii Szwarc oraz Anny Włoch — uzyskały 
wartość pierwszorzędnego dokumentu. Informatorzy 
przekazali w . nich autentyczny obraz życia społecz-
no-kulturalnego Kociewia - drugiej połowy XIX stu-

cia i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Wiedząc 
o zainteresowaniach nauczycielki, mieszkańcy Pącze
wa sami wprowadzali w krąg jej dociekań historycz-
no-etnograficznych nowe zakresy. Wspomina m.in. 
Garnyszowa, że zgłosił się do niej „jeden rolnik z 
tym, że pługiem wyorał jakiś kawał kamienia. Była 
to plaska płyta kamienna nakrywająca urny". Oczy
wiście obiekt został zabezpieczony i wyeksponowany 
w szkole, wzbudzając dociekliwość młodzieży, co 
jego pochodzenia i przeznaczenia. 

Uzyskany materiał folklorystyczny i historyczny po-
służył Garnyszowej do próby odtworzenia stroju ko-
ciewskiego, rekonstrukcji haftu ludowego, przepisów 
kulinarnych regionalnej kuchni, czy zwyczajów me
dycyny ludowej. Męża nakłoniła nawet do wykony
wania modeli chat kociewskich w oparciu o kon
kretne wzory ludowe z Pączewa i okolicy. Jakże przy
datne było to wszystko do upoglądowienia prelekcji 
i wykładów Garnyszowej, do pogadanek i kursów na 
temat zanikającego folkloru i materialnej kultury 
Kociewiaków. 

W okresie obchodów milenijnych postanowiła Gar
nyszowa spisać historię Pączewa, opierając swoją 
pracę na zgromadzonych zbiorach prywatnych, wy
pisach z dostępnej literatury oraz pamięci własnej, 
Powstał z tego zwięzły szkic o dziejach wsi i jej 
mieszkańcach, który autorka opublikowała później w 
biuletynie ZK-P „Pomerania", tak samo jak i pracę 
o ludowej medycynie kociewskiej. „O chorobach i ly
kach dawno zabaczónych" mówiła także Garnyszowa 
w 1969 roku przed kamerami telewizji. Wieloletnie 
i żmudne kolekcjonowanie starych tkanin i strojów, 
zdobionych haftem ludowym, dopomogło w odtwo
rzeniu dawnych wariantów kolorystycznych i wzbo
gaceniem motywów hafciarskich, w rezultacie zaś do 
stworzenia wzornika haftu kociewskiego. Porówna-! 
nie tych wzorów z równoległymi propozycjami z in
nego rejonu Kociewia sprawiło, że z a i s t n i a ł powo
dy do wyłonienia tzw. pączewskiej szkoły haftu ko
ciewskiego, zdefiniowanego przez Garnyszowa, a prze
ciwstawne go do morzeszczyńskiej szkoły haftu Marii 
Wespowej. Świadczy to o bogactwie form, stosowa
nych przez hafciarki kociewskie. Wydanie drukiem 
obu wzorników przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie pozwoliło uchronić piękno tego haftu przed kom
pletnym zaginięciem i bałamutnym zunifikowaniem 
ze wzornictwem sąsiednich Kaszub. Kociewski haft 
ludowy odzyskał swoją autonomię. 

U progu swych 75 urodzin Małgorzata Garnyszowa 
raz jeszcze sięgnęła po pióro, aby uzupełnić i zak-
tualizować swoją pracę o dziejach Pączewa. Stara
niem przyjaciół i ta praca trafi wnet do rąk czytel
ników, przeredagowana i poszerzona przez piszącego 
te słowa, gdyż zdrowie i siły nie pozwoliły już au
torce na opracowanie samodzielne. Będzie to jedno
cześnie rodzaj uznania dla wytrwałej w popularyzo
waniu kultury Kociewia Szanownej Jubilatki, którą 
do tej pory uhonorowano Złotym Krzyżem Zasługi, 
odznakami — Zasłużonym Ziemi Gdańskiej (1974 r.) 
i Zasłużony Działacz Kultury (1975 r.) oraz pamiątko
wym medalem 50-lecia Skórcza. 

Od chwili przejścia na emeryturę w 1968 roku, Mał
gorzata Garnyszowa mogła zająć się już tylko ulu-'' 
błoną dziedziną swych pozazawodowych pasji. Wier
nego sprzymierzeńca znalazła w osobie męża, który 
nie tylko docenia i szanuje zainteresowania żony, ale 
także współuczestniczy w nich na miarę swych prak
tycznych umiejętności i całkiem niepoślednich uzdol
nień rzemieślniczych i artystycznych. Pan Ludwik 
Garnysz, urodzony w 1905 roku w Dyneburgu, tra
fił na Kociewie dopiero po ostatniej wojnie, tu się 
ożenił i osiedlił w Pączewie. Zachował wprawdzie 
wszystkie cechy kresowego' akcentu i sposób bycia 
jednak pokochał kociewską ojczyznę z wyboru, jak 
tę rodzoną, dla niej też pracował i starał się osobli
wość jej utrwalić w swoich pracach. 

Stworzyli więc Garnyszowie własny świat trady
cji kociewskiej — ona z bogactwem utrwalonych, 
sprzętów, pamiątek i wytworów ludowej twórczości, 
on z kolekcją własnoręcznie wykonanych modeli, wy-
klejanek, obrazów. Nic dziwnego, że stuletni ich dom 
parterowy, przy drodze na Czarnylas, przemienił się! 
rychło w domowe muzeum osobliwości, prywatne 
wprawdzie, lecz udostępnione bez ograniczenia każ--



demu, kto zapuka, poprosi, zainteresuje się „świa
tem dawno zabaczónym", który niejako się przyczaił 
tu w oczekiwaniu na każdą chwilę, by móc prze
mówić wszystkimi barwami przeszłości. 

Świadomość ograniczonej możliwości oddziaływania 
i szerszego spełniania edukacyjnych funkcji domowego 
muzeum oraz obawa, aby nie stało się ono li tylko 
lamusem, skazanym na zapomnienie, już dawno zmo
bilizowały Garnyszową do ulokowania najcenniej
szych, unikalnych eksponatów w profesjonalnej pla
cówce, gdzie mogą liczyć na właściwą konsekwencję, 
odpowiednie wyeksponowanie i godną prezentację ko-
ciewskiej kultury. Po utworzeniu Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej część tych cennych sprzętów, strojów, przed
miotów rzemiosła i sztuki ludowej przeszła na włas
ność tej placówki. Garnyszową zaś nie odżegnywała 
się od pośrednictwa w pozyskaniu przez muzeum 
dalszych eksponatów, zawsze bowiem wyznawała za
sadę, że skoro nie mogły dłużej funkcjonować w natu
ralnym swym przeznaczeniu, najstosowniejszym dla 
nich miejscem musi być kolekcja muzealna. W tym 
poczuciu wyposażyła też muzeum w wiele bardzo 
osobistych zbiorów, pochodzących od bliższej lub dal
szej rodziny, noszących w sobie niejako cząstkę jej 
losów. 

Fragment kolekcji osobliwości z Pączewa 
Fot. H. Spychalski 

Nie na wszystkie pamiątki znalazł się odpowiedni 
depozytariusz i amator. P a n Ludwik, z nabożnym 
skupieniem wykładający tajemniczą szkatułkę, zwie
rzał się, jak to swego czasu zwrócił się do dyrek
cji zbiorów muzeum zamkowego w Warszawie, z 
propozycją przekazania pamiątek z epoki stanisła
wowskiej, będących spuścizną po swych przodkach, 
sądząc najzwyczajniej, że w Zamku Królewskim znaj
dzie się dla nich miejsce. Do dziś nie otrzymał odpo
wiedzi, a lat upłynęło sporo. 

Tymczasem przekłada je z delikatnością, do której 
raczej nie nawykły jego spracowane dłonie, te niby 
drobiazgi, a w rzeczy samej prawie relikwie rodzin
nej historii. Rozmowa trącić musi więc o Garnyszów, 
O tych dawnych z odległej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i tych późniejszych, z wileńskich kręgów 
salonowych. Wreszcie nie sposób ominąć wspomnień 
o ojcu, carskim pułkowniku, Ludwiku Garnyszu, po
ległym pod Kowlem w 1916 roku. Jego syn Jan, a 
brat pączewskiego społecznika, doświadczył żołnier
skiego losu w innej epoce, w odmiennych okolicz
nościach. Miał znaczny talent artystyczny, o czym 
świadczy zachowany album-szkicowmk, a w nim 
cały szlak andersowskiej odysei — w ołówku i pa
stelu. Sama historia tego albumu, i jego droga do 
pączewskiego zbioru, warta osobnej opowieści... 

Ale oto na dnie szkatułki jeszcze zawiniątko, otu
lone zleżalą, pożółkłą bibułką. To kokarda z balowego 
stroju Ludwika praprababki, która żądna wrażeń sko
rzystała z zaproszenia na warszawski bal ku czci ob
ranego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Białej, jedwabnej wstążce czas odebrał świeżość, a 
przydał szarości. Medalion z delikatnym rysunkiem 
króla Stasia zaświadcza, jakim uczuciem do monarchy 
kołatać musiało serduszko pod tą kokardą. Obok zaś 
dwa herby — Ciołek i Pogoń w objęciach amorków 
— aby nie zapomniano, skąd przybył kandydat na 
królewski fotel. Jeszcze sentencja: „Pan Szczęściem 
Kraju, Pan i nam ozdoba", a na drugim końcu wstąż
ki: „Obrazem Pierwej Serce zajął sobą". 

Zdawało się, że o jeden krok w historię za daleko 
i już oddalić się przyjdzie od kociewskich spraw, ale 
w domu Garnyszów to nie grozi. Zbyt wiele pamiątek 
wiąże się tu z historią i kulturą tej ziemi, aby nie 
odczuwać tych zależności. Przypominają o tym zbiory 
w pączewskiej izbie, natomiast coraz rzadziej współ
czesna rzeczywistość za progiem domu. 

Ze skromnością dobrego rzemieślnika objaśnia gos
podarz szczegóły renowacji zabytkowej figury Ma
donny z Dziciątkiern, której podjął się na prośbę 
nowego proboszcza. Praca nie 'była łatwa, ale jednak 
poradził sobie na przysłowiowy medal z naprawą 
ubytków i polichromią. Rzeźba powróci na swoje 
miejsce w odnowionej elewacji kościoła, a pan Lud
wik zajmie się pewnie nową rzeźbą, modelem, wy-
klejanką ze słomy... przecież bezczynnie nie usiedzi, 
dopóki zdrowie jako takie. 

Drewniany płot odgradza od współczesności dawny 
świat kociewskich pamiątek, zgromadzonych w izbach 
Garnyszów. Poza nim już jakby inna wieś. Otwarta 
w stronę miasta — wszak Starogard i Skórcz tak 
niedaleko. Pączewo wyzbyło się szybko swego daw
nego charakteru, a rozlatująca się ze starości drewnia
na chata Kulinów, wnet do końca zatrze wszelkie 
ślady dawnego ludowego budownictwa. „Swat dawno 
zabaczóny" przetrwa co najwyżej w swej wyidealizo
wanej formie skansenowskiej, czy też udokumento
wany w pracach etnografów. Działalność takich lu
dzi, jak Małgorzata Garnyszową i jej mąż, nie poz
woli światu dawnej kultury ludowej przeminąć bez 
śladu. 

Ryszard Szwoch 



ANDRZEJ GRZYB 

O P O E Z J I WANDY D E M B E K Z P I N C Z Y N A 

„Sedno sprawy zaś jest po pierwsze w tym, 
że pisarze-chłopi piszą nie dla tych czy owych 
uznawców estetycznych, poza wsią stojących; 
piszą po swojemu dla swoich. Po wtóre zaś, 
że ta literatura, taka jak jest, „banalna" i „nie
dołężna", mimo wszystko podoba się wsi, ina
czej mówiąc: trafia do celu, spełnia dobrze swe 
wyznaczone zadanie, swą funkcję społeczną. A 
zatem bez względu na to, w jakim stopniu 
czyni zadość inteligenckim wymagalnikom este
tycznym, rozpatrywać się ją musi jako zjawi
sko społeczne, oceniać ze stanowiska wsi, nie 
miasta, mierzyć łokciem gustu i interesu chłop
skiego, nie ogólnoliterackiego. O celowości i 
celności tej literatury można mówić, szanując 
ją przede wszystkim na jej przyrodzonym 
gruncie i w jej właściwym klimacie. Sens tych 
niewystawnych kwiatów należy rozeznać na 
łące. Czy się zaś nadają na bukiety i czy ude
rzają niepospolitością — to jest w tym wypad
ku zagadnienie uboczne..." 

Te słowa Stanisława Pigonia, zawarte w to
mie rozpraw i studiów pt.: „Na drogach kul
tury ludowej", zdecydowałem się przytoczyć na 
początku tego szkicu, nim napiszę choćby jed
no zdanie o poezji Wandy Dembek. Minęło już 
dziewięć lat od chwili, kiedy po raz. pierwszy 
usłyszałem nazwisko poetki ludowej z Pin-
czyna. Stało się to przypadkiem, przy okazji 
mojego zainteresowania twórczością innej zna
nej, odkrytej przez Władysława Kirsteina poet
ki z tej arcyciekawej, kociewskiej wsi — Fran
ciszki Powalskiej. Zbierałem wtedy z zamia
rem ich opublikowania rozproszone po wiej
skich domach, zachowane przez, rodzinę, wier
sze nieżyjącej już „babci" Powalskiej. Okazało 
sie, że jest sporo tekstów w rękopisach i ma
szynopisach, że teksty te niekiedy się różnią, że 
dziele się tak dlatego, że wiersze „babci" Po
walskiej bardzo są w Pinczynie popularne, że 
często przepisuje się je na domowy użytek, że 
można je usłyszeć śpiewane czy deklamowane 
na okolicznościowych spotkaniach mieszkańców 

wsi. Ustalając wtedy, na potrzeby pisemnej 
pracy maturzysty ze Zblewa, fakty z życio
rysu Powalskiej, w trakcie rozmowy z eme
rytowanym kierownikiem szkoły podstawowej; 
w Pinczynie p. Teofilem Muzolfem dowiedzia-; 
łem się, że jest we wsi jeszcze jedna poetka -
Wanda Dembek. Był to też czas ukazania się 
książki E. Wiśniewskiej: „Pinczyn", w której, 
autorka, obok zarejestrowania twórczości F, 
Powalskiej, wspomina też o W. Dembek. Zu-; 
pełnie niedawno, na spotkaniu z mieszkańcami; 
Pinczyna poinformowano mnie, że wiersze pi
sze też młodsze pokolenie pinczynian. 

Leży przede mną zbiór wierszy Wandy Dem-; 
bek pt.: „Gdzie łąki i pola". Wielu uznanych 
poetów nieludowych z pewnością pozazdrości; 
tej książeczce wydawniczej szaty. No cóż, po 
pierwsze poziom rzymskich drukarń, a po dru
gie osoba redaktora i jednocześnie wydawcy; 
ks. Wiktora Gramatowskiego, zadecydowały i 
efekcie. Komentarz Teofila Muzolfa do wiersza; 
„Gość z daleka" wyjaśnia, że owym „gościem"; 
jest brat autorki. Wiktor Gramatowski, ksiądz 
jezuita, doktor archiwista Instytutu Papieskie
go przebywając w Polsce odwiedził swoją ro
dzinę i parafię w Pinczynie. Jest więc wiersz 
„Gość z daleka" serdecznym reportażem a 
spotkania po latach autorki z bratem. 

W słowie wstępnym Irena Kadulska podają 
że zbiorek „Gdzie łąki i pola" przygotowano; 
do druku w siedemdziesięciolecie urodzin Wan-
dy Dembek i dodaje, że mamy do czynienia z; 
poetyckim zapisem przemyśleń, wzruszeń; 
trosk, „małych-wielkich" spraw z życia poetki, 

Wanda Dembek pierwsze wiersze dla siebie; 
może jeszcze a myślą o najbliższych, napisał 
we wczesnej młodości. Urodzona w 1915 roku' 
w Pinczynie, i tam mieszkająca do dzisiaj, poet-
ka nie miała łatwego życia. Jako osiemnasto
letnia dziewczyna musiała podjąć trud utrzy-
mania osieroconej nagle rodziny. Była matką 
dla dziesięciorga braci i sióstr. A kiedy zało-: 
żyła już własną rodzinę, jej mąż, Antoni wyj 
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ruszył na długie lata wojennej tułaczki. Całą 
wojnę, kiedy mąż jej walczył jako żołnierz 
armii Andersa, i dwa pierwsze powojenne lata, 
utrzymywała Pani Wanda siebie i dwójkę dzie
ci z pracy własnych rąk. A potem, życie jakby 
od nowa — przybywa dzieci, pracy, trosk. W 
życiu rodzinnym, w żmudnej pracy, w natu
ralnym codziennym odczuwaniu przyrody 
tkwią źródła „snucia się literek". Jakże mo
głoby być inaczej. W wierszu „Nie jestem 
poetą", który otwiera zbiorek „Gdzie łąki i po
la", Pani Wanda pisze: 

„Nie jestem poetą, 
lecz co serce czuje 
Wśród trosk i kłopotów 
To wnet już dyktuje..." 

i dalej: 

„Nie jestem poetą 
Wśród jasnych promieni 
Opisać tu pragnę 
Piękno naszej ziemi 
I uśmiechy dzieci..." 

To określenie kręgu zainteresowań znajduje 
bogatą realizację w całym zbiorze. Nie ma 
wręcz wiersza, który wykraczałby poza ser
deczne rejestrowanie rodzinnego szczęścia, 
piękna najbliższej okolicy, wydarzeń domo
wych, pracy i obyczajów. 

Można wiersze zamieszczone w tomie pogru
pować tematycznie. Pierwszym, niewątpliwie 
najistotniejszym tematem poezjowania autorki 
jest rodzina. Jest w tomie wiersz — wspom
nienie śmierci matki („Matka"), wiersze o włas
nych dzieciach („Jaś", „Janka"), wspomniany 
już wiersz poświęcony bratu Wiktorowi („Gość 
z daleka"), wiersz opisujący tęsknotę za Pol
ską, za Kociewiem brata poetki — Franciszka, 
którego wojenne drogi zaprowadziły do Ka
nady, gdzie zamieszkał na stałe („Me ukocha
ne Kociewie"), wreszcie wiersz, opisujący pra
cę męża autorki, Antoniego, który przez pięt
naście lat był gajowym w leśnictwie Semlin 
(„Gajowy"). Mamy jeszcze w zbiorze opisaną 
rodzinną harmonię („Jak wesoło płynie czas") 
i wiersz będący wspomnieniem leśnych wy
praw z babcią na jagody („Na jagody"). 

Wśród utworów, podejmujacych motyw pra
cy na roli, wiersz pt: „Praca" rozpoczyna się 
od stwierdzenia charakterystycznego dla „ży
ciowej filozofii" autorki: „Praca to szczęście". 
W innych wierszach z tej grupy („Żniwa", „A 
deszcz leje") znajdujemy opisanie, związanego 
z kalendarzem prac polowych, trudu rolnika. 

Piękno ziemi Kociewia, rodzinnej wsi, Pin-
czyna, to ważny temat w ludowej poezji Wan
dy Dembek. Pisząc o swej ziemi, o wsi, jest 
poetką nieodrodną pinczynianką. Prezentuje 
aktywne zaangażowanie w sprawy gromady, 
silne poczucie wagi wspólnego działania dla 
przezwyciężenia niedostatków i budowania no
wego, lepszego życia. Mają to wszyscy pinczy-
nianie we krwi z czasów dawnych, kiedy w 
Pinczynie prawdziwie kwitło życie społeczne, 

Czy też z lat powojennych, kiedy też nie usta
wali w pracy na rzecz wsi. Wiersze: „Na Je
zierskiej", „Śpiewaj ludu", „Na pogwarkach" 
są poetycką kroniką przemian Pinczyna. Po
czątek wiersza „Na pogwarkach" jest poświę
cony ks. proboszczowi, Stanisławowi Hoffma
nowi, wybitnemu działaczowi oświatowemu, 
kulturalnemu, wielkiemu społecznikowi, któ
remu Pinczyn bardzo wiele zawdzięcza. Pa
miętają pinczynianie o działalności probosz
cza, który zginął na początku II wojny świato
wej, a dla wielu jest on dzisiaj wzorem do na
śladowania. Jego śladami poszła mieszkanka 
wsi, Jadwiga Zagórska. To między innymi z 
jej inicjatywy zbudowano „świetlicę", czyli 
Wiejski Dom Kultury w Pinczynie. To ona po
myślnie zabiegała o nową drogę, ułatwiającą 
rolnikom ze wsi dojazd do ich pól, położonych 
w Jeziercach. Wszystko to mieszkaniec Pin
czyna wyczytać może w tym wierszu, ktoś z 
zewnątrz wyczyta o wiele mniej, ale poetka 
pisała dla siebie i sąsiadów, nie myśląc o od
biorcy spoza wsi. To bardzo charakterystyczna 
cecha poezji Pani Wandy i poezji ludowej w 
ogóle. 

W tomie „Gdzie łąki i pola" znajdujemy też 
wiersze obyczajowo-obrzędowe („Na dożynki", 
„Zaduszki", „Nowy Rok", „Śmigus", „Rajby"). 
Walory folklorystyczne niewątpliwie ma długi, 
epicki wiersz pt. „Kociewskie wesele". 

Są też w zbiorze wiersze żartobliwe, czy zbli
żone do gadki ludowej, bez których trudno 
sobie wyobrazić poezję ludową („Rajby", „Pa
ni Zuzia", „Szymek"). 

Może nie dorównuje poezja Wandy Dem-
bek poezji Kajki czy Raka, ale... czy upraw
nione jest tego rodzaju porównywanie. Zbiór 
„Gdzie łąki i pola" cechuje urokliwa, auten
tyczna szczerość, nie podlegająca dyskusji. Styl 
wierszy Pani Wandy jest prosty i jasny. Wers 
krótki. Środki poetyckie takie, jak epitet czy 
peryfraza nie mogły przecież też być inne, bo
gatsze. Język wprawdzie ogólnoliteracki, kra
szony z rzadka wyrażeniom gwarowym, też jest 
naturalny, bo przecież tak właśnie dzisiaj wy
gląda język w regionie. 

Nie pisała poetka swych wierszy, żeby je 
wydrukować. Spontanicznie po prostu notowała 
z potrzeby serca chwile radości i smutku, opi
sywała losy najbliższych, „Malowała" okolicz
ne pejzaże. Niedawno, na siedemdziesiąte uro
dziny ujrzała po raz pierwszy swoje wiersze 
wydrukowane i to w zgrabnej książce. Z pew
nością szczerze się uradowała. Radość nasza też 
powinna być wielka, bo oto współczesna lite
ratura ludowa, literatura kociewska zyskała 
piękną pozycję do swej niebogatej biblioteki. 
A żal, że do dzisiaj nie ma podobnego zbiorku 
poezji, też pinczynianki, Franciszki Powalskiej, 
która pięknie „marzyła", że „Kiedyś zaświeci 
słoneczko z Pinczyna będzie miasteczko". 

Andrzej Grzyb 

WANDA DEMBEK: „Gdzie łąki i pola", Rzym, 1986, 
red. ks. Wiktor Gramatowski SJ, wstęp Irena Kadul-
ska, okł. i oprac. graf. Teresa Wierusz. 
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PSZCZOŁY 

G A J O W Y 

Nasz gajowy, pan Antoni 
Wciąż po lesie chodzi 
Czy jest słota, czy mróz skrzypi 
Z losem swym się godzi. 

Dużo pracy ma gajowy 
W swoim wielkim lesie 
Tu są drwale, tam wozaki 
Gdzieś znów karmę niesie. 

Sionko świeci, ciepły dzień 
A pszczołeczki dzeń, dzeń, dzeń. 
Weselisko urządzają 
Nowy rójek zakładają. 

Usiadły tam na drzewie 
Cały rój jakby drzemie 
I czekają na królowę, 
Co zakłada gniazdo nowe. 

A gospodarz ucieszony 
Nowym rojem wzbogacony 
Piękny domek znów składa 
I w nim nowe królestwo zakłada 

ŚLIWY 

Kiedy lato, zawsze lżej jest 
Jemu w leśnej pracy 
Umilają troski w lesie 
Ptaszęta śpiewacy. 

Kiedy zima, to już wtedy 
Czasem bywa różnie... 
Czuje życie w swoim lesie 
Gdy karmiki próżne. 

Przed oknami w ogródeczku 
Drzewa śliwy rosną 
Kwiatami się przystrajają 
Pręciuteńką wiosną. 

Ściany domu swą zielenią 
Pięknie przystrajają 
A w ich cieniu, gdy skwar słoneczka 
Dzieci się chowają. 
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JERZY GŁOWACKI 

STOI W I S I E N K A 

Stoi wisienka 

Jakby panienka 
w ogrodzie zaczarowanym 
Wisienek pęki 
Bierzesz do ręki 

Gdy jesteś w ogrodzie ci znanym 
Wśród miłej zieleni 
W wisienek czerwieni 
Masz więcej i siły i ducha 
I śpiewasz piosenki 
„Czerwone wisienki" 
A ptaszek pieśni twej słucha 

ME UKOCHANE KOCIEWIE 

Kociewska ziemio! 
Gdzie łąki i pola, 

Gdzie lasy i wody przejrzyste! 
Choć jestem daleko, 
Ty zawsze wciąż ze mną! 
Łzy płyną tęsknoty rzęsiste. 

Bo jakże nie płakać, 
Gdy całe me serce 

W tych stronach zostało. 
Przepłynąłem morze, 

Przeszedłem pół świata 
A przecież to zawsze wciąż mało. 

Bo serce zmęczone 
I myśli stęsknione 
Lecą w tę stronę do Ciebie! 
A kiedy zasypiam 
To w snach często w idzę 
Me ukochane Kociewie. 

„Dobro zwycięża" to tytuł naj
nowszej książki Józefa Ceynowy, 
mieszkańca Czerska, zasłużonego 
literata regionalnego. Złożyło się na 
nią blisko sześćdziesiąt legend z 
Kaszub i- Pomorza. Utwory te, w 
oryginale napisane po kaszubsku, 
zostały przybliżone szerszemu gro
nu czytelników dzięki przekładowi 
dokonanemu przez Izabelę Troja
nowską. Wydawcą książki jest Za
rząd Główny Zrzeszenia Kaszub-
s'ko-Pomo;rskiego, a ponieważ uka
zała się kilkanaście miesięcy temu, 
nie należy traktować niniejszych 
uwag jako zapowiedzi wydawniczej, 
lecz jako swego rodzaju zachętę 
skierowaną w stronę tych, którzy 
jeszcze nie dotarli do tej interesu
jącej min . dla kociewskiego czytel
nika książki. 

Zawartość książki została podzie
lona na cztery części. Jedna z nich, 
zawierająca czternaście legend, no
si tytuł „W kociewskiej stronie". 
Jaka jest ta „strona"? Podążmy 
za narratorem. Okazuje się, że już 
po chwili zostaniemy przeniesieni 
do doskonale znanego nam świata, 
do autentycznych, precyzyjnie zlo
kalizowanych miejsc, w których, 
jak na legendę czy baśń przystało, 
dzieją się rzeczy niezwykłe. Oto w 
Odrach moc księżycowego grobu nie
pokoi miejscowych pasterzy. Oto 
złośliwy purtk postanawia zniszczyć 
dawną kapliczkę w Pińczynie, ale 
moc krzyża okazuje się silniejsza. 
Gdzie indziej w Sartowicach pod 
Świeciem, zachłanny diabeł ponosi 
klęskę w boju o ludzką duszę. To 
świat, pełen tajemnic, magii, nie-
samowitości, ale i pogody, humoru. 
Mieszkańcy kociewskich osad żyją 
w towarzystwie dobrych i złych 
mocy, które starają się niekiedy 
życzliwie wpłynąć na życie ludzi, a 
innym razem usiłują brutalnie 
wkraść się do ich świata, siejąc za
męt i próbując narzucić swą wolę. 
Dobro jednak zwycięża, a umiesz-
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czony na okładce wizerunek prze
granego, zasępionego, odtrąconego 
przez ludzi diabła ma niewątpliwie 
silną wymowę. Zresztą cały zbiór 
kaszubsko-pomorskich opowieści Jó
zefa Ceynowy zawiera silny akcent 
wychowawczy. W świecie kociew
skich legend jest ,co prawda, miej
sce na zło, ale po to, aby uznało 
wyższość cnoty. Droga znaczona 
złem wiedzie wprost do kary. 
Krzywdziciel prędzej czy później 
pozna rękę sprawiedliwości, krzyw
dzony może być pewny, że łzy nie 
będą trwać wiecznie. 

Charakterystyczną cechą niektó

rych utworów składających się na 
omawianą książkę jest fakt, iż ich 
akcja rozgrywa się w ściśle okre
ślonych warunkach historycznych. 
Narrator opowiada o budowie ko
ścioła cystersów w Pelplinie '(„'Dia
beł i zakonnicy"), wspomina zagar
nięcie Pomorza przez Fryderyka II 
(„Kupił, a nie zapłacił") przemarsz 
wojsk napoleońskich na Rosję i ich 
tragiczny powrót („.Niech was głód 
i zimnica")> II wojnę światową 
i(„Zła śmierć). Nie brak i w tych 
tekstach fantastyki, ale niezależnie 
od tego nabierają one charakteru 
opowiadań z przeszłości ziemi naj
bliższej. 

KRZYSZTOF KUCZKOWSKI 

Książkę Józefa Ceynowy ozdabia
ją barwne ilustracje Zofii Nałęcz-] 
-Jaweckiej. Zaopatrzono ją także w 
spis miejscowości, o których mowa 
w utworach. (Przydałaby się też 
mapa). Znalazło się w nim kilkana
ście kociewskich miast i wsi. Na 
pewno warto je zobaczyć. Udając 
się jednak na kociewskie szlaki, 
nie zapomnijmy wziąć z. sobą zbio
ru legend Józefa Ceynowy. 

i JERZY GŁOWACKI 

Józef Ceynowa: Dobro zwycięża 
ża. Legendy z Kaszub i Pomo. 
rza; Gdańsk ZK-P, 1985 

O BAJKACH BERNARDA JANOWICZA 
Nie będzie przesady, jeżeli po

wiem, że „Bajki kociewskie" Ber
narda Janowicza były dla mnie jed
nym z najprzyjemniejszych doświad
czeń czytelniczych roku ubiegłego. 
Tych dwanaście bajek wydanych 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie Oddział Miejski w Gdańsku, 
w oryginalnej pisowni kociewskiej, 
urzeka nie tylko wartką fabułą i 
zaskakującą pointą, ale również 
pięknem kociewskiej gwary. Wy
dawca zadbał o zamieszczenie w 
książeczce objaśnień niektórych wy
razów, pisownię regionalną zwery
fikował prof. dr Bogusław Kreja. 
O atrakcyjności czytelniczej bajek 
B. Janowicza, świadczy również fakt, 
iż obecne wydanie jest trzecim z 
kolei. 

Jak trafnie pisze Józef Borzysz-
kowski, autor noty biograficznej, 
bajki B. Janowicza „mają walor lu
dowego autentyzmu", przede wszy
stkim jednak posiadają walor ory
ginalności. Przy czym „oryginalne 
nie znaczy „nowe". W bajkach fol
klorystycznych „nowe" odnosi się 
najczęściej do nowych wariantów, 
zaś u Janowicza mamy nie tyle no
we warianty, co raczej stare, zna
ne już warianty oryginalnie opra
cowane. Uwaga ta nie traci na ak
tualności, nawet wówczas, jeżeli 
przyjmiemy, że część konceptów Ja
nowicza, to świadome kreacje ar
tystyczne. Oryginalność „Bajek ko
iewskich" polega na tym, że napi
sane zostały z dużym znawstwem 
regionalnej kultury, z wyczuciem 
kompozycyjnym, z zacięciem praw
dziwego bajarza. Spierać by się 
można o trafność określenia gatun
kowego tekstów starogardzkiego 
twórcy. Czy rzeczywiście są to baj
ki, czy raczej podania, anegdoty, 
opowieści wspomnieniowe, dykte
ryjki itp. Repertuar określeń jest 

tutaj spory. Te wątpliwości, co do 
natury utworów Janowicza, budzi 
przede wszystkim brak w zbiorku 
bajek magicznych (baśni), a więc 
gatunku wśród bajek najbardziej 
pierwotnego. Mamy natomiast ba j
ki zwierzęce — „Kurónek i kokosz
ka", „Bruny kot i myszór", „O ko
zie rogaty", mamy formę zbliżoną 
do podania historycznego — „Dwa 
rycerze", mamy wreszcie typową 
dykteryjkę — „Frejinka". Oprócz 
wymienionych tytułów zbiorek Ja
nowicza zawiera całą grupę form 
pośrednich, z których najbardziej 
„bajkowy" jest utwór „O królewión-
ce co mniała ciepło". Warianty fa
bularne, z których zbudowany jest 
ten tekst niczym nowym nie zaska
kują. A więc było trzech braci, „dwa 
byli móndre, a jedan był gupsi". 
Bracia stają w konkury o rękę ko-
walowej Kasi i — oczywiście — 
sztuka udaje się temu, co za głupka 
był uważany. O oryginalności tego 
tekstu świadczy m.in. rodzaj tur
nieju, do którego stawali zalotnicy 
— nie o wykazanie się siłą fizycz
ną, przebiegłością czy mądrością w 
odgadywaniu zagadek tutaj chodzi, 
wygrywa ten, co nie da pannie 
zbić się z tropu, co języka w gębie 
nie zapomni. Cała bajka jest nie
zwykle pikantna, pełna jurnej, lu
dowej erotyki i choćby dlatego nie 
wejdzie do folkloru przeznaczonego 
dla dzieci. Niezależnie zresztą od 
powodów, bo te bywają różne, na
leży tutaj na marginesie przypom
nieć tę prawidłowość, że bajki ma
giczne (najbardziej typowe) syste
matycznie znikają z repertuaru do
rosłych czytelników. Dorośli lubią 
wiedzieć z kim poprzez lekturę ob
cą, oczekują np. charakterystyki 
portretowej i psychologicznej boha
terów utworu; najmłodszym wystar
czają typy ludzkie, jak to, kto 

młody i stary, piękny i brzydki, zły 
i dobry, itd. Janowicz przejął z ca
łym inwentarzem stylistycznym ten 
najprostszy rodzaj charakterystyki, 
a więc pisze: „był raz taki duży i 
tangi chłop, i mniał ón taka mała 
kobjetka, co to jó przezweli kurdu-
pel i naparztek, bo była óna taks 
mała i okróngła, że na paluchu mo
gła siedzić", albo „była raz jedna 
psiankna Magdusia, srodze prze. 
biegła i sprytna" i in. Autor „Ba
jek kociewskich" kontynuuje też 
tradycję rymowanych lub przynaj 
mniej silnie zrytmizowanych formuł 
kończących tekst ludowy. W wyda 
niu Janowicza „końcówki" te brzmi 
oryginalnie, są pełne swady i hu 
moru: „I chałupa sia obaliła, ba} 
ka sia skończyła i kozi róg stróńci 
ła", albo „Nó, ji wjidzita, toć j: 
wjidza, że wi śpsita", albo „Franei 
zawdy wyży, i wyży, a wóm głów 
ki niży i niży. Buc!" Swoistym maj 
stersztykiem jest zakończenie tek 
stu „O królewiónce co mniała ciec 
ło", którego jednak z uwagi na je 
go obszerność nie wypada tuta 
przytaczać. 

Bajki B. Janowicza ujmują pięk: 
nem bogatej w archaizmy gwar 
kociewskiej, ujmują również spraw 
nością roboty pisarskiej. Za sma-
kiem rozsiane w tekstach poetycki • 
metafory dodają im uroku, rozbu : 
dowane pointy wywołują uśmiec! 
Są tutaj bajki wesołe, są dynamcz 
ne '(moralizujące), są i smutne, ja 
ta o chorowitej Marince, co kukaw 
ki nie doczekała. Jednym słowa • 
wesele dla ducha. „A to co tam r. 
weselu wjidziałóm, to wóm tera i( 
powiedziałóm". 

Bernard Janowicz: Bajki ko , 
ciewskie, Gdańsk 1985, wyd. i 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor 
skie, Oddział Miejski w Gdań 
sku. 
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Felieton 

Jak Polska długa i szeroka przewija się narodowa 
dyskusja o sprawach istotnych dla naszego „być albo 
nie być". Ostatnio szczególna moda zapanowała na 
medytacje o kulturze. Kto żyw ,— od prasy począw
szy, a na forum ogonkowo-maglowym kończąc — an
gażuje resztki swych sił, aby w temacie tak podsta
wowym swój ważki udział zaznaczyć. „Tygodnik. Po
wszechny" pyta „Czy kultura jest do zbawienia ko
niecznie potrzebna" (tu perspektywa widzenia wie
dzie aż w metafizyczne zaświaty), za to na drugim 
biegunie ideologicznym, mimo deklaracji, słyszy się 
niekiedy: „Kultura niech sczeźnie!" Gdzie dwóch Po
laków, tam trzy zdania. Minister Krawczuk: „nasza 
kultura jest wielowątkowa i bogata". Narodowa Ra
da Kultury zaś: „kultura cierpi niedostatek", szary 
zaś obywatel: „kultura leży". Życie pędzi jak szalone 
na oślep przed siebie, czemu więc kultura ma 
stać w miejscu i czekać na spokojne, dobre czasy? 
Pytanie nie pozbawione sensu. A więc potrzebny jest 
pilnie nowy „raport o stanie..." I bardzo dobrze. Coś 
przecież trzeba zrobić, chociaż robić już coś należy. 

Ogólną atmosferą tego tematu zaraził się również 
przysłowiowy teren. Grzmotnęła więc, jak grom na 
jasnym niebie, arbitralna bomba — z kulturą jest 
źle! To nic, że nie bardzo jeszcze wiadomo co, z 
czym, gdzie i jak, ale jest źle i basta. Co jeden do
daje zaraz: „Zaznaczam, że nie znam się "na tym, nie 
jestem specjalistą (słowo to wciąż jeszcze posiada ma
giczną siłę), ale uważam, ze swej strony (czytaj: dy
letanckiej), że należy tu...". Zgoda, owszem — rozwój 
społeczny, niezaspokojenie potrzeb wyższego rzędu (o 
niższym rzędzie potrzeb wypadnie przemilczeć), ambi
cje młodego,wykształconego pokolenia..., ale gdzie 
te czasy pikników podmiejskich, wycieczek za miasto 
do oazy zieleni, tych zapierających dech w piersiach 
popisów 'sprawności miejscowych odważniaków prą
cych w górę po natłuszczonym słupie po nagrodę, albo 
te pasjonujące biegi z jajkami i w workach, upojne 
potańcówki...? Jak blisko wtedy było do kultury ma
sowej, szerokiej, powszechnej, równającej warstwy 
i klasy w jedną absolutnie całkowicie zadowoloną 
masę uczestników kultury. Starczyło tylko wziąć ze 
sobą jaja na twardo, coś do termosu i hajda!, na bło
nia... łza się w oku kręci! Oj, kręci. 

A dziś co? W odpowiedzi można usłyszeć, że wy
ziewy rozpędziły amatorów natury z podtrutych la
sów. A ido kina, teatru, muzeum, biblioteki jakoś nie 
po drodze, niby za daleko. Zresztą, co oni tam ofe
rują? — pytają dalej 'małkontena. — Ta dzisiejsza 
literatura, poezja, sztuka, ambitne filmy to nie dla 
ludzi. A jeszcze każą dyskutować. Szkoda czasu, prze
cież telewizja..., a bilet za dopłatą „z socjalnego" da 
się dzieciom, niech idą, przez chwilę będzie przynaj
mniej spokój w domu. 

Dlatego jest źle, w kulturze nic się nie dzieje? Mo
żna jeszcze usłyszeć, że nasza młodzież rozrabia, bo 
nie dają jej szans wyżycia się w kulturze, w sporcie, 
w pracy, ba, nawet w nauce — więc się biedna nu

dzi i ćpa, pije, łobuzuje... Gdyby tak dać jej... tu 
następuje lista życzeń, byle zaraz i szybko, wtedy to 
co innego, będzie od razu kulturalna i zadowolona. 
Przy tej okazji chętnie wznieca się dyskusję o tym, 
kto winien wychowywać — rodzina czy szkoła? Ci 
wygodniejsi uważają, że szkoła, która winna jeszcze 
dobrze nauczyć, zaopiekować się latoroślą w wolnym 
czasie, usztywnić kręgosłup, nakarmić, odziać, zaopa
trzyć w podręczniki i ululać do snu. Rodzicom pozo
staje tylko najzaszczytniejsza rola — spłodzić i uro
dzić. 

Trudno być prorokiem we własnym kraju. Łatwo 
zapomina się o tym, co się posiada, czym się dyspo
nuje, w jakich działa się warunkach. I wtedy znowu: 
oni to owszem -— ci na zachodzie —• oni mają, ale 
my? Marzymy wtedy o nierealnych awansach, nie 
zawsze uzasadnionych, jednocześnie wybrzydzając na 
te, które dawne i na trwałe osiągnęły wyżyny, niedo
stępne dla innych, często tych spod hasła „oni to 
owszem". 

Gdzie logika? Kultura od wieków stanowiła niero
zerwalny związek człowieka i warunków. Bez jedne
go lub drugiego nie ujedziesz. .Nawet kolejności prze
stawić nie można, co dopiero któreś wykreślić. Niby 
to takie proste, oczywiste, zrozumiałe, ale nie docie
ra ta prawda jakoś do niektórych umysłów reforma
torów, naprawiaczy, programistów, a już zupełnie nie 
potrafią zrozumieć tego odbiorcy kultury, zwłaszcza 
ci wiecznie niezadowoleni, wybrzydzający malkonten
ci. To prawda, że bez zasobnej hojnej kiesy dwo
ru, Kościoła, rozumnego mecenasa nie byłoby Fidia-
sza, Rublowa, Rafaela, Tycjana, Bacha, Wagnera, ni
kogo z wielkich bo miernym starczyło to, co posia
dali (czyli niewiele) i dlatego pozostali miernymi już 
na zawsze. Sam talent, zdolności, chęci bez wsparcia 
groszem warte są funta kłaków i można się nimi 
chlubić u cioci na imieninach. Jak długo jednak mo
żna dłubać kozikiem w deszczułce? Jankom Muzy
kantom i za króla Ćwieczka szło się pod górę i prze
ważnie marnie kończyli. A jeżeli już _ ktoś daje, ten 
ma prawo żądać. U nas jakby odwrotnie. 

Tymczasem zaczyna się operacja na żywym orga
nizmie kultury. Zabiegów podejmują się wszyscy wy
bitni medycy i znachorzy. Lancet w dłoń i krajać! 
To i owo się wytnie, przesunie, zmieni i może tym 
razem się uda. A pacjent? Że co? Nie było diagno
zy?! Też mi sprawa! Zawsze można przecież potem 
wytłumaczyć, że. operacja się udała, ale biedny pa
cjent nie wytrzymał. Był za słaby. Nie wytrzymał — 
jego toina. 

Póki co, umówmy się na najbliższe imprezy; na 
koncert, wystawę — zorganizujemy zespół amator
ski... Umówmy się na spotkanie z zaciąż jeszcze żywą 
kulturą. Skorzystajmy z jej zaproszenia, oby nie na 
jej stypę, czego wszystkim oraz sobie i naszej biednej 
kulturze życzy 

WASZ KOCIEWIAK 
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Anna Boderek 

M A R Z E N I E T Ę S K N O S Ć 

Oszaleć 
uwieść czas 
żeby stanął po naszej stronie 
ciemnej nocy 
zarzucić ręce 
na ramiona 
wyszeptać prawdę 
o czułości 
z imnym gwiazdom 
oszaleć 
pokochać 
i umrzeć 

To pole jest bezpańskie 
nikt go nie obsiewa 
od lat 
nikt nie chodzi 
by choć je obejrzeć 
nad nim rzadko świeci słońce 
nie ma deszczu życia 
tylko samotna pustka 
to pole jest bardzo daleko 
tylko dlaczego we mnie 

O C Z E K I W A N I E 

Niech żyje drzewo 
niech drzewo będzie nam królem 
niech będzie królem 
niech będzie władcą dnia i ciemności 
niech drzewo będzie królem 
dlaczego drzewo 
dlaczego królem 
bo jesteśmy mali 
potrzebujemy boga króla 
by błagać i korzyć się co dnia 
by prosić modlić się 
by mieć przed kim padać na twarz 
mus imy przecież kogoś czcić . .. 
albo coś 
niech drzewo będzie n a m królem 

Pustka nie ma początku 
a koniec 
gdzie kończą się wszystkie żale 
patrzyłam na motyla 
obudził się za wcześnie 
musiał zginąć 
jeszcze nie było wiosny 
śnił mi się zgrzyt hamulców 
i koła nad moją głową 
jeżeli godzinę czekania 
liczy się jak rok 
to czym odmierzyć lata 

ANNA KATARZYNA BODEREK 
urodziła się w Gdańsku w 1968 roku. Obecnie 
mieszka w Tczewie, jest uczennicą IV klasy 
tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego. 

Publikowane wiersze są debiutem literackim 
młodej autorki. 
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* * 

Szczebioce jeszcze 
Słabnąca istota nadziei 
Niczym niemowlę 
Rodzące się w śmierci... 
Chciałaby rosnąć — 
— Nie wolno! 
Nie może już darni 
Płomień rozbłysnąć! 
Popiół i diament 
Czy to już wszystko? 
Ja wiem... 
Nie ma na mapie 
Granicy Świata 
I jasnej przestrzeni 
Gdzieś znowu zbudzony 
Bije licznik Geigera 
I ze snu wstają stare 
Czarne sumienia... 
Pamiętasz? 
Wczoraj spotkaliśmy 
Pierwszą jaskółkę 
Zerwałam pierwszy 
Kwiat wiosny! 
— Zimno mi 
Boję się świerszczy... 

JOLANTA ŚLIWA (z domu LELLEK), 
urodzona w 1964 roku w Sztumie, jest absol
wentką Liceum Ekonomicznego w Tczewie 
(1983). Mieszkała i pracowała, jako księgowa, w 
Waplewie. Obecnie mieszka w Gnieszewie koło 
Tczewa. 

Publikowane teksty są debiutem poetyckim 
autorki. 

Zamknięci w klatkach 
Na srebrne kluczyki 
— Tkwimy — 
Złamani u podstaw 
U nasady księżyca 
Bez siły i wiary 
Skazani na nicość 
Żywiąc się mrokiem 
Bezsennych nocy 
Umykając świtom... 
Kim jesteśmy? 
Kim? 
Jeśli poza nami wszystko? 

D O C I E B I E 

Wiesz 
Powiem Ci... 
Nauczyłam się 
Świata na pamięć 
Chociaż dla Ciebie 
To nadrealne 
Zapaliłam też 
Gwiazdy nad nami 
Choć to na pozór 
Także banalne 
Teraz? 
Utrwalam własne marzenia 
Do których drogą 
Szłam jeszcze wczoraj 
A dziś? 
Powiem Ci 
Dziś się zgubiłam 
Zbłądziłam w tym wszystkim. 
Dziś się zgubiłam 
Jestem „chora" 



JERZY PARTYKA 

Na południe od Gdańska rozsiadł 
się region, opierający swój prawy 
skraj o brzeg Wisły, a granice jego 
wyznaczyła w przybliżeniu linia 
miejscowości: Tczew, Gniew, Nowe, 
Świecie, Skórcz, Czarna Woda, 
Skarszewy. Region ten, zwany Ko-
ciewiem, nie miał w dalszej i bliż
szej przeszłości owej w kulturze 
ludowej siły uwodzicielskiej, jaką 
kokietowały inne regiony Pol
ski. Przyczyn rzeczonego stanu było 
z pewnością wiele. Badano je dosyć 
skrupulatnie już znacznie wcześniej. 
Nie jest celem tego szkicu wyłu-
szczanie ich wszystkich z naukową 
pedanterią. 

O niektórych aspektach zbytniego 
zawoalowania uroków ludowej 
twórczości Kociewiaków wspom
nieć potrzeba. Chowano się przed 
długoletnią i bezwzględną germani
zacją, której Kociewie, podobnie 
jak inne regiony Pomorza, podda
wane było ze szczególną konsek
wencją. Dziesiątki, a nawet setki 
lat wyjaławiania i tępienia wytwo
rów ludowej wyobraźni doprowa
dziło nieomal do całkowitego wy
niszczenia folkloru, jego bogatych 
form twórczości ludowej — tań
ców, obrzędów, haftu, poezji, ma
larstwa, rzeźby. Efektem germani
zacji była zresztą nie tylko ogromna 
strata w dorobku kulturowym re
gionu, tracili także systematycznie 
sami twórcy, poddawani nieustan
nej propagandzie i represjom. Do
prowadzono do tego, że Polak z pół
nocnych regionów albo twórczo za
milkł zupełnie, bądź też zamykał 
się w sobie, stawał się nieufny, po
zbawiony inwencji, żył zastraszony, 
a jeśli uzewnętrzniał siły twórcze, 
to jedynie na użytek najbliższych. 
Nie żył więc folklor Pomorza bujną, 
otwartą ekspansywnością, jak to 
miało miejsce w innych regionach. 

A może zabrakło Kociewiu wiel
kich indywidualności twórczych i 
błyskotliwych działaczy regional
nych? Kaszubi, przecież, równie do
tkliwie odczuwający bezwzględne 
parcie Niemców potrafili w zna
cznie większym stopniu hołubić 
swój kulturalny dorobek, pomna
żać go wydatnie, a gdy przyszedł 
odpowiedni czas, doprowadzić do 
jego eksplozji. Jego wynikiem są 
chociażby zespoły folklorystyczne, 
które Kaszubi pielęgnują, chwaląc 
się słusznie różną ich wielkością, 
mnogością i założeniami estetycz
nymi. A jak niewiele mają ich Ko-
ciewiacy! To zmusza do myślenia '• 
i prowokuje do działania. 

II 

Czyż działania w regionie kociew-
s-kim nie są zapóźnione? Zapewne 
tak. I to o wiele dziesiątków lat. 
Wystarczy przecież przestudiować 
dzieło Oskara Kolberga „Lud. Jego 
zwyczaje, sposób życia, mowa, po
dania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce", 
by przekonać się jak niewiele za
notował na Kociewiu. Podczas gdy 
inne regiony Polski doczekały się 
własnego tomu :(lub nawet kilku), 
to zdobyte przez Kolberga zabytki 
kociewskie stanowią jedynie cząst
kę, i to niewielką, tomu zatytuło
wanego „Pomorze". Zatem już wów
czas, ponad sto lat temu funkcjo
nował na Kociewiu folklor w szczą
tkowej formie. I mimo, że później 
penetrowali ten region, chroniąc 
przed zapomnieniem niejedną ludo
wą perełkę, etnografowie tej miary 
co Władysław Łęga, Bernard Sych-
ta, czy Władysław Kirstein efekty 
ich pracy nie spowodowały większe
go zainteresowania tym folklorem 
na forum ogólnopolskim. 

A obecnie? 

Dzisiaj myślenie o folklorze było 
zgoła inne. Co prawda, ciągle je
szcze możemy mieć nadzieję, że 
gdzieś natkniemy się na jakąś za
błąkaną, nie znaną nikomu, prze
szło stuletnią, ludową, anonimową 
piosenkę, ale nadziei tej przecież 
mniej niż mało. Mimo tak niewiel
kich widoków na odkrycie czystej 
„ludówki" uszy musimy mieć czułe 
i przygotowane do jej zapamięta
nia. Więcej jednak uwagi poświęcić 
winniśmy „folklorowi anno domini 
1937". 

(Nietrudno się domyśleć, co pod 
tym sformułowaniem się kryje. Et
nograf może mieć pretensje o na
dużycie hasła „folklor", ale de fac
to, czymże innym są melodie po
wstałe dzisiaj „w regionie", w wy
obraźni twórcy — amatora, często 
muzyka — samouka, zamieszkałego 
gdzieś na wsi, bądź w małym mia
steczku? Czy dobrodziejstwo tego, 
ze wszyscy potrafimy pisać i czy
tać, a ci którym bliska jest muzyka 
znają również kod notowania 
dźwięków, co powoduje, że pomy
sły twórcy-amatora nie muszą żyć 
jedynie dzięki przekazowi ustnemu, 
a mogą istnieć w zapisie, ma tym 
współczesnym twórcom odebrać 
walor ludowości? Dzisiaj jeszcze 
etnografowie takie rozumowanie 
skrytykują, ale za dziesięć, dwa
dzieścia lat z pewnością ustąpią. 

Ileż aktualnie jest w obiegu me
lodii, które w opinii wykonawców 
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uchodzą za „ludowe", a powstały 
niedawno, kilkanaście lat temu i 1 
sygnowane nazwiskami kompozy 
tora i poety. Choćby znana na Ka-
szubszczyźnie piosenka ' „Kulczi 
mojej Julczi" Antoniego Sutow 
skiego i Klemensa Derca, uznawa
na przez wykonawców z niektó
rych zespołów folklorystystycznych 
za ludową, A ile piosenek Jani 
Schulza ze Starogardu G d a ń s k a 
trafiło pod kociewskie „strzechy"! 
Podejrzewam, że dużo. Czemu mil 
łyby one nie należeć do folkloru! 
Jeśli nie zamierzamy — bo nie wol
no nam tego czynić — klasyfiko
wać ich jak ludowe „in crudo", te 
z pewnością możemy o nich mó
wić „Folklor anno domini'87". 

Innym problemem, zaprzątający 
umysły działaczy regionalnych, jest 
nakłonienie kompozytorów muzyk 
artystycznej do szukania inspiracji 
w muzyce ludowej. Jeśli o folklor 
kociewski idzie, to interesuje i 
nim urodzony w „stoliicy" regionu 
—-Starogardzie Gdańskim czołowy 
polski kompozytor, członek Zarzą-
du Głównego Związku Kompozytu 
rów Polskich — Edward Pałłasz 
Kompozytor polskiej muzyki ma
rynistycznej, Adam Świerzyński 
także szuka inspiracji w folklorze 
Kaszub i Kociewia. Ideę tę wspie-
rają od kilku lat również kompo-
zytorzy gdańscy. Chodzi jednak 
to, aby folklorem kociewskim zain-
teresować większe grono kompozy
torów i to nie tylko tych związa-
nych z tym regionem miejscem uro
dzenia czy edukacją. 

Można znaleźć jeszcze inne współ 
zależności na linii Kociewie-twórt 
(kompozytor, poeta): region, jego 
historia i teraźniejszość, ludzie -
ich radość i smutki, praca i zab 
wa. Może dostarczyć tematu, | 
chęcić do pracy twórczej każdy 
barwny epizod zaobserwowany 
regionie. 

'Te i inne przemyślenia i projek 
ty, rozsiane w umysłach ludzi za 
mieszkałych na Kociewiu, pojawi! 
jące się w dyskusjach działaczy re-
gionalnych skoncentrowały się 
działaniu jednego człowieka: Jerze, 
go Stachurskiego. Wówczas, w i 
ku 1981 był pracownikiem Woje-
wódzkiego Ośrodka Kultury 
Gdańsku. 

III 

Wiele krzyżujących się projektów 
pomysłów, idei, planów i przedsię -, 
wzięć doprowadziły Stachurskiej 
do przekonania, iż należałoby zor-
ganizować rodzaj wielkiej, kilku • 



dniowej imprezy, powtarzanej cy
klicznie co dwa lata pod pojemnym 
tytułem „Kociewie w muzyce". Cóż 
się miało w niej zmieścić? Ogólno
polska sesja naukowa pod patro
natem Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
cykl koncertów z udziałem uczniów 
i studentów szkół muzycznych, wy
stawy, spotkania z kompozytorami 
i etnografami, manifestacje patrio
tyczne w miejscach martyrologii 
mieszkańców ziemi kociewskiej, 
spotkania uczestników sesji z wła
dzami miasta — gospodarza pre
zentacji. „Kociewie w muzyce", im
preza o tak bardzo rozbudowanej 
idei, otrzymała z czasem podtytuł 
„prezentacje artystyczne", a gospo
darzem jej miało być za każdym 
razem inne miasto kociewskie. 

Organizacja artystyczna spoczęła 
w rękach inicjatora, jednak Woje
wódzki Ośrodek Kultury, macierzy
sta instytucja Jerzego Stachurskie
go nie mogła udźwignąć ciężaru fi
nansowego przedsięwzięcia. Toteż 
znaleźć trzeba 'było współorganiza
torów. 

Akademia Muzyczna podjęła się 
przygotowania jednego z najważ
niejszych elementów prezentacji — 
sesji naukowej. Opiekunem jej zo
stał doc. dr Paweł Podejko. Pod 
jego kierunkiem grono naukowców 
przygotowało cykl referatów, po
święconych głównie folklorowi. Po 
ich' wygłoszeniu zakładano wydanie 
ich drukiem. Trzeba (było więc zna
leźć sponsorów. 

.Rozrastał się krąg współorgani
zatorów, przybywało ludzi odda
nych sprawie. Tematem „zarażono" 
dziennikarzy z redakcji muzycznej 
Rozgłośni Gdańskiej Polskiego Ra
dia, którzy obiecali wszystkie kon
certy zarejestrować i zaprezento
wać na antenie. Swego pióra uży
czyli dziennikarze prasy trójmiej
skiej, na imprezę obiecali przyje
chać kompozytorzy, etnografowie, 
ludzie zainteresowani sztuką ludo
wą Kociewia — słowem — machi
na ruszyła. Ustalono, iż organizato
rem pierwszych prezentacji będzie 
Starogard Gdański. Tam po raz 
pierwszy spotkali się zaintereso
wani. 

IV 

„Kociewie w muzyce" (I) — Sta-
rogard'82" — taki tytuł, zgodny z 
ideą otrzymał drukowany program 
z bogatą zawartością informacji. 
Niektóre z nich warto przytoczyć. 
Stworzą bowiem kolorową mozaikę 
zdarzeń, mających miejsce w owych 
dwóch starogardzkich dniach: 13 i 
14 listopada. 

Oto instytucje, dzięki którym 
„Kociewie w muzyce" zaistniało: 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w 
Gdańsku, Akademia Muzyczna w 
Gdańsku, Miejski Dom Kultury w 
Starogardzie Gdańskim, Towarzy
stwo Miłośników Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim, Muzeum 
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie 
Gdańskim, Gdański Klub Kultury 
ZSMP „Rudy Kot" w .Gdańsku. Or
ganizacją imprezy zajął się komi
tet: doc. Paweł Podejko (Akademia 
Muzyczna w Gdańsku), Jerzy Sta
churski .(WOK w Gdańsku), Jerzy 

Cherek (MDK w Starogardzie Gd.), 
Edmund Falkowski .(TMZK), An
drzej Błażyński .(Muzeum Ziemi Ko
ciewskiej), Elżbieta Buca (Państwo
wa Szkoła Muzyczna w Starogar
dzie Gd.), Zdzisław Bajda (GKK 
,yRudy Kot"), Michał Farysej .(MDK 
Starogard Gd.), Roman Miszewski 
:(MBP w Starogardzie Gd.), Marek 
Dygała (WOK w Gdańsku). 

Każdemu z członków tego zespo
łu przypadły konkretne zadania — 
opieka naukowa sesji, nadzór ar
tystyczny, kierownictwo organiza
cyjne, koordynacja imprez, organi
zacja wystaw, koncertów i spotkań 
z twórcami, prowadzenie biura or
ganizacyjnego, sprawowanie opieki 
nad gośćmi, realizacja dokumentacji 
dźwiękowej sesji itp. Nikt nie po
został bez obowiązków, solidne ich 
wykonanie zdecydowało o powodze
niu i sprawnym przebiegu całej im
prezy. A program jej był bogaty. 

13 listopada 1982 roku o godzinie 
10.00 w sali Miejskiego Domu Kul
tury w Stargardzie Gdańskim na
stąpiło' otwarcie sesji. Wysłuchano 
„Intrady kociewskiej", krótkiej 
kompozycji Krzysztofa Olczaka, po 
czym uczestników powitał Naczel
nik Miasta Starogardu Gdańskiego, 
a po nim wystąpił opiekun nauko
wy .sesji. Obrady plenarne trwały 
trzy godziny. Złożyły się n a ń czte
ry referaty: prof. Wacława Odyń-
ca „Przeszłość Kociewia", doc. Lud
wika Bielawskiego „Folklor mu
zyczny Kociewia", mgr Danuty Po-
pinigis „Dokumentacja folkloru mu
zycznego Kociewia do roku 1939" 
i mgr Małgorzaty Maćkowiak-Ko-
szykowskiej „Dokumentacja piś
miennictwa muzycznego o Kociewiu 
od 1939 roku do chwili obecnej". 

W tym samym dniu odbył się re
cital akordeonowy Waldemara Czaji, 
otwarto wystawę „Instrumenty mu
zyczne Kociewia i Kaszub", miesz
kańcy Starogardu Gd. i uczestnicy 
sesji spotkali się z kompozytorem 
Adamem Świerzyńskim, a także z 
Władysławem Kirsteinem i Janem 
Schulzem, którzy mówili o kociew-
skim folklorze muzycznym. 

14 listopada kontynuowano obra
dy plenarne sesji. Wygłoszono ko
lejne cztery referaty: dr Jerzego 
Sampa „Folklor literacki Kociewia", 
mgr Teresy Świercz „Muzyka in
spirowana regionem Kociewia", mgr 
Barbary Bortliczek „Kultura mu
zyczna Starogardu od końca XIX 
wieku po dzień dzisiejszy" i Grze
gorza Bralczyka „Możliwości adap
tacyjne folkloru kociewskiego dla 
potrzeb estrady amatorskiej w opar
ciu o własne doświadczenia pracy 
z zespołami". 

Po południu w auli Liceum Ogól
nokształcącego, w głównym koncer
cie „Kociewie w muzyce", prowa
dzonym przez red. Mariusza Rosiń
skiego, wystąpili pedagodzy i ucz
niowie PSM I stopnia w Starogar
dzie Gdańskim. W drugiej części 
koncertu wykonano kompozycje 
Grzegorza Rubina, Adama Świe-
rzyńskiego, Andrzeja Wawrykowa, 
Edwarda .Pałłasza i Krzysztofa Ol
czaka — wszystkie inspirowane fol
klorem Kociewia. 

Imprezę, w czasie której czynne 
było stoisko sprzedaży wydawnictw 
WOK, ZK-P, TMZK, zakończyło 

wspólne spotkanie referentów, wy
konawców i organizatorów z wła
dzami miasta. 

Bogaty i niezwykle 'barwny pro
gram nie wymaga komentarza. War
to jednak wypunktować, że w cza
sie sesji wygłoszono aż osiem refe
ratów, z których sześć ukazało się 
drukiem w 198.3 roku, dzięki za
biegom Wojewódzkiego Ośrodka 
.Kultury i Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kociewskiej. W przedmowie 
do tego wydania opiekun naukowy 
sesji, doc. dr Paweł Podejko pisze: 
„Dziś kulturę ludową traktujemy 
jako nurt wypowiedzi artystycznej, 
wynikający z potrzeb wewnętrz
nych jej twórców, posiadającą swoi
stą formę i ekspresję; czy to będą 
wytwory artystyczne ukazane w 
kształcie materialnym (plastyka, 
budownictwo, architektury), czy w 
formie słownej, czy obrzędowo-wi-
dowiskowej, czy w końcu w tańcu, 
pieśni, muzyce. I sesja „Kieciewie 
w muzyce" poświęcona była przede 
wszystkim folklorowi muzycznemu, 
nie pominięto jedynak folkloru słow-
no-literackiego. Sesja spełniła swo-
je zadanie naukowe: poszerzyła krąg 
wiadomości o nowe i nieznane in
formacje naukowe, pogłębiła treść 
już znanych, wykazała dużą żywot
ność folkloru w tym regionie, wzbu
dziła zainteresowanie władz miej
scowych i instytucji kulturalnych, 
pozwoliła spotkać się z ludźmi, 
którzy całe swoje życie poświęcili 
zbieraniu pieśni i muzyki kociew
skiej (W. Kirstein, P. Szefka) i za
razić się ich zapałem i miłością fol
kloru ojczystego". 

Spośród zaprezentowanej muzyki 
autor przedmowy wyróżnia szcze
gólnie tę część koncertu „Kociewie 
w muzyce", w której byliśmy świad
kami prawykonań. 

„Część koncertowa pozwoliła ze
tknąć się z różnego rodzaju forma
mi oddziaływania folkloru dzisiaj: 
w formie autentycznej (zespół re
gionalny „Kociewie"), opracowania 
(pieśni Sulkowskiego, Białczyka, 
polka fortepianowa Świerzyńskiego 
i 12 pieśni kociewskich na forte
pian Pałłasza), jak też oddziaływa
nie tematyki historyczno-literackiej 
(„Szpęgawsk in memoriam" — tryp
tyk wokalno-instrumentalny — 
kompozytor K. Olczak, teksty J. 
Stachurski)". 

Po wybrzmieniu ostatnich akor
dów muzyki i zamknięciu obrad se
sji naukowej pojawiły się echa pre
zentacji: audycja radiowa, emito
wana 11 grudnia 1982 roku, artyku
ły w prasie, podziękowania uczest
ników. 

Jerzy Bielawski w liście do 
WOK-u pisze m.in.: (...) Jeszcze raz 
gratuluję sukcesu, jakim zakończy
ły się kociewskie spotkania folklo
rystyczne. Dziękuję za zaproszenie, 
dziękuję za ostatnio nadesłane ma
teriały. W Starogardzie przekonałem 
się, jak aktywnie działa WOK w 
Gdańsku. 

Zaś w prasie przeczytaliśmy: „W 
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Sta
rogardzie Gdańskim otwarto wy
stawę instrumentów muzycznych. 
Zdołano tu zebrać i pokazać pu
blicznie różnego rodzaju instru
menty muzyczne, stosowane w re
gionach Kociewia i Kaszub. Można 
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tu obejrzeć także oryginalne figur
ki kapeli kociewskiej, wykonane 
przez sędziwego rzeźbiarza ludowe
go A. Stawowego z Bietowa". 

W innym miejscu napisano: „Na 
zakończenie sesji naukowej „Kocie-
wie w muzyce" w sali miejscowego 
Liceum Ogólnokształcącego w Sta
rogardzie odbył się galowy koncert, 
w którym zaprezentowano utwory 
kociewskie. Miłym akcentem im
prezy było wręczenie WOK-owi w 
Gdańsku medalu „Za zasługi dla 
Starogardu", Instytucja ta od. wielu 
lat inicjuje lub patronuje wielu 
przedsięwzięciom, rozwijającym i 
kultywującym tradycje i dorobek 
kultury Kociewia". 

Z czasem zamilkły także echa... 
Tymczasem w WOK-u rozpoczął 

się żmudny, dwuletni okres mode
lowania oblicza artystycznego i na
ukowego drugich prezentacji arty
stycznych. 

V 

W folderze następnej imprezy 
spośród kilku zacytowanych tam 
wypowiedzi, jedna spina obie — 
rozdzielone dwoma latami — pre
zentacje, przypominając dorobek 
pierwszych,- malując perspektywy 
drugich i roztacza wizję dłuższego 
łańcucha kolejnych prezentacji. 
Oto fragment tekstu Ryszarda 
Szwocha ze Starogardu Gdańskie
go: „Zorganizowanie jesienią 1982 
roku pierwszej sesji naukowej pod 
hasłem „Kociewie to muzyce" sta
nowiło znakomitą formę populary
zacji dorobku w zakresie twórczości 
muzycznej, zrodzonej z regional
nych inspiracji kociewskich. (...) 
Druga, i chyba nie ostatnia „ko-
ciewska" sesja naukowa, będzie o-
kazją do podjęcia następnych te

matów. (...) Region opiewany w u-
tworach muzycznych — to bowiem 
jedna, zaś aktywność muzyczna 
twórców i wykonawców kociew
skich, to druga strona zagadnienia: 
obie jakże istotne. (...) Widać za
tem, że następnym sesjom muzyko-
logicznym nie zebraknie tematów". 

„Kociewie w muzyce (II) — 
Tczew 1984". Daty, pomieszczone w 
programie rozciągnęły czas między 
10 listopada a 15 grudnia. Dodać 
jednak trzeba zaraz, że główne im
prezy miały swój czas 10 i 11 li
stopada. W pozostałych terminach 
prezentowano ogromny wachlarz 
imprez towarzyszących, realizowa
nych zresztą nie tylko w Tczewie, 
ale poza terenem miasta-gospoda-
rza. 

Tym razem wypisy z tego pro
gramu olśnić mogłyby niejednego 
organizatora wielkiego cyklu impre-
zowego, gdyby, móc je wszystkie za
cytować. Ale jakiż sens miałoby 
przepisywanie sporej książeczki z 
informacjami w całości ponad to, 
by zakreślić dużą kartkę papieru? 
Niech mi wybaczą wszyscy współ
organizatorzy — i instytucje, i o-
soby prywatne, że prezentacje 
tczewskie ujmę w bezosobowe cy
fry, a wymienię jedynie, moim zda
niem działania najważniejsze. A 
więc imprezę organizowało siedem
naście instytucji (z WOK-iem i A-
kademią Muzyczną na czele), doli
czyłem się czterdziestu jeden na j
rozmaitszych imprez (koncertów, 
recitali, spotkań autorskich, wystaw, 
konkursów, wykładów, prelekcji, 
występów estradowych itd.), wyko
nawcami których były i dzieci i ar
tyści zawodowi. Wykonywano mu
zykę od artystycznej począwszy, po
przez piosenkę na ludowej kończąc. 

A oto kilka szczegółów z dni n a j 

ważniejszych. 10 listopada 1984 a 
ku, godzina 11.00—14.00, obrad: 
plenarne, referenci: prof. dr hal 
Wacław Odyniec — „Z przeszłoś! 
Tczewa i okolic", dr Grażyna Dą 
browska — „Tańce kociewskie (pró 
ba charakterystyki)", doc. dr hab 
Leon Witkowski — „Ruch śpiewa 
czy na Kociewiu", mgr Małgorzata 
Maćkowiak-Koszykowska •— „Ży 
cie muzyczne Tczewa". 

Koncert „Młodzi — Młodym" od 
był się w sali widowiskowej Do 
mu Kultury Kolejarza. W progra-
mie wykonano utwory Beaty Żmur-
kow, Benedykta Konowalskiego 
Kazimierza Koszykowskiego, Ed-
warda Pałłasza, Tadeusza Kiszcza-
ka i Adama Świerzyńskiego -
kompozytorów, którzy na swój 
twórcze warsztaty wzięli temat n 
gionu kociewskiego, nie odrzuci! 
propozycji organizatorów. Wyto 
nawcy rekrutowali się z Akademi 
Muzycznej z Łodzi, Szkół Muzycz-
nych I stopnia ze Starogardu Gdań-
skiego, Gdyni i Tczewa, Harcer-
skiej Orkiestry Dętej z Tczewa 
Dziecięcego Zespołu Artystycznego 
„ J a n t a r e k " z Klubu Garnizonowego 
w Gdyni-Oksywie oraz Maria Klei-
na — sopran, Krystyna Wawryków 
— fortepian i Edward Mielcarek -
piosenkarz. Koncert prowadził Ma-
riusz Rosiński. 

W niedzielę, 11 listopada 1934 ro-
ku uczestniczono w dalszych obra-
dach plenarnych. Referaty swój 
wygłosili: dr Jerzy Treder -
„Słownik kociewski ks. Bernard; 
Sychty", Roman Landowski -
„Słowa układane z dźwięków", mg 
Teresa Świercz — „Nowe utwóry 
inspirowane regionem Kociewia", 

Podczas głównego koncertu „Ko-
ciewia w muzyce" zaprezentowali 
dorobek kompozytorski Adam 
Świerzyńskiego odwołujący się d 
tematów pomorskich. Miały miej-
sce kolejne prawykonania dziś 
Krzysztofa Olczaka, Adama Świe 
rzyńskiego, Bernadety Matuszczak 
Beaty Żmurkow i Benedykta Ko-
nowalskiego. Wykonawcami byli 
Halina Andrzejewska — fortepian 
Elżbieta Gajewska — flet, Julia Ja-
kimowicz — skrzypce, Beata Ka-
wiorska — obój, Maria Klejna -
śpiew, Alina Landowska — obój 
Jadwiga Stępień — śpiew, Krysty-
na Wawrykow — fortepian, Kry-
styna Grzenkiewicz — fortepian! 
Aleksander Romański — klarnet. 

Wieczorem odbyła się jeszcze jed-
na prezentacja, jak na warunki 
tczewskie _trochę nietypowa. W fa-
rze św. Krzyża wykonano w kon.-
certowej wersji mszę powszechni 
o pokój pt. „Panie powstrzymać 
głos ostatniego dzwonu", utwór ro-
dzimych twórców — Wojciecha Ga] 

lińskiego (muzyka) i Romana Lan-
dowskiego (tekst). Zaproponowano 

wykonania utworu młodzieżowemu' 
chórowi „Juventus", pod dyr. Ka-
zimierza Ostrowskiego (który tego 
dnia zasilił zespół „Spes" kierowa 
ny przez kompozytora), działające' 
mu przy kościele podominikańskim 
p.w. św. Stanisława Kostki, był; 
potwierdzeniem prawdy o tym, 
bez uwidoczenienia pracy chórót 
kościelnych obraz życia muzyczne-
go w mieście byłby niepełny. Za 
uważa to również Małgorzata Mać 



VI 

Minął 1986 rok, kolejny rok pre
zentacji, gdyby utrzymać rytmicz
ność cyklu dwuletniego. Impreza 
się nie odbyła. Zapewne wiele 
przyczyn było tego powodem. Jerzy 
Stachurski, inicjator i główny rea
lizator przedsięwzięcia nie pracuje 
już w WOK-u. 

Nie warto by o tym wszystkim 
pisać, gdyby nie wiara, iż „Kocie
wie w muzyce" było pomysłem u-
danym, potrzebnym zarówno od
biorcom jak i twórcom, kompozy
torom, poetom. O regionie kociew-
skim zaczęto mówić w środowi
skach muzycznych kraju; czołowi 
kompozytorzy sięgnęli po teksty lo
kalnych poetów, zanotowali własną 
wyobraźnię o tym regionie, wpro
wadzając go na stałe w świat 
dźwięków. To wszystko przekony-
wuje, że przyjdzie czas na następ
ne prezentacje, jednak trudno od
powiedzieć na szereg pytań, jakie 
będą te kolejne. 

Któż mógłby być ich motorem? 
Któż dałby środki finansowe? Py
tań jest przecież znacznie więcej. 
Stawianie ich tu nie doprowadzi 
przecież do kontynuacji cyklu. Mo
że jedynie — więcej: powinno — 
skłonić do zadumy nad postawą lu
dzi podejmujących decyzje, mają
cych w swojej dyspozycji środki 
organizacyjne i finansowe. 

Pozostaje jeszcze pytanie: któż 
miałby być „spirytus movens" spra
wy? Ktoś przecież musi ów wytrą
cony z rytmu cykl znowu po
pchnąć... Może sięgnąć po doświad
czenia inicjatora? Sądzę, że warto 
spróbować! 

Koncertuje Julia Jakimowicz •— skrzypce 
Fot. S. Zaczyński 

Jak każde wartościowe przedsię
wzięcie, tak i powołanie do życia 
Kolejowej Orkiestry Dętej w Tcze
wie, wymagało samozaparcia i nie
małego wysiłku ambitnej grupy ini
cjatorów i organizatorów. Założy-

| cielami byli pracownicy kolejowych 
fi warsztatów w Tczewie, którzy ob-
1 łożyli się dobrowolnym podatkiem. 

Za te pieniądze rozpoczęto zakup 
instrumentów muzycznych. Zainicjo
wano zbiórkę uliczną. Tczewiacy 
okazali się szczodrzy. Znaleźli się 
również fundatorzy, którzy powsta
jącej orkiestrze podarowali pewną 
ilość instrumentów. Dzięki społecz
nemu poparciu inicjatywa kolejarzy 
stała się faktem. 

Jerzy Partyka ciąg dalszy na str. 45 
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kowiak-Koszykowska w swoim ar
tykule „Życie muzyczne Tczewa", 
będącym opublikowaną wersją wy
głoszonego w czasie sesji referatu. 
Przy okazji należy wspomnieć, że 
plan sesji „Kociewie w muzyce", 
Tczew'84" w postaci książkowej zo
stał już wydany, staraniem Woje
wódzkiego Ośrodka Kultury w 
Gdańsku i Towarzystwa Miłośni
ków Ziemi Tczewskiej. 

W czasie spotkania twórców, re
ferentów, wykonawców i organiza-
zatorów prezentacji z władzami ad
ministracyjnymi i politycznymi mia
sta dokonano podsumowania dru
giej z kolei imprezy, mówiono o 
jej znaczeniu kulturotwórczym dla 
regionu, podziękowano tym wszy
stkim, którzy przyjęli zaproszenie 
do jej współorganizacji. 

Po dwóch prezentacjach „Kocie
wie w muzyce" pozostało prawie 
dwadzieścia utworów inspirowa
nych .folklorem i tematyką regio
nu, a skomponowanych specjalnie 
na zlecenie organizatorów imprezy, 
kilkanaście referatów, penetrują
cych niektóre aspekty twórczości 
ludowej Kociewia, a zawartych w 
dwóch wydanych samoistnych pu
blikacjach. Pozostały nagrania z 
koncertów przechowane w archi
wach gdańskiego WOK-u i radio
wej taśmotece. Pozostało też... wie
le spraw nietkniętych. 



Na to i inne pytania odpowiada 
Jerzy Stachurski 

— Przyznam, że nie potrafię jed
noznacznie odpowiedzieć na to py
tanie. Mogę potwierdzić, że impre
za „Kociewie w muzyce" rzeczywiś
cie odbyła się dwa razy: w 1982 
roku w Starogardzie Gdańskim i w 
1984 roku w Tczewie. 

— Jaką zatem funkcję spełniła 
dla kultury regionu? 

— Kolejna przykrość polega, na 
tym, że mara mówić o czymś, co 
jest już traktowane w czasie prze
szłym. 

— To może inaczej: od czego się 
zaczęło? 

— Zaczęło \się chyba od tego, że 
pracując od 1969 roku jako anima
tor ruchu kulturalnego w wojewó
dztwie gdańskim — zauważyłem 
pewne zjawiska, które nie były o-
becne w życiu społeczno-kultural-
nym regionu. Region zawsze ranie 
interesował, a konkretnie Kaszuby 
Następnie poprzez moją pracę w 
Wojewódzkim Ośrodku Kultury, po
przez konsultację z zespołami z ob
szaru Kociewia i z rozmów, pro
wadzonych z działaczami, takimi 
jak na przykład Jan Schulz, Ed
mund Falkowski, Jerzy Cherek, od
czułem nieobecność Kociewia w 
kulturze Pomorza. Jan Schulz mó
wił, że jego marzeniem było, aby 
ktoś z poważnych twórców zainte
resował się Kociewiem i o nim na
pisał. 24 października 1981 roku to 
WOK-u odbyło się pierwsze zebra
nie grona działaczy kultury, na któ
rym przedstawiłem koncepcję im
prezy pt. „Kociewie w muzyce". 
Pomysł uzyskał akceptację i zaczę
ły się przygotowania, trwające ca
ły rok. Z -wielkim niepokojem przy
stępowałem do rozmów z naukow
cami,muzykologami-referentami 
przyszłych zagadnień. Nawiązałem 
kontakty z kompozytorami. Robi
łem wszystko, by pozyskać te oso
by, a nawet je zainspirować, wręcz 
zarazić regionem. 

— Przyjął Pan na siebie obowiąz
ki jakby rzecznika regionu kociew-
skiego... 

— Starałem się, by ci wszyscy moi 
rozmówcy zainteresowali się jego 
kulturą, sztuką... Poza tym chcia
łem, żeby w tej imprezie, oprócz 
doświadczonych twórców, swoje 
miejsce znaleźli młodzi. Oni prze
cież stanowili gwarancję ciągłości. 
Sądzę, że już w pierwszej imprezie 
moje oczekiwania się potwierdziły. 

— Chodziło o wielostronne wyjś
cie z regionu. 

— Z regionu i z regionem. To 
bardzo istotna sprawa. Na przy
kład Adam Świerzyński, mimo, że 
od dawna interesował się morzem 
i Pomorzem, o Kociewiu wiedział 
niewiele. Musiałem mu tę lukę wy

pełnić. Oczywiście nie był to jedy
ny przypadek. W sumie udało się. 
Twórcy o sporym dorobku kompo
zytorskim, liczący się w kraju za
częli pisać utwory związane z Ko
ciewiem. Wejdą one do repertuaru 
wokalistów i solistów — instrumen
talistów, zespołów kameralnych, po 
prostu — mam nadzieję — muzyka 
ta stanie się znana, wyjdzie poza 
swój region, upowszechniając jego 
nazwę i to, co muzyka ta ze sobą 
niesie — jakieś ludowe motywy, 
programowy temat, wyobrażenie 
dźwiękowe krajobrazu, coś z hi
storii... Utwory zostały napisane, już 
je wykonano; wiem, że niektórzy 
artyści włączyli je do swoich pro
gramów, część wydano już dru
kiem. Kompozycje z kociewskimi 
tematami w tytule zaczęły normal
nie funkcjonować społecznie. To 
bardzo ważne. 

— Tak jest chyba obecnie, a co 
konkretnego wniosła druga sesja, 
która odbyła się w Tczewie? 

— Po pierwszej organizatorzy ze
brali uwagi i doświadczenia. Wie
dzieliśmy już, że ten pomysł będzie 
kontynuotwany. Sesja ta popularyzo
wała tematy kociewskie, podobnie 
jak pierwsza, wśród twórców i nau
kowców. Pozyskałem ludzi z To
runia, Łodzi i Warszawy. Poszerzy
ło się grono kompozytorów. Stało 
się również tak, że kompozytorzy 
pisali te utwory dla nas do tekstów 
miejscowych poetów i zabiegali, aby 
miały prawykonania na Kociewiu. 
To świadczyło już o pewnym zau
faniu, jakim twórcy darzyli tę im
prezę i całą ideę. Przecież nie zaw
sze kompozytorzy chcą pisać na spe
cjalną okazję i nie zabiegają o pra
wykonania. Druga impreza była bo
gatsza i organizacyjnie znacznie lep
sza. Po prostu okrzepła. Przy oka
zji zaprezentowano szerzej kulturę 
Kociewia, plastykę i literaturę. 

— W założeniach miała to być im
preza powtarzana co dwa lata w 
różnych miastach Kociewia. Przy
pomnijmy, że pierwsza miała miej
sce w Starogardzie, w 1982 roku, 
druga w Tczewie, w 1984 roku. Mi
nął rok 1986 i co dalej? 

— Tuż po zakończeniu drugiego 
„muzycznego biennale" zacząłem ro
zmawiać z gronem działaczy w 
Gniewie. Odbyłem rozmowy z Na
czelnikiem Miasta i Gminy. Kiedy 
przystąpiłem do szczegółów, kiedy 
zacząłem mówić o sprawach finan
sowych, a chodziło o jeden milion 
złotych, gospodarz miasta stwierdził, 
że sam, nie może podjąć takiej de
cyzji i przedstawi tę sprawę na 
sesji Rady Narodowej, a po roz
patrzeniu, obiecał poinformować. 
Niestety, odpowiedzi do dzisiaj nie 
ma. 

— To jedyny powód? 
— Zmieniły się też osoby, kieru

jące pracą w WOK-u i to też wpły
nęło na los imprezy. Zmieniły się 
proporcje i ranga ważności. Ktoś 
uznał, że „Kociewie w muzyce" nie 
musi się odbywać. A jednocześnie 
wciąż kurczyły się środki finanso-
we na tego rodzaju działalność, 
Później i ja odszedłem z tej insty
tucji do innej pracy. A może po 

.prostu nie znalazł się do tej pory 
kontynuator. Impreza na dzień dzi
siejszy jest „w stanie zawieszenia". 

— Jakie widzi Pan tematy dla 
ewentualnych przyszłych sesji? 

— Ewentualnych? To znaczy, że 
są one możliwe? Każda z odbytych 
sesji była bardzo interesująca, zre
sztą materiały z nich zostały juz 
wydane. To ogromny sukces, ponie
waż piśmienniczo zostały zarejestro
wane i ocalone od zapomnienia. 
Publikacje udowodniły, ile rzeczy 
atrakcyjnych i ważnych z historii 
i teraźniejszości muzyki znajduje się 
na Kociewiu, których przeciętą 
mieszkaniec tego regionu nie znal 
Tematów do przypomnienia i opra
cowania, tych które wymagają wy
dobycia na światło dzienne podczas 
przyszłych sesji jest bardzo wiele. 
Dla przykładu wymienię Tabulatu
ry Pelplińskie. Warto upowszechnił 
działalność twórców, którzy się i 
tego regionu wywodzą, obecność n 
kulturze polskiej artystów-wyko-
nawców, jak Grzegorza Ciechow
skiego czy światowej sławy tenora 
operowego Ryszarda Karczykow-
skiego — obaj z Tczewa, a z kom
pozytorów Edwarda Pałłasza. Jąd
rem imprezy można również uczy
nić historię kociewskich chórów, do
robek badaczy i popularyzatorem 
muzyki folklorystycznej. Myślę, ii 
należy zrobić wszystko, aby impreza 
ta, która zyskała już pewną rangę 
w ocenach znawców, była konty
nuowana. Życzę sobie i gospoda
rzom przyszłej sesji, aby stało się 
to jak najrychlej. 

— A organizatorzy? 
— Ci nie zawiodą. Sądzę, że -

obojętnie w którym z kociewskich 
miast kolejna prezentacja „Kocie
wie w muzyce" miałaby się odbyć -
na wypróbowanych organizatorów 
np. Jerzego Cherka czy Mariana 
Sierockiego, można liczyć. Rzecz w 
tym, by ich dotychczasowa praca i 
nadzieje wielu twórców, pedagogów, 
popularyzatorów nie poszły na mar
ne. I żeby ich nie zniechęciło jedno 
niepowodzenie, za jakie uważam 
„wypadnięcie" imprezy w 1986 roku, 

— Czy stąd wniosek, że kolejna 
sesja „Kociewie w muzyce" rzeczy
wiście ,się odbędzie? 

— Powinna się odbyć! Nie wolno 
marnować doświadczeń ani lekcewa
żyć ambicji. 

— Na Pana też można liczyć? 
— Jeżeli się dowiem, że są czy

nione przygotowania do organizacji 
III sesji „Kociewie w muzyce", przy
kładowo załóżmy, że w Pelplinie w 
temat Tabulator Pelplińskich, chęt
nie się przyłączę. 

— Serdecznie dziękuję w imieniu 
przyszłych uczestników. 

Rozmawiał: A. G 
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C Y K L P I E Ś N I N A S O P R A N I F O R T E P I A N 

Utwory te skomponowane w 1984 roku do wierszy Andrzeja Grzyba, Romana 
Landowskiego i Jerzego Stachurskiego; powstały na zamówienie organizatorów II 
sesji „Kociewie w Muzyce". Ich twórcą jest znany polski kompozytor, prorektor 
Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. 

Prawykonanie cyklu pleśni nastąpiło w dniu 11 listopada 1984 roku w sali 
Tczewskiego Domu Kultury, podczas koncertu prezentacji artystycznych II sesji 
„Kociewie w Muzyce '84". Po raz pierwszy wykonały te utwory: śpiewaczka Maria 
Kleina (sopran) i pianistka Krystyna Wawryków. 

W następnym roku „Pieśni przychodzących" Benedykta Konowalskiego zostały 
wydane drukiem, przez Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej w Warszawie, 
w serii „Polska Muzyka Wokalna". 

Poniżej publikujemy teksty wierszy, składających się na ów cykl pieśni. 

ANDRZEJ GRZYB 

Dom 
Nie wiem jak będzie wyglądał mój dom 
Dom który zbuduję z najlepszych snów 
z resztek piękna jakie jeszcze zostało 
na ziemi czerwonych jabłek gasnących 
jak słoneczne pisklęta Dom który będzie 
jak twoje oczy szeroko otwarty rozumny 
jak mądra księga szalony i czuły 
jak pieśń miłosna i biały i zdziwiony 
jak dziecko 
Nie wiem jak będzie wygląda! nasz dom 

O czym śni samotna sosna 
przysypana białą zaspą 
chociaż ciepłą i pierzastą 
gdy odległa jeszcze wiosna 

O czym śni wśród pola ścieżka 
której śladu nikt nie znaczy 
nawet cień w niemej rozpaczy 
z wiatrem przy niej nie zamieszka 

O czym śni zakuta rzeka 
przemykając błysk pod lodem 
chroniąc resztki wód przed chłodem 
gdy za czasem czas ucieka 

O czym śni okruszej śniegu 
gdy w jęk wichru się zasłucha 
w noc zapatrzy co jak głucha 
nicość gna w szalonym biegu 

O czym śni złożony w żłobie 
zaciskając rączki drobne 
a w nich gwiazdki dwie pogodne 
cieple bardzo jasne obie 
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ROMAN LANDOWSKI 

Przedzimowe sny 

JERZY STACHURSKI 

Garść wspomnień 
Za każdym razem wracam do domu 
ze słonym doświadczeniem 
i na wspólnym rodzinnym stole puste naczynie 
i wcale to nie jedyny kontynent serca 
gdy czekam za rogiem życia 

właśnie głogiem wspina się do mnie jesień 
a przez las przebiega 
ostatnia sarna słońca 

podobno rozumiemy się 
a ci co odchodzą 
zostawiają wszystkim garść wspomnień 



EDWARD HINZ 

W bogatym zbiorze rękopisów biblioteki Seminarium Du
chownego w Pelplinie znajduje się 6-cio tomowa tabulatura 
organowa, oznaczona sygnaturą: 304-308a. Jej istnienie sygna
lizował już przy końcu ubiegłego stulecia pomorski historyk 
ks. Stanisław Kujot w swojej monografii, poświęconej pelpliń-
skiemu opactwu cysterskiemu1. Dopiero jednak w naszych 
czasach tabulatura pelplińska zyskała powszechny rozgłos, 
wzbudzając zainteresowanie w europejskim świecie muzycz
nym. 

Odkrycia tabulatury dokonano przed trzydziestu laty, w 1957 
roku, w ramach akcji inwentaryzacyjnej, prowadzonej przez 
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ze względu na brak datowania 
rękopisu, trudno dokładnie określić 
czas powstania tabulatury. Jedynie 
na podstawie jej zawartości muzycz
nej można przyjąć, iż powstała ona 
na przestrzeni lat 1620—1630. Spi
sanie tabulatury było najprawdopo
dobniej dziełem Feliksa Trzcińskie
go, zakonnika działającego w pel-
plińskim opactwie cysterskim w la
tach 1594(5)—1649, któremu, jak to 
podaje kronika klasztorna, ze wzglę
du na piękny charakter pisma po
wierzono napisanie „ksiąg dla chó
ru" 2 . W drugiej połowie XVII wieku 
cysters frater Maurit ius 3 dopisał na 
niezapisanych kartach pierwszych 
trzech tomów tabulatury 12 kom
pozycji (w tym 11 organowych). 

6-tomowa tabulatura pelplińska 
należy do największych siedemna
stowiecznych źródeł muzycznych w 
Europie. Przewyższa ją pod wzglę
dem objętości jedynie 10-tomowa 
tabulatura z Turynu (1673—1640). 
Pelplińska tabulatura zawiera 911 
kompozycji wielogłosowych (2—12 
głosów). Są to przeważnie kościel
ne utwory chóralne (motety, msze, 
Magnificat, Te Deum). Zawarte w 
tabulaturze utwory instrumentalne 
(canzony, fantazje chorałowe) prze
znaczone są na organy lub zespół 
instrumentalny. Kompozycje wokal
ne i instrumentalne zostały w tabu
laturze starannie zapisane według 
zasad nowoniemieekiej notacji ta-
bulatorowej tzn. bez linii, za po

mocą liter alfabetu łacińskiego. 
Skryptor dokładnie zanotował na-: 

zwiska kompozytorów (z wyjątkiem 
84 anonimowych autorów), tytuł 
kompozycji i ilość głosów. Możemy 
więc określić autorstwo i prowenien
cję większości kompozycji. Repre
zentują one muzykę renesansu (XV 
wiek) i ówczesnego baroku (począt
ku XVII wieku) z różnych ośrod
ków narodowych Europy. 

Tabulatura pelplińska jest doku
mentem ukazującym związki i kon
takty polskiej kultury muzycznej z 
europejską muzyką na przełomie .re
nesansu i baroku. Najliczniej repre
zentowana jest muzyka włoska. Ma
my tu utwory takich kompozytorów 
jak: G. Croce, A. i G. Gabrieli, G. 
Nanino, G. P. Palestrina, L. da Via-
dana i innych. Znacznie mniej po
kaźną grupę stanowią utwory kom-
pozytorów niemieckich (G. Aichin-
ger, H. L. Hassler, H. Praetorius i 
inni). Najmniej reprezentatywni są 
kompozytorzy niederlandzcy, angiel
scy, hiszpańscy (Orlando di Lasso, 
T. Morley, L. de Victoria i inni). 

Wśród kompozytorów zawartych w 
tabulaturze stosunkowo nieliczną 
grupę stanowią polonica. Należą do 
nich trzy canzony instrumentalne 
Adama Jarzębskiego (około 1590-
—1648), kompozytora i nadwornego 
architekta królewskiego (Zygmunt) 
III i Władysława IV) oraz trzy kom
pozycje nieznanych dotąd kompozy
torów polskich: Andrzeja Rohaczew-
skiego* (Canzona organowa i 9-cio 
głosowy motet wielkanocny „Cruci-
fixus surrexit") i Hieronima z Ko
przywnicy5 (3-głosowy motet „Ven: 
Sancte Spiritus"). Anonimowy ut
wór z polskim incipitem psalmu 41 
((„Niewinność Panie moię"), który 
początkowo uznano za polską kom
pozycję, okazał się dziełem {canzo-
netta) H. L. Hasslera ze zbioru wy
danego w 1590 roku w Norymber
dze. Jest to kontrafaktura. Pod mu
zykę Hasslera podłożono tekst psal
mu 43, w tłumaczeniu J. Kocha
nowskiego. 

Tabulatura pelplińska zawiera) 
najprawdopodobniej to wszystko, co 
aktualnie znajdowało się wśród mu-
zykaliów pelplińskiego opactwa; 
Jednolity, na przestrzeni całego za
bytku, charakter pisma i systematy
czny układ materiału przemawiał 
za tym, że sporządzenie tabulatur; 
miało na celu przede wszystkim 
utrwalenie utworów rozproszonych 
w luźnych księgach głosowych. Ta
bulatura ta miała też niewątpliwie 
cel bezpośrednio użytkowy. Za tym 
przemawiają wskaźniki wykonaw
cze (oznaczenia klawiatur i reje
strów), spotykane przy utworach or
ganowych. Z pewnością tabulatur; 
służyła nie tylko organiście klasz
tornemu w wykonywaniu muzyk 
organowej, ale także kapelmistrze-
wi jako partytura. 

Tabulatura pelplińska, ze względu 
na swą bogatą zawartość, posiada 
niezmierną wartość dla .historii mu-
zyki. Stanowi ona źródło dla po
znania polskiej kultury muzycznej 
z przełomu XVI i XVII wieku ora 
jej bogatych kontaktów z muzyką 
europejską. Nie mniejsze znaczenie 
posiada tabulatura dla muzyki ogól
noeuropejskiej, gdyż zawiera szereg 
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ny, podający incipity utworów zrea
lizowane na pięciolinii. Tomy I I — 
—VII to facsimilia wszystkich ut
worów instrumentylnych, a tomy 
IX i X transkrypcje kompozycji wo
kalnych. 

Pierwszy tom ukazał się w 1963 
roku. Dotąd wydano następne tomy 
(II—VII), zawierające facsimilia. 
Tylko niektóre kompozycje z tabu
latury wydano już w transkrypcji 
pięcioliniowej7. 

Pelplińska tabulatura organowa, jako cenne źródło muzycz
ne, zapewniła sobie trwałą pozycję w podręcznikach historii 
muzyki i encyklopediach muzycznych. Sianowi ona jednak nie 
tylko cenny zabytek historyczny, przedmiot badań muzykolo
gicznych i źródło dla prac edytorskich. Kompozycje zawarte 
w tabulaturze znajdują także dziś żywy oddźwięk w praktyce 
muzycznej, wzbogacając reper tuar koncertów muzyki wokalnej 
i organowej 8 . 

P r z y p i s y 

1. Por. S. Kujot, Opactwo pelplińskie, 
Pelplin 1875, s. 184. 

2. Por. Pelplińska kronika klasztorna 
t. 1, s. 109, 141. 

3. Był to z pewnością Mauritius Szle-
wicz (Schlewtz) z Lipska, który wstą
pił do klasztoru pelplińskiego w 1674 
roku i pełnił tam funkcję organisty. 
Por. Pelplińska kronika klasztorna 
t. 2, s .315, 331, 465; Necrologium 
klasztorne, fo. llv. 

4. Pełnił funkcję organisty u księcia 
Albrechta Stanisława Radziwiłła w 
Ołyce i Nieświeżu. 

5. Był zakonnikiem, działającym w la
tach 1600—1630 jako dyrygent chóru 
w opactwie cysterskim w Koprzyw
nicy koło Sandomierza. 

6. Z pewnością jest to imię organisty 
gdańskiego (Ewalda) Hintza (1613— 

—1668), działającego w kościele św. 
Jana i w kościele mariackim. 

7. W Polskim Wydawnictwie Muzycz
nym ukazała się Canzona A. Roha-
czewskiego i motet Hieronima z Ko
przywnicy. Breitkopf u. Hartel z 
Wiesbaden wydał kompozycje orga
nowe N. Hasse'go, Ewalda Hintza i 
F. Tundera. 

8. Niektóre utwory organowe z tabula
tury zostały utrwalone w nagraniach 
płytowych. Canzonę A. Rogaczew
skiego nagrano na płycie „Muzy" 
(„Ogólnopolski konkurs organowy 
1967"); kompozycje organowe N. Ha-
sse'go, Ewalda Hintza, F. Tundera 
i H. Scheidemanna utrwalono na 
dwóch płytach „Veritonu" w 1981 r. 
(„Utwory organowe z tabulatury pel
plińskiej"). 

ks. dr Edward Hinz 

W styczniu 1928 roku orkiestra li
czyła już trzydzieści osiem osób, 
które już wcześniej uprawiały mu
zykę amatorsko. Od początku ist
nienia orkiestry odgrywały one waż
ną rolę w dziele upowszechniania 
kultury muzycznej. Patronat nad 
orkiestrą objął Związek Zawodowy 
Kolejarzy. Na czele komitetu orga
nizacyjnego stanęli: Teofil Krucz
kowski — prezes, Józef Noch — 
sekretarz, Julian Sikorski — skarb
nik, Marian Lizonia — gospodarz, 
którzy .później stanowili zarząd or
kiestry. 

'Kierownictwo muzyczne powierzo
no Leonardowi Lesińskiemu. Zespół 
szybko zyskał uznanie społeczeńst
wa. Grając podczas różnych uro
czystości państwowych i kościelnych, 
na festynach, zabawach i koncer
tach, zdobywał rosnącą popularność 
i poparcie. Jeszcze (dzisiaj starsi 
mieszkańcy wspominają niedzielne 
i świąteczne koncerty na strzelnicy, 
tłumnie wówczas odwiedzanej. Or
kiestra, jako że kolejowa, koncerto
wała również na dworcach dla pod
różnych i towarzyszyła wycieczkom 
turystycznym po Polsce. Tam, gdzie 
uczestniczyli muzycy w kolejowych 
mundurkach, rozlegały się polki, 
marsze, wiązanki narodowych me
lodii i zawsze chętnie słuchane wal
ce, także te straussowskie znad 
„pięknego, modrego Dunaju". 

Po licznych pracowitych próbach 
orkiestra tczewska zdecydowała się 
na udział w konkursie. 

Dwuletni okres 'doskonalenia po
ziomu artystycznego nie poszedł na 
marne. W 1930 roku w Bydgoszczy, 
na siedem startujących zespołów, 
Kolejowa Orkiestra Dęta z Tczewa 
zdobywa I miejsce. W pracach ju
ry uczestniczył wtedy Feliks No
wowiejski, wielki autorytet ruchu 
śpiewaczego i muzycznego. W na-

Leonard Lesiński 
(ze obiorów rodziny) 

stępnym roku w Poznaniu ambitny 
zespół z Tczewa zajmuje III miejsce 
a dwa lata później z konkursu w 
Toruniu przywozi Il-gą nagrodę. 

Sukcesy te 'były wynikiem pracy 
całego zespołu. Znaczący jednak 
wpływ miał kapelmistrz, Leonard 
Lesiński. Zespół nadal podnosił swój 
poziom, wzbogacał repertuar. W ze
spole panowała dobra, koleżeńska 
atmosfera. Zżyci ze sobą członkowie 
orkiestry posiadali jedną wspólną 
cechę — lubili .grać. 

Od 1934 roku zespół grał już w 
składzie czterdziestu pięciu muzy
ków. W tym okresie został podnie
siony do rangi reprezentacyjnej or
kiestry Dyrekcji Gdańskiej Kolei 
Państwowych. Odtąd często koncer-
towała w Gdańsku, również w cza
sie imprez organizowanych przez 
miejscową Polonię. Najczęściej jed
nak zespół grał w Tczewie — w 
parku lub na rynku. Tczewianie co
raz bardziej widzieli i słyszeli swo
ją ulubioną orkiestrę w pochodach 
marszowych, prezentującą urozmai
cony repertuar muzyczny. 

Tak mijały lata. 
Nadszedł rok 1939, czas rosnące

go napięcia. W końcu sierpnia w 
kolejowych warsztatach w Tczewie 
do wagonu kolejowego załadowano 
instrumenty. Tczewscy muzycy 
pragnęli ocalić je przed następ
stwem zbliżającej się wojny. Po
ciąg konwojował Paweł Szenfeld. 
Niestety, te z trudem zdobyte i przez 
ponad dziesięć lat pielęgnowane in-
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cennych utworów znanych (a także 
dotąd nieznanych) kompozytorów, 
które nie zachowały się w innych 
źródłach muzycznych. Szczególną-
wartość dla historii muzyki orga
nowej stanowią zapisane przez bra
ta Maurycego kompozycje organowe 
niemieckich autorów, które zacho
wały się tylko w pelplińskiej tabu
laturze. Są to wielkie utwory or
ganowe N. Hasse'ego (1617—1672), 
H. Scheidemanna .(około 1596—1663), 
F. Tundera (1614—1667) oraz niezna
nego dotąd Ewaldta8. Kompozycje te 
z uwagi na ich wysoką wartość ar
tystyczną stanowią ważny przyczy
nek do historii muzyki organowej 
w Europie przed D. Buxtehunde'm 
i J. S. Bachem. Sam fakt ich za
pisania w tabelaturze świadczy o 
wysokim poziomie muzyki organo
wej w Polsce. 

Doceniając niezmiernie wielką 
wartość pelplińskiej tabulatury, 
przystąpiono do jej wydania zarów
no w formie facsimiliów (fotokopii), 
jak i w transkrypcji na zapis pię-
cioliniowy. Edycji tej podjęło się 
Polskie Wydawnictwo Naukowe 
wraz z austriackim wydawnictwem 
„Akademische Druck 'u. Verlagsan-
stalt" w Graz. Edycja tabulatury 
wchodzi w skład wielkiego cyklu 
wydawniczego: „Antiquitates mu-
sicae in Polonia" pod redakcją ks. 
H, Feichta (+1987). 

Całość wydania tabulatury ma 
obejmować dziesięć tomów. Pierw
szy tom stanowi katalog tematycz-



Orkiestra kolejowa w 1957 roku ze swoim dyrygentem, Franciszkiem Królem 
(pośrodku) 

strumenty muzyczne zaginęły w 
transporcie na szlaku. 

Czas okupacji hitlerowskiej, to 
lata walki i cierpienia, to troska o 
przeżycie. W walce z okupantem 
uczestniczyli też tczewscy kolejarze, 
w tym członkowie z orkiestry dę
tej. Walczyli w polskim wojsku na 
zachodzie i wschodzie, wielu z nich 
działało w podziemiu. Jerzy Trow-
ski, młody 30-letni mężczyzna, zgi
nął rozstrzelany w Tczewie. 

Ci, którzy przeżyli, z radością po
witali w marcu 1945 roku odzy
skaną wolność. Pozostali przy ży
ciu członkowie orkiestry przystąpi
li z wielkim zapałem do reaktywo
wania zespołu. Marian Pasławski, 
Paweł Czechanowski, Klemens Fiel-
debrandt i inni przystąpili do po
nownej zbiórki instrumentów. 

Już 1 maja 1945 roku orkiestra 
wystąpiła z pierwszym w wolnej o j
czyźnie koncertem. 

Podobnie, jak w okresie między
wojennym, Kolejowa Orkiestra Dę
ta w Tczewie stała się nieodzowna, 
potrzebna kolejarzom i całemu mia
stu. Grała w czasie uroczystości 
państwowych, miejskich, lokalnych, 
kolejarskich. Wznowiono tradycyjne 
koncerty. W dalszym ciągu na cze
le zespołu stanął Leonard Lesiński. 
W 1943 roku orkiestra liczyła już 
trzydzieści jeden osób. W 1952 roku, 
po 25 latach twórczej pracy, od
szedł niezwykle zasłużony Leonard 
Lesiński. Pałeczkę dyrygenta prze
jął Franciszek Król, który praco
wał z zespołem do 1965 roku. Po 
nim szefostwo muzyczne objął Hen
ryk Elszkowski, wychowanek dętej 
orkiestry ZHP w Tczewie. Analo
gicznie, jak w poprzednirn okresie 
zespół pod kierownictwem wspom
nianych kapelmistrzów odnosił dal
sze sukcesy. Działalności patrono
wała nadal pracowitość, dobra at

mosfera, zbiorowy entuzjazm ze
społu. 

By wzmocnić orkiestrę o młodych, 
zdolnych muzyków w Domu Kultu
ry Kolejarza rozpoczęto naukę gry 
na instrumentach. Prowadził ją je
den z najstarszych członków zespo
łu, Józef Wasielewski. Jednocześ
nie orkiestra zdobywała dalsze po
wodzenie, sukcesy i popularność, 
będące wynikiem codziennej pracy, 
umiejętności dyrygentów, sprawne
go kierownictwa. W maju 1971 ro
ku zespół z Tczewa na konkursie, 
który się odbył w Gdyni zajął II-gie 
miejsce wśród orkiestr kolejowych 
DOKP w Gdańsku. 

Lata mijały, a zespół krzepł, 
przychodziło do niego coraz więcej 
młodych ludzi w kolejarskich mun
durach. Radą i pomocą służyli im 
starsi: Paweł i Brunon Szenfeld, 
Marian Pastewski, J a n Neubauer, 
Józef Wasielewski, Stanisław Uhlen-
berg, Ksawery Czyżewski. 

W 1984 roku zmarł Henryk Elsz
kowski, utalentowany i oddany 
swemu zespołowi dyrygent. Kole
dzy, odprowadzając go na miejsce 
stałego spoczynku, zagrali mu ostat
ni raz. Życie jednak biegnie dalej. 
Kapelmistrzem został Zenon Kalko-
wski, czwarty z kolei dyrygent, 
również wychowanek tczewskiej or
kiestry ZHP. Zespół wówczas liczył 
trzydziestu czterech członków. Nie
mal tradycyjnie już, odnosił kolej
ne sukcesy w przeglądach, w któ
rych każdorazowo uczestniczył. W 
1976 roku w Tczewie, następnie trzy 
lata później w Toruniu zajmował 
II miejsce, a w 1980 roku w Gdań
sku uzyskał III nagrodę. Uczestni
czył także w przeglądach kolejo
wych orkiestr dętych w Iławie, To
runiu, Karsznicach, Chojnicach i 
Malborku. 

Źródłem nieustannych sukcesów 
była zawsze systematyczna praca. 

Obecnie z dyrygentem również ak
tywnie współpracuje cały zespół, w 
tym całą duszą oddany orkiestrze 
jej gospodarz, Brunon Brzostow
ski. 

Zespół ma za sobą 60 lat świet
nej przeszłości i ogromnych zasług 
w popularyzowaniu muzyki. Ser
deczna więź i przyjaźń towarzyszy 
na co dzień członkom zespołu w 
trudzie i radościach także dzisiaj, 
Trudno wyobrazić sobie Tczew bez 
tego zespołu. _ Gratulujemy zdoby
tych laurów. Życzymy dalszych po
wodzeń, w tym i spełnienia marzeń 
o coraz bardziej urozmaiconym re
pertuarze muzycznym, by nie prze
śladowały orkiestrę powszechne 
kłopoty z pozyskaniem nut. Jubila
towi, i innym orkiestrom muszą w 
tym względzie przyjść z pomocą 
wydawcy, w tym głównie Polskie 
Wydawnictwa Muzyczne, główny 
edytor partytur w naszym kraju. 
Ogólnie wiadomo, że ponadto pol 
ziom artystyczny warunkują in
strumenty, oddani członkowie ze
społu, sala prób, możliwości wyja
zdowe, gratyfikacje finansowe z 
tych zadań władze PKP, a bezpo
średnio Dom Kultury Kolejarza w 
Tczewie starają się wywiązać jak 
najlepiej mogą. Pasji i zamiłowa
niu artystów — amatorów towa
rzyszy więc zainteresowanie i patro
nat kolei, co pozwoliło pokoynwać 
dawniej i dzisiaj występujące trud
ności. 

Tczewski zespół ukończył 60 lat, 
Są to już znaczne urodziny. Orkie
stra z pewnością będzie nadal kon
certować i uświetniać swą grą 
wszelkie uroczystości, by nieść słu
chaczom radość i uśmiech. 

Jej samej też życzymy dużo ra
dości i wiele uśmiechu. Dużo bla
sku na instrumentach i w brzmie
niu! 

Jerzy Kiedrowski 
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Nawiązuję do artykułu Jana A. Kamińskiego 
pt. „W Kozłowie Chopin grał mazurki", który 
ukazał się w „Kociewskim Magazynie Regio
nalnym" 1986-zeszyt 1. Jako autora odczytu 
pt. „Pomorskie wojaże Fryderyka Chopina. Z 
nieznanych kart jego życia", wygłoszonego 25 
listopada 1986 roku w Gdańskim Towarzy
stwie Naukowym, cieszy mnie zainteresowanie 
tym tematem, nie podejmowanym do tej pory, 
sprawiającym badaczowi trudności z powodu 
ubóstwa źródeł. Odnotowanie przekazów ust-
nej tradycji — jak to czyni J. A. Kamiński — 
jest wprawdzie pożyteczne, jednak w swojej 
wartości problematyczne, gdyż nie posuwa na
przód w i e d z y , która powinna być oparta na 
faktach. 

O fakty właśnie chodzi. W artykule jest ich 
mało. Autor nie udowodnił, że Chopin był w 
Kozłowie rzeczywiście. Wiadomość o jego po
bycie w tej miejscowości oparł na domniema
niach, podobnie jak czynili to inni autorzy w 
odniesieniu do pobytu Chopina w Gdańsku, zaś 
jego pobyt w Kozłowie był ściśle związany z 
podróżą do Gdańska. Domniemanie pobytu w 
tym mieście było oparte z jednej strony na 
tradycji rodzinnej, z drugiej — wynikało z tre
ści listu Chopina do rodziców, napisanego w 
Kowalewie pod Płockiem. Młody kompozytor 
nakreślił w nim trasę podróży, wymieniając po 
kolei, najpierw na Ziemi Dobrzyńskiej Płock, 
Rościszewo i Kokoł, potem na ziemiach pomor
skich Turzno pod Toruniem, Kozłowo pod 
Świeciem i Gdańsk. Rzecz w tym, że nie za
chował się ani jeden list Chopina z trasy pod
róży, który by potwierdził pobyt w tych miej
scowościach, nie były też do ubiegłego roku 
znane inne na ten temat świadectwa. Toteż 
tylko charakter naukowej hipotezy miały ar
gumenty, które podał docent byłej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Gdańsku, Wacław Kmi-
cic-Miełeszyński, w swoim komunikacie pt. 
„Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku", wygło
szonym w 1960 roku na Międzynarodowym 
Kongresie Chopinowskim w Warszawie, opu
blikowany w trzy lata później w księdze kon
gresowej „The Book of the First International 
Congress devoted to the Works Frederic Cho
pin" (Warszawa 1963). 

Natomiast cennym osiągnięciem dociekań Mie-
leszyńskiego było ustalenie w wymienionym 
komunikacie daty listu Chopina, pisanego w 
Kowalewie na wyjezdnym do Gdańska. Ocala
ły oryginał listu był jednak uszkodzony — w 
dacie miał urwany rok. Wydawcy i biografo
wie w większości datowali go na rok 1825. Tę 
datę, jako błędną, Mieleszyński poprawił na 
rok 1827 i uzasadnił tę poprawkę. Zaakcepto
wała ją wybitna znawczyni życia Chopina — 
Krystyna Kobylińska — w naukowym, kry
tycznym wydaniu „Korespondencji Fryderyka 
Chopina z rodziną" (Warszawa 1972, Państwo
wy Instytut Wydawniczy). Od tego czasu ta 
wersja obowiązuje. Przyłączam się do niej, 
czyniąc to na podstawie dwóch nowych, nie
znanych dotąd źródeł. Jedno dotyczy, nie za
powiedzianego w wymienionym liście i nie no
towanego przez żadnego z dotychczasowych 
biografów i monografistów Chopina, jego po
bytu w Waplewie na Ziemi Sztumskiej u Sie
rakowskich. Drugie potwierdza zarówno jego 
pobyt w Waplewie, jak i w Gdańsku oraz poz
wala określić dokładny czas tego pobytu. 

Wiadomość o gościnie w Waplewie znalazłem 
w życiorysie Antoniego Sierakowskiego, dzie
dzica tego majątku, napisanym przez jego 
wnuka Adama Sierakowskiego i opublikowa
nym w 1900 roku w jednym z wydawnictw 
niemieckich. Dowiadujemy się z tego źródła, że 
Antoni Sierakowski „Był z duszy i serca mi
łośnikiem sztuki, a przede wszystkim grał bar
dzo ładnie na skrzypcach oraz wiele kompono
wał i podawał do druku. Sławny kompozytor 
Chopin był jego przyjacielem i gościem w Wa
plewie". 

Autor tej ważnej informacji nie podał jed
nak daty gościny we dworze Sierakowskich. 
Ale daje się ona ustalić. Gościna ta nie mogła 
mianowicie odbyć się, podobnie jak podróż do 
Gdańska, ani w latach 1824 i 1825, ani w 1986 
oraz 1828 i 1829, kiedy Chopin miał czas wy
pełniony innymi podróżami. Jako możliwy po
został tylko rok 1827, z czego wynika, że pod
róż do Waplewa połączył on z podróżą do 
Gdańska. 
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Tę tezę potwierdza drugie odnalezione prze
ze ranie źródło, mianowicie gdańskie czasopi
smo „Intelligenz-Blatt fur den Bezirk der Ko-
nigliclien Regierung zu Danzig", które odnoto
wywało m.in. gości hotelowych, przyjeżdżają
cych i odjeżdżających z Gdańska. Z notatek 
zamieszczonych w roczniku 1827 (numery 186, 
190, 194, i 199) wynika, że w czasie od 9 do 
10 sierpnia 1827 roku przybyli i zamieszkali w 
w gdańskim hotelu „3 Mohren" (,,Pod Trzema 
Murzynami") trzej ziemianie: hr. Sierakowski 
z Waplewa, hr. Zboiński z Kozłowa pod Świe
ciem i hr. Dembowski ,, z rodziną" z Polski, 
tj. z Królestwa Kongresowego. Wszyscy byli 
spokrewnieni przez rodzinę Zboińskich. Siera
kowski miał za żonę Honoratę hr. Zboińską, 
córkę Franciszka Ksawerego, ostatniego kaszte
lana płockiego, i następnie, gdy ona umarła, jej 
siostrę Antoninę; Ignacy Dembowski miał za 
żonę ich trzecią siostrę Eleonorę. Z rodziną 
Zboińskich zaprzyjaźniona była rodzina Cho
pinów poprzez Dziewanowskich w Szafarni na 
Ziemi Dobrzyńskiej, u których Chopin spędzał 
wakacje w latach 1824 i 1825. Siedemnastoletni 
Chopin, jako niepełnoletni, nie został osobno 
wymieniony w zapisie hotelowym, ponieważ 
potraktowano go (i być może także jego przy
jaciela i towarzysza podróży Dominika Dzie-
wanowskiego) jako „rodzinę", za którą odpo
wiadał Dembowski. Pod jego opieką młodzień
cy przyjechali powozem „z Polski", nie zaś — 
jak pisze J. A. Kamiński powozem Zboińskiego 
z Kowalewa pod Płockiem. Tego, że Chopin 
znajdował się wśród przyjezdnych do Gdańska, 
dowodzi nie tylko wymieniony poprzednio plan 
podróży do tego miasta, zawarty w liście 
sprzed 8 lipca 1827 roku oraz nieprzypadkowy 
przecież ,.zjazd" tutaj, ale także omówiony po
przednio bezsporny fakt pobytu Chopina w 
Waplewie, dokąd — jak informowało „Inteli-
genz-Blatt" — Sierakowski zawiózł gości „z 
Polski" w dniu 18 sierpnia i znowu przywiózł 
ich do Gdańska 21 sierpnia. Łącznie Chopin 
przebywał w Gdańsku około 10 dni: od 10—15 
i 21—25 sierpnia oraz niecały tydzień w Wa
plewie, od 16—20 sierpnia. 

Te fakty mają duże znaczenie także dla Koz
łowa, przede wszystkim potwierdzają pobyt 
Chopina w tej miejscowości. Ten pobyt tutaj 
przypadł zapewne na czas od około 4—8 sierp
nia, to jest przed wyjazdem stąd do Gdańska. 
Poza tym przypadł on prawdopodobnie po raz 
drugi na dni po 26 sierpnia, kiedy w drodze 
powrotnej podróżni „z Polski" zatrzymali się w 
Kozłowie dla odpoczynku i posiłku oraz nakar
mienia koni. Fakt, że w gdańskim hotelu zano
towano przyjazd i wyjazd Zboińskiego ze 
Świecia (Kozłowa), świadczy, że był on zaanga
żowany w zorganizowanie podróży Chopina, 
wziął bowiem na siebie- nie tylko ugoszczenie 
go w swoim domu, ale także towarzyszenie 
mu — obok Dembowskiego — na trasie od 
Świecia do Gdańska, gdzie oddał go z kolei poci 
opiekę Sierakowskiego. 

Kim był ten Zboiński, w którego domu; 
( dworze? pałacu?) w Kozłowie Chopin bawił 
szereg dni na początku sierpnia 1827 roku? 
J. A. Kamiński nic o tym nie pisze, a byłoby 
to przecież bardzo ważne i ciekawe. Czy w 
Kozłowie Chopin miał w ogóle jakiekolwiek 
możliwości grania mazurków? Miał je niewąt
pliwie w pałacu zamiłowanego muzyka Anto
niego Sierakowskiego w Waplewie, miał je też, 
sądzę, w wielce kulturalnym dworze Działow-
skich w Turznie. O Zboińskich z Kozłowa z 
tego czasu nic bliższego, jak dotąd, nie wiemy, 
Nie znamy nawet imienia Zboińskiego, który; 
gościł Chopina. 

Historyk niemiecki Hans Marker, autor „Ge-
schichte des Schwetzer Kreises 1466 — 1873" 
(„Zeitschrift des Westpr. Geschichtsvereins" 
H.XIX, 1888) podaje, że od 1833 roku Kozłowo 
należało do Ksawerego Zboińskiego. Z dawniej
szej jego historii notuje, że w XVII wieku 
było w posiadaniu Konopackich, w 1753 prze
szło w ręce Zboińskiego, kasztelana elbląskiego, 
w 1773 i 1788 należało do polskiego pułkownika 
Zboińskiego. W 1773 roku Kozłowo obejmo-
wało majątek szlachecki, jeden folwark, młyn] 
gorzelnię, browar, 18 włók chełmińskich (okol 
ło 300 ha). 

Według „Słownika geograficznego Królestwa 
Polskiego" (t. IV, 1883, s. 565) Kozłowo od 1756 
roku należało do Antoniego Zboińskiego, ka
sztelana elbląskiego, który je otrzymał od swo
jego ojca Ignacego, kasztelana dobrzyńskiego. 
W roku 1785 Michał August Zboiński, generał 
wojsk Rzeczypospolitej, dokupiwszy kilka wsi, 
ustanowił ordynację, która przetrwała około 
stu lat. Około 1880 roku znajdowała się ora 
w posiadaniu Kamili z hr. de Kościelec et Oso-
wka Zboińskiej, małżonki Stanisława Turow-I 
kiego. 

Dodajmy, że w ciągu XIX wieku nie widać 
Zboińskich na publicznej arenie życia polskiego 
na Pomorzu. -Mimo to sam fakt, że w 1827 
roku gościł w Kozłowie jeden z najbardziej 
później znanych na całym świecie Polaków] 
jest dostatecznym powodem, by zająć się bliżej 
historią rodziny Zboińskich. Nie wątpię, że w 
archiwalnych zbiorach kościelnych i sądowych 
Świecia, badacze tego regionu znajdą nie jedną 
ciekawą wiadomość. 

Do tego optymizmu skłania godny uznania 
kult wielkiego kompozytora, zaświadczony wy
tyczeniem „Szlaku Chopina", wiodącego ze 
Świecia przez Kozłowo do Terespola Pomor
skiego oraz wzniesieniem i odsłonięciem w 1985 
roku obelisku w Kozłowie, w pobliżu miejsca, 
gdzie stał — dziś nie istniejący — dwora 
Zboińskiech. Wprawdzie połączono tę uroczy
stość z 160 rocznicą pobytu Chopina w Kozło
wie — w mylnym przekonaniu, że było to w 
roku 1825, tym niemniej ten błąd, wykazany 
i wyjaśniony powyżej, może być przecież gwoli 
prawdy, bez większego kłopotu, poprawiony na 
rok 1827. Ważne jest to, że badania naukowe 
potwierdziły w tym wypadku dawniejsze dom
niemania. 

\ 
prof. Andrzej Bukowski 
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Kiedy pytam o dzieje tczewskiego oddziału WPK, 
jego dyrektor — mgr inż. Andrzej Skup wyciąga 
z szafy trzy grube kroniki, w których odnotowano 
rozwój komunikacji miejskiej. Kolorowe napisy, zdję
cia, pożółkłe kartki papieru — widoczny ślad życia 
30-letniego zakładu. Może jeszcze młodego, ale z jak
że doświadczoną załogą, której poczynania na co dzień 
mogą sprawdzić o każdej porze mieszkańcy Tczewa, 
korzystający z czerwonych autobusów. Załoga to lu
dzie. W tym przypadku kierowcy, mechanicy w war
sztatach, dyspozytorzy i wielu innych, pozostających 
często w cieniu tych pierwszych. Dzięki nim ktoś za
spany zdążył do pracy, inny — jak to bywało w ©kre
sie minionej zimy — nie musiał trudzić się, by do
trzeć po pracy do domu. 

Po drugiej wojnie światowej 
Tczew liczył 20 tysięcy ludności. Niemal z miejsca 
zabrano się do odbudowy, a potem rozbudowy prze
mysłu, który — co tu kryć — jak magnes ściągał lu
dzi z okolicznych wsi do miasta. Konsekwencją tego 
była budowa nowych mieszkań, projektowanie no
wych osiedli. Największy wzrost liczby mieszkańców 
przypadł na lata 1950-55, kiedy liczba ta wzrosła 
z 24,6 do 30 tysięcy. Analiza wyników spisu ludności 
z 1955 roku wykazała wcześniej nie występujące zróż
nicowanie wieku. Najliczniejsze t y ł y roczniki do pię
ciu lat, a więc dzieci urodzone w okresie demogra
ficznej eksplozji. Na ów „wybuch urodzin", wystę
pujący także w latach następnych, wpływ miała licz
ba zawieranych małżeństw, chociaż do 1959 roku ich 
liczba była niższa od średniej wojewódzkiej, to już 
w 1960 roku Tczew wysunął się na czoło. Na ślub
nym kobiercu staneło tego roku 356 młodych par. Dla 
ciekawostki można dodać, że do tego roku w całym 
powojennym 15-leciu w Tczewie zawarto 4.447 związ
ków małżeńskich. Wzrost len pobudzony został wspo
mnianą dynamiką rozwoju przemysłu, głównie Tczew
skiej Stoczni Rzecznej, Zakładów Sprzętu Motory
zacyjnego (obecnie Fabryka Przekładni Samochodo
wych „Polmo"), Pomorskiej Fabryki Gazomierzy (dziś 
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Pre-
dom-Metrix). Jednocześnie urbaniści w swoich pla
nach umieszczali nowe osiedla i rozbudowujące się 
fabryki. Ponieważ w centrum miasta nie było możli
wości zabudowy, miejsca na ich realizację szukano 
na peryferiach. 

W ten sposób powstały typowo mieszkalne dziel
nice — Czyżykowo, osiedle im. Garnuszewskiego i Su-
chostrzygi — odlegle od siebie o kilka kilometrów. 
Rozrastające się miasto oraz lokalizacja nowego dwor
ca w północnej jego części zmuszały mieszkańców 
Tczewa do ciągłych i długich wędrówek. 

Wiosną 1955 roku 

organizacją przewozów ludności zajęła się PKS. Po 
pół roku, z uwagi na poniesione straty, linie miejskie 
tego przedsiębiorstwa zostały zlikwidowane. Pozo
stało rozgoryczenie i żal oraz wiele pretensji tcze-
wian kierowanych do ówczesnych władz miejskich. 
Problemem tym zajęli się radni miasta. Na jednej 
z sesji, w drugim półroczu 1955 roku, powołano ze
spół, w skład którego weszli: Marian Wiśniewski — 
kierownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i radni — (Stanisław Król i Leon Pu-
chowski. Zobowiązano ich do załatwienia sprawy 
w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej. W Warszawie przyjęto delegację tcze-
wian i stosowny wniosek, jednak ze względu na 
brak autobusów realizacja postulatu mia!a nastąpić 
w późniejszych latach. Radni nie ustąpili. Zrodził się 
nowy pomysł. Nawiązano kontakt z Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Gdańsku, 
które na początek przydzieliło do Tczewa dwa auto
busy „Star 50". Na tymczasową bazę przeznaczono 
teren pomiędzy ulicami Kołłątaja i Waryńskiego, 
gdzie stały drewniane baraki używane przez CPN 
i WPHS. W drugim półroczu przystąpiono do adap
tacji tych obiektów umożliwiając pracę organizują
cej się załogi. Kierownikiem zakładu został Marian 
Kraszewski, majstrem Henryk Połom, konduktorami 
Urszula Szoska, Anna Politowicz, Pierwszymi kie
rowcami byli: Franiszek Drewa, Władysław Miszta. 
Późniejszy, po 1967 roku dyrektor oddziału WPK 
w Tczewie, Mieczysław Strzałkowski z okazji XX 
lecia zakładu tak wspominał moment uruchomienia 
pierwszej linii: 
„...W dniu 1 listopada 1956 roku zakład wyposażony 
w dwa autobusy gotowy jest do podjęcia pracy na 
pierwszej linii komunikacyjnej. W godzinach rannych 
na placu zakładu zbierają się przedstawiciele władz 
z przewodniczącym MRN Kazimierzem Bąkiem, dy
rektorem WPK GG ob. Czachorskim oraz załoga. 
Stąd następuje wyjazd do dworca PKP, gdzie już 
licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta. Po oko
licznościowym przemówieniu przecięto wstęgę — 
pierwszy autobus ruszył. W ten sposób została uru
chomiona pierwsza linia łącząca dworzec PKP z Pla
cem Wolności". 
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W mroźny dzień 1987 roku odwiedziłem ponownie 
bazę WPK. Samochód zaparkowałem w sąsiedztwie 
bazy, pod Szpitalem Chorób Wewnętrznych im. Ku-
bacza. Mimo najszczerszych chęci wjazd na bazę jest 
niemożliwy, nawet maluchem. Od 1956" roku „przet-
trwało" 0,8 ha ziemi. Ongiś ta powierzchnia służyła 
kilku autobusom. Dzisiaj na tym placu, jest ich sie
demdziesiąt dwa, w tym piętnaście dużych „ikaru-
sów"; osiem stanowisk naprawczych, myjnia, stacja 
benzynowa, skromne biura. Gdyby "wszystkie auto
busy musiały zjechać do bazy nie starczyłoby dla 
nich miejsca. I tak już stoją „maska w maskę" — 
w takiej odległości, by stosunkowo szczupły mecha
nik mógł pomiędzy nimi przejść. Nocą, w czasie zjaz
dów, trzeba ustawiać wozy w kolejności, aby te któ
re muszą wyjechać wcześnie rano nie t y ł y blokowane 
przez inne autobusy. 

W Tczewie istnieje trzynaście linii dziennych i jed
na nocna, w tym sześć pozamiejskich do Subków, 
Czarlina, Czatków, Lisewa, Narków, Gdańska. Obsłu
gę realizuje dwustu osiemdziesięciu pracowników oraz 
dwudziestu jeden uczniów, przewożąc rocznie około 
trzydzieści milionów pasażerów. Wszystkie autobusy 
pokonały w roku 1986 cztery miliony kilometrów, czy
li tyle, ile starczy na stokrotne objechanie kuli ziem
skiej! A możliwości dalszego rozwoju bazy żadne. 

Kierowca Leon Mondrzejewski 

nerwowo obraca w rękach czapkę, dając upust tre
mie poprzez ręce, które przez kilkadziesiąt lat przy
wykły do ruchu kręcenia kierownicą. Pracę rozpo
czął w tczewskiej komunikacji miejskiej w 1957 roku, 
zaraz po powrocie z wojska. Powiada, że te dawne 
autobusy były „uciążliwe" — bez automatycznego za
mykania drzwi, nie ogrzewane, z silnikami na „kor
bę". W bazie był jeden kanał i dwóch mechaników. 
Pierwsze autobusy były niebieskie, należało przema
lować je na kolor czerwony. 

Pytam o atmosferę tamtych dni, o stosunki pomię
dzy ludźmi. Pan Leon ożywia się: 

— Panie, to nie to, co dzisiaj — powiada — Załoga 
była zgrana; chyba dlatego, że było nas niewielu. 
A i pasażerowie bardziej wyrozumiali. Gdy się wcho
dziło do sklepu, a była kolejka, ustępowali miejsca. 
Nie było nigdy stołówki na pętlach autobusowych. 
Jak się zapomniało jedzenia, żeden problem — sal-
ceson i bułki na śniadanie lub na kolację kupowało 
się na przykład w kiosku spożywczym. 

— A teraz? 
— Teraz? Jak coś nie tal", to zaraz straszą dyrek

torem. Nawet gdy mam czyste sumienie staram się 
nie dyskutować z pasażerami, chyba że o pogodzie. 
Przez trzydzieści lat tylko raz zawiozłem na milicję 
pasażera — awanturnika. Wiele zależy od osobowości 
kierowcy, nie każdy może pracować w komunikacji. 
Wiadomo, że kierowca nie może zaspać do pracy, 
musi być punktualny. 

Mój rozmówca doskonale pamięta tamte pierwsze 
lata. Kiedyś na dyspozytorniach nie było ciepłej ka
wy. Każdy kierowca otrzymał z przydziału termos 
i... zegarek na raty. Czasomierz spłacano po pięć
dziesiąt złotych miesięcznie. Mondrzejewski starą ,,Po-
biedę" nosi do dzisiaj. Pamięta, że gdy jeździł zimą 
na linii nr 6 do cegielni, aby się ogrzać przynosił 
do autobusu z tej cegielni dwie gorące cegły. Jedną 
dla konduktorki Anny Politowicz i drugą dla siebie. 
Niezbyt wysokie też były wtedy zarobki — 1.300 zł 
miesięcznie. Wielu jego kolegów „zdradziło" WPK 
i poszło do innych zakładów pracy. On pozostał, mi
mo trudów i niedogodności wczesnego wstawania. 

— Gdzie będę szukał szczęścia? — mówi — Mam 
53 lata i nakręciłem już prawie 1,4 miliona kilo
metrów. 

Spoglądam na młodych wiekiem dyrektorów — 
Andrzeja Skupa i Mariana Wolszlegera — potakują 
głowami. Nie wiem, czy są świadomi, że Mondrzejew
ski w swoim życiu przesiedział za kółkiem przemie
rzając trasę trzydziestu sześciu równików. Na pewno 
nie on jeden. W zakładzie jest wielu przykładnych 
kierowców, mechaników. Nie sposób jednak o wszy
stkich pisać. Tak się złożyło, że pan Leon sarn „wpadł 
mi do notesu" — akurat skończył służbę. 

Pożółkłe karty kroniki, 
zdjęcia, a na nich uśmiechnięte twarze zwycięzców w 
zawodach sportowych, i tych, którzy w czynie spo
łecznym zbudowali pomieszczenia socjalne. Te kroni
ki to źródło wiedzy o tczewskim oddziale WPK 
i wartości ludzkiej pracy. Wartość była mierzona 
zawsze tym samym wysiłkiem, ale losy firmy były 
różne. 

W roku 1962 na sześciu liniach (jedna pozamiejska 
do Miłobądza) przewieziono łącznie około sześciu mi
lionów pasażerów. Poza tym zakład oferował usługi 
osobowe i bagażowe, dysponując dziesięcioma taksów
kami i czterema bagażówkami. W tym też roku od
notowano straty wynoszące ponad milion złotych. 
Poprawę stanu finansowego upatrywano w samodziel
ności zakładu. Dlatego tczewska MRN powołała Miej
skie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, jako własną, 
samodzielną jednostkę. Rozpoczął się wprawdzie no
wy rozdział w historii komunikacji miejskiej, ale sy
tuacja ekonomiczna nie zmieniła się. Straty nadal 
rosły. W 1966 roku wyniosły one 1,7 mln zł. Wtedy 
zadecydowano o likwidacji taksówek bagażowych. 
Niektórych to nawet rozśmieszyło, bo te same taksów
ki, znajdując się potem w rękach prywatnych, przy
nosiły zyski. Nie najlepiej było też ze wskaźnikiem 
wykorzystania taboru, który kształtował się na po
ziomie 50 procent. Rosły skargi i petycje, pochodzące 
głównie od mieszkańców nowo powstałej dzielnicy 
Czyżykowo, w której mieszkało prawie siedem tysięcy 
tczewian. Całe miasto zaś liczyło już czterdzieści ty
sięcy ludności. 

Pomijam sprawy kadrowe, wszak dyrektorski fotel 
nigdy nie może być pusty, ale i ci ludzie mogliby 
wiele powiedzieć. Na przykład skąd się brać mogła 
niemoc zakładu, a potem następował jego rozkwit, czy 
działały jakieś zewnętrzne uwarunkowania, czy też 
głowa dyrektora nadawała się do kosza? W 1967 ro
ku wskaźnik wykorzystania taboru skacze do 76 pro
cent, powstaje nowa linia „zasilająca" osiedle Czy
żykowo i łącząca jeden z najważniejszych zakładów 
Tczewa — FPS „Polmo" — z dworcem PKP. Wzra
stają opłaty za bilety do 1,50 zł, co powoduje, że 
1967 rok zakład zamyka z zyskiem 271 tysięcy zł. 

W oparciu o zarządzenie Wojewody Gdańskiego nr 
88 z dnia 20 kwietnia 1974 roku zostaje powołane no
we przedsiębiorstwo, pod nazwą Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Komunikacyjne z siedzibą w Gdańsku. 
Podporządkowano mu oddziały w Gdyni, Gdańsku, 
Elblągu i Tczewie. Ten ostatni, miał pod swoją pieczą 
także zakłady filialne w Malborku i w Starogardzie 
Gdańskim. Z dniem 1 marca 1975 roku w autobusach 
wprowadzono system samoobsługowy, a... a więc pięć
dziesiąt konduktorek musiało zmienić pracę. Na sku
tek reformy administracji, w wyniku której powstały 
nowe województwa, zakład komunikacji w Malborku 
przekazany został w „podległość" WPK w Elblągu. 
Taki stan organizacyjny — z uwzględnieniem małych 
poprawek — trwa po dzień dzisiejszy. Do tych po
prawek należy usamodzielnienie się oddziału w Sta
rogardzie Gdańskim, a także zaniechanie usług trans
portowych w oddziale tczewskim. 

Bazę tczewskiego oddziału WPK zwiedzam w towa
rzystwie Mariana Wolszlegara, zastępcy dyrektora do 
spraw technicznych. Spoglądam na równiutko stojące 
„Autosany", na placu nie ma nawet śladu resztek 
śniegu. W hali napraw, obudowanej cegłą, widoczne 
deski starej konstrukcji. Kanały służące do napraw, 
„nie wytrzymują" tempa rozwoju komunikacji, są 
za płytkie i za krótkie, by człowiek mógł grzebać 
od spodu w przepastnych brzuszyskach „Ikarusów". 
Pan Marian tłumaczy, ile trzeba kombinacji, by z ta
kiego kanału wydobyć wymontowany z autobusu sil
nik. Skromne zaplecze techniczne — mimo że jest 
przysłowiowym oczkiem w głowie dyrektora — nie 
ma najlepszych warunków do pracy. Przy stacji ben
zynowej myjnia dla autobusów, dalej kuźnia a po
między nimi składowisko opału. Wszędzie porządek, 
ale i ogromna ciasnota... Zgniecione to wszystko jak 
sardynki w puszce. A przecież... zakład został zloka
lizowany w drewnianych barakach po CPN i znaj
dował się na wspólnej posesji z WPHS. W 1958 roku 
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Widok z góry na bezę-prowizorkę 
Fot. S. Zaczyński 

wybudowano prowizoryczną stacja paliw ze zbiorni
kiem o pojemności 1.000 l i t rów. Zainstalowano ręczną 
pompę a także pierwszy prostownik do ładowania 
akumulatorów. Poczyniono starania, aby przenieść 
WPHS, które zajmowało barak przy ul. Kołłątaja 
oraz przy ulicy Waryńskiego. W 1962 roku w wyniku 
kontroli, przeprowadzonej przez Komendą Straży Po
żarnych w Tczewie, zagrożono zamknięciem bazy. 
Wówczas prezydium MRN przeznaczy"o 500 tys. zł 
na adaptację pomieszczeń; przystosowanie ich do lep
szych warunków pracy i wymogów bezpieczeństwa. 
Ale już wówczas, w 1964 roku, trudne warunki pracy 
i nieustanne petycje do władz ponaglały myślenie 
o budowie nowej bazy. Przewidziano ją w planie 
na lata 1966—1980, ale z realizacją było gorzej. Jak 
wynika z materiałów, zgromadzonych w WPK, nie 
podjęto dostatecznie energicznych działań w tej spra
wie. Trudno dzisiaj udowodnić, kto bardziej zawi
nił — władze miasta, czy przedsiębiorstwa. W 1967 
roku w czynie społecznym wybudowano świetlicę o 
wartości 48 tysięcy złotych oraz noclegownię dla pięciu 
osób. Przebudowane zostały pomieszczenia narzędziow-
ni, elektryków oraz biura działu ekonomicznego. Dwa 
lata później wybudowano stację diagnostyczną. W 
dalszym ciągu zadowolono się więc półśrodkami. 

Jednocześnie przedsiębiorstwo czyniło kolejne sta
rania o opracowanie planu budowy nowej bazy. Za
mierzano rozpocząć ją w 1975 roku. Brak środków 
i negatywna decyzja Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Gdańsku spowodowały, że po raz kolejny skreślo
no budowę z planów inwestycyjnych. 

Jest rok 1987. 
Jakimi problemami żyją pracownicy tczewskiej ko
munikacji? 

— Problemem numer jeden są drogi — powiada 
dyrektor A. Skup — To one niszczą tabor. Wysiada
ją zawieszenia w „Autosanach", „Ikarusach", a ich 
naprawa, w tych warunkach, przysparza wiele kło
potów. Ograniczona przestrzeń garażowania nie po
zwala na wprowadzenie pojemniejszego taboru. Tym 
samym nie można liczyć na pełny rozwój komunika
cji i dostosowanie jej do potrzeb rozwijającego się 
miasta. Bezowocne stają się w tej sytuacji postulaty 
mieszkańców i władz, aby WPK „wychodziło" poza 
miasto i obsługiwało min. Brzuśce, Stanisławie czy 
inne pozamiejskie miejscowości. Ciągłe awarie pod
ziemnych urządzeń wodociągowych w ulicach miasta 
też nie ułatwiają pracy. Mimo tych kłopotów załoga 
stara się jak może, by podołać piętrzącym się zada
niom. Świadczą o tym wyniki stawiające tczewski 
oddział w czołówce wojewódzkiej. Wśród podobnych 
zakładów, WPK w Tczewie ma najniższy wskaźnik 
zjazdów. To też o czymś świadczy. Wszelkie niedo
ciągnięcia i trudności, wynikające ze złych warun
ków pracy, trzeba nadrabiać pracowitością, a prze
cież miesięcznie czerwone autobusy wykonują 23 ty
siące kursów. Sprawdziła się też załoga tej zimy. Mi
mo trudnych warunków atmosferycznych autobusy 
jeździły normalnie, bez awarii. 

Ikarusy przed wyjazdem na trasę „3" 
Fot. S. Zaczyński 

Tyle słów uznania dyrektora o własnej załodze. 
O jej dobrej pracy mieszkańcy doskonale wiedzą. 
Każdy pasażer mógłby dodać jeszcze własne pochwa
ły. Chwalą również przyjezdni z innych miast, głów
nie za punktualność. Jednak nawet w najbardziej 
sprawnym mechanizmie można znaleźć „szmery". 
„Wszystko chodzi jak w zegarku", mówimy często, 
także gdy ów zegarek posiada naturalną wadę. Taką 
wadą jest niefortunne sąsiedztwo obecnej bazy. 

Z okien szpitala wewnętrznego im. Fr. Kubacza 
widać zajezdnię WPK. Jest ona jakby w zasięgu ręki 
i ci mniej chorzy, którym ciąży leżenie w łóżku, mo
gą zamiast liczyć barany, rachować autobusy. Jeden 
cierpiący na bezsenność wyliczył, że gdyby je wszy
stkie ustawić w rzędzie, zajmą chyba kilometr. Ordy
nator szpitala, lek. med. Cildis Zwirbulis powiada, 
że to „współżycie" jest bardzo uciążliwe. To delikat
ne stwierdzenie. Codziennie rano autobusy zakłócają 
spokój chorym. Zresztą nie tylko im. Lekarzom także 
np. w momenesie badania, osłuchiwania pacjenta, itp. 
W ubiegłym roku jeden z chorych po wyjściu ze 
szpitala wysłał skargę do Ministerstwa Zdrowia. Jego 
protest spowodował wykonanie pomiarów hałasu. Po
twierdziła się, po raz któryś z rzędu, prawda o prze
kroczeniu dopuszczalnej normy decybeli. Samo WPK 
dostrzega ten problem. Dlatego kierowcy nie używa
ją już sygnałów i starają się w miarę „ciszej" ope
rować sprzętem. Mimo to sąsiedztwo jest ciągle ucią
żliwe, zarówno latem jak i zimą, bo przecież oprócz 
hałasu przenikają do szpitala również spaliny. Nie
którzy twierdzą, że sprawa budowy nowej bazy ru
szyłaby z miejsca, gdyby przypadek zmusił do lecze
nia się w tym szpitalu któregoś z decydentów, naj
lepiej z wysokiego szczebla i koniecznie po umie
szczeniu w sali od ulicy. Miasto zyskałoby może pod
wójnie — bo wyniesionoby bazę WPK, a warunki tej 
lecznicy przekonałyby o potrzebie budowy nowego 
szpitala. Ten ktoś odczułby na własnym zdrowiu dwa 
nękające mieszkańców problemy — baza i szpital. 
O nich mówi się ostatnio najczęściej i najgłośniej. 

Powiadają, że do trzech razy sztuka. Od niedawna 
w Tczewie rozprawia się coraz żywiej o budowie no
wej bazy WPK na terenie Rokitek, ma ona powstać 
w kilku etapach. Podobno są już odpowiednie rekwi
zyty, w postaci decyzji i pieniędzy. Podobno... może 
warto w to wierzyć, skoro wieść niesie, że w każdej 
legendzie jest choć odrobina nadziei. 

W trzydziestoletnich dziejach tczewskiego zakładu 
komunikacji miejskiej do problemu budowy nowej 
bazy podchodzono dwukrotnie, wykorzystując istnie
nie tej obecnej na beczce prochu — przepraszam — 
na beczce paliwa. Być może, uda się go załatwić 
ostatecznie w czwartym dziesięcioleciu. Być może... 

Józef M. Ziółkowski 
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Pod takim hasłem, z okazji 180 rocznicy zdobycia Tczewa 
przez wojska generała J. H. Dąbrowskiego i 42 rocznicy 
wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej, odbyła się 
9 marca 1987 roku w Tczewskim Domu Kultury sesja po
pularnonaukowa, na program której złożyły się cztery re
feraty: 

— prof. Wacław Odyniec: Kampania pomorska w 1807 roku; 
— red. Roman Landowski: Wyzwolenie Tczewa w 1807 

roku przez wojsko polskie w świetle l iteratury; 
— mgr Czesław Skonka: Szlak gen. J. H. Dąbrowskiego na 

Pomorzu (zobacz artykuł „Marsz, marsz Dąbrowski" w nr 
2 „KMR"); 

— mgr Henryk Justa: Wyzwolenie Tczewa w 1945 roku 
spod okupacji hitlerowskiej. 

W czasie sesji odbył się finał turnieju wiedzy historycz
ne], dotyczący wydarzeń sprzed 180 lat, przeznaczony dla 
uczniów tczewskich szkól ponadpodstawowych. W turnieju 
zwyciężyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego (Jolanta 
Stempa, Maciej Stopa, Marek Zwiefka), II miejsce zdobył 
zespół Liceum Ekonomicznego (Regina Kalkowska, Halina 
Pioch, Agnieszka Wiśniewska), natomiast III miejsce przy
padło przedstawicielom Technikum Mechanicznego (Ireneusz 

Kamiński, Marek Knopp, Krzysztof Szwoch). Eliminacje 
turnieju z udziałem reprezentantów ośmiu szkół odbyły się 
dokładnie w 180 rocznicę zdobycia Tczewa przez wojska 
gen. J. H. Dąbrowskiego — 23 lutego. Za najlepszą wypo
wiedź pisemną eliminacji uznano pracę uczennic Liceum 
Medycznego, czwartego zespołu finału, którą zamieszczamy 
w tym numerze, obok szkicu Romana Landowskiego, wy
głoszonego podczas sesji. 

Organizatorem sesji i turnieju wiedzy historycznej był 
tczewski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, komisji 
turnieju przewodniczył mgr Joachim Flisikowski (dyr ZS 
nr 2), a turniej przygotował i prowadził mgr Andrzej Leo
pold. 

Przed rozpoczęciem sesji, w godzinach przedpołudniowych, 
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 
w Tczewie odbył się uroczysty poranek poświęcony pamięci 
patrona szkoły, przygotowany przez uczniów szkoły pod 
kierunkiem mgr Anity Engler. Dokonano również otwarcia 
kącika pamięci gen. Dąbrowskiego, który w przyszłości, po 
zgromadzeniu odpowiednich zbiorów, zostanie przekształco
ny w izbę muzealną. 

ROMAN LANDOWSKI 

WSPOMNIENIA I PAMIĘTNIKI 

uczestników walk 1307 roku. Wydarzenia tego okre
su, dotyczące zdobycia Tczewa, 'Odnotowało trzech 
oficerów legii gen. Dąbrowskiego, którzy wraz z do
wodzonymi przez siebie oddziałami miasto to zdo
bywali i przebywali w nim przez pewien czas. 

Wiele szczegółów dostarczają „Pamiętniki" .Dezyde
rego Chłapowskiego (1788—1879), wydane w Poznaniu 
dwadzieścia lat po śmierci autora. Marszałek sejmu 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a potem generał 
i dowódca wojsk litewskich w powstaniu listopado
wym, znany działacz gospodarczy i kulturalny Wiel
kopolski, wówczas w 1807 roku wyzwalał Tczew, jako 
19-letni porucznik, dowodząc kompanią woltyżerów 

w I batalionie 1-go pułku piechoty, któremu szefo
wał książę Paweł Antoni Sułkowski (1785—1836), dzie
dzic Radzyny. Chłapowski podkreśla w swoich pa
miętnikach szczególną odwagę przełożonego. Warto 
pamiętać, że za męstwo okazane w walkach o Tczew, 
onczas 22-letni książę Sułkowski został awansowany 
do stopnia pułkownika. 

Bardziej dokładny jest „Pamiętnik Generała" Jana 
Weyssenhoffa (1774—1848), pisany w latach 1841-
—1843, a wydany przez firmę edytorską „Gebethner 
i Wolf" w roku 1904. W czasie walk o Tczew autor 
był, w randze podpułkownika, komisarzem 4-go puł
ku, a później w okresie oblężenia Gdańska — jego 
dowódcą. Weyssenhoff całe niemal życie spędził na 
wyzwoleńczej wojaczce. Były adiutant gen. Jakuba 
Jasińskiego w powstaniu kościuszkowskim, następnie 
od 1806 roku adiutant gen. J. H. Dąbrowskiego, po
tem generał, dowódca jazdy polskiej powstania listo
padowego, doskonale znał kulisy strategii wojskowej. 
Wspomnienia jego, mimo iż są zapisem sporządzo
nym ze szczebla dowódczego, z okresu walk na Ko-
ciewiu przynoszą sporo szczegółów, odnoszących się 
do poszczególnych miejscowości. Wydarzenia związa
ne z Tczewem opisuje zwięźle, ale z pozycji własnych 
obserwacji. Faktom, dotyczącym zdobywania miasta, 
towarzyszy wiele nazwisk. Autor był wśród tych, któ
rzy obok księcia Sułkowskiego i majora Moraczew-
skiego, jako pierwsi wtargnęli za bramy Tczewa. 

Zupełnie innym w swojej wymowie jest „Pamięt
nik starego żołnierza" Antoniego Białkowskiego 
(1783—1852), spisany w trzech ostatnich latach życia 
autora, a wydany również przez Gebethnera i Wolfa 
w 1903 roku. Tczew? zdobywał w stopniu podporucz
nika, dowodząc kompanią. Zaletą tych wspomnień 
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Wydarzenia, jakie miały miejsce pod wymienioną 
w tytule datą, dotyczą ważnego epizodu kampanii 
pomorskiej wojsk gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Zna je każdy historyk, nie obce winny 'być mieszkań
com ziemi kociewskiej. Zdobycie Tczewa w 1807 roku 
przyspieszyło marsz ku morzu i wyzwolenie Gdań
ska, ostatniej twierdzy w tej części Pomorza. W li
teraturze pomorski fragment wojen napoleońskich 
nie doczekał się obszernych studiów. Temat ten wy
raźnie ustępuje wydarzeniom kampanii hiszpańskiej 
i legendzie Napoleona za czasów Księstwa Warszaw
skiego. Chociażby z tych powodów warto przypom
nieć, jak data 23 lutego 1807 roku została opisana w 
piśmiennictwie, zwłaszcza tym najbardziej dostęp
nym i powszechnym. 

W grupie źródeł, osiągalnych współczesnemu czytel
nikowi za pośrednictwem bibliotek — głównie nau
kowych — najatrakcyjnejsze są 



jest 'bezpośredniość obserwacji i prostota ich prze
kazu. Białkowski nie był osobą wielce wykształconą, 
swoją pozycję społeczną zawdzięcza służbie wojsko
wej, karierę w wojsku rozpoczął od stopnia kaprala. 
Owa prostota opisu, w przypadku wspomnień, jest 
ogromnym walorem tego źródła. Tczewowi poświęca 
dziesięć stron pamiętnika. Jest to realistyczny opis, do
konany przez żołnierza, bez literackich ambicji, nie 
omijający nawet scen drastycznych. Z pamiętnika 
Białkowskiego czytelnik dowiaduje się szczegółów, ja
kie nie odnotowały żadne inne źródła czy relacje. 
Szczególnie atrakcyjny i wręcz pikantny w swej żoł
nierskiej rubaszności jest długi opis dwugodzinnego 
rabunku, jakim miasto zostało ukarane przez samego 
Napoleona za zdradę mieszczan niemieckich, która 
spowodowała odbicie przez wojska pruskie wcześniej 
już zajętego Tczewa niewielkimi silami szwadronu 
majora Umińskiego. Ten powszechnie mało znany 
fakt spowodował ponowne zdobywanie miasta w ca
łodniowej walce. Białkowski wprawdzie myli i plą
cze wiele szczegółów, nie jest w nich dokładny, jed
nak wyprostował je, wraz z dokonaniem pewnej 
oglądy językowej, znakomity historyk, Wacław To
karz, który tekst pamiętnika opracował, opatrzył przy
pisami i przygotował do druku. Od Białkowskiego 
dowiadujemy się również o tragedii uchodzących 
z Tczewa wojsk pruskich, które szukając ratunku w 
ucieczce przez zamarzniętą Wisłę, znalazły śmierć 
w wodach rzeki. Lód po prostu nie wytrzymał obcią
żenia uciekających w popłochu Prusaków, tym bar
dziej gdy na rozkaz gen. Dąbrowskiego polska arty
leria oddała na Wisłę kilka strzałów, przełamując 
1 wielu miejscu lodową taflę. 

To samo tragiczne wydarzenie ilustruje Jan Daleki 
w książce pt. „Wspomnienia mojego ojca z wojen na
poleońskich", wydanej w 1928 roku w Nowym Mie
ście Pomorskim. Pisze w niej o płynących Wisłą, 
między krami, trupach, kapeluszach i perukach. Ksią
żka Dalekiego jest zapisem źródłowym „z drugiej 
ręki". Nie jest relacją bezpośredniego uczestnika wo
jennych wydarzeń ani oryginalnymi wspomnieniami, 
lecz zapisem opowiadań odzyskanych. Wartością tej 
publikacji jest prosty sposób przekazu. Cenne są re
lacje, ujawniające postawy psychiczne młodych żoł
nierzy polskich przed atakiem na Tczew. Ojciec auto
ra był zwykłym, szeregowym żołnierzem i przekazał 
to, co czuł, nie ukrywając ludzkiego strachu i atmo
sfery paniki w 'polskich szeregach, jaka się zakradła 
po odparciu szturmu przez broniących się Prusa
ków, O przypadkach odmowy ponownego ataku przez 
Badeńczyków, wałczących po stronie wojsk francu-
sko-polskich, wspomina także gen. Weyssenhoff. 

Powszechnie wiadomo, że w zakresie ścisłości fak
tów literatura wspomnieniowa na ogół nie wytrzy
muje próby wiarygodności w porównaniu z doku
mentami źródłowymi. Tę cechę, bądź wadę można 
zarzucić również relacjom Chłapowskiego, Weyssen-
hoffa czy Białkowskiego. Te interesujące świadectwa 
osobistego udziału i zasług ich autorów, przy kon
frontacji z raportami, rozkazami czy komunikatami 
sztabowymi, wykazują szereg rozbieżności. Usprawie
dliwić może je to, że powstały po upływie wielu lat 
od opisywanych wydarzeń. General Weyssenhoff opra
cował je po trzydziestu pięciu, latach. Białkowski 
sięgnął pamięcią do wypadków sprzed czterdziestu 
lat. Warto także pamiętać, że nie są to dokładne, sy
stematyczne dzienniki, rejestrujące bieżące zdarzenia. 
Upływ czasu zdołał zniekształcić niektóre fakty. 

Temat zdobycia Tczewa w 1807 roku przez wojska 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego podejmują tak
ie — wszak nieliczne — 

OPRACOWANIA 

naukowe i popularnonaukowe. W piśmiennictwie 
tego rodzaju to zdarzenie historyczne nie do
czekało się samoistnej pozycji książkowej, reprezen
towane jest kilkoma artykułami lub stanowi część 
składową innych tematów, najczęściej związanych 
z osobą gen. J. H. Dąbrowskiego bądź z przebiegiem 
wyzwoleńczej kampanii pomorskiej 1807 roku. Z gru
py opracowań na pierwszym — jak dotąd — miej
scu wymienić należy obfity dorobek rzetelnej pracy 
badawczej przedwcześnie zmarłego historyka, dr Ja

nusza Staszewskiego (1903—1939). Ten zawodowy ar
chiwista wykorzystał materiały źródłowe, niemieckie 
i francuskie, z archiwów drezdeńskich i paryskich, 
a także archiwalia polskie z nieistniejących już — 
bo zniszczonych w 1944 roku podczas powstania war
szawskiego — zespołów akt Ministerium Wojny Księ
stwa Warszawskiego, Biblioteki Ordynacji Przeź-
dzieckich, także dokumentów po generałach — Janie 
Henryku Dąbrowskich i Józefie Zajączku. 

Bezpośrednio zdobycia Tczewa w 1607 roku, a rów
nież innych miejscowości Kociewia, dotyczą cztery du
że artykuły Janusza Staszewskiego, drukowane w 
latach 1930-tych. W „Roczniku Gdańskim" ukazały 
się trzy opracowania. W 1932 roku w tomie 6 wy
szła praca zatytułowana „Wojsko polskie na Pomorzu 
i pod Gdańskiem w 1907 roku". W kolejnym, łączo
nym numerze — 7—8 za lata 1933—34, drukowanym 
w 1935 roku, ukazał się artykuł „Artyleria polska 
pod Gdańskiem w 1807 roku", natomiast w następ
nym roczniku (9—10), za lata 1935—36, zamieszczono 
opracowanie pt. „Udział pospolitego ruszenia w wal
kach na Pomorzu i pod Gdańskiem w 1807 roku". 

„Rocznik Historyczny" zaś w tomie 12 z 1936 ro
ku upowszechnił najbardziej interesujący nas arty
kuł Staszewskiego pt. „Zdobycie Tczewa 1807 roku". 

Te, jak i inne opracowania, miały się złożyć na 
książkę, przedstawioną jako praca habilitacyjna. Nie
stety, wojna i w jej konsekwencji śmierć autora unie
możliwiły ukończenie publikacji. Książka, zatytuło
wana „Wojsko polskie na Pomorzu w roku 1807", 
ukazała się dopiero w 1958 roku, wydana przez Gdań
skie Towarzystwo Naukowe, jako nieco spóźniony dar 
i dowód pamięci 150-tej rocznicy kampanii pomor
skiej legionów gen. J. II. Dąbrowskiego. 

Ta najpokaźniejsza dotychczas książka na ten te
mat redakcyjnie opracowana przez Irenę Fabiani-
-Madeyską, została zrealizowana w Poznańskiej Dru
karni Naukowej. Na jej objętość 20 arkuszy wydaw
niczych, co stanowi 344 strony druku w formacie 
A-5, składa się piętnaście rozdziałów. Rozdział szó
sty pt. „Zobycie Tczewa" jest niemal jednakowym 
tekstem ze wspomnianym już artykułem z 1936 ro
ku, drukowanym na łamach „Rocznika Historyczne
go". Objętościowo należy do trzech największych roz
działów książki, zajmuje 27 stron druku. Autor oma
wia w nim sytuację, jaka powstała w pierwszych 
dniach lutego 1807 roku po wstępnych działaniach na 
Pomorzu, zakończonych zajęciem większości ważnych 
miejscowości regionu kociewskiego — Świecia, Skar
szew, Nowego, Gniewa, Pelplina, Starogardu — oraz 
szczegółowe manewry na podejściach do Tczewa. Kul
minacją treści tego rozdziału jest dokładny opis walk 
o to miasto. W zakończeniu „tczewskiego rozdziału" 
autor przedstawia pozycję wyjściową do koncentra
cji wojsk pod Gdańskiem. Zdobycie Tczewa jakoby 
zamknęło działania gen. Dąbrowskiego na Pomorzu 
Gdańskim otwierając jednocześnie ich nowy etap, 
jakim było oblężenie Gdańska. 

Fragment rozdziału, dotyczący bezpośrednio walk 
o Tczew, jest szczegółowym obrazem z godziny na 
godzinę postępującego ataku, prowadzonego między 
szóstą rano, a czwartą popołudniu dnia 23 lutego 
1807 roku. 

Należy pamiętać, że walka o Tczew była pierwszą 
wielką samodzielną próbą żołnierską polskiego woj
ska w kampanii 1807 roku na Pomorzu. Był to jak
by chrzest .bojowy młodego, nieostrzelanego jeszcze 
i nieosłuchanego w świst kul wojska. W opracowa
niu swym Janusz Staszewski — poza oryginalnymi 
źródłami, jakimi były polskie, francuskie i niemiec
kie dokumenty wojskowe, rozkazy, raporty i kores
pondencje dowódców — wykorzystał także opinie 
bezpośrednich uczestników walk. Cytuje Dezyderego 
Chłapowskiego, Jana Weyssenhoffa, Antoniego Biał
kowskiego, a także pamiętnikarzy pruskich i fran
cuskich, szczególnie wówczas, gdy fakty z ich wspo
mnień uzupełniały materiały dokumentów źródło
wych. 

Z wcześniejszych opracowań wymienić należy ksią
żkę Kazimierza Kozłowskiego pt. „Historia 1-go, po
tem 9-go pułku Wielkiego Księstwa Warszawskiego", 
wydaną w 1887 roku w Poznaniu. Pułk ten — co już 
wiadomo brał udział w wyzwalaniu Tczewa, dowo-
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dzony przez księcia Antoniego Sułkowskiego. Był 
podstawową siłą strategiczną w walkach o to mia
sto. Autor pułkowej monografii, poza przebiegiem 
działań wyzwoleńczych, wymienia przeprowadzane 
zmiany personalne dowódców, awanse oraz wykazy 
rannych i zabitych podczas zdobywania Tczewa. 

Wydarzenia związane z "walkami o Tczew w 1807 
roku znalazły odzwierciedlenie również w opracowa
niu Adama Skałkowskiego „O cześć imienia polskie
go", wydanym we Lwowie w 1908 roku i cztery lata 
później opublikowanej w Poznaniu książce pt. „Dzie
je oręża polskiego w dobie napoleońskiej (1795— 
—1815") autorstwa przyszłego generała Mariana Ku-
kiela, wybitnego historyka wojskowości. 

Z opracowań dokonanych po II wojnie światowej, 
temat wyprawy wojsk gen. J. H. Dąbrowskiego naj
chętniej podejmuje Gabriel Zych, znany historyk 
i prozaik w jednej osobie. Rola Tczewa w tych wy
darzeniach została wyeksponowana w jego rozpra
wie naukowej pt. „Walka wojska polskiego w kam
panii pomorskiej 1807 roku", opublikowanej w 3-cim 
tomie „Studiów i materiałów do historii sztuki wo
jennej", wydanym w 1956 roku przez Wydawnictwo 
MON, a redakcyjnie przygotowanym przez Komisję 
Historyczną Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W tej ponad 50 stronicowej pracy Gabriel Zych 
przedstawił szczegółowy opis zmagań dywizji gen. 
J. H. Dąbrowskiego na Pomorzu Gdańskim od 1 sty
cznia do 27 maja 1807 roku, a więc do wyjścia 
z Bydgoszczy pierwszych oddziałów do momentu opa
nowania twierdzy Wisłoujście. Rozdział siódmy roz
prawy dotyczy działań, podjętych po 12 lutego, kie
dy w wyniku wznowienia ofensywy wojsk polskich 
wzdłuż Wisły doszło do wyzwolenia Tczewa. 

Rozprawa Gabriela Zycha w obszernych, często 
niezmienionych fragmentach weszła w skład przy
szłych monografii historycznych tegoż autora, wy
danych w następnych latach. Są nimi — „Rok 1807", 
„Jan Henryk Dąbrowski" i „Armia Księstwa War
szawskiego". O Tczewie wzmiankuje także w swojej 
bardziej już popularnej pracy monograficznej pt. 
„Pułkownik Jan Michał Dąbrowski". 

Przy tej okazji wypada wspomnieć, że w 1939 ro
ku w regionalnym dodatku do „Gońca Pomorskiego" 
ukazującego się w Tczewie i „Dziennika starogardz
kiego", zatytułowanym „Kociewie", ukazał się dwu-
odcinkowy artykuł Edmunda Raduńskiego „Jak w 
roku 1807 wojska polskie zdobyły Tczew". W nie
wielkim materiale autor, opierając się na wymienio
nych już pamiętnikach i rozprawie Janusza Sta
szewskiego, naszkicował przebieg walk, wykazał stra
ty poniesione przez miasto oraz pozytywny stosunek 
ludności polskiej do wojsk gen. Dąbrowskiego. Ra-
duński pokrótce wspomniał także o śladach wypad
ków tczewskich 1807 roku w literaturze i sztuce oraz 
o podaniach regionalnych z okresu napoleońskiego. 

Wymienić należy również dwie obszerne mono
grafie Jana Pachońskiego, opublikowane przez Wy
dawnictwo MON: „Generał Jan Henryk Dąbrowski" 
oraz kilkutomowa praca „Legiony Polskie", która w 
całości nie doczekała się jeszcze wydania. 

W upamiętnieniu daty 25 lutego 1807 roku udział 
posiada również 

LITERATURA PIĘKNA 

pielęgnując po jednym przykładzie niezwykłych 
utworów w poezji i prozie. Ich niezwykłość polega 
na krańcowo różnym stopniu popularności. Jeżeli 
utwór poetycki jest prawie nieznany, do niedawna 
wręcz nieobecny w polskich publikacjach, to dzieło 
prozatorskie — chodzi oczywiście o „Popioły" Stefana 
Żeromskiego — święci rekordy nieprzerwanych powo
dzeń czytelniczych. 

Tym niesłusznie przemilczanym przykładem utwo
ru poetyckiego jest wiersz mało znanego poety. Hia
cynta Jabłońskiego, zatytułowany „Batalia pod Tcze
wem". Utwór został uprzystępniony współczesnemu 
czytelnikowi dzięki zamieszczeniu go w pokaźnej an
tologii poezji polskiego Oświecenia ,Świat popra
wiać — zuchwałe rzemiosło", opracowanej przez Te
resę Kostkiewiczową i Zbigniewa Golińskiego, a wy-
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danej niedawno, bo w 1981 roku przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy. Poeto brał udział w kampani 
pomorskiej 1807 roku, zdobywał Tczew w szeregach 
5-gc pułku strzelców konnych, dowodzonego przez 
pułkownika Turno. Hiacynt Jabłoński wiersze swo
je pisał na bitewnych szlakach, na postojach, w 
przerwach między przemarszami i bitwami. W 1809 
roku ogłosił niewielki ich zbiorek pt. „Pieśni dla żoł
nierzy wojsk polskich". Natomiast kilka jego bajek 
opublikowano już pośmiertnie w 1824 roku. 

Zamieszczony w antologii wiersz „Batalia pod 
Tczewem" zgodnie z prawdą historyczną opiewa wa
leczność młodego wojska polskiego. Treść wiersza I 
wskazuje, że bitwa o Tczew była bezwzględna i waż
na dla całej pomorskiej wyprawy. W utworze mowa 
o tym, że żołnierz się bił „jako lew rozżarty", prze-
ciwnika „rąbał na sztuki" i o tym, że pałasze bro
czyły krwią, z błyskiem spadając na karki Prusa-
ków. 

Jest to utwór złożony z jedenastu czterowierszo-
wych strof o regularnym podziale międzywyrazo-
wym, czyli średniówce, przypadającej zawsze po pią-
tej sylabie. Jego treść, jak i budowa wersyfikacyj-
na, dzielą go na dwie części. Sześć pierwszych strof, 
to wyłącznie jedenastozgłoskowce o układzie rymu w| 
strofie a-b-b-a, zaś pozostałe pięć strof są zbudowa
ne z na przemian występujących wersów dziesięcio-
i ośmiozgłoskowych, wiązanych rymem a-b-a-b. 

Niezwykłego powodzenia „Popiołów" Stefana Że
romskiego nie trzeba uzasadniać. Przyczyny popular
ności tej powieści są powszechnie znane. Warto na
tomiast poświęcić kilka uwag tej części utworu, któ
ra akcją obejmuje wydarzenia z 23 lutego 1807 rokuj 
Przypomnijmy, że końcowy fragment drugiego tomu 
tego dzieła, w ostatnim rozdziale, nazwanym „Ku 
morzu", Żeromski opiewa fakt zdobycia Tczewa. 

Autor pisał „Popioły" od lata 1899 roku do 1903 
roku, nim ukazały się najbardziej dziś znane i ce
nione relacje pamiętnikarskie uczestników walk 
o Tczew. Dlatego końcowe sekwencje drugiego to-
mu, te dotyczące Tczewa, są u Żeromskiego lako
niczne, wręcz zdawkowe, pozbawione szczegółów ak
cji i fabularnie skąpe. Autor, pracując nad powieścią, 
korzystał z materiałów prasowych, szczególnie z rocz
ników 1806 i 1807 „Gazety Warszawskiej", „Gazety 
Korespondenta Warszawskigo i Zagranicznego" i „Ga
zety Poznańskiej". Interesujący jest szczegół, doty
czący tczewskiego pastucha o nazwisku Ćwikliński, 
który pomógł żołnierzom polskim w zdobyciu miasta, 
wskazując im tylną, zupełnie nie bronioną bramę, 
Informację tę Żeromski zdobył z 12-go tomu „Słow
nika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich", wydawanego w całości w la
tach 1880—1902. W tymże tomie pod hasłem „Tczew'1 

znajduje się tekst ks. prof. Romualda Frydrychowi-
cza, według którego fakt taki miał mieć rzeczywi
ście miejsce. Pelpliński naukowiec, profesor „Colle
gium Marianum", powoływał się na anonimowy pa
miętnik uczestnika walk o Tczew, który jednak nie 
występuje w żadnych bibliografiach. Szczegół ten 
został także powtórzony na łamach pelplińskiego 
„Pielgrzyma", gdzie ks. prof. Frydrychowicz w la
tach 1888—1891 ogłaszał poszczególne opracowywane 
przez siebie hasła dla potrzeb wspomnianego „Słow
nika Geograficznego". 

W trakcie pisania „Popiołów" Stefan Żeromski 
korzystał również z opinii ówczesnych wybitnych hi
storyków, profesorów uniwersytetów — Franciszka 
Bujaka z Krakowa i Szymona Askenazy ze Lwowa, 
Ten ostatni przesłał nawet autorowi do wglądu fra
gmenty rozpraw naukowych swoich współpracowni
ków, głównie Michała Sokolnickiego i Adama Siat
kowskiego. 

Finałowa sekwencja drugiego tomu „Popi'ołów 
podkreśla kluczowe znaczenie zdobycia Tczewa dla; 

całej kampanii pomorskiej wojsk gen. J. H. Dąbrow
skiego. Wiernie przekazuje sens operacyjnych zma
gań polskiego dowódcy. Pisze bowiem tak: „Po upły
wie tych kilku dni generał Dąbrowski zdecydował 
się na krok stanowczy. W dniu 23 lutego wykonał 
atak na miasto powiatowe Tczew, o trzy mile odle
głe od Gdańska, a stanowiące niejako klucz tej for-] 
tecy". Dzisiaj wiemy, że ta decyzja generała przesą-



dziła o przyszłym zwycięstwie. Był to krok wła
ściwy. 

Dla fabularnych losów jednego z głównych boha
terów powieści okolice Tczewa miały niebagatelne 
znaczenie. To właśnie tutaj, na kociewskiej ziemi 
rozpoczął się żołnierski życiorys Rafała Olbromskie-
go, zdążającego stąd razem z pułkiem Dziewanow-
skiego. Swoją pierwszą zbrojną utarczkę przeżył pod 
Nowem, potem był w Świeciu, bił się pod Starogar
dem, Pelplinem i — ze skrótowej wprawdzie relacji 
Żeromskiego oraz początkowych fragmentów następ
nego tomu powieści — można wnioskować, że wal
czył o Tczew. 

Oto ostatni akapit drugiego tomu „Popiołów", któ
rego treść integralnie związana z Tczewem, po latach 
nabrała symboliczne znaczenie: 

W tej samej chwili zdruzgotane kulami wierzeje bramy 
Gdańskiej runęły i wojsko z północy wdarło się do miasta. 
Prusacy strzelali z okien i ze drzwi. Wreszcie kiedy i bra
mę zachodnią rozwalono, załoga w sile pięciuset ludzi z do
wódcą poddała się. Zabrano działa. Kiedy po dokonanej 
kapitulacji Dąbrowski wjeżdżał na główną ulicę miasta, w 
pobliżu kościoła katolickiego św. Krzyża z okna kamienicy 
padło kilka strzałów. Jeden z tych zdradzieckich pocisków 

ranił generała w nogę. Rozjątrzone wojsko rzuciło się na 
ten dom i przetrząsnęło jego wnętrze nie szczędząc ni
kogo. Chwytano niewolnika, zbierano bagaże i broń, upro
wadzano konie albo zabierano z nich uprząż, ściągano wozy 
do przewiezienia z pola rannych, chromych i osłabłych. 
Stanęły wreszcie wojska w mieście. Rozeszła się wśród nich 
wieść, że opanowane są Skarszewy i Miłobądz, a nieprzy
jaciel z pośpiechem cofnął się w mury fortecy. Wtedy 
jeden okrzyk rozległ się w szeregach: 

— Na Gdańsk! ku morzu! 

To właśnie ten finałowy okrzyk z powieści Ste
fana Żeromskiego, jaki się rozległ wówczas na uli
cach Tczewa, przybrał dzisiaj wyraz symbolu. Po 113 
latach szlakiem wojsk gen. Jana Henryka Dąbrow
skiego szli polscy żołnierze z błękitnej armii gene
rała Józefa Hallera. W 1945 roku podążało wojsko 
z innej armii polskiej, na pewnych kierunkach jego 
imienicy z 2 Dywizji Piechoty. Spieszyli ku morzu, 
urzeczywistniając po raz drugi marzenia „generała 
wielkiej nadziei". Szli o tej samej porze, na styku 
zimy i wiosny, ścigając tego samego wroga. 

Roman Landowski 

HIACYNT JABŁOŃSKI W pierwszej rozprawie dowódca cnotliwy 
Prowadząc na plac wojowniki młode 
Z synem raniony; na taką przygodę 

23 Podwoił atak żołnierz tym (gorliwiej. 

Ani się oprzeć przed natarciem zdołał, 
Rzucił broń zlękły i prosił litości, 
Właściwej doznał Polaka ludzkości, 
Temu przebaczył, kto o pardon wołał. 

Takowy hufiec bohatyr świata 
Z miłym uczuciem przyjmuje, 
Polak, w Francuzic znalazłszy brata, 
Sztychy przeciwnym gotuje... 

Już nieprzyjaciel spróbował nas w bitwie, 
Pod Tczewem ze drdzy pałasz krwią obtarty: 
Rzucił się Polak jako lew rozżarty, 
Kabał na sztuki przeciwnych w gonitwie. 

Ani ich mury nic mogły zasłonić, 
Chociaż na głowy zwaliska spadały, 
Chociaż grom straszny roznosiły działy, 
Nie miał sił długo Sarmatom się bronić. 

Szczękiem oręża matka zbudzona, 
39 „Boże! co widzę? to syny!" 

Spojrzy na wojsko i zadziwiona 
„Wy to powstali z ruiny... 

Gdzie wódz wasz i skąd to bóstwo mocy? 
Co was względami zasila? 
Kędy zmierzacie, czy ku północy? 
Jakaż szczęśliwa ta chwila, 

Na czele mężny Dąbrowski przywodził, 
10 Ten, co dwanaście lat na cudzej ziemi 

Walczył za wolność, a z bracią własnemi 
W biednej ojczyźnie odwagę odrodził... 

W której mi jeszcze, dzieci kochane, 
Los Marsa widzieć dozwala, 
Idźcie co prędzej, zagojcie ranę, 

4.0 Niech was ma miłość ustala." 

Krzyknął, a żołnierz na jego rozkazy 
Impetem strzały w szyk się drabów cisnął, 
Miecz się na karki opuszczony błysnął, 
Srogie zadając najezdnikom razy. 

W tym rzekły dzieci: „Matko zelżona, 
Idziem śmierć ponieść za ciebie, 
Bóg nam tu zesłał Napoleona, 
Stawieni się wszędzie w potrzebie." 

w. 14 d r a b — żołnierz pieszy 
w. 19 z s y n e m r a n i o n y — dotyczy faktu ranienia w Tczewie generała Dąb

rowskiego i jego syna, pułkownika Jana Michała. 
w. 25 b o h a t y r ś w i a t a — Napoleon, 
w. 38 M a r s — przenośnie: wojsko, domyślnie: polskie. 
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KATARZYNA HELLWIG 
BARBARA KREFFT 
JOANNA ROLBIECKA 

uczennice Liceum Medycznego w Tczewie 

Jest to wybitna postać historycz
na „okresu wielkiej nadziei", z któ
rym wiązano szanse na odzyskanie 
niepodległości. W tych latach na
poleońskich wojen, obietnic i oży
wienia narodowego Jan Henryk Dą
browski, o tok sylwetki Bonaparte-
go, jaśniał najbardziej. 

Biografia generała jest wprawdzie 
typowym życiorysem dowódcy tam
tego okresu, lecz w jej szczegółach 
odnaleźć można to, czego nie mają 
'inni. Jego czyny i postawa, mimo 
kilku opinii kontrowersyjnych, uk
ształtowały obraz człowieka wał
czącego rozważnie i w sposób prze
biegły, zmierzający do osiągnięcia 
celu, ale zawsze z zachowaniem — 
jak to określił gen. A. Kosiński — 
„szlachetnej duszy". 

Jan Henryk Dąbrowski, urodzony 
w 1755 roku we wsi Pierzchowiec 
w powiecie bocheńskim, jako syn 
porucznika wojsk saskich, Jana Mi
chała i Marii Zofii Lettow, karierę 
wojskową rozpoczął od szeregowego 
żołnierza, potem był oficerem, jed
nym z dowódzców wojskowych. Po
konując kolejne stopnie niełatwej 
drogi żołnierskiego awansu wszedł 
do historii jako wielki patriota, je
den z tych, którym przypadła rola 
odmienienia losów narodu polskiego. 
Stał się patriotą, pomimo że warun
ki, w jakich się znajdował, silnie 
skłaniały ku wynarodowieniu. Pie
lęgnował w sobie poczucie polskoś
ci, wyniesione z domu, potem pod
sycane przez Kościuszkę i Wybic
kiego, a pogłębione przez zaintere
sowanie historią i tradycjami pol
skiego wojska. 

Już w Polsce, pomimo wielkiej 
aktywności politycznej dwukrotnie 
został posądzony o zdradę. W 1792 
roku, kiedy Dąbrowski znalazł się 
w armii polskiej, w kraju zawiąza
ła się Konfederacja Targowicka. Ze 
względów, głównie materialnych, to 
służba wojskowa była jedynym źród
łem utrzymania dla rodziny mło
dego oficera, ten entuzjasta Kon
stytucji 3 Maja, zdecydował się na 
pozostanie w kraju i w ostatnich 
dniach 1792 roku złożył przysięgę 
targowicka. 

Po raz drugi miano zdrajcy zawi
sło nad Dąbrowskim podczas reduk
cji oddziałów polskich, co miało do
prowadzić rzekomo do wyrównania 
budżetów państwa. Dąbrowski pod
jął się tego zadania, nie wiedząc 
nic o prawdziwych zamysłach prze
ciwników niepodległości Polski, pra
gnących osłabić pozycję polityczną 
ojczyzny. 

Uznany przez patriotów za prze
ciwnika nie został wtajemniczony w 
przygotowania powstańcze 1794 ro

ku. Nazwany „Infamis" (zniesła
wiony, okryty hańbą) niebawem po
starał się o zrehabilitowanie. W 
walkach insurekcji kościuszkow
skiej zasłuży! się w obronie Pową
zek pod Warszawą. Klęska po klę
sce zadawał wojskom pruskim na 
Pomorzu. Mianowany generałem na 
czele korpusu niósł pomoc dogory
wającemu powstaniu kościuszkow
skiemu. Odtąd był wszędzie tam, 
gdzie chociaż okruch nadziei wska
zywał na odzyskanie niepodległości 
— uczestniczył w wojnach 1806—07 
roku, 1809 roku, w wielkiej kam
panii 1812—13, zawsze na czele i 
zdecydowany. W bitwie narodów 
pod Lipskiem, po śmierci ks. Po
niatowskiego, objął dowództwo nad 
oddziałami polskimi, w roku 1813 
został mianowany głównodowodzą
cym sił polskich. 

Po roku 1794 Dąbrowski przeby
wał we Francji i Włoszech, usilnie 
starając się o utworzenie legionów 
polskich u boku armii francuskiej. 
Początkowo nie uzyskał zgody na 
zrealizowanie swego zamiaru. Zwy
ciężyła jednak jego wytrwałość i 
wielka wola pomocy ojczyźnie. Po 
dojściu do władzy Napoleona, u bo
ku stronnictwa patriotów przeby
wających na emigracji, zyskał 
wreszcie zgodę na utworzenie od
działów polskich, wchodzących w 
skład wojsk Republiki Lombardz-
kiej. Utworzone wojsko zachowało 
tradycje i polskie umundurowanie. 
Dodatkiem była jedynie trójkoloro
wa kokarda francuska. Legiony pol
skie skupiały w swych szeregach 
wielu ochotników ze wszystkich 
trzech zaborów, co pobudzało po
czucie jedności narodowej wśród 
Polaków i chęć uczestniczenia w 
wielkiej sprawie, jaką t y ł o odzy
skanie przez Polskę niepodległości. 

Wieść o podpisaniu 9 stycznia 
1797 roku w pałacu Administracji 
Centralnej Lombardii, aktu o pow
staniu Legionów Polskich we Wło
szech wkrótce dotarła do Paryża, 
Berlina, Lipska, Drezna i innych 
ośrodków emigracji polskiej. Roz
budziła nowe nadzieje, a niedaw
nego „infamisa" zaczęto nazywać 
„zbawicielem". Najsilniej zawrzały 
one w 1808 roku, kiedy Dąbrowski 
rozpoczął organizować oddziały pol
skie w Wielkopolsce, z którymi ru
szył wraz z Francuzami przeciw 
polskim zaborcom. „Kampania po
morska" była tym fragmentem wo
jen, który odnowił nadzieje na od
zyskanie niepodległości. 

'Generał J a n Henryk Dąbrowski 
jest bliski naszym sercom, gdyż ja
ko mieszkańcy Tczewa, miasta wyz
wolonego przez oddziały pod do

wództwem Dąbrowskiego w roku 
1807, pielęgnujemy w swej pamięci! 
jego imię. Jest dla nas bohaterem 
który narażał swe życie, po to, abyś
my mogli dziś żyć, uczyć się, pra-
cować i cieszyć się wolnością. 

Krótko przed śmiercią, dnia 6 
czerwca 1818 roku, Jan Henryk Dą-
browski wydal osobiste dyspozycje, 
w których wyraził swoje życzenia, 
Zgodnie z jego ostatnią wolą po
chowano go w generalskim mundu 
rze legionów, do trumny włożono 
trzy szable generała — z powstania 
kościuszkowskiego, z okresu Legio
nów i znad Berezyny. Obok umie
szczono w trumnie — według ży-
czenia — trzy kule, które go rani
ły — pod Bosco, w Tczewie i nad 
Berezyną. Szable i kule znaczyły 
patriotyczny szlak generała. 

Jan Henryk Dąbrowski często na-
zywany jest generałem wielkiej na-
dziel. W nim upatrywano człowieka, 
który będzie w stanie położyć kres 
wynaradawianiu Polaków przez za-' 
borców i zmobilizuje naród do 
wspólnej walki o niepodległość. 

Nasz wieszcz narodowy — Adam 
Mickiewicz, w swojej twórczości 
utrwalił osobę Dąbrowskiego, jako 
wielkiego człowieka. W jego epopei 
„Pan Tadeusz" nazwisko Dąbrow
skiego niesie bohaterom utworu na
dzieję na lepsze życie w wyzwolo
nej ojczyźnie. Sama osoba Dąbrow
skiego opisana przez Mickiewicza' 
przy wkroczeniu wojsk polskich na 
Litwę jest zwiastunem polskości 
wyzwolenia. Dąbrowski jest witany 
jako mesjasz i wybawca, a jego 
osoba jest porównywana przez au
tora do Chrystusa niosącego wyzwo
lenie ludzkości. W „Panu Tadeuszu" 
zaakcentowany jest również motyw] 
Mazurka Dąbrowskiego, utworu 
stworzonego przez współtwórcę Le
gionów Polskich — Pomorzanina 
Józefa Wybickiego. Już od 180 lat, 
w chwilach ważnych dla każdego 
Polaka, na ustach pojawiało się na
zwisko wielkiego bohatera, jakimi 
był Dąbrowski: najpierw w zwyk
łej żołnierskiej pieśni, którą rów
nież śpiewano 23 lutego 1806 roku 
na ulicach Tczewa, potem w dniach 
wielkich powstańczych zrywów, w 
końcu wyniesionej do godności hym
nu państwowego. 

Mickiewicz w koncercie Jankiela, 
umieszcza motyw tegoż Mazurka 
po to, by stał się pieśnią przewod
nią dla szlachty polskiej dążącej 
do odzyskania wolności dla ojczyzny, 
Dźwięki wydobywające się z jan
kielowego instrumentu wyzwalają 
z serc słuchaczy iskrę nadziei, któ
ra rozgrzewa jak ogień i pobudza 
do działania. 

Podobnie jak twórczość, tak i 
działalność Mickiewicza nawiązuje 
do patriotycznej postawy Dąbrow
skiego, bowiem poeta — podobnie 
jak generał — tworzy legiony rów
nież w chwilach krytycznych na
rodu. Generał Dąbrowski to nie tyl-
ko bohater narodowy, dowódzca i 
patriota potrafiący odważnie po
święcić się dla dobra sprawy, ale 
także człowiek, który umiał wskrze
sić w zrezygnowanym narodzie chęć 
walki. Jego nazwisko było dla Po
laków symbolem walki o niepod
ległość, nadzieją na zwycięstwo i 
lepsze jutro. 
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W chwili objęcia Pomorza przez Władze Polskie 
w roku 1920, sprawy elektryfikacyjne nie przedsta
wiały żadnego — na szerszą skalę zakreślonego pro
gramu działania. Lokalne elektrownie miejskie oraz 
fabryczne i kilku skromnych elektrowni okręgowych 
zasilały szczupłe tereny działania i nie było mowy 
o żadnym planie dostosowanym do potrzeb kraju oraz 
Państwa. Gospodarka elektryczna na Pomorzu po
dobnie jak i inne ważne działy życia gospodarczego, 
była przez władze pruskie zaniedbywana celowo ze 
względów politycznych, które widziały w tym właśnie 
utrudnienie dla rozwoju gospodarczego tej prowin
cji a tym samym ułatwienie dla powolnej germani
zacji. Nic zatem dziwnego, że pomimo dokonania po
miarów wód pomorskich przez władze pruskie oraz 
nakreślenia planów budowy zakładu wodno-elek-
trycznego w Gródku, powiecie świeckim, sprawa ta 
nie posuwała się wydatnie naprzód i w końcu z po
wodu wybuchu wojny światowej w roku 1914 utknęła 
zupełnie. 

Dopiero po uzyskaniu niepodległości, ruch na Po
morzu ożywił się i jako jedno z pierwszych zamie
rzeń gospodarczych stanął w roku 1923 poważny za
kład wodno-elektryczny w Gródku o sile 5550 koni 
mechanicznych i wytwórczości około 16,5 milionów 
kilowatogodzłn rocznie. Zakład ten wykorzystał siły 
wodne rzeki Wdy (Czarnej Wody) energię zamaga-
zynował w ogromnym zbiorniku wodnym, stworzo
nym przez budowę potężnej zapory (tamy wodnej) 
i stworzył w ten sposób podstawę do produkcji ener
gii elektrycznej w drodze poruszania maszyn (turbin) 
siłą wody. W krótkim przeciągu czasu „Gródek" zbu
dował linię elektryczną do Grudziądza, nawiązał 
współpracę z miejską elektrownią na węglu w Gru
dziądzu oraz zbudował dwie pierwsze w Polsce linie 
przesyłowe dla sześćdziesięciu tysięcy woltów przez 
Wisłę do Grudziądza i pod Fordonem do Torunia. 
Dzień uruchomienia pierwszego turbo zespołu w Gród
ku, 24 kwietnia 1923 roku, zaszczycił swoją obecnością 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojcie
chowski. W cztery lata później, w dniu 6 sierpnia 
1927 roku do „Gródka" zawitał w charakterze Dostoj
nego Gościa obecny Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Profesor Dr Ignacy Mościcki i dokonał uroczystego 
aktu uruchomienia trzeciej i ostatniej turbiny w 
Gródku oraz niejako zamknięcia inwestycji technicz
nej w tym zakładzie. 

Dla organizatorów „Gródka" nie było to jednak 
zamknięcie szeregu prac. Uznanie władz i społeczeń
stwa oraz praktyczny rzut oka na przyszłość i pełne 
zrozumienie potrzeb ogólno-krajowych spowodowały 
wówczas myśl O' pracy dalszej, i w ten sposób po

wstała linia elektryczna z Gródka do Gdyni. Pracę 
nad budową tej linii, technicznie doskonale wyposa
żonej (pracującej obecnie pod napięciem sześćdziesię
ciu tysięcy woltów a gotowej technicznie dla podwyż
szenia napięcia do stu tysięcy woltów) trwały nie
spełna pięć miesięcy i już w dniu 1 maja 1928 ro
ku popłynęła z Gródka po drutach tej linii potężna 
energia elektryczna w dal ku polskiemu morzu i pol
skim portom. Nowe życie wstąpiło w nasze porty mor
skie i wszystkie nasze zamierzenia morskie otrzyma
ły nową, trwałą podstawę twórczą i operacyjną. 

Ciężka praca „Gródka" znalazła w ten sposób uzna
nie i „Gródkowi" sądzonym był zaszczyt, aby z. od
dalenia 140 km poruszyć energią elektryczną dźwigi 
i żurawie portów gdyńskich. Liczne złote medale 
uzyskane na wystawach w Bydgoszczy, Grudziądzu 
i ostatnio na Powszechnej Wystawie Krajowej w ro
ku 1929 w Poznaniu były nie tylko uznaniem za prace 
ogólne i wewnętrzne „Gródka", .ale były one ponadto 
jakby sprawdzeniem dobrej opinii oraz znaczenia 
ogólno-krajowego, jakie „Gródek" posiada od samego 
początku swoich prac. Równocześnie bowiem z roz
wojem swoim, jako przedsiębiorstwa handlowego, 
„Gródek" wytrwale stosował zasady samowystarczal
ności krajowej i w tym celu ograniczył się do spro
wadzenia z zagranicy tylko tych maszyn, jakich w 
kraju absolutnie nie wyrabiamy. 

Wszystko pozostałe wyrabia „Gródek" u siebie we 
własnych warsztatach, dobierając ponadto artykuły 
pomocnicze wyłącznie z fabryk krajowych. Organiza
cja budowy nowych urządzeń oraz konserwacja urzą
dzeń będących już w ruchu, opiera się w Gródku 
na naukowo i nowocześnie urządzonych laborato
riach: elektrycznym (do pięciuset tysięcy woltów 
największym w Polsce), mechanicznym i olejowym, 
w których badaniom poddaje się wszystke materiały 
służące do budowy. 

Budowa linii elektrycznej do Gdyni oraz przepro
wadzona w związku z tym elektryfikacja portów han
dlowego i wojennego w Gdyni, spowodowały wzmo
żenie się zapotrzebowania na energię elektryczną 
i przyczyniły się tym samym do stworzenia drugiego 
zakładu. 

Powstał zakład w Żurze. Wody Wdy zostały wprzę
gnięte do nowej pracy, zbudowano gigantyczną ta
mę, olbrzymie sztuczne jezioro wlewa obecnie wodę 
do specjalnego kanału betonowego o długości blisko 
1 km, potężny „zamek wodny" na drugim końcu „ka
nału roboczego" reguluje „gospodarkę wodną" i cał
kiem okiełznane przez techników masy wodne wle
wają się posłusznie do ogromnych żelbetowych „rur 
cisnących", z których następnie woda wpada do wiel
kich spirali, podobnych do skorupy ślimaka. W tym 
miejscu woda wpada do turbin (w Żurze zostały 
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wbudowane specjalne dwupionowe turbiny systemu 
prof. Kapłana o mocy po sześć tysięcy koni mecha
nicznych każda — pierwsze w Polsce „kaplanówki") 
i wprawia je w ruch obrotowy, który przeniesiony 
w górę obraca potężne maszyny elektryczne, zwane 
prądnicami. W tych właśnie „prądnicach" powstaje 
energia elektryczna o początkowym napięciu sześciu 
tysięcy woltów, które następnie w specjalnych trans
formatorach powiększają się do wysokości sześćdzie
sięciu tysięcy woltów. 

-W Żurze owe transformatory oraz cała tak zwana 
„rozdzielnia dla sześćdziesięciu tysięcy woltów" zna
lazły się na otwartym polu pod gołym niebem, tuż 
obok hali maszyn. Zastosowano w ten sposób metody 
amerykańskie (po raz pierwszy w Polsce) i oszczę
dzono znaczne koszty budowy specjalnego budynku. 

Z rozdzielni energia elektryczna płynie już w świat 
daleki po drutach zawieszonych wysoko w powietrzu, 
częstokroć ponad domami, miast i wsi oraz wzdłuż 
specjalnie wyrąbanych polan leśnych. 

U końca zaś linii elektrycznej „transportowej" 
znajdują się „.stacje transformatorów", służące do 
przemiany energii elektrycznej na niższe napięcia oraz 
do rozdziału tejże energii na linie mniejsze, toczne. 

W Gdyni stanęła potężna stacja transformatorów 
o pojemności dwudziestu tysięcy koni mechanicznych. 

Tak wygląda opis elektrowni wodnej w Żurze — 
opowiedziany prostymi słowami nie-ieehnika. 

Ogrom pracy wykonanej w czasie tworzenia tego 
zakładu, szybkość tejże pracy, ilość materiałów zu
żytych do budowy, z górą dwa tysiące pracowników 
zatrudnionych bezpośrednio — świadczy O' wielkości 
dzieła. 

Nic więc dziwnego, że całe Pomorze witało w Żu
rze w pamiętnym dniu 15 lutego 1939 roku Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. W Żurze zaprezentowa
no w tym dniu uroczystego otwarcia ruchu w zakła
dzie wodno-elektrycznym pracę ludności całego Po
morza. 

Gródek pokazał całej Polsce, reprezentowanej przez 
Przedstawiciela Jej Majestatu, naszą pracę w tym 
dziesięcioleciu i w miejsce uroczystych przysiąg i ślu
bowali złożyliśmy naszej Ojczyźnie trwały dowód 
miłości Polski. 

Od Żuru zaczęliśmy nasze uroczystości obchodu 10-
-lecia naszego powrotu do Polski i złożyliśmy tym 
samym egzamin zrozumienia przez nas potrzeb kraju 
i Państwa. 

ZNACZENIE ELEKTROWNI WODNCH 
DLA PAŃSTWA 

ORAZ ICH ROLA NA POMORZU 

Koszt budowy elektrowni wodnych jest znacznie 
większy od budowy cieplikowych (na węglu, gazie 
itd.). Najpoważniejszą pozycję kosztów przy budowie 
zakładów wodnych stanowią kosztowne prace wodno-
aiernne. Co do samych elektrowni wodnych — roz
różniamy dwa typy zasadnicze, a mianowicie zakłady 
przepływowe, które są czynne bez przerwy i użytkują 
całkowitą wodę rzek stale przepływających przez 
icłi urządzenia, t j . 'bez magazynowania tej wody; 
drugim typem o wiele cenniejszym są elektrownie 
„szczytowe", które dzięki ujęciu mas wodnych w spe

cjalnym sztucznym zbiorniku, magazynują energię -w 
tymże zbiorniku i wykorzystują ją w chwilach dła] 
siebie odpowiednich, to znaczy w czasie wzmożonego 
zapotrzebowania prądu, np. w godzinach wieczornych, 
Potężne maszyny elektryczne zakładów szczytowych 
mają za zadanie wytworzenie właśnie w tych godzi
nach handlowo korzystnych wielkich ilości prądu. 

Takimi właśnie zakładami szczytowymi są Gródek 
i Żur. Od samego początku działalności „Gródka" 
istnieje ponadto ściśle zorganizowana współpraca za
kładów wodnych z miejskimi elektrowniami paro
wymi w Grudziądzu i Toruniu. Wpsólpraca ta polega 
na tym, że elektrownie parowe produkują energię 
elektryczną stałe, natomiast elektrownie wodne pra
cują głównie w godzinach zwiększonego zapotrzebo
wania i wtedy to rzucają na rynek ową cenną „szczy-
tową" produkcję. Znaczenie elektrowni wodnych jesti 
bardzo wszechstronne. 

Stworzenie bowiem elektrowni wodnej jest niejako 
pobudzeniem do życia energii z całk.em nieczynnego 
i nieproduktywnego źródła i jest tym samym powięk
szeniem majątku narodowego. Równocześnie zaś, 
elektrownia wodna zaoszczędza masy środków opa
łowych i pozwala je skierować na inne cele. Na Po
morzu, gdzie dowóz węgla jest utrudniony z powodu 
znacznego oddalenia od zaglęb-ia węglowego, oszczęd
ność na węglu jest pierwszorzędnym problemem 
o- znaczeniu państwowym, gdyż pozwala ilości węgla 
zaoszczędzone w kraju — skierować na eksport za
graniczny. W ten sposób poprawia się nasz bilans 
handlowy, gdyż węgiel jest dla nas obecnie główną 
pozycją w wywozie. Zakłady wodne „Gródek—Żur'|j 
oszczędzają w ten sposób około czterdziestu pięciu 
tysięcy ton węgla rocznie oraz zwalniają tym samym' 
tabor -kolejowy złożony z trzystu węgłarek i dziesię
ciu lokomotyw. 

Równocześnie uniezależnienie produkcji energii 
elektrycznej (światła i siły) od dowozu środków -opa
łowych rna wielkie znaczenie polityczne, gdyż parali
żuje w wysokim stopniu cel strajków transportowych; 
i ogólnych oraz sabotaż. Ułatwia to zatem państwu 
walkę z wrogimi czynnikami. 

•Względy obrony strategicznej znajdą również po
tężnego sprzymierzeńca w owych twierdzach, jakimi 
są elektrownie wodne. Uniezależnienie bowiem wy
twórczości energii od dowozu materiałów pędnych 
ma w czasie wojny podstawowe znaczenie. 

Elektryfikacja kraju przeprowadzona systematycz
nie i dostosowana do potrzeb całego kraju jest zatem 
działalnością państwowotwórczą; dlatego też państwa 
nowoczesne tak wielką przywiązują wagę do tego 
problemu i otaczają go stale pilną opieką oraz udzie
lają pomocy, jako instytucji publicznej. W związku 
z tym, państwa ujęły w swoje ręce przywilej nada
wania koncesji elektrycznych w tym celu, aby mieć 
możnaść bezpośredniej kontroli nie tylko nad dzia
łalnością zakładów, aie ponadto, aby mieć możność 
dostosowania poszczególnych programów elektryfika
cyjnych do ogólnych potrzeb państwa. Odnośnie do 
elektrowni wodnych należy nadmienić, że koszt ich 
budowy jest znacznie większy od budowy zakładów 
cieplikowych, toteż rentowność ich jest rozłożona na 
dłuższe lata i tym samym inicjatywa prywatna jesi 
znacznie słabsza. Na tym polu zatem działalność in-
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Wnętrze hali maszyn w Żurze z turbinami systemu 
Kapłana 
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westycyjna czynników publicznych a specjalnie sa
morządu ma możność szerokiego zastosowania. 

ROLA SAMORZĄDU POMORSKIEGO 
W DZIEDZINIE ELEKTRYIFKACJI POMORZA 

Samorząd Pomorski (Pomorski Krajowy Związek 
Komunalny) we własnym zarządzie w dniu 24 kwiet
nia 1923 roku uruchomił w Gródku pierwszą turbinę. 
W dalszym ciągu jednak, w celu nadania akcji elek-
tryfikatorskiej płynności handlowej oraz pozyskania 
na ten cel kapitałów prywatnych — utworzono w ro
ku 1924 spółkę akcyjną pod nazwą "Pomorska Elek
trownia Krajowa Gródek", w której jednakże Samo
rząd Pomorski zatrzymał w dalszym ciągu większość 
w postaci 53 procent udziałów w kapitale akcyjnym. 
Ta większość udziałów zapewnia Samorządowi Po
morskiemu wpływ na kierunek prac „Gródka" i rów
nocześnie umożliwia mu szeroko pojętą opiekę i po
moc finansową ze strony władz samorządowych i pań
stwowych. 

W związku z tym oraz w pełnym zrozumieniu akcji 
elektryfikacyjnej na szeroką skalę, Samorząd Po
morski nie poprzestał jedynie na. utworzeniu „Gród
ka" jako spółki akcyjnej, a w dalszym ciągu prawie 
całą działalność inwestycyjną w tym pierwszym dzie
sięcioleciu 1920—1930 skoncentrował wybitnie w ra
mach prac Gródka. Gwarancje hipoteczne na znacz
nym majątku Samorządu Pomorskiego pozwoliły 
Gródkowi na uzyskanie długoterminowych kredytów 
w Banku Gospodarstwa Krajowego i tym samym 
umożliwiły budowę II zakładu wodnego w Żurze, bez 
posługiwania się kredytami zagranicznymi. 

Widząc pracę Gródka, rozmaite powiaty stworzyły 
tzw. związki międzykomunalne; tak więc powstały: 
Związek Elektryfikacyjny Chełmno — Świecie — To
ruń, Związek Chojnice — Tuchola — Sępólno i Zwią
zek Wąbrzeźno — Brodnica — Lubawa — Działdo
wo — Lipno — Rypin, z których pierwszy mu obec
nie około 300 km sieci o napięciu piętnastu tysięcy 
woltów. Weszła na inne tory polityka taryf dużych 

istniejących elektrowni miejskich w Grudziądzu i To
runiu, zasilanych od 1925 roku względne 1327 roku 
z Gródka, obniżono taryfy dla prądu przemysłowego 
do tych granic, że 90 procent prądu przemysłowego 
zaniechano wytwarzać w poszczególnych fabrykach, 
biorąc go z elektrowni miejskich, zasilanych z Gródka. 

Gdy od maja 1925 roku Grudziądz zaczął pobierać 
energię elektryczną z Gródka i zastosował odpowied
nie taryfy, zmieniło się zużycie na głowę mieszkańca 
nie do poznania. Dziś dochodzi blisko do dwustu ki-
lowatogodzin rocznie na jednego mieszkańca miasta 
Grudziądza. 

Dzięki tej wzmożonej konsumpcji prądu elektrycz
nego nastąpił rozwój elektrowni miejskiej w Gru
dziądzu i w ostatnim czasie powiększono ją przez 
ustawienie nowego turboalternatora parowego o mo
cy pięciu tysięcy kW. 

W tym samym czasie elektrownia okręgowa w 
Rutkach (wł. związku powiatowego w Kartuzach) 
ustawiła w swoim zakładzie dodatkowy silnik spali
nowy Diesla o mocy pięciuset koni mechanicznych. 

Po podłączeniu miasta Torunia z elektrownią w 
Gródku przedłużono linię z Torunia w dalszym ciągu 
do Ciechocinka i Aleksandrowa, miast położonych 
w województwie warszawskim. 

Serię prac elektryfikacyjnych na Pomorzu dokoń
czyło w ostatnim czasie zasilenie miasta Gdyni prą
dem z Gródka. 

„WIELKI PROGRAM GRÓDKA" 

Wybudowanie „Żuru" nie jest bynajmniej zakoń
czeniem prac inwestycyjnych „Gródka". Budowa za
kładu w Żurze miała jedynie na celu zabezpieczenie 
trwałej i dostatecznej dostawy prądu do Gdyni. Ener
gii elektrycznej bowiem nie można magazynować już 
po wytworzeniu (podobnie jak towary kupieckie), 
a trzeba ją wytwarzać równocześnie ze zbytem. Trze
ba się liczyć z tym, że zbyt energii elektrycznej jest 
uzależniony w wysokim stopniu od pewnych godzin 
(wieczornych), podczas których zużycie jest znacz
niejsze. W związku z tym zakłady elektryczne muszą 
być dostatecznie silne, a rezerwa jaką dają wielkie 
zbiorniki wodne elektrowni „szczytowych" odgrywa 
pierwszorzędną rolę. Te elektrownie zatem dają pod
stawę do nakreślenia szerokich planów elektryfika
cyjnych i posiadanie tych elektrowni wodnych daje 
do rak ich właścicieli ową możność organizacji akcji 
elektryfikacyjnej, obejmującej znaczny obszar. Połą
czenie elektrowni wodnych z parowymi systemami 
sieci elektrycznych oraz budowa ich w połączeniu 
ze stacjami transformatorów jest już działalnością 
znacznie łatwiejszą i wymagającą dalszego, spokojne
go i systematycznego nakładu kapitałów. 

Taki właśnie plan działalności nakreślił sobie „Gró
dek" i w swoim śmiałym zamierzeniu objął teren 
obejmujący województwa pomorskie i poznańskie 
oraz dziesięć przyległych powiatów byłej Kongresów
ki z ludnością około czterech milionów mieszkańców. 

Starania o koncesję rządową dla „Gródka" na te 
obszary są już w toku, a równocześnie rokowania 
z kapitałem zagranicznym i ich pomyślny przebieg 
pozwalają oczekiwać, że już w najbliższym czasie 
rozooczną się nowe roboty inwestycyjne na tym polu. 

Myśl i dążenie „Gródka" do ujęcia w jeden sy
stem — działalności elektryfikacyjnej na tak wielkim 
obszarze zasługuje na uznanie, gdyż przeprowadzenie 
tego planu ustali dobre podstawy operacyjne dla han-
dlu, przemysłu i rolnictwa całej Polski Zachodniej. 
Równocześnie zaś włączenie do tego obszaru kilku
nastu przyległych powiatów województw warszaw
skiego i łódzkiego ożywi ruch na tych obszarach i w 
ten sposób powiększy obszar oraz dobrobyt na kre
sach zachodnich. 

„Wielki Program Gródka" przewiduje budowę licz
nych zakładów wytwórczych oraz połączenie ich 
z zakładami już istniejącymi (na wzór zagraniczny) 
wspólnymi potężnymi liniami przesyłowymi. Na mar
ginesie „Wielkiego Programu Gródka" warto nadmie
nić, że niezależnie od znaczenia pod względem elek
tryfikacji kraju, w wypadku realizacji tego planu — 
miliony użyte na ten cel dadzą bezpośrednio zarobek 
licznym rzeszom pracowników oraz równocześnie w 
drodze pośredniej dając znaczne zamówienia różnym 
fabrykom krajowym, zmniejszą ilość bezrobotnych. 
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JÓZEF MILEWSKI 

W życiu społeczno-politycznym i 
kulturalnym Wielkopolski, jak i Po
morza, w latach zmagań z zaborcą 
p ruskim połowy XIX wieku o na
rodowe i społeczne wyzwolenie, 
nieprzeciętną rolę odegrał "Walenty 
Maciej Stefańska, uczestnik powsta
nia listopadowego, drukarz i księ
garz, publicysta, działacz społeczny 
i niepodległościowy. Jego działal
ność została spopularyzowana głów
nie w Poznańskiem, natomiast 
mniej na Pomorzu, choć tu spędził 
dwadzieścia pięć ostatnich lat swe
go życia, w tym trzynaście w Pel
plinie. 

Urodził się 12 lutego 1813 roku 1 
Śródce pod Poznaniem (obecnie 
część tego miasta), w rodzinie ryba
ka Wawrzyńca i Franciszki z do
mu Bonieckiej. Początkowo uczył 
się u ojców reformatorów w Sródce, 
potem terminował w -drukarni E, 
Deckera w Poznaniu. Uzupełniał 
wykształcenie jako samouk. 

W lutym -1831 roku gdy ukończył 
osiemnaście lat, porzucił pracę w 
w warsztacie drukarskim i prze
darł się przez granicę do Królestwa 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Odrodzona w 1918 roku Polska, od początku zda
wała sobie sprawę z hasła: „Vivere non est necesse, 
nawigare necesse est", w którym to zdaniu dobitnie 
wyrażona jest konieczność żeglugi morskiej. Już w 
1920 roku, a więc zarazem po połączeniu Pomorza 
Gdańskiego z Macierzą, została utworzona w Tcze
wie Państwowa Szkołą Morska. Powołano ją do życia 
z inicjatywy szefa Departamentu dla Spraw Morskich 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych — kontradmi
rała Kazimierza Porębskiego. Pismo Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z dnia 17 czerwca 1920 roku pod
pisane przez ówczesnego ministra — generała J. Le
śniewskiego i kontradmirała Kazimierza Porębskiego 
ustalało charakter i zakres działania szkoły, jako 3-
-letniej wyższego stopnia uczelni zawodowej o dwóch 
wydziałach: nawigacyjnym i mechanicznym. Podsta
wowym jej zadaniem było wychowanie i kształcenie 
zawodowe przyszłych oficerów polskiej marynarki 
handlowej, chwilowo jednak szkoła znajdowała się 
pod zarządem Departamentu dla Spraw Morskich 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdyż Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu wówczas jeszcze nie istniało. Po
czątkowo traktowano Państwową Szkolę Morską jako 
uczelnię wojskową i pod wszystkimi dokumentami 
zatwierdzającymi przepisy organizacyjne, program 
nauki, budżet, etaty, regulamin szkoły, internatu itp. 
składał podpis minister spraw wojskowych. 

Faktycznym organizatorem Państwowej Szkoły 
Morskiej w Tczewie 'był jej pierwszy dyrektor, wy
bitny i wszechstronnie wykształcony specjalista mor
ski, komandor inżynier Antoni Garnuszewski. 



Polskiego, gdzie zgłosił się do po
wstania listopadowego. Walczył w 
szwadronie jazdy poznańskiej, do 
którego należał przez całą kampa
nię. Na polu walki zasłynął mę
stwem i walecznością, co spotkało 
się z uznaniem przełożonych. Zo
stał wyróżniony wojskowym krzy
żem zasługi i awansował na stopień 
wachmistrza. Po upadku powstania 
wrócił w Poznańskie, gdzie władze 
pruskie ukarały go 6-miesięeznym 
więzieniem i konfiskatą majątku 
po rodzicach. Jako nieletni — w 
świetle ówczesnego prawa pruskie
go — został jednak amnestionowa-
ny. Karę więzienia zamieniono mu 
na służbę w wojsku pruskim, którą 
odbył w 4 pułku dragonów w Nad
renii, skąd ponownie wrócił do Po
znania, do drukarni Beckera. 

W 1938 roku założył w Poznaniu 
przy ul. Wrocławskiej 33 własną 
księgarnię, a 11 października 1839 
roku — drukarnię. Walenty Ste
fański obydwa zakłady prowadził 
z dużym powodzeniem. Rozpoczął 
też działalność konspiracyjno-pa-
triotyczną. W 1841 roku skontak
tował się z Henrykiem Natowskim, 
publicystą i agentem, założonego 
przez Joachima Lelewela (1786— 
—1861), „Zjednoczenia Emigracji 
Polskiej" (1837—1846) na 'zabór 
pruski. 

W księgarni Stefańskiego można 
było otrzymać zakazane przez pru
ską cenzurę druki polskie. W 1842 

roku zaczął wydawać pismo spo-
ski charakter, wnet zostało zlikwi-
łeczno-gospodareze pt. „Postęp", 
które — choć wartościowe — ze 
względu na propagandowo-antypru-

dowane. W konspiracji Stefański 
występował pod pseudonimem 
szewca-pułkownika Kilińskiego. 

W latach 1842—1843 w Poznaniu 

założył Stefański tajną organiza
cję patriotyczno-rewolucyjną pn. 
Związek Plebejuszy, który dążył do 
wywołania powstania ogólnopol
skiego mającego przekształcić się w 
rewolucję społeczną. Z jego inicja
tywy w Chełmie powstała spisko-
wo-powstańcza grupa uczniowska. 
By pogodzić stanowiska wszystkich 
środowisk narodowowyzwoleńczych 
i skupić wysiłki wokół przyszłego 
powstania zamierzał zorganizować 
w Toruniu 15 listopada 1945 roku 
zjazd działaczy demokratycznych 
Wielkopolski i Pomorza. Niestety, 
do zjazdu nie doszło, bowiem ty
dzień wcześniej władze pruskie do
konały licznych aresztowań wśród 
Plebejuszy. Aresztowany został tak
że Stefański, u którego' znaleziono 
broń, nielegalne wydawnictwa oraz 
plany poznańskiego fortu na Winia-
rach, jaki Stefański zamierzał w 
1846 roku zaatakować w pierwszej 
kolejności. Stefański był świetnym 
mówcą, więc na rozprawie sądowej, 
która odbyła się w Berlinie 2 gru
dnia 1847 roku wybronił się i został 
zwolniony z wiązienia. Potem wziął 
czynny udział w przygotowaniach i 
przebiegu Wiosny Ludów w Pozna
niu i okolicy. W polowie maja 1848 
roku ponownie znalazł się w wię
zieniu, a po jego opuszczeniu stał 
się jednym z organizatorów legalnej 
Ligi Polskiej i Komitetu Narodo
wego. W wydanym w latach 1848— 
—1850, wspólnie z ks. A. Prusinow-

Urodził się 26 marca 1886 roku w Warszawie, w 
rodzinie właściciela kilkumorgowego gospodarstwa 
ogrodniczego w Mokotowie — Antoniego i Walerii 
z Bałutowskich. Tam spędził dzieciństwo i młodość. 
Naukę pobierał początkowo w Szkołe Wojciecha Gór
skiego, a następnie E. Ronthalera w Warszawie. Ma
rzył o zawodzie marynarza i podróżach morskich. 
Każdą wolną chwilę spędzał nad Wisłą. Znakomicie 
opanował sztukę pływania uważając ją za nieodzow
ny wstępny warunek dla przyszłego marynarza. W 
1903 roku wyjechał do Odessy, gdzie został przyjęty 

na Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Mor
skiej. Szkoła ta cieszyła się opinią najlepszej ze wszy
stkich szkół morskich ówczesnej Rosji i dawała naj
wyższe uprawnienia. 

W 1905 roku Antoni Garnuszewski był świadkiem 
wydarzeń rewolucyjnymi na Morzu Czarnym. Okręt 
szkolny ,,Prut" z 60 uczniami Państwowej Szkoły 
Morskiej w Odessie na pokładzie, został opanowany 
przez rewolucjonistów, którzy bezskutecznie próbo
wali nawiązać łączność z pancernikiem „Potiomikin". 
Po kilku dniach bezbronny „Prut" dwa torpedowce 
zmusiły do zmiany kursu. W Sewastopolu załogę aresz
towano i oddano pod sąd. Uczniów szkoły w Odessie, 
jako podejrzanych o sprzyjanie rewolucjonistom, wię
ziono na przycumowanym w Sewastopolu okręcie. Do
piero usilne starania czynione w Petersburgu przez 
dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej w Odessie 
doprowadziły do ich uwolnienia. Wydział Nawigacyj
ny Państwowej Szkoły Morskiej w Odesseie ukończył 
Antoni Garnuszewski ze złotym medalem w 1906 ro
ku. Został porucznikiem marynarki handlowej i po
djął dalszą naukę na jedynym w ówczesnej Rosji 
Wydziale Budowy Okrętów Politechniki w Peters
burgu. Pracę dyplomową na temat dewiacji kompasu 
napisał pod kierunkiem prof. Aleksego Mikołajewicza 
Krylowa — pioniera w zakresie nauki o budowie 
okrętów. W 1912 roku uzyskał dyplom inżyniera mor
skiego I stopnia o specjalności budowa kadłubów, 
maszyn okrętowych i portów. Następnie odbywał 
służbę wojskową w rosyjskiej marynarce wojennej, 
zdając w 1913 roku egzamin oficerski razem z absol
wentami Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronszta
dzie. Został mianowany podporucznikiem i skierowa
ny do Finlandii, gdzie w okresie pierwszej wojny 
światowej znajdowała się główna baza floty rosyj
skiej. Początkowo nadzorował on w stoczniach fiń
skich budowę nowych rosyjskich okrętów "wojennych, 
następnie zarządzał biurem konstrukcyjnym budowy 
okrętów, a od 1916 roku dokami okrętowymi. W cza
sie pełnienia służby został awansowany do stopnia 
porucznika i parokrotnie odznaczony. 
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skim, pocztowym piśmie dla ludu 
pn. „Wielopolanin" tak m.in. pisa
no o głównym zadaniu chwili: 

...„rozbudzać uczucie narodowości 
w ludzie naszym,, zamiłowanie na
rodowości, zrozumienie i pojęcie 
jej (...) to teraz głównym obowiąz
kiem naszym (...) jeśli chcemy być 
jeszcze narodem (...). Lud powinien 
i musi czuć się i widzieć, jako część 
integralna narodu." 

J a k wiadomo, sieć organizacji Li
si Polskiej w Poznańskiem i na 
Pomorzu objęła około 300 ogniw, 
skupiających prawie 37 tysięcy 
członków. Niestety to swoiste 
„państwo w państwie", pierwsza w 
zaborze pruskim oryginalna próba 
odgórnego, scentralizowanego i przy 
tym legalnego, kierowania życiem 
społeczno-politycznym i kultural
nym Polaków została uznana 
przez władze za szczególnie niebez
pieczną i rozwiązana po zaledwie 
dwuletnim okresie istnienia. 

W 1850 roku Stefański wydawał 
kilka pism „dla ludu", w tym 
..Krzyż i Miecz". W dniu 2 listopa
da 1851 roku władze pruskie za
mknęły mu księgarnię i drukarnię, 
co zmusiło „czerwonego drukarza", 
oczytanego zapewne d w pismach 
socjalistów utopijnych, do rezygna
cji z pracy wydawniczej i ograni
czenia się do działalności gospodar
czej. Rok 1851, rok utraty bądź co 
bądź ważnej pozycji w społeczeń
stwie, stał się przełomowym w je

go życiu. Stefański szczególnie moc
no to przeżył. Na nim skupiły się 
bowiem oskarżenia, intrygi.prześla-
dowania, a także pretensje o po
wstanie, które w 1846 roku się nie 
powiodło. 

„— Zwalono na mnie jak później 
sam. o sobie napisał — całą winę 
(upadku powstania) i tak ohydzono 
w całym narodzie, że nie tylko 
najlepszych moich przyjaciół, ale 
nawet serce ojca własnego od", 
mnie odwrócili. Znajomi, gdy mnie 
spotkali, przechodzili na drugą stro
nę ulicy, niegdyś przyjaciele ręki 
mi podać nie chcieli, byłem i ży
łem jak zapowietrzony..". 

Zamykając 1851 rokiem pierwszy, 
nader płodny okres życia i działal
ności Stefańskiego, trzeba wspom
nieć o jego niewątpliwym oddziały
waniu na region kociewski. Należy 
bowiem przypuszczać, że działalność 
Związku Plebejuszy objęła swym 
zasięgiem również przywódców 
chłopów starogardzkich, którzy w 
pamiętną noc 21 na 22 lutego 1846 
roku ruszyli zbrojnie na garnizon 
pruski w stolicy Kociewia. Wpływ 
Stefańskiego na te wydarzenia był
by zapewne jeszcze większy, gdyby 
wówczas nie odsiadywał kary w 
wiezieniu pruskim. 

W trudnym okresie rozbiorów 
Stefański zasłużył sie dla polskiej 
książki. Udało się odszukać z tego 
okresu jego działalności (1839—1851) 
287 druków, których był dawcą lub 

które wyszły spod pras jego dru
karni. Wydał je w 211 tomach, w na
kładzie 1900—2000 arkuszy wydaw
niczych, nie wliczając w to czaso
pism. Były to publikacje różnote-
matyczne, w tym najwięcej (54 ty
tuły w 57 toniach) religijnych o 
wartościach moralnych. W latach 
1848—9 drukował dużo odezw, ma
nifestów itp. (a w ostatnich łatach 
wspomnianego okresu dzieła Joa
chima Lelewela). 

W roku 1853 Stefański opuścił 
na stale Poznań i przeniósł się na 
Pomorze. Zamieszkał najpierw w 
Gdańsku, potem w rejonie Świecia, 
a w 1866 roku w Bydgoszczy, skąd 
— korzystając z niedawno co uru
chomionej kolei żelaznej Bydgoszcz 
— Tczew — Gdańsk — urządzał 
wyjazdy do Gdańska i Elbląga, na 
Kociewie i Kaszuby, a także do To
runia i dalej do Kongresówki. Po
czątkowo zajmował się handlem 
zbożem i nasionami, a potem drze
wem. Równocześnie stopniowo na
wiązywał nowe znajomości i wra
cał do dawnej działalności konspi-
racyjno-rewolucyjnej. Przypuszcza 
się, że korespondował z antycarskim 
działaczem rewolucyjno-demokra-
tycznym, wydawcą „Demokraty Pol
skiego", Stanisławem Gabrielem 
Worcellem (1799—1857), a po jego 
śmierci z rosyjskim pisarzem rewo
lucyjnym, wydawcą „Kołokołu" 
(Dzwonu), Aleksandrem Hercenem 
(1812—1870). Był Stefański także 

W czerwcu 1918 roku Antoni Garnuszewski wrócił 
do kraju, w listopadzie, już w odrodzonej Polsce, zo
sta! powołany przez tworzące się Ministerstwo Ko
munikacji na stanowisko dyrektora służby ruchu 
Polskiej Żeglugi Państwowej na Wiśle. Jego zasługa 
było uruchomienie taboru pływającego, pozostawio
nego przez Niemców oraz organizowanie przewozów 
żywności do Polski drogą wodną, przez Gdańsk. 

Na prośbą kontradmirała Kazimierza Porębskiego 
20 marca 1920 roku Antoni Garnuszewski przeszedł 
do marynarki wojennej. Otrzymał stopień komandora 
i polecenie zorganizowania pierwszej w Polsce P a ń 
stwowej Szkoły Morskiej. Na jej siedzibę wybrał 
Tczew. Komandor inżynier Antoni Garnuszewski zo
stał mianowany dyrektorem szkoły. Najbliższym jego 
współpracownikiem i zarazem zastępcą, inspektorem 
i kierownikiem Wydziału Nawigacyjnego został kpt. 
żeglugi wielkiej Gustaw Kański. Kierownictwo Wy
działu Mechanicznego objął inż. Kazimierz Bielski —• 
były dyrektor techniczny stoczni w Petersburgu. Byli 
to wybitni fachowcy, którzy mieli za sobą lata pracy 
w służbie morskiej carskiej Rosji. Kierownikiem war
sztatów był mechanik okrętowy I klasy Tadeusz Ko-
kiński, ten sam, którzy wraz z Garnuszewskim i Gu
stawem Kańskim znalazł się w grupie uczniów are
sztowanych podczas rewolucyjnych wydarzeń na okrę
cie „Prut". Doborowy okazał się cały skład osobowy 
wykładowców szkoły, którymi byli: kpt. ż.w. Adolf 
Hryniewiecki, kpt. ż.w. Antoni Ledóchowski. kpt. 
ż.w. Stanisław Dłuski, inż. Józef Klejnot-Turski, 
Aleksander Maresz, J a n Roiński, Antoni Władyka, dr 
Aleksander Majewski, dr Florian Hłasko, inż. Wi
told Komocki, inż. Stefan Ancuta oraz oficerowie stat
ku szkolnego „Lwów" — kpt. ż.w. Tadeusz Ziółkow
ski, a po nim kpt. ż.w. Mamert Stankiewicz i kpt. 
ż.w. Konstanty Maciejewicz. Kadra naukowa pochodzi
ła z różnych ośrodków wiedzy i praktyki morskiej, 
w większości z rosyjskich, niemieckich i austriackich, 
co pozwoliło skorzystać z różnorodnych doświadczeń 
zagranicznych szkół morskich. 

Po egzaminach przyjęto pięćdziesięciu trzech ucz

niów, do których dołączyło dalszych dwudziestu dzie
więciu spośród ochotników wracających z frontu. 
Z osiemdziesięciu dwóch przyszłych "wilków mor
skich" czterdziestu dziewięciu przyjęto na Wydział 
Nawigacyjny, a trzydziestu trzech na Wydział Me
chaniczny. Naukę rozpoczęto 23 października 1920 ro-
ku, a uroczystość oficjalnego otwarcia szkoły łącznie 
z podniesieniem na maszt po raz pierwszy bandery 
Polskiej Marynarki Handlowej miała miejsce 8 grud
nia 1920 roku. W uroczystości tej wziął udział szef 
Departamentu dla Spraw Morskich — kontradmirał 
Kazimierz Porębski wraz z angielską misją morską w 
Polsce. Odtąd dzień 8 grudnia stał się świętem Szko
ły Morskiej. 

Do końca grudnia 1921 roku Państwowa Szkoła 
Morska podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych, 
a później podporządkowano ją Departamentowi Ma
rynarki Handlowej w Ministerstwie Przemysłu i Han
dlu. 

Antoni Garnuszewski włożył wiele wysiłku i wy
kazał niezmordowaną energię na stanowisku dyrek
tora szkoły. Początki jej były przecież trudne. Trzeba 
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współpracownikiem „Nadwiślani-
na", czasopisma zasłużonego dla 
polskości Pomorza, które ukazywało 
się w latach 1859—1866 w Chełm
nie. Za opublikowany w nim ar
tykuł (nr 105 z 14.9.1862 r.) pt. „Co 
począć (Z Kaszub w dzień św. Ber
narda)", wzywający Polaków do 
tworzenia funduszu narodowego ze 
składek społecznych, uznany przez 
władze pruskie, jako nawoływanie 
do rozpoczęcia nowego powstania, 
otrzymał wyrok dwóch lat więzie
nia, który odsiedział w twierdzy 
Wisioujście akurat w latach po
wstania styczniowego 1863—1864. 

Dnia 1 października 1862 roku, 
na krótko przed osadzeniem Ste
fańskiego w więzieniu, powstało w 
Piasecznie pod Gniewem Towarzy
stwo Rolnicze, jedno z pierwszych 
w naszym kraju, mające służyć po
trzebom społeczno-zawodowym i 
klasowo-politycznym włościaństwa 
polskiego. Prof. Andrzej Bukowski, 
znany autor wielu na ten temat 
opracowań naukowych, utrzymuje, 
że „inicjatorem, twórcą i następnie 
przywódcą tego ostatniego (towa
rzystwa — przyp. red.) był Juliusz 
Kraziewicz" („Kociewie", Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, nr 6, 1969, 
s. 127). Natomiast autor podpisują
cy się „Zet" w artykule pt. „Dźwi
gnie polskiego oporu", jaki ukazał 
się we „Wrocławskim Tygodniku 
Katolickim" (nr 16 918 z 18.04.1871, 
s. 3), napisał o Walentym Stefań

skim: „...W 1862 r. W Piasecznie 
pod Gniewem — na Pomorzu z je
go inicjatywy drobny dzierżcawca 
Julian Kraziewicz zakłada pierwsze 
w Polsce Towarzystwo Rolnicze 
złożone z chłopów". 

Stefański po opuszczeniu więzie
nia w końcu grudnia 1864 roku 
osiadł na stałe w Pelplinie, jednej 
z największych wsi Kociewia, li
czącej wówczas ponad 1500 miesz
kańców. Dzięki zlokalizowanej tu 
siedzibie ibiskupiej (1824), powstaniu 
Collegium Marianum (1865), księ
garni (1866), drukarni (1868) oraz 
ukazywaniu się od 1869 roku czaso
pisma .„Pielgrzym" miejscowość ta 
stała się najważniejszym w owym 
okresie ośrodkiem kulturalno-nau-
kowym Kociewia. Ale i tu, w no
wym miejscu zamieszkania, Stefań
ski nie zaznał spokoju. Śledziła go 
nie tylko policja pruska, ale prze
śladowała konserwatywna część spo
łeczeństwa, o czym tak pisał z go
ryczą: 

„Gdym dwa lata to więzieniu wy-
siedział i zaraz czwartego dnia na 
najbliższe posiedzenie Towarzystwa 
Rolniczego do Piaseczna się udał, 
spotkałem się tam z jednym szla
chcicem, który jako wysłaniec swe
go grona oświadczył, iż wszyscy o-
bywatele (szlachta) z Towarzystwa 
wystąpią, jeżeli ja do niego przy
jętym zostanę! Tym razem jednak 
(...) sztuka im się nie udała". 

Musiał więc walczyć ze szlachtą, 

która nie chciała zrezygnować ze 
swego przywódczego stanowiska w 
społeczeństwie ani utracić kontroli 
nad ruchem włościańskim, zrodzo
nym przecież z jego inicjatywy. 

Stefański ściśle współpracował z 
Kraziewiczem i 'był gorliwym człon
kiem piaseczańskiego Towarzystwa 
Rolniczego. Uczestniczył we wszy
stkich jego zebranich. W dniu 10 
października 1865 roku w trzecią 
rocznicę założenia Towarzystwa i 
w dniu otwarcia w Piasecznie wy
stawy rolniczej, przemawiając w 
imieniu tej organizacji, podziękował 
Kraziewiczowi i całemu zarządowi 
za starania i poświęcenie na rzecz 
jej rozwoju. Wyraził też radość, że 
Towarzystwo nie tyle dbało o do
chody, ile o budzenie wśród człon
ków uczuć braterstwa i jedności, 
oświecając umysły i serca włościan. 
Niejako: w odpowiedzi — zasługi 
Stefańskiego dla rozwoju Towarzy
stwa scharakteryzował wtedy go
spodarz z Janowa — Melchior Tol-
lik, wiceprezes zarządu. Kraziewicz 
i Stefański przychylnie ustosunko
wali się wówczas do wniosku chło
pa Jabłonki (z 1865 roku) o potrze
bie założenia polskiego towarzystwa 
ubezpieczeniowego „od ognia dobyt
ku ludzkiego". Na trzech kolejnych 
miesięcznych zebranich Stefański 
wygłaszał referat „o oświacie", dzię
ki któremu pod koniec 1866 roku 
większość członków tej organizacji 
znalazła się w Towarzystwie Nau-

było organizować wszystko od podstaw: opracować 
program nauki, przygotować podręczniki, stworzyć 
warsztaty szkolne, zakupić statek żaglowy niezbęd
ny do szkolenia praktycznego. Z pionierską energią 
udało się już w 1920 roku zakupić w Holandii żaglo
wiec — trzymasztową fregatę, której nadano imię 
„Lwów". 

Pierwszą podróż odbył „Lwów" w 1921 roku po 
Morzu Bałtyckim. W 1923 roku udało się przygoto
wać i urzeczywistnić podróż do Brazylii. „Lwów" 
jako pierwszy polski statek przepłynął równik. Był 
to symboliczny moment, zapowiedź rozwoju polskiej 
floty handlowej, która w przyszłości miała się po
jawić na wszystkich morzach i oceanach świata. Za 
zasługi związane z zorganizowaniem tej wyprawy 
Antoni Garnuszewski otrzymał na mocy Dekretu Pre
zydenta Rzeczpospolitej z dnia 2 maja 1924 roku 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

W 1923 roku Państwową Szkołę Morską opuścili 
pierwsi absolwenci: 16 nawigatorów i 14 mechani
ków. Była to wielka chwila zarówno dla dyrektora, 
jak i dla wykładowców. Ale niestety tylko garstka 
z nich znalazła zatrudnienie i to na statkach obcej 
bandery, gdyż flota polska właściwie jeszcze nie 

istniała. Sytuacja taka utrzymywała się przez kilka 
następnych lat i wpływała deprymująco zarówno na 
uczniów Państwowej Szkoły Morskiej, jak i na wy
kładowców. Wielkie znaczenie dla Szkoły Morskiej 
oraz polskiej floty handlowej miał fakt zakupienia 
we Francji w 1926 roku, dzięki staraniom ministra 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, pięciu pełnomorskich 
statków towarowych tzw. „francuzów". W miarę 
wzrostu tonażu polskiej floty handlowej absolwenci 
Państwowej Szkoły Morskiej zaczynali być poszuki
waną i cenioną kadrą, zwłaszcza dzięki temu, że na 
ogół reprezentowali wysoki poziom wykształcenia. 

Antoni Garnuszewski organizował także w latach 
1922—1929 kursy dla rybaków morskich, dla szy
prów i maszynistów okrętowych. W 1926 roku na 
życzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego zorganizował Szkołę Rzemieślniczo-
-Przemysłową, kształcącą ślusarzy i stolarzy. Szkoła 
ta istnieje do dziś jako Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 1 w Tczewie. 

Dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej komandor 
inż. Antoni Garnuszewski był jednocześnie wyładow-
cą teorii i budowy okrętu oraz autorem wydanych 
w Tczewie podręczników pt. „Budowa okrętu" i „Te
oria okrętu". 

Przykry incydent dotyczący jego rezygnacji ze sta
nowiska dyrektora szkoły był bardzo żywo komen
towany w latach trzydziestych. Antoni Garnuszewski 
odszedł z tego stanowiska na własną prośbę, która 
została przyjęta przez ówczesnego ministra przemy
słu i handlu — Eugeniusza Kwiatkowskiego w dniu 
24 sierpnia 1929 roku. Przyczyną rezygnacji było żą
danie redaktora naczelnego pisma „Polska Zbrojna", 
aby uczniowie należący do szkolnej organizacji fa
szystowskiej byli szczególnie popierani przez dyrekcję 
i wykładowców m.in. mieli otrzymywać dyplomy 
ukończenia szkoły bez względu na wyniki w nauce. 
Antoni Garnuszewski stał na stanowisku, że wszy
scy uczniowie powinni 'być traktowani jednakowo 
i nie wyraził zgody na żadne ustępstwa, po czym 
zwolnił się z obowiązków dyrektora. 
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szkody, że chcąc przyjść do celu 
trzeba był wszystkie przygotowania 
robić częścią, bezimiennie, częścią 
pod obcym nazwiskiem, tak samo 
gdym Spółkę Pożyczkową urządzał. 
Nie mogąc tym pracom przeszko
dzić inaczej, okoliczna szlachta 
objeżdżała sąsiednich włościan i du
chowieństwo, odradzała im wstą
pienie do Towarzystwa pelplińskie-
go, by zaś zwichnąć Spółkę Pożycz
kową, drugą Spółkę, tzw. powiato
wą starogardzką, jako kontrabate-
rię w Pelplinie osadzoną." 

A w innym miejscu wręcz z go
ryczą dodaje: 

„Prześladowanie szlachty, czy w 
sprawie pospolitej czy prywatnej, 
czy na polu towarzystw czy piś
miennictwa, handlu czy innego o-
sobistego przedsiębiorstwa, gdzie 
bądź na każdym kroku mnie ści
gało". 

Tak wyglądały przejawy walki 
klasowej na wsi kociewskiej, której 
poważnym zarzewiem był właśnie 
Stefański. Mimo to Towarzystwo 
pelplińskie szybko umacniało się i 
rozrastało. Po roku istnienia liczyło 
już około stu osób, w tym w więk
szości „bez majątku, znaczenia i 
sławy". Przy kółku Stefański zało
żył wspomnianą spółkę pożyczkową 
i konsumpcyjną oraz bibliotekę. 
Chciał założyć też przędzalnię, by 
zaopatrzyć rynek w tanie produkty 
tkackie, do których pod dostatkiem 

było surowca oraz zapewnić pracą 
bezrobotnym. 

Stefański na przełomie lat 1869— 
—1870 zaczął wycofywać się z 
aktywnej działalności. Przejawiał 
skłonność natury ludzkiej. Zajął 
się pisaniem dzieła filozoficzno-re-
ligijnego, ostatniego testamentu, 
wskazującego drogę do szczęścia 
ludzkości. Pracom tym nadał tytu
ły: „Szlachecka Rzeczpospolita a ha
sło nasze" i „Szkoła o Królestwie 
Bożym". 

Schorowany, wyczerpany usta
wicznymi śledztwami, więzieniem i 
trudami licznych podróży i innymi 
przeciwnościami, samotny i zapo
mniany, zmarł 30 czerwca 1877 ro
ku. Został pochowany na cmenta
rzu przy kościele parafialnym w 
Pelplinie, w nieustalonym dotąd 
miejscu. Dom, który posiadał i w 
którym mieszkał, został w 1985 ro
ku upamiętniony okolicznościową 
tablicą. 

Chciałoby się zakończyć słowami 
z „Krakowiaków i Górali" powtó
rzonymi przez Krzysztofa Mrongo-
wiusza: 

Niemądry, kto wśród drogi 
Z przestrachu traci męstwo: 
Im sroższe ciernie, głogi, 
Tym milsze jest zwycięstwo!. 

Józef Milewski 

Z Tczewa, gdzie mieszkał przy ulicy Sambora, w 
sierpniu 1929 roku Antoni Garnuszewski przeniósł się 
z rodziną do Gdyni. 

O zasługach, jakie włożył w organizowanie i kie
rowanie Państwową Szkolą Morską w Tczewie świad
czy m.in. list ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego w 
którym czytamy: „Przenosząc Pana na Pańską prośbę 
do Urzędu Morskiego w Gdyni, wyrażam Panu moje 
podziękowanie i uznanie za Pańską działalność na 
stanowisku Dyrektora Szkoły Morskiej w Tczewie. 
Był Pan jej organizatorem i długoletnim kierowni
kiem. Rezultaty Pańskiej pracy były wybitnie dodat-
tnie, o czym świadczy fakt, że wychowani przez Pana 
pierwsi polscy oficerowie marynarki handlowej mo
gli już w krótkim czasie objąć kierownicze stanowi
ska na polskich statkach handlowych i że wycho-
wankowie ci cieszą się jak najlepszą opinią miaro
dajnych czynników w kraju i za granicą". 

W Urzędzie Morskim w Gdyni pracował Antoni 
Garnuszewski do 1939 roku na stanowisku naczelni
ka wydziału administracji morskiej i zastępcy dy
rektora. Organizował państwowy aparat bezpieczeń
stwa żeglugi oraz przez wiele lat pełnił funkcję prze
wodniczącego Komisji Dyplomowej Oficerów Mary
narki Handlowej. W 1938 roku został odznaczony Zło-
tym Krzyżem Zasługi. 

Po napaści hitlerowskiej na Polskę Antoni Garnu
szewski został przymuszowo wysiedlony do miejsco
wości Kluczkowice koło Puław, gdzie pracował jako 
rachmistrz w miejscowym tartaku. Jego żona Kazi
miera z domu Łapa padła ofiarą okupacji hitlerow
skiej; została zamordowana 10 sierpnia 1941 roku w 
miejscowości Sonnestein pod Dreznem. Z początkiem 
września 1943 roku Antoni Garnuszewski został prze
siedlony do Warszawy. Pracował tam jako technik 
w fabryce P. K. Szpotański. W 1944 roku brał udział 
w powstaniu warszawskim, a po jego upadku do
stał' się do obozu w Pruszkowie, skąd wywieziono 
go do Jędrzejowa koło Kielc. Z Jędrzejowa został 
przydzielony do Wsi Cierni, gdzie pracował u mało
rolnego chłopa do stycznia 1945 roku t j . do wyzwo

lenia. Jeszcze w styczniu dotarł do Sandomierza, 
a następnie do Lublina, gdzie z polecenia posła Kra
jowej Bady Narodowej Szymona Żołny zorganizował 
operacyjną Grupę Morską. Do Gdańska przybył 4 
kwietnia 1945 roku i wkrótce z o s t a ł powołany na 
stanowisko naczelnika Wydziału Żeglugi organizują
cego się Głównego Urzędu Morskiego. Na stanowisku 
tym pracował do 1 sierpnia 1947 roku, pełniąc jed
nocześnie obowiązki przewodniczącego komisji odbio
ru statków poniemieckich przyznanych Polsce, a prze
kazanych przez ZSRR. 

Od 1 sierpnia 1947 roku do 1 lutego 1949 roku tj. 
do dnia przeniesienia w stan spoczynku był dyrekto
rem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Nie za
przestał jednak pracy w resorcie żeglugi. Z dniem 
przejścia w stan spoczynku podjął pracę w Głównym 
Urzędzie Morskim, jako kontraktowy starszy inspek
tor okrętowy w Oddziale Inspekcji Okrętowej Wy
działu Żeglugi. Pracę tę wykonywał do 1 lipca 1958 
roku, kiedy ze względu na stan zdrowia przeszedł na 
emeryturę, kontynuując jednak wykładanie teorii 
okrętu w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, jako 
wykładowca dochodzący, z ograniczoną ilością go
dzin wykładowych. Zajęcia ze studentami prowadził 
do chwili zgonu, który nastąpił 17 sierpnia 1964 roku 
w Gdyni. 

Za swoją działalność powojenną Antoni Garnu
szewski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1946 r.), Medalem 10-leia Polski Ludowej (1955 r.), 
Złota Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza" (1956 
r.). Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Pol
ski (1957 r.), Złotą Odznaką „Zasłużonego Nauczyciela 
PRL" (1963 r.). 

Swoją postawą, pracą i działalnością Antoni Gar
nuszewski zasłużył sobie na pamięć. W ubiegłym ro
ku, upłynęła setna rocznica jego urodzin. Współcze
śnie jego imieniem nazwano osiedle mieszkaniowe 
Śródmieście II w Tczewie oraz arktyczny statek ba
dawczy Polskiej Akademii Nauk. 

Kazimierz Ickiewicz 
Rep. fot. S. Zaczyński 
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kowej Pomocy, działającym na 
rzecz zdolnej, a nie zamożnej mło
dzieży. W listopadzie 1865 roku W. 
Stefański i M. Tollik poparli wnio
sek Kraziewicza w sprawie roz
drobnienia dużych kółek rolniczych 
na mniejsze, położone bliżej miejsc 
pracy ich członków. Też za radą 
Stefańskiego postanowiono w 1868 
roku wpisać Spółkę Pożyczkową po
wołaną przy Towarzystwie Rolni
czym do ksiąg handlowych, dzięki 
czemu od n a s t ę p n e g o roku figu
rowała ona już jako „spółka za
pisana". 

Dnia 8 maja 1866 roku z inicja
tywy Stefańskiego — przy udziale 
Kraziewicza — powstało „ludowe" 
Towarzystwo Rolnicze w Pelplinie. 
Na zebranie organizacyjne przyby
ło dwadzieścia osób. Przemówił do 
nich Kraziewicz, nadmieniając m.in., 
że „polityka jest zupełnie z zakre
su towarzystw rolniczych wyłączo
na", choć obecni na zebraniu przed
stawiciele władz pruskich, w tym 
żandarm i jego pomocnik, byli in
nego zdania, twierdząc, że powsta
ją one „ażeby rozwijać polskość 
przeciwko niemczyźnie". Oto, co na 
ten temat napisał Stefański w 
książce pt. „Szlachecka Rzeczpo
spolita a hasło nasze", wydanej w 
Dreźnie w 1869 roku: 

...„Gdym to miejscu, w Pelplinie, 
Towarzystwo Rolnicze zakładał, sta
wiano ze strony szlachty takie prze-



Z naczelnikiem miasta i gminy Nowe 
HENRYKIEM FAFIŃSKIM 
rozmawia Józef Ziółkowski 

N O W E — miasteczko liczące 6,2 tysięcy miesz
kańców, leżące na krańcu województwa bydgoskiego, 
na lewym wysokim brzegu ujścia rzeki Mątawy do 
Wisły. Przez Nowe biegnie główny szlak drogowy 
Gdańsk — Łódź. W gminie o powierzchni 111 km 2 

istnieje 10 sołectw, a liczba jej ludności sięga 11,1 ty
sięcy. 

— Proponują rozpocząć naszą rozmowę od sprawy 
najistotniejszej, a wiec od rozwoju budownictwa. Z 
liczby mieszkańców Nowego, żyjących w poszczegól
nych dekadach minionych lat, można się zorientować, 
że dynamika przyrostu ludności jest niewielka. Działa
nia wojenne zniszczyły tylko 20 procent istniejącej 
zabudowy. To nie tak wiele. Zatem można sądzić, że 
macie chyba kłopoty z utrzymaniem starej substancji 
mieszkaniowej. 

— Tak. Stan techniczny wielu domów jest fatalny. 
Z 60 budynków w centrum miasta 20 przeznaczonych 
jest do remontu i tyleż samo do rozbiórki. W zasadzie 
budownictwo w naszym miasteczku miało dwie fazy 
rozwoju. Pierwsza w latach 1965—70, kiedy powstało 
Osiedle 700-lecia i druga w okresie lat 1978—80, gdy 
zbudowano Osiedle .Nadwiślańskie I. Z tego wynika, 
że w ciągu ostatnich lat nie zbudowaliśmy żadnego 
domu w ramach budownictwa państwowego. Dopie
ro ten rok stał się przełomowy i rozpoczynamy w 
nim realizację budownictwa spółdzielczego i komunal
nego na terenie -Osiedla Nadwiślańskiego II. To się 
liczy. 

— Rzeczywiście, wspomniany fakt może cieszyć, ale 
obawiam się, że z panoramy tego urokliwego mia
steczka zginą budynki tworzące jego swoisty klimat 
architektoniczny. 

— Nie, nie! Tak się nie będzie działo. Posiadamy 
opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków 
w Bydgoszczy, studium konserwatorskie starego mia
sta i właściwie można by się zabrać za jego realiza
cje.. Cała sprawa rozbija się o to, że nie mamy mie
szkań rotacyjnych, koniecznych przy prowadzeniu re-

I montów kapitalnych. W planie do 1990 roku uwzględ
niono czterdzieści mieszkań z budownictwa komunal
nego, w tym dziesięć rotacyjnych. 

— To wszystko brzmi bardzo obiecująco. Jednak 
żeby remontować trzeba mieć — mówiąc fachowo — 

I moce wykonawcze. Czy takowe ma pan w zasiegu-
ręki? 

— Tworzymy je, powołując w Nowem oddział 
Spółdzielni Budowlanej z -Grudziądza lub też zakładu, 
wchodzącego w skład Kombinatu Budowlanego Byd-
goszcz — „Wschód". Ponieważ na terenie miasteczka 
istnieją także budynki niskie, część prac remonto-
wych będzie mogła wykonywać grupa budowlana 
z Rolniczej 'Spółdzielni Produkcyjnej w Wielkim Ko-
mórsku. 

— Nowe nie jest chyba wyjątkiem. Jak w całym 
kraju, lak i tu istnieje zapewne głód mieszkaniowy... 

— O tak. Część społeczeństwa ze względu na wa
runki materialne, nie jest w stanie budować wła-
snych domów. Oddanie im w użytkowanie wspom-
nianych trzydziestu mieszkań złagodzi trudną sytua
cję, ale jej nie poprawi. Z naszych szacunków wyni
ka, że potrzeba miastu około dwustu mieszkań, by 

I wszystkich zadowolić. Zawarliśmy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową porozumienie, w myśl którego ma ona 

wybudować do 1990 roku trzysta dziesięć mieszkań. 
W każdym, oddanym przez spółdzielnię, domu bę
dzie kilka mieszkań komunalnych. 

— Panie naczelniku, wiem, że w tym bądź co bądź 
małym mieście istnieje kilka sporych zakładów pra
cy, głównie stolarskich. 

— Jest ich pięć, na czele z zakładem Pomorskich 
Fabryk Mebli, zatrudniającym około 1.100 pracowni
ków. Kolejne to: Meblarska -Spółdzielnia Pracy, Za
kłady Wikliniarskie, Zakłady Przemysłu Drzewnego. 
Na terenie gminy działa siedemnaście warsztatów 
stolarskich rzemieślniczych kultywujących stare t ra
dycje meblarskie. Poza tym około 200 osób jest za
trudnionych w zakładach pracy pobliskiego Grudzią
dza. Dotyczy to zawodów budowlanych, metalowych... 

— Wróćmy jednak do problemu „przesycenia" mia
sta zakładami stolarskimi. Wiadomo, że „leci" w nich 
określona produkcja, a zatem czy nie macie proble
mów ze zbytem mebli? 

-— Nie, nie napotykamy na takie trudności. Ten 
towar robimy dobrze przez wiele dziesiątków lat, 
więc mamy wiernych klientów w całej Polsce, a na
wet poza jej granicami. Są natomiast kłopoty z ma
teriałami do produkcji mebli, lakierami, obiciami itp. 

— Oprócz giganta — produkcji mebli, jakim są 
Pomorskie Fabryki Mebli, istnieją drobne warsztaty. 
Z któregoś z nich, może już nie istniejącego, pocho
dzi stół przy którym rozmawiamy oraz fotele z her
bami Nowego, stanowiące wyposażenie pańskiego ga
binetu. 

— Tak, to tylko sprawnym rękom rzemieślnika 
należy zawdzięczać istnienie tych mebli, ale pan za
pewne chce poznać kilka nazwisk naszych stolarzy. 
Do zakładów z tradycjami należy zaliczyć zakład mi
strza Konrada Zielińskiego z ulicy Nowej, czy też 
zakład p.p Łepków, położony przy ulicy Podgórnej. 
Jest tych rzemieślników znacznie więcej. Dawne tra
dycje w naszym mieście utrwalają się. W 1970 roku 
było tylko jedenaście warsztatów, dzisiaj jest ich 
znacznie więcej. Szkoda jednak, że nie -ostały się t ra
dycje sztukaterskie. Może ze względu na panującą 
od wielu lat modę czy zapotrzebowanie na meble 
proste. Jedynym człowiekiem, który para się rzeźbą 
w drewnie, zdobieniem mebli jest pan Bojanowski. 
Myślę, że i wyroby z Zakładu Wikliniarskiego, te uro
cze meble koszykowe, też są świadectwem rękodziel
nictwa. W tych artystycznych mebelkach są rozko
chani Duńczycy, Belgowie, Czesi. Jednak coraz trud
niej pozyskiwać materiał do wyplatania tych wikli
nowych cacek. 

— A sprawy codzienne miasta? Co z inwestycja
mi, które po realizacji ułatwią życie mieszkańcom? 

— Do 1G90 roku nie planujemy żadnych nowych 
prac, poza tymi, które już realizujemy. Musimy bo
wiem zakończyć budowę warsztatów szkolnych dla 
Zespołu Szkół Zawodowych. Obecnie uczniowie uczą 
się zawodu w starych, ciasnych pomieszczeniach war
sztatów rzemieślniczych. A przecież trzeba tym mło
dym ludziom pokazać nowoczesną technikę obróbki 
drewna. Rozbudowują się też pomieszczenia Zakła
dów Elektronicznych .Spółdzielni Inwalidów. Powsta
ną hale produkcyjne i internat dla inwalidów. Wspo
mniana spółdzielnia działa dosyć prężnie, stąd na 
terenie naszej gminy nie ma kłopotów z zatrudnie
niem ludzi niepełnosprawnych. Zakład ten otwiera 
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— Od najistotniejszej sprawy — ochrony środowi
ska. Bowiem sami tu, w Nowem, jesteśmy trucicie-
lamy Wisły. Następnie należałoby zabezpieczyć skar
pę wiślaną, która powoli się osuwa. Poza tym miastu 
jest potrzebna centralna kotłownia. Wiem, że są to 
zaległości trudne do odrobienia, ale one będą stano
wiły o przyszłości miasta i gminy. Zresztą... no cóż... 
to tylko marzenia, które pozwalają na puszczenie 
wodzy fantazji. 

—• Dziękuję za rozmowę. 

Fot. K. Jabłoński 

O tej porze miasteczko jest senne, na ten spokój 
wpływają trzy godziny przerwy obiadowej w handlu. 
Trochę zmęczony całodziennym pobytem i zwiedza
niem Pomorskich Fabryk Mebli (reportaż w następ
nym numerze), spaceruję wąskimi uliczkami, by 
wchłonąć ich ciszę. 

W oknie małej kamieniczki twarz babci przylgnęła 
do szyby, patrzy jakby pytając, czego szukam. 

Rynek. Czworobok budynków. W jednym z nich 
restauracja „Pod Orłem" i hotel, następnie księgar
nia i spory dom handlowy, dalej pracownia fotogra
ficzna „Foto Bajka". Od tego placu wiedzie wąska 
uliczka w dół, na końcu której stoi pozostałość zamku 
krzyżackiego. Osobliwa to budowla, — jak powie
dział mi naczelnik — użytkowana była dotychczas 
w różny sposób, mieścił się w niej magazyn owoców, 
straż pożarna; teraz jest remontowana i adoptowana 
na Miejski Dom Kultury. 

Klucząc, idę dalej, na krawędź wiślanej skarpy. 
Chroni ją gruby, spękany mur, z trudem, jakby re
sztkami sił, powstrzymując napór stuleci. W dole, 
jakby nigdy nic, płynie spokojnie Wisła. 

Józef M. Ziółkowski 

też filie na terenie województwa gdańskiego. Me
blarska Spółdzielnia Pracy, mająca najgorsze warunki 
lokalowe, podjęła zadania inwestycyjne, polegające 
na modernizacji hal produkcyjnych i magazynów. 
Zakład ten ma się rozbudować i unowocześnić. Na 
terenie gminy uzgodniliśmy z mieszkańcami czyn spo
łeczny, wspierający prace przy wodociągu wiejskim 
w miejscowościach Milewko i Rychłowa. W zanadrzu 
mamy poważne zadanie, jest nim rozbudowa Rejono
wej Przychodni Lekarskiej w Nowem i Szkoły Pod
stawowej w Rychłowie. Staramy się, aby ostatnie 
dwa zadania rozpocząć jeszcze w tej pięciolatce. 

— Wspomniał pan o służbie zdrowia, a właściwie 
o jej warunkach lokalowych... 

— Nasza przychodnia jest za mała i nie zabezpie
cza w pełni potrzeb miasta i gminy. Na wszelkie 
badania laboratoryjne, prześwietlenia, chorzy muszą 
jeździć do Świecia, odległego o 40 km. Nie mamy 
też mieszkań dla lekarzy. W zasadzie wszyscy spe
cjaliści przychodni, to pracownicy dojezdni, poza 
tym pracują w trudnych warunkach. Brak pomie
szczeń sprawia, że często zarówno lekarze jak i pa -
cjenci czekają na wolny gabinet. Nie ma też odpo
wiedniego zaplecza technicznego dla lekarzy. Ponad
to jest luka w opiece medycznej, ponieważ przychod
nia kończy pracę o godzinie piętnastej, natomiast po
gotowie ze Świecia przyjeżdża no nocny dyżur o go
dzinie 19. 

— Może jeszcze parę słów o szkolnictwie. Na tere
nie Nowego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące. 
A jak z innymi szkołami średnimi, podstawowymi? 

— Do średnich szkół zawodowych o innym profilu 
nasza młodzież musi dojeżdżać do Bydgoszczy, Gru
dziądza... Natomiast szkolnictwo podstawowe, poza 
wyjątkami w niektórych wsiach gminy, jest w do
brej sytuacji. Szkoda, że reforma szkolnictwa zlikwi
dowała szereg szkół wiejskich. Obecnie uczniów, po
cząwszy od 5 klasy, musimy zwozić z terenu gminy 
do miasta. Dobrą bazę szkolną mają wsie Mały Ko
mórsk i Tryl. Są tam nowe szkoły, natomiast bardzo 
trudna sytuacja wytworzyła się w Rychławej gdzie 
budynek szkolny jest stanowczo za mały. 

— Prawie cały czas mówimy o mieście, a przecież 
jest pan wodarzem całej gminy, topograficznie leżą
cej na krańcu województwa, skąd daleko do więk
szych miast. 

— Naszą gminę trzeba podzielić na część typowo 
rolniczą i tę, gdzie rolnictwo powoli zanika. Sołectwo 
Gajewo, Osiny, Zdrojewo wymierają. Przyczyną tego 
są grunty orne, nie zapewniające gospodarstwom do
chodowości. Warunki agrarne nie sprzyjają mecha
nizacji, dlatego młodzież tam nie chce pozostawać 
w rolnictwie. Ludność z tych wsi dojeżdża do pracy 
w Nowem, Grudziądzu. Sołectwa typowo rolnicze to: 
Tryl, Mątawy, Bochlin, Rychława. Średni areał go
spodarstwa w gminie wynosi 6,4 ha. Dodam, że z 737 
gospodarstw aż 241 nie przekracza powierzchni 2 ha. 
Natomiast dużych gospodarstw jest tylko 159. 

— Nowe, mimo że jest niewielkim miasteczkiem, 
uchodzi za prężny ośrodek handlowy. 

— Na terenie miasteczka działa kilku gestorów han
dlowych, m.in. PSS „Społem", Gminna Spółdzielnia 
oraz handel państwowy takich firm jak: „Arpis", 
„Oter" i „Domar". Istnieje więc różnorodność branż 
i oferowanych towarów. Gdyby nie „pomoc sąsiedz
ka" przyjeżdżających do nas na zakupy, handel miał
by kłopoty ze zbytem niektórych artykułów. 

— Co daje miastu Wisła? 

— W tej chwili chyba nic, poza widokiem ze skar
py na dolinę tej rzeki. Marny kilku rybaków z byd
goskiej spółdzielni, którzy na Wiśle odławiają ryby. 
Jednak warunki ich pracy są trudne. Poza tym ze 
względu na zanieczyszczenie wody rybostan ciągle 
maleje. Jeszcze w okresie powojennym Wisła służyła 
jako droga transportowa. Sprowadzano nią do nas 
materiały budowlane, a wywoziło meble, zboże. W 
tej chwili transport rzeczny nie istnieje. 

— Urzęduje pan w określonych warunkach ekono
micznych, prawnych, nie pozwalających na pełna, rea
lizację zamierzeń, ale... gdyby oto ktoś nagle zechciał 
spełnić pańskie życzenia? Od czego należałoby za
cząć? 



OLGIERD KOSTROWICKI 

Przeszłość Borzechowa — podkreślają archeolodzy 
— gubi się w mrokach dziejów, sięgając wczesnego 
okresu epoki żelaza, czasów, kiedy miejscowość ta 
zamieszkiwała ludność prasłowiańska kultury wschod-
niopomorskiej, grzebiąca prochy swych zmarłych w 
popielnicach, ustawianych w obudowie z płyt kamien
nych, czyli tzw. grobach skrzynkowych. W początkach 
naszej ery świadectwem osadnictwa tej miejscowości 
było cmentarzysko z kręgami kamiennymi które w 
XIX wieku zlikwidowali sami borzechowianie. W 
pierwszych latach XIV stulecia dostała się ziemia bo-
rzechowska z Borzechowem i Zblewem — nadana 
przez Wacława II i Wacława III — w ręce Krzyża
ków. „Od tego czasu — czytam w syntetycznym 
przewodniku Franciszka Mamuszki „Pomorze Gdań
skie. Panorama turystyczna" — podlegała komturo-
wi grudziądzkiemu, zaś po wyzwoleniu w 1466 roku 
tamtejszemu staroście polskiemu. Dopiero w roku 
1581 utworzono w Borzechowie starostwo niegrodo-
we. Należało do niego kilka wsi i folwark. Rezy
dencja starostów, względnie zastępujących ich pod-
starościach, czyli ekonomów, mieściła się na wyspie, 
położonej pośród Jeziora Wielkiego Borzechowskiego 
w zameczku (...) Wznieśli go krzyżacy zapewne w 
początkach XIV wieku, a rozebrali Prusacy po roz
biorach Polski dla uzyskania budulca. Pierwszym 
starostą borzechowskim był Tiedeman Giese (1581— 
—82), w połowie XVII w. wojewoda malborski Jakub 
Wejher, później, od 1688—1770 ród Potulickich, ostat
nim Jakub Przebendowski (1770—72) z podstarościm 
Łukaszem Podajskim, który w 19.X.1772 uznał prze
kazać majętność komisarzom pruskim". 

Po 148 latach zaboru wróciła Polska. Potem przy
szła wojna. 

Od września do listopada 1939 roku w borzechow-
skiej szkole, położonej w centrum wsi, zamieszkiwało 
150 junaków Służby Pracy Rzeszy (Arbeitsdienst), 
którzy przekształcili ją w ośrodek eksterminacji miej
scowych Polaków. Tam więziono i torturowano miesz
kańców wsi, a później w porozumieniu z miejscowym 
Selbstscbutzem i posterunkiem żandarmerii w Zble
wie — rozstrzeliwano. Hitlerowski nauczyciel bił dzie
ci za polską mowę, a po lekcjach zamykał je na 
strychu. W akcji germanizacyjnej pomagały nauczy
cielowi członkinie Związku Dziewcząt Niemieckich 
(BDM). Po wyzwoleniu przed szkołą przy ulicy Wcza
sowej stanął obelisk, upamiętniający śmierć polskiego 
nauczyciela Leona Wieczorka, który zginął zamordo
wany w październiku 1939 roku w Lesie Szpęgawskim. 

Czy wieś, która ma taką historię może być miej
scowością nieważną? 

Cóż z tego, że to ni wieś, ni miasteczko, z kilkoma 
uliczkami na krzyż. Z pocztą, dwoma spożywczymi 
sklepikami. I drewnianą strażacką remizą? Czy znaj
dujące się obecnie w Borzechowie tylko trzy XIX-
-wieczne zabytki, pomniejszają znaczenie tej miejsco
wości? 

Wybrałem się więc do Borzechowa, aby poznać tę 
okolicę, pooddychać świeżym, mroźnym powietrzem 
i porozmawiać z mieszkańcami tej wioski. Poznać też 
ich kłopoty, powodzenia i marzenia. 

Na te tematy — i nie tylko — dyskutowała Re
nata Kaszubowska — przedstawiciel Urzędu Gminy w 
Zblewie, a także Stanisław Knuth — dyrektor miej
scowej szkoły podstawowej, Roman Prabucki — były 
dyrektor szkoły i aktualny sekretarz POP oraz ko
mendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzechowie 
— Stanisław Wierzba w jednym z pokojów w miesz
kaniu okazałej willi szefa borzechowskiego pożarni
ctwa. . _ 

Refleksja pierwsza: CO Z TURYSTYKĄ? 

Borzechowo, to bardzo stara, o charakterze letni
skowym, sołecka wieś kociewska, położona na po
łudniowy zachód od Starogardu Gdańskiego wśród 
wzniesień morenowych, nad malowniczymi jeziorami: 
Małym i Wielkim Borzechowskim, opodal Borów Tu
cholskich i znanej ze spływów kajakowych rzeki 
Wdy. Zamieszkuje ją 833 obywateli, z których więk
szość zajmuje się rolnictwem w Zespołowej Oborze 
Bydła Mlecznego, w zlewni mleka, wielu prowadząc 
gospodarstwa indywidualne. Część mieszkańców (91 
osób) znajduje zatrudnienie w niedawno uruchomio
nej firmie polonijnej — Zakładzie Produkcji Drzew
nej „Bumet", czy też w przedsiębiorstwach i zakła
dach Czarnej Wody, Zblewa, Starogardu Gd. i gdań
skich stoczniach. 

Turystyka w Borzechowie istnieje. I nie tylko w 
oparciu o ośrodki wypoczynkowe starogardzkich 
przedsiębiorstw: Starogardzkich Zakładów Farmaceu
tycznych „Polfa", Nadbałtyckich Zakładów Przemysłu 
Skórzanego „Neptun", Państwowego Ośrodka Maszy
nowego, Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicz
nej Obsługi Rolnictwa „Eltor" oraz Zakładu Doskona
lenia Zawodowego w Gdańsku-Wrzeszezu. Trzeba 
przyznać — turyści i wczasowicze „pchają się" — 
z Łodzi, Poznania, Wrocławia, Warszawy i nie tylko, 
okupując dwa pola biwakowe nad zachodnim brze
giem Jeziora Borzechowskiego Wielkiego i trzecie nad 
wschodnim brzegiem Jeziora Niedackego. Powodze
niem cieszy się też stanica wodna na brzegu jeziora 
Małego Borzechowskiego. To prawda, a jest to nie 
tylko moje osobiste stwierdzenie, że urokliwe poło
żenie Borzechowa nad jeziorami, w pobliżu lasów 
może zachwycić nawet bardzo wybrednego turystę. 
Poza tym przyciągają latem dobre warunki plażowe 
i strzeżone kąpieliska, a jesienią lasy bogate w grzy
by. Zimą zaś zachęcają świetne warunki dla narciar
stwa nizinnego, a gdy „dopiszą" mrozy, na zamarznię
tych taflach jezior przyjemność znajdą także zwolen
nicy sportu łyżwiarskiego. Jest również co zwiedzać 
— starą chatę z narożnikowym podcieniem, gdzie 
obecnie mieści się biblioteka publiczna, neobarokowy 
kościół, a także zabytkowe budynki szkolne. Atrak
cji dodaje zachowany dawny układ przestrzenno-ur-
banistyczny wsi owalnicowej i otaczające ją cieka
wostki krajoznawcze. Wszystko dopełnia ważna spra
wa — możliwość łatwego uzyskania kwater prywat
nych, zarówno w samym Borzechowie, jak i w oko
licznych osiedlach — w nowym Borzechowie, Jezior-
niku, Twardym Dole i Wirtach. Kilka z nich za
sługuje na specjalną uwagę. 

Około 2 km na północny-wschód od Borzechowa 
rozciąga się rezerwat przyrody „Twardy Dół" z sza
cownymi drzewami. Pokaźnej wielkości dąb i buk 
mają po 230 lat, dwie guzowate sosny są młodsze... 
o wiek. 

Ciekawym obiektem przyrodniczym jest też Ogród 
Dendrologiczny w Wirtach, założony w latach 1871— 
—1901 przez Adama Puttricha, a wzbogacony w la
tach 1952—54 przez Józefa Pozorskiego o alpinarium. 
Obecnie ogród, o powierzchni 0,44 ha, należy do jed
nych z największych i najciekawszych w naszym 
kraju. Reprezentuje 250—300 gatunków form odmian 
drzew iglastych i liściastych z krajów Europy, Azji 
i Ameryki. Rośnie tam m.in. daglezja, żywotnik ol
brzymi (tuja), miłorząb japoński, tulipanowiec złoto-
brzegi, kilka odmian cyprysików. 

Warunki do poruszenia złotej żyły turystyki i re
kreacji są! Od czego zacząć, by z niej czerpać w 
pełni? Może od wybudowania okazałego, wystylizo
wanego z kociewska gościńca, karczmy czy zajazdu, 
łącznie z bazą noclegową i salkami do zorganizowa
nia spotkań, koncertów albo wystaw. Łatwiej wów-
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Borzechowo nie tylko robiło inscenizacje teatralne 
— wtrąca komendant Stanisław Wierzba — Rów
nież tańczyło i śpiewało. Jeśli wieczorem we wszy
stkich oknach szkoły przy Wczasowej paliło się świa
tło, a słychać tam było tupot i dźwięki muzyki, ozna
czało to, że odbywa się próba zespołu Prabuckiego, 
Tak, tak, to były czasy, kiedy w szkole nie tylko 
się uczono. 

A Roman Prabucki znowu otwiera księgę. 
— Byłem i chyba jestem nadal zakochany w tej ro

bocie, jak młodzik w pannie. Wystawialiśmy, graliś
my, śpiewaliśmy i jeździliśmy po wsiach, miastach. 
W latach 60-tych występowaliśmy mnóstwo razy. Na
grywano nas w PR i TV. 

— Śpiewano, tańczono także — dodaje Stanisław 
Wierzba — w remizie strażackiej, a reżyserował 
oczywiście Roman Prabucki. Dawaliśmy w latach 
60-tych też około 50 występów. A teraz?! A teraz 

'tylko dyskoteki, rozgrywki tenisa stołowego, gry sto
likowe. Od roku w Borzechowie nie pojawiło się kino 
objazdowe. 

Dzielnie spisuje się filia biblioteki publicznej, ma
jąca siedzibę w stylowej chacie kociewskiej. Nadal 
upowszechnia czytelnictwo, gromadzi literaturę re
gionalną, popularyzując historię Kociewia, jego tra
dycję i kulturę polską. Trzeba przyznać, że biblioteka 
wciąż ma wielu czytelników. I to cieszy. 

Drogę powrotną odbywam ze Stanisławem Wierzbą 
jego fiatem. W czasie jazdy jest trochę czasu, aby 
uzupełnić notatki. Gaworzymy więc o wszystkim. Zga
dzamy się, że biadolenia na anemiczną w stosunku do 
lat 50-tych i 60-tych kulturę borzechowską nic nie 
pomogą. Należy odrzucić stary, „wysłużony" już 
model działalności kulturalnej, oparty na niezmien
nym od lat schemacie, a nastawić się na rzeczywiste 
zainteresowania borzechowskiego środowiska, a także 
poszukać z tego otoczenia ludzi, którzy niezależnie od 
swego zawodu, znowu będą chcieli zabawić się w 
teatr, muzykowanie, śpiew. Może bardziej zaintere
suje ich fantastyka, czy zjawiska parapsychologii? 
Trudno dociec. 

Rozmawiam jeszcze o czynach społecznych, o sta
łej opiece młodzieży nad skwerami. Jest mowa o 
środkach, jakimi wieś dysponuje na cele socjalne 
i snujemy perspektywy na przyszłość, także o wy
glądzie przyszłego zajazdu. 

Olgierd Kostrowicki 

Chałupa zrębowa w Borzechowie z pełnym podcieniem szczytowym 
Fot. S. Zaczyński, 1938 

czas można by pożenić krajoznawstwo z kulturą. 
Miałyby tu rację bytu plenery malarskie, rzeźbiar
skie, czy też warsztaty teatralne. Nie tylko te regio
nalne, spod znaku gdańskiego WOK-u. To dopiero 
perspektywa ze sfery marzeń. 

Refleksja druga: PYTANIE O OŚWIATĘ I KULTURĘ 

Mgr Stefan Knuth jest optymistą. Nie ukrywa, że 
jako dyrektor szkoły musi mierzyć siły na zamiary, 
a zamiary ma spore, i to konieczne. Marzy mu się 
remont szkoły, większa ilość izb lekcyjnych, najle
piej klaso-gabinetów, a także pracownia do zajęć 
praktyczno-technicznych, sala gimnastyczna i sanita
riaty z ciepłą wodą. 

— Nawiązaliśmy kontakty z borzechowską filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie, tej w cha
cie kociewskiej, poza tym z komendantem OSP, ze 
świetlicą wiejską, z Klubem „Ruchu", z dyrektorem 
Stanisławem Plaskotą ze Zblewa — powiedział dy
rektor spokojnie, bez kompleksów — Przeto i pora
dzimy sobie... 

I trzeba tu wspomnieć, że Stefan Knuth ma w swoim 
ręku mocne atuty. Prawie wszyscy absolwenci szko
ły dostają się do szkól średnich, a uczniowie nadal 
zbierają laury w gminnych, miejskich i regionalnych 
konkursach wiedzy pożarniczej. Szkoła dorobiła "się 
już własnego gabinetu stomatologicznego, w którym 
przyjmuje raz w tygodniu autentyczny lekarz-sto-
matolog — Stanisław Plaskotą. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby lekarz ów nie dojeżdżał ze Zblewa 
i leczył ząbki borzechowskim wisusom społecznie. 
Bocznie przez dentystyczny fotel przewinęło się 400 
małych pacjentów. Wam, polscy lekarze, takiej po
stawy! W takiej sytuacji na usta samo się ciśnie ha
sło: „Uczyć się!" 

Gdyby zapytać borzechowian: „Co tam u was w 
kulturze?" — ten odpowie — „U nas kulturę „robią": 
klub „Rolnika", świetlica wiejska i remiza OSP, ale 
najlepiej porozmawiać na ten temat z Wierzbą i Pra
buckim". 

Roman Prabucki zostawił w szkole kawał własnego 
życia i zapisał jej kronikę działalnością swoich bez
powrotnych lat. Wydobywa z teczki wielki zeszyt 
z napisem „Lata 1946—1958". Można się z niego do
wiedzieć o 50 występach zespołu teatralnego, który w 
latach 60-tych z powodzeniem wystawiał „Wesele Fą-
sia", „Zagłobę", „Zaloty na kwaterze". Były udziały 
w festiwalach... itd., itd. 



ZAMIAST WSTĘPU 

Tradycje budownictwa obronnego 
na Kociewiu sięgają czasów wcze
snego średniowiecza, kiedy to na
stąpił poważny rozwój budownictwa 
grodowego. Budownictwo obronne 
tego okresu było reprezentowane 
przez grody — warownie, siedziby 
wielmożów, ośrodki administracyj
ne (kasztelanie) wreszcie rezyden
cje książęce (zamki). Obronność 
grodów poza warunkami naturalny
mi kształtowały umocnienia w po
staci wałów o konstrukcji ziemno-
-drewianej lub kamiennej oraz fosy. 

Upowszechnienie w XIV wieku 
techniki murowania, a zwłaszcza 
wypalania cegły spowodowało na 
Pomorzu Gdańskim, a więc i na 
Kociewiu, zasadniczy przewrót w 
dziedzinie budownictwa obronnego. 
Rolę dawnych grodów przejmowa
ły coraz częściej dwory obronne, 
zameczki lub okazałe, czasem 
wręcz potężne, zamki krzyżackie. 
Były to budowle mniej lub bar
dziej regularne o grubych ścia
nach, jedno- lub wieloskrzydłowe, 
włączone w obwód murów zamko
wych lub też ze wszystkich stron 
otoczone tymi murami i fosami. 
Obok założeń jedneczłonowych, wy
stępowały zespoły dwuczłonowe a 
nawet wieloczłonowe, o zróżnico
wanych pod względem funkcjonal
nym, przedzamczach. Spełniały cne 
ważna rolę w systemie obronnym 
Kociewia i Pomorza Gdańskiego. 

GRODZISKA 
Zachowało się ich około pięćdzie

siąt. W większości są to grodziska 
wyżynne, z VII—XIII wieku, naj
liczniej skupione na krawędzi do
liny Wisły od Tczewa aż do No
wego. Strzegły one Pomorza przed 
napadami Prusów zza Wisły oraz 
ochraniały szlak handlowy z Wiel
kopolski do Gdańska. Drugą silnie 
ufortyfikowaną linią była dolina 
Wierzycy: 'strzegło jej dziewięć 
grodów, ciągnących się od Starej 
Kiszewy aż po Gniew. Linia gro
dzisk ciągnęła się również wzdłuż 
Wietcisy — od Skrzydłówka do 
Skarszew, przez Paniną Górę, na 
której znajdował się gród Gnosna, 
najbardziej znane grodzisko na Ko
ciewiu . Między Skarszewami a 
Tczewem grodziska występują w 
Siwałce, Ciecholewach, Śliwinach, 
Waćmierku i Lubiszewie. Poza wy
mienionym obszarem spotykamy je 
rzadko i w rozproszeniu, na ogół 
nad jeziorami lub na wyspach, Wia

domo też, że nie wszystkie grody 
były stale zamieszkiwane. Chroniła 
się w nich okoliczna ludność rol-
niczo-pasterska w razie wyjątkowe
go niebezpieczeństwa. Tym należy 
chyba tłumaczyć stosunkowo duże 
zagęszczenie występujących na te
renie Kociewia grodzisk. Nie wszy
stkie z nich przetrwały do naszych 
czasów. Wiele zniszczyła późniejsza 
zabudowa miast czy osad, część po
chłonęła woda bądź zniwelowali 
ludzie. Niektóre jeszcze i dzisiaj są 
łatwe do odnalezienia w terenie. 

ZAMKI 

Po obronnych grodach wzniesio
nych przez joannitów w Starogar
dzie Gdańskim,, Lubiszewie i Skar
szewach, a przez kaltrawersów w 
Tymawie, nie zachowały się żadne 
ślady. Krzyżacy wznieśli od końca 
XIII do XV wieku lelka zam
ków: w Gniewie, Nowem, Tcze
wie, Świeciu, Zamku Kiszew-
kim, Skarszewach. Osieku Bo
rzechowie i Sobowidzu. Nie ma 
pewności co do tego, czy w Staro
gardzie Gdańskim istniał zamek. 
Przypuszcza się, że znajdował się 
tam dwór obronny. Z wymienio
nych budowli obronnych zachowa
ło się tylko pięć. Z tego najlepiej 
— zaniki w Gniewie i Świeciu. W 
Nowem ocalało jedno skrzydło za
mkowe, w Zamku Kiszewskim — 
podzamcze, 3 w Skarszewach — 
część mocno przebudowanego za
mku. Z zamków w Osieku i So-
bowidzu pozostał niewielki frag
ment ruin. W Borzechowie resztki 
głazów świadczą, że niegdyś wzno
sił się tu zamek. W Tczewie brak 
dziś jakichkolwiek śladów dawnej 
krzyżackiej warowni. Zamki były 
początkowo siedzibami władz krzy
żackich, a po wojnie trzynastolet-
nej (1454—1466) rezydowali w nich 
polscy starostowie W XVII wieku, 
rozpoczął się upadek kociewskich 
zamków. Niszczyli je najpierw 
Szwedzi, dewastowali później Pru
sacy. Ostatnio trwają prace kon
serwatorskie i budowlane zamków 
w Gniewie, Nowem, Świeciu i Skar
szewach. Po ich zakończeniu zamki 
zostaną przekazane na cele kultu
ralne i społeczne tych kociewskich 
miejscowości. 

GDZIE BYŁ ZAMEK 
SAMBORA II? 

Trudno powiedzieć po ponad 700 
latach, co skłoniło księcia pomor.-

skiego Sambora II do przeniesienia 
swej siedziby z Lubiszewa do Tcze
wa. Przypuszczać należy, iż nie
wygodnym było dzielnicowemu 
księciu bezpośrednie sąsiedztwo z 
joannitami, przebywającymi w Lu
biszewie od 1198 roku, tym bar
dziej, że dawny życzliwy stosunek 
do zakonników zmienił się w 
otwartą nieprzyjaźń po kłótni z ni
mi o dobra Turze, Malenin i Mał-
żewo. Poza tym chęć poboru cła 
na Wiśle prawdopodobnie przyśpie
szyła decyzję przeniesienia siedziby 
do Tczewa, gdzie już wcześniej 
(przełom XII i XIII wieku) na 
wzgórzu Zamejty, stanowiącym wła
sność książęcą, istniał gród obron
ny z podgrodziem. 

Na początku XIII stulecia na po
łudnie od wzgórza Zamejty istnia
ły dwie osady „tczewskie'' zróżni
cowane funkcjonalnie: jedna na tra
sie nadrzecznej przy obecnym ko
ściele farnym, druga — rzemieśni-
czo-rybacka u jej podnóża w oko
licach dzisiejszej ulicy Zamkowej. 
Znaczenie tych osad zwiększyło się 
w związku ze wzrostem gospodar
czej funkcji Wisły. Wielu tczewia-
nom panowanie Sambora II oraz 
dawna średniowieczna świetność 
miasta kojarzy się z z a m k i e m , 
który dziś już niestety nie istnieje. 

Został on wybudowany w rejo
nie ,,dolnej" osady na polecenie 
księcia w latach 1252—1255. Przy 
wznoszeniu swej murowanej siedzi
by książe Iubiszewsko-tczewski sko
rzystał z pomocy Krzyżaków z 
którymi utrzymywał pewne kontak
ty. Z księciem przenieśli się do 
Tczewa kasztelan, wojski i inni u
rzędnicy dworscy oraz ziemscy. 

Niektóre źródła wskazują na to, 
że zamek księcia Sambora II był 
czymś wyjątkowym w skali Pomo-
rza Gdańskiego, a może i kraju, 
stosowanie do swej wielkości. Wzo
rowany był ponoć na dworach za
chodnich, z którymi tczewski wład
ca miał p o w i ą z n i a poprzez żonę 
Matyldę, córkę księcia maklembur-
skiego Henryka Barwina II. 

Zamek Sambora II był cztero-
skrzydłowy z wewnętrznym, małym 
dziedzińcem, otoczony wałem obron
nym i fosą, a stał poniżej dzisiej
szego kościoła podominikańskiego, 
w rejonie domów przy ulicy Zamko
wej 9—13. Posiadał on wymiary 
41 X 30 m łub 53 X 39 m. Od „gór
nego" miasta rozłożonego na pagór
ku „Trsow" dzieliła go odległość 5 
prętów t j . około 22 metrów. Była 
to zasada ówczesnej strategii stoso-

69 

KAZIMIERZ ICKIEWICZ 



cych. Zamek został spalony po opu
szczeniu go przez obrońców, jak 
zeznał naoczny świadek, Antoni z 
Kujaw, podczas procesu z Krzyża
kami w 1339 roku w Warszawie. 

Krzyżacy odbudowali zamek, któ
ry od 1323 roku stał s ;ę siedzibą 
wójta krzyżackiego i przez ponad 
150 lat stanowił punkt obronny dla 
miasta od strony zachodniej. Na 
krótko miasto i zamek opanowały 
oddziały polskie w 1410 roku, a hu-
syci w 1453 roku. W czasie trzyna
stoletniej wojny polsko-krzyżackiej 
w latach 1454—1466 miasto i zamek, 
przechodziły z rąk do rąk. Po jej 
zakończeniu zamek najprawdopo
dobniej był już tak bardzo zni
szczony, że starostowie polscy, któ
rzy przejęli w Tczewie władzę w 
1468 roku, nie zajęli się jego odbu
dową. Sami zamieszkiwali w pobli
skim dworze, a po 1626 roku, prze
nieśli się do Zajączkowa. Lustracja 
starostwa tczewskiego z 1664 roku 
wspomina o starym zamczysku, nie
wątpliwie bardzo zniszczonym pod
czas wojen szwedzkich. W XIX stu
leciu istniały jeszcze jego resztki. 
Historyk E. Preuss pisał w 1880 ro
ku w swojej pracy ,,Dirschaus hi-
storische Dehkwurdigkeiten fur das 
600 jahrieg Jubelfest der Stadt" o 
dawnej świetności zamku Sambora 
II. Podał też wymiary istniejących 
resztek murów. Mur północny był 

186 stóp długi, 6—10 stóp wysoki, 
3 stopy gruby, miał 5 sklepionych 
otworów o szerokości 3 stóp i wy
sokości 3,5 stopy. Zachodni mur 
równoległy do Wisły był 131 stóp 
długi. 9 stóp wysoki i 4 stopy gru
by oraz posiadał jedną podporą. 
Wymiary wysokości przyjęte zosta
ły z zewnętrznej strony, gdyż wnę
trze zamku zasypane było ziemią. 
Najwyższe miejsca wznosiły się na 
5,5 stopy. 

Czas tak zatarł po zamku wszel
ki ślad, że dziś nie wiadomo nawet 
dokładnie, gdzie stał. Brak też śla
dów po przedzamczu. A wśród nau
kowców — archeologów i history
ków — trwają spory o jego położe
nie. Z ostatecznym postawieniem 
kropki nad przysłowiowym „i" nie 
mogą sobie poradzić, jak dotąd, pra
cownicy z Muzeum Archeologiczne
go w Gdańsku, którzy przez kilka 
lat prowadzili prace wykopaliskowe 
na Starym Mieście w okolicach ko
ścioła farnego pw. Świętego Krzy
ża, kościoła podominikańskiego pw. 
Świętego Stanisława Kostki i obec
nej Szkoły Muzycznej (dawny kla
sztor dominikanów). Mieszkańcy 
Tczewa mają nadzieję, że dalsze 
badania naprowadzą wreszcie na 
trop zamku Sambora II i można 
będzie udzielić odpowiedzi na te
mat jego położenia. 

Kazimierz Ickiecwicz 

JOZEF CEYNOWA 

— Mniamcy lasy łogałacajóm z najlepszego drze
wa — powiedział na zebraniu Towarzystwa Ludo
wego w Pieniążkowie, Felchner, robotnik leśny 
z Dąbrówki, dodając: — Musim jim w tym prze
szkodzić... 

Była to prawda. Od końca 1918 roku do stycznia 
1920 roku w lasach przywiślańskich Pomorza było 
źle. Niemcy wiedzieli, że te tereny przypadną Polsce, 
a więc nie bardzo dbali o porządek w tych lasach. 
Rozpleniło się tu złodziejstwo, rozhulało się kłusow
nictwo. Zwolnieni z wojska żołnierze buszowali w re
wirach z karabinami, przyjeżdżając z pobliskiego 
Kwidzyna. Wówczas jeszcze funkcjonowała linia ko
lejowa Smętowo — Kwidzyn, a most kolejowy pod 
Opaleniem był nienaruszony. Dopiero po przejęciu 
tego terenu przez Polskę most, jako niepotrzebny zo
stał rozebrany i przewieziony do Torunia. 

Firmy niemieckie były szczególnie łase na solidny 
materiał budowlany z tych lasów. Rosły tu, i nadal 
rosną, strzeliste świerki, okazałe wieloletnie sosny 
i potężne dęby. Wywożenie budulca dłużycowego na
brało szczególnego tempa po dniu 10 stycznia 1920 r. 

czyli po ratyfikacji postanowień Traktatu Wersalskie
go, przyznającego Polsce również te tereny. Po sied
miu dniach od tej daty wojsko polskie, pod dowódz
twem Generała Hallera, zaczęło stopniowo zajmować 
Pomorze, zatem Niemcy bardzo się śpieszyli z wy
wozem dłużycy nagromadzonej przy bocznicach ko
lejowych. 

Gdy polscy robotnicy odmówili pracy przy zała
dunkach, to Niemcy na ich miejsce ściągnęli zza Wi
sły robotników z Kwidzyna, co do żywego oburzyło 
kociewskich leśników i powiedzenie Felchnera bez 
echa nie pozostało. 

Do czasu objęcia tej okolicy przez władze polskie, 
całość administracji gospodarczej była w rękach 
Niemców. Landratura miała do dyspozycji niemiecką 
straż leśną i policję. Jej też służyły oddziały wojsko
we Graenzschutzu czyli straży granicznej. Pod Opa
leniem mienia strzegły uzbrojone placówki wojsko
we. Nie było więc łatwo przepędzić niemieckich ro
botników zatrudnionych przy ładowaniu dłużycy. 

Ogałacanie przyznanego Polsce terenu ze wszyst
kiego co nie było, jak wówczas mówiono — mauer-
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wana przy budowie zamków przez 
Krzyżaków w celu utrzymania mie
szczan w bezwzględnym posłuszeń
stwie i zależności od władców za
mku. Jej atutem było również to, 
że w przypadku zdobycia miasta 
przez "wroga, załoga zamku mogła 
bronić się i oczekiwać pomocy z 
zewnątrz. Zasada ta znalazła zasto
sowanie w późniejszych dziejach 
miasta, podczas oblegania zamku 
przez Krzyżaków w 1308 roku, po 
uprzednim zdobyciu przez nich mia
sta. 

Zamek jako największa budowla 
obronna Tczewa przechodził na 
przestrzeni wieków różne koleje lo
su. Po wypędzeniu z Tczewa Sam
bora II przez księcia gdańskiego 
Mestwina II na zamku rezydowali 
urzędnicy tego ostatniego. Po śmier
ci Mestwina II rządy nad byłą 
dzielnicą Sambora II sprawował z 
woli Władysława Łokietka książę 
gniewkowski Kazimierz, który re
zydował w zamku tczewskim. W 
1298 roku na zamku przebywał Wła
dysław Łokietek. Kiedy w 1308 ro
ku, po zdobyciu Gdańska, Krzyżacy 
podeszli pod Tczew, niewielka pol
ska załoga księcia Kazimierza opu
ściła zamek. Mieszczanie nie zre
zygnowali jednak z obrony miasta i 
zamku, która trwała od 15 listopada 
1308 roku do 6 lutego 1309 roku, 
narażając na duże straty obiegają-



fest i nagelfest1) — stanowiło powszechną praktykę. 
Znikały wartościowe urządzenia kolejowe i wyposa
żenia warsztatów, znikało więc tym bardziej drewno. 
Dominowała siła przed prawem. Polakom mógł tylko 
pomóc ich wrodzony spryt, któremu dopomógł fakt, 
że żołnierze zwolnieni po wojnie z szeregów wrócili 
do swych domów w mundurach wojskowych. Tak było 
na Pomorzu, tak też było w Prusach Wschodnich. 
Nosili te mundury zarówno Niemcy jak i Polacy. 

Po owej propozycji Felchnera wywiązała się de
nerwująca wszystkich dyskusja i właśnie na fakt 
jednolitego ubioru zwrócił uwagę Franciszek Frost 
z Dąbrówki. Wstał, uśmiechnął się chytrze do prze
wodniczącego, Macieja Tramowskiego, i rzekł: 

— Radzą wam na ta tema wiancyj nic nie gadać. 
Nicht z nas nie pójdzie pod mniamieckie maschie-
nengewehry2), bo wojna je skończona. Wnętiki tu ban
dzie z wojskiem polskim jenarał Haller, a tedy 
Mniamcy pójdu raus3, jo, jo zrejerują za Wisła. Wy
wózka bandzie skończona. Schluss, koniec. Wiancyj 
ani słowa, bo te „Noski"4) mogóm nas zakastować5). 

Przewodnicząc.;/ zebrania, znający Frosta dobrze, 
zrozumiał, o co mu chodzi, więc co rychlej, skończył 
zebranie i obecni udali się do domów. Ci z Dą
brówki wracali do swojej wsi razem. 

Frost podszedł do Felchnera i szepnął: 
— Po co ty, kamrat 0), gadał o tym wygnaniu jejich 

robotników? Wjesz, że ściany majom uszy, że te 
Mmniamcy majom eszcze władza i moc, jo ale żeś 
fest chłop i Polon to cia mówią, że sprawa tygo 
przegnania dó nas należy, dó nas, Dąbrowiaków! Tra-
mek musi do siebie ściongnonć zaufanych, ale wisz — 
cicho, sza...! 

Tramowski wnet swoich .najlepszych znajomków 
zaprosił na zebranie. 
Na nim zabrał głos Frost, co wszystkich przerastał 
o głowę, a po niemiecku potrafił szwargotać jak 
gdańska przekupka, bo długie lata był robotnikiem 
w Westfalii. 

Widząc przed sobą chłopów ubranych w niemiec
kie brudno-zielone mundury powiedział: 

— Tak mia sia widzy że jesteśta wy wszyćkie 
szwabami. 

Po chwili dodał: 
— Pomoże nóm ten kolor, no i łodwaga i szwabski 

janzyik... 
Początkowo nie wiedzieli o co mu chodziło, pytali 

się — co ma mundur do dłużycy, wywożonej do Kwi
dzyna. 

— A ma — odpowiedział — My pójdzim tak, jak 
te robotniki kwidzyńskie idom, z fajkami, rance w 
kieiszyniach podejdziem do żołmniyrzi, co tyż pewno 
kurzyć bandom fajki, albo jejich cigarety. I urzanim 
sobie z nimi pogawandka; jo, o tam i o owam, o kuń-
cu wojny tyż, łóni bandom rozmawieli, jak nigdy nic, 
no nie? wieta? uż pewno co bandzie i co nastom-
psi!?... — Ucichł na chwilę, uśmiechnął się po czym 
dodał: — Reszta łostawta mnia... 

Frost wszystkich chętnych do tej akcji podzielił na 
trzy grupy, każdej przydzielając odważnego przewod
nika ciętego w mowie niemieckiej. Kazał im na 
wszelki wypadek zabrać broń wraz z nabojami. Wó
wczas prawie co trzeci weteran wojenny miał w 
swym domowym schowku karabin lub rewolwer woj
skowy. Wszak Pomorzanie w dziewiętnastym roku za
mierzali przygotować szturm na Gdańsk, a gdy Rada 
Naczelna w Poznaniu tę ruchawkę wstrzymała, wielu 
Polaków starało się przedostać przez Noteć cło po
wstania wielkopolskiego, w ramach którego tworzono 
pomorskie pułki. 

— Pójdziem ze słowam dobrym, ale gdy łani na 
nas uderzóm, to my i na nich, z trzych stron... — 
powiedział Frost, pod koniec narady i jeszcze raz do
dał: Cicho, sza, nikomu nic... 

Nastał dzień wymarszu. Frost tak mi zobrazował 
tę akcję: 

.Poszlim z samuśkygo rana. Gromadkami, by nie 
podpadło, stteckami. cięgiem pod Opalenie. Mróz był 
tangi; rwał za łuszy, a śmnieg janczał pod skorznia-
mi. Żam wszyćkim kierował, ale Bąk i Pawlik tyż 
byli na fleku. Chłopi byli łodważne, dobrze przeszko
lone Polony, a patryjoty jak sóm ksiądz dr Wol-
szleger. No i ja, z mojom trójkom przyszłem do 
Mniamców z dobrym słowem. Pogadalóm z niemi, 
kurząc fajka, z ryncami w kieszeniach, jak pod kónic 

tej jejich zasranej wojny, niby mając — die Nase 
voll7 — to jejich takie przysłowie, gdy sia robota 
i żarcie nie podobało. Łoni mi tyż tak powiedzieli 
i zapytali skąd jestem. Ja na to, że z Marienwer-
der — to znaczy z Kwidzyna, wianc gadka szła 
z miejsca. Moji kundzi tyż coś dodaweli, a to że pod 
Amien i Verdunern byli, a to że w Kownie i tak 
dalej my i łoni sobie szwargotełim. Ja, niby Unte-
roviezier8) — kapral jejich — gewehre9) zaezyłóm lu
strować, czy lufy majo na glanc, śmiałam sia przy 
tym, mówione, że wojna skończona. Kamraci moi 
tyż w śmiechu za te karabiny chwycili. Palilim ra
zem z niemi cygarety kunzylim fajki. Mniamcy mnie-
li tyż maszykówka, to ja i do niej podszed, narzy-
kajónc, że ta diabelska wojna brata mi chapnęła. 
Wtedy nadszedł Bąk ze swoimi kamratami. Było 
jejich sztyrych. Te Mniamcy zdziwione zmiarko-
weli sia, że coś nie je w porządku, że niby skąd tyła 
kłusowników. Chcieli nam te karabiny z renców za
brać, ale Bąk zagwizdoł głośniej niż ten pastyrz 
co krowy zgania ze wsi. Jak zagwizdoł to z lasu 
z drugyj strony Pawlik palnył z rewolweru, a na 
strzał zjawił się za nim Felchner. Wtynczas Mniamcy 
wybaluszli gały i zaczęli klnoć. Pawlik, chciał ich 
prać, ale łoni zara rance w góra. My do niech — 
Rauss — Na dworzec, a drzewo zostanie, bo je pol
skie. Łoni prosili o karabiny, my im je dalim, ale 
wpierwej z nich wyjalim patrony. Tak nóm poszło 
gładko, żam nawet nie przypuszczał, że tak pójdzie. 

Frost odsapnął, wyjął wspomnianą tu fajkę, po
pukał nią o krzesło, dosypał tytoniu, a potem zapalił. 
Gdy pociągnął parę razy, opowiadał dalej: 

— Jak łoni rejterowałi, to Bąk krzyknął: — po-
zdrówta kwidzyńskich leśników i jejich robotników, 
by sia nie łodważyli tu zjawić. Jak przyjadó to im 
gnaty polamiem... 

Była to niedziela, robotników nie było, ale mogli 
przybyć w poniedziałek jednakowoż uż ani jeden 
Mniemiec sia do lasu nie zjawził. I tak my uretoweli 
dużo dłużycy, nagromadzonej w tam lesie... 

Tyle powiedział Franciszek Frost o tym wyczynie. 
Inni dąbrowiacy również nim się chwalili. 

Pawlikowski mówił: 
— My później trocha sia (balim, że Grentzschutz, to 

to.staj te Noski, — jak my tedy na to jejich wojsko 
mówilim, nas chwycóm, ale nie: pewno, chalery, 
stracili swojóm odwaga. Zresztą uż jenarał Haller 
szedł ze swoimi błankitnymi wojskami. Powiadano 
mi też, jak oni witali wojsko generała Hallera. 

— My bylim przy jego przybyciu w Nowem. — 
my bylim tyż w Gniewie; płakalim ze szczanścia. Toć 
w tam wojsku Polaki byli z Kandy, Ameryki, Wło
szech, tyż ci od nas, którzy wciongnienci przymuso
wo do mniemieckiego wojska we Francyji bez fronty 
szli aby zaciongnąć sia do tej armiji... 

Dziś tych ludzi, którzy wówczas przeganiali nie
miecką placówkę już nie ma. Felchner, Pawlikowski, 
Bąk zginęli w Stutthofie, inni zmarli, ulegając pa
zernym prawom natury. Ale jest ten przez nich 
ochroniony piękny, wysokopienny opaleński las. Szu
mem koron mocarnych dębów i wyniosłych pod obło
ki świerków czy sosen przenosi ich dzieje do kociew-
skich wsi i osiedli, by o tych ludziach pamiętały po
kolenia. 

Jóscf Ceynowa 



STEFAN A. FLEMING 

CZARNA WODA 
jest z całą pewnością jedną z największych i naj
piękniejszych wsi Kociewia. Osada, która w swej 
powojennej historii była przez czas jakiś samo
dzielnym administracyjnie osiedlem, leży po obu stro
nach rzeki Czarna Woda (Wda) wśród sosnowych la
sów, na granicy zasięgu gwary kociewskiej. W okolicy 
Kociej Góry do rzeki wpada kanał odprowadzający 
wody z systemu rowów nawadniających sztuczne łą
ki, a poniżej już w Czarnej Wodzie, łączy się z rzeką 
bardzo malowniczy i kapryśny dopływ zwany Nie-
chwaszczem. 

Dawna Stara Czarna Woda, biorąca swój początek 
z folwarku położonego na wysokim brzegu rzeki na
przeciw wsi Złemięso, wykształcać się zaczęła na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Właścielem 600-hek-
tarowego majątku ziemskiego w połowie XIX wieku 
'był Szturmowski, który podzielił go między trzech 
synów i córkę. Około 1880 roku nastąpiła parcelacja 
ziemi, która przyspieszyła rozwój wsi. Można przy
puszczać, że pierwotnie folwark Stara Czarna Woda 
związany był poprzez sąsiedztwo znacznie star
szymi wsiami: Złemięso i Jastrzębie. Na dawnych losach 
folowarku i wymienionych tu wsi ważyła historia 
Pomorza. W każdym razie, rzeka, która dziś jest w 
okolicy Czarnej Wody granicą pomiędzy wojewódz
twem bydgoskim a gdańskim, była też granicą mię
dzy dobrami związanymi z Brusami i Starą Kiszewą. 
Tędy też biegły drogi kupieckie te najdawniejsze, bę
dące odgałęzieniami szlaku bursztynowego i te, łą
czące grody książąt pomorskich i później okrutnych 
panów krzyżackich, i w końcu polskie, łączące sta
rostwa grodowe i ośrodki miejskie. Taka droga bie
gła przez Złemięso — Czarną Wodę — Leśną Hutę — 
Bartel do Starej Kiszewy i dalej do Skarszew i Gdań
ska, inna do Borzechowa i Starogardu. W okolicach 
Czarnej Wody u rzecznych brodów były liczne karcz
my dla kupców i podróżnych. 

W czasach zaboru pruskiego, niewątpliwie w zwią
zku z budową w latach 1840—1848 kompleksu sztucz
nych łąk, a potem w latach 1869—1872 linii kolejowej 
Chojnice — Starogard może wcześniej nawet wsku
tek osadnictwa rozbitków armii napoleońskiej, czy 

też jeszcze wcześniejszego osadnictwa, zaczęła wy
kształcać się Nowa Czarna Woda. W każdym razie 
jak podaje dr Józef Milewski w przewodniku „Bo
rzechowo, Zblewo, Kaliska, Czarna "Woda i okoli
ce...", nowa wieś w roku 1880 liczyła 22 zabudowa
nia. 

Na przełomie XIX i XX wieku w Czarnej Wodzie 
wybudowano młyn i dwa tartaki. W roku 1906 jako 
protest przeciwko poczynaniom pruskich władz 
oświatowych w czarnowodzkiej szkole miał miejsce 
strajk. W okresie międzywojennym wzdłuż szosy, 
dawnego traktatu napoleońskiego, powstało osiedle 
podobnych do siebie, parterowych domów z czerwo
nej cegły. W roku 1931 wieś liczyła 321 'mieszkańców, 
trzydzieści sześć domów, kilka warsztatów rzemieśli-
czych, dwa sklepy i dwie restauracje. 

W czasie okupacji hitlerowcy kilku Polaków wy
siedlili z Czarnej Wody, a kilku zamordowali. Je
szcze w roku 1939 najeźdźcy spod znaku czarnej swa
styki zamordowali na terenie wsi Leona Landowskie
go. Podobnie jak na całym Pomorzu, miejscowa lud
ność sporo wycierpiała, przymuszani do podpisywa
nia niemieckich list narodowościowych i zagrożeni 
wcieleni do Wermachtu, mężczyźni ukrywali się. Kil
ku wywieziono na przymusowe roboty. Mimo zakazu, 
między „swoimi" w domach używano przez całą oku
pację języka polskiego. 

W nocy 21 czerwca 1942 roku grupa partyzancka 
dokonała dywersji kolejowej na wschód od stacji 
Czarna Woda. Uszkodzono i wykolejono sześć wago
nów. Zginęło pięciu żołnierzy Wermachtu, wielu było 
rannych. W pobliskich lasach w drugiej połowie 1942 
roku działała grupa partyzancka, której członkowie 
rekrutowali się ze wsi i okolicy. W pobliżu Czarnej 
Wody działała też grupa desantowo-partyzancka 
,,Wołga" pod dowództwem ppor. LWP Jana Miętkie-
go. Jeden z bunkrów tej grupy znajdował się nie
daleko Smolnika.' Współpracujący z tą grupą ślu
zowy, Józef Jażdżewski, został zamordowany przez 
hitlerowców, 13 lutego 1945 roku. Miesiąc wcześniej 
w lasach nieopodal Leśnej Huty wylądowała sześcio
osobowa grupa spadochroniarzy radzieckich, która 
nazajutrz w bohaterskiej nierównej walce z żołnie-

Widok w kierunku Starej Czarnej Wody 
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dynamicznie rozwija się i to właśnie za przyczyną 
Zakładów, którymi aktualnie kieruje mgr Stefan Ka-
szubowskii. Powstał piękny dom socjalny ze stołówką, 
kilka nowych bloków mieszkalnych i nowoczesny, pa
rafialny kościół. 

Poważnym kłopotem dla Czarnej Wody jest obec
nie stan środowiska naturalnego. Do wydziału Kala
fonii dobudowano nową instalację, produkującą fur-
fural. Korzyść chyba z tego dla zakładu niewielka, 
a w Czarnej Wodzie śmierdzi. Można mieć też wąt
pliwości co do funkcjonowania rolniczej oczyszczalni 
ścieków zakładowych. Mimo, że myśli się ponoć o za
mknięciu obiegu wody technologicznej, to warto po
wiedzieć, że dopóki tego się nie uczyni, nie tak jak 
przed uruchomieniem oczyszczalni, gdy zatruta była 
rzeka, truje się dzięki oczyszczalni, która mogła być 
rozwiązaniem na kilka lat — awaryjnym, — sporą 
część dorzecza i większą część z kompleksu sztucz
nych łąk. Fatalne skutki takiego stanu rzeczy będą 
widoczne za kilka lat, jeśli już ich nie widać. 

Jest w Czarnej Wodzie sporo do zrobienia. Rozwi
ja się przecież dynamicznie budownictwo indywi
dualne. Powstaje z filii Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kociewie" w Starogardzie Gdańskim samodzielna, 
czarnowodzka spółdzielnia. Wolniej teraz może niż 
poprzednio, jakby czekając na kolejne przemiany w 
Zakładach, przybywa mieszkańców. Niewiele tu zmie
ni fakt zlikwidowania, dzięki nieporadnemu przez 
lata myśleniu okręgowych dyrektorów, tartaku. Za
puszczoną tartaczną schedę przejęła spółdzielnia pro
dukcyjna. Działa też w Czarnej Wodzie kilka zakła
dów — warsztatów prywatnych i w nich też na
dzieja. 

I jeszcze słowo... Pięknie rozwija się w Czarnej 
Wodzie sport. Ten przez duże S. TKKF „Wda" to 
znacząca w Polsce „firma" żeglarska, a i przez małe .s 
sport masowy, ten powszedni i „spartakiadowy". Ku
leje natomiast kultura, mimo, że jest biblioteka, jest 
kino i świetlica — klub RSW, to nie widać działal
ności tych placówek. Może potrzebny jest z praw
dziwego zdarzenia dom kultury, a może tylko odpo
wiednie skoordynowanie działalności tych placówek, 
które są. Ambicje czarnowodzian są spore, dawno 
rozbudowane i z pewnością już nie „zgrzebne". 

Nie jest Czarna Woda, mimo swych walorów kra-
joznawczo-rekreacyjnych, wsią letniskową, jest po 
prostu wysoce zurbanizowaną, półmiejską osadą prze
mysłową. Być może, że w tym stwierdzeniu jest 
„prawda". 

Stefan A. Fleming 
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rzami Jagdkommando zostało wybita. Wieś po kil
kudniowym wahaniu się frontu została wyzwolona 
4 marca 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej. 
W roku 1946 między Kamienną Karczmą a Czarną 
Wodą banda Łupaszki zamordowała milicjanta Jó
zefa Harasa. 

Powojenne dzieje Czarnej Wody związane są nie
rozerwalnie z wybudowanymi tu w latach 1947— 
—1952 Zakładami Płyt Pilśniowych. Nieurodzajne 
ziemie, nadmiar siły roboczej i dogodne położenie na 
skraju Borów Tucholskich zadecydowały o zlokali
zowaniu właśnie w Czarnej Wodzie tej sporej inwe
stycji. Uruchomioną w 1952 roku fabrykę wielokrot
nie rozbudowywano i modernizowano. W latach 
sześćdziesiątych był to jeden z większych zakładów 
tego typu w Europie. W celu utrzymania na wyso
kim standardzie produkcji płyt drewnopochodnych 
przy Zakładach w Czarnej Wodzie, utworzono cen
tralne laboratorium badawcze. 

Budowa Zakładów Płyt Pilśniowych pociągnęła za 
sobą dynamiczny rozwój osady. W roku 1955 powo
łano tu samodzielną Gromadzką Radę Narodową, 
a w 1957 Czarna Woda uzyskała prawa osiedla ro
botniczego. Przybywało domów, powstała jakby no
wa dzielnica, robotnicze osiedle mieszkaniowe Mło
dego Robotnika. W latach 1959'—60 wybudowano no
wą szkolę, której w 1965 roku nadano imię Józefa 
Jażdżewskiego. 1961 roku osiedle liczyło prawie dwa 
tysiące mieszkańców. W rok później Zakłady Płyt 
Pilśniowych zatrudniały 1144 osób, z czego 674 do
jeżdżało do pracy. Rok po roku przybywało osiedlu 
nowych placówek. Powstał ośrodek zdrowia, pawilon 
handlowy, remiza-świetlica, basen kąpielowy. Miesz
kańcy Czarnej Wody, już wtedy w większości pra
cownicy ZPP, społecznie włączali się w budowę ko
lejnych obiektów. Spore zasługi w inicjowaniu rozbu
dowy osiedla mają kolejni dyrektorzy Zakładów: Witt 
Parandyk i inż. Adam Ptaszek. Dzisiaj Czarna Woda 
liczy około 2500 mieszkańców. Przedszkole i szkoła 
dawno już stały się za ciasne. Przydałby się nowy, 
nie taki jak ten na osiedlu „prowizoryczny' pawilion 
handlowy. Może i warto byłoby odremontować dawno 
nieczynną przystań kajakową, nakryć dachem basen 
kąpielowy, który znalazł się w centrum najpiękniej
szego na wsi kociewskiej kompleksu sportowego. Po
wstał piękny stadion, sauna, a niedawno sala gimna
styczna i 'kręgielnia. Zawsze motorem tych działań 
było kierownictwo Zakładu, może więc tak będzie 
i dalej. Oczywiście Czarna Woda mimo, że nie jest 
już osiedlem, nie jest nawet siedzibą gminy, nadal 



MARIA PAJĄKOWSKA Aneks do Sychty 

Uczniowie wybitnego dialektologa, Kazimierza Nit
scha, jeszcze ciągle przypominają i upowszechniają 
jego proste, lecz wymowne określenie: gwary nie są 
zepsutą polszczyzną, lecz jej odmianami. Tu zaraz 
trzeba dodać, że odmianami bardzo ciekawymi dzięki 
swej dużej różnorodności i godnymi szacunku, to wła
śnie z nich powstał w przeszłości nasz język ogólny. 
Niestety, wielu Polaków tego nie wie lub o tym za
pomina, traktując gwary jak język zniekształcony, 
pospolity, zepsuty i dlatego godny tępienia. Ci sami 
natomiast nie dziwią się, a nawet pochwalają to, że 
w różnych muzeach gromadzi się, chroni i pieczoło
wicie konserwuje różne przedmioty, jako przykłady 
zmieniającej się kultury materialnej, przez wieki 
przechowuje się też dokumenty historyczne. Godzimy 
się z tym, że tych eksponatów nie wolno nawet do
tknąć choćby nas bardzo kusił ich kształt i piękno. 
Wydaje się oczywiste, że trzeba je zachować dla przy
szłych pokoleń. A słowa i ich dawne formy? Ponie
wiera się je, wyśmiewa, kaleczy. Nie tylko języko
znawcy, ale każdy mądry i wrażliwy człowiek wie, 
że tak być nie powinno, że chowanym dawnym for
mom naszego języka też należy się właściwe miejsce 
w ogólnej kulturze. 

Gwary polskie są żywym „rezerwatem" językowym, 
więc warto się o nie troszczyć i je poznawać. Po
szczególne wyrazy i ich formy są zabytkami języka 
polskiego, które często pozwalają nam lepiej zrozu
mieć życie w dawnych wiekach, widzenie świata przez 
człowieka, wartościowanie otaczającej rzeczywistości. 
Ciekawym przykładem jest tu choćby gwarowy wyraz 
białka oznaczający „kobietę w ogóle" i „żonę", a na
wiązujący w prostej linii pod. względem etymologicz
nym do staropolskiej formy białogłowa, którą można 
wywodzić nie tylko od wyrazu biały (np. koloru na
krycia głowy) w jego podstawowym znaczeniu, ale 
również od dawnego znaczenia „piękny". Zatem bia
łogłowa to „istota o ładnej głowie*. Swojsko brzmią
cy wyraz białka zachował się do dziś na Kaszubach 
i okazuje się, że również na Kociewiu był używany. 
B. Sychta podaje ten wyraz jako znany tylko na j
starszym Kociewiakom. Z przykrością stwierdzam, że 
na południowym Kociewiu nigdy go nie spotkałam. 
Zapewne należy do tych wyrazów, których nie udało 
się uchronić, a szkoda. 

Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że niechlubna rola 
tępienia gwar przypadła naszym szkołom, w których 
nauczyciele, pragnący nauczyć dzieci prawidłowej pol
szczyzny, w gwarach widzieli główną przeszkodę. 
Ogólnie trudno im się dziwić, gdyż nie byli przygoto
wani pod względem metodycznym do świadomego 
kształtowania dwujęzyczności, a właśnie poznawanie 
języka ogólnopolskiego obok języka rodzinnego, re-
ginalnego 'byłoby najlepszym wyjściem. W praktyce 
szkolnej zdarzały się chwalebne wyjątki i dobrze by
łoby, gdyby ci nauczyciele podzieli się swoimi do
świadczeniami z tego zakresu również na łamach 
„Magazynu". Od dawna przypominana przez Zrzesze
nie Kaszubsko-Pomorskie idea regionalizacji w naucza
niu czeka na swoje spełnienie, które jest warunkiem 
właściwego kształtowania postawy patriotycznej, wy
rażającej się umiłowaniem'i przywiązaniem do rodzin-
nych stron i najbliższego regionu. Przedstawione uwa
gi traktuję jako wywołanie tematu, do którego trze-

* por. E. Breza, Pochodzenie wyrazów kobieta, białka 
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ba jeszcze wrócić i rozwinąć, bo na to zasługuje. 
Tym, którzy nie mają przekonania do gwar chciała
bym przypomnieć, że języki innych narodów również 
mają swoje regionalne odmiany, które sprawiają kło
pot nie tylko cudzoziemcom, ale każde piękno w roz
maitości form musi mieć swoją cenę. Gwary również 
były i są niewyczerpaną skarbnicą tworzywa literac
kiego dla naszych pisarzy. Zwłaszcza od Romantyzmu 
zaczęło się odkrywanie ludowości, więc i u Adama 
Mickiewicza znajdujemy w „Panu Tadeuszu" dialek-
tyzmy i prowincjonalizmy, które nie zmniejszają war
tości tego arcydzieła, lecz tworzą m i n . jego lokalny 
koloryt. 

O tym, że gwara nie musi 'być kopciuszkiem najle
piej świadczą wspaniałe dzieła l i teratury młodopol
skiej, jak napisany czystą gwarą utwór K. Tetma
jera „Na skalnym Podhalu", czy też stylizacja gwaro
wa w „Chłopach", która nie przeszkodziła W. Rymeon-
towi w otrzymaniu nagrody Nobla. Inni wielcy pisa
rze polscy też czerpali z powodzeniem z gwarowych 
źródeł, można tu wspomnieć H. Sienkiewicza, S. Że
romskiego i J. Tuwima. Chwała im za to! Współcze
sna poezja kaszubska i podhalańska jest również do
wodem na to, że nie tylko ludowe rymowanki, ale sub
telne ludzkie uczucia mogą być niewypowiedziane 
i brzmią lirycznie. Tym razem jeszcze chciałabym 
zaprzeczyć opinii, że gwary są ubogie w zakre
sie słownictwa i dlatego nieciekawe. Najlepszym do
wodem są tu wielotomowe słowniki poszczególnych 
gwar. Bogactwo słownictwa gwarowego obejmuje tyl
ko inne obszary rzeczywistości, np. niewielką liczbę 
pojęć abstrakcyjnych należy bez wstydu uznać, gdy 
wiemy, że np. na Kaszubach urocza biedronka ma 
kilkadziesiąt nazw bardzo ciekawych pod względem 
słowotwórczym i etymologicznym. Rejestrujemy za
tem słownictwo kociewskie, by znaleźć swój trwały 
wyraz, tak jak to się stało w „Bajkach kociewskich" 
B. Janowicza czy też „Sadze kociewskiej" B. Eckerta. 

W ten sposób zrobimy też coś dla swojego regionu. 

blisować 'patrzeć ukradkiem, spode łba' 
„Władulek jak jadzie, to zawdi na 
nas blisuje" 

cadzka 'cedzidło do mleka' 
„Mama odcióngala mleko, ja myłóm 
cadzka i kubli" 

cipać się 'silić się' 
„Ni możesz dać radi, to co się ci-
piesz" 

cirlutki 'kurczaczki' 
„Ale ładne cirlutki, take żółciuchne" 

ciskać 'rzucać' 
„Toć nie ciskaj kamnieniami, bo mu 
eszcze łoko wibijesz" 

cudak 'dziwak' 
„Tan cudak zawdy coś wistroji" 

czubać 'targać za włosy przy czesaniu' 
„Nie chce się dać jij czesać, bo mó-
wji, że ta jó czubie" 

dangi 'ślady po biciu' 
„Tak dostał, że jaż mniał trzy dni 
dangi na dupsku" 

diabelec 'diabeł' 
„Ten to je diabelec, nikomu nie da 
spokoju" 
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(ligać 'nieść coś ciężkiego' 
(u B. Sychty jest w znaczeniu 'iść') 
„Tan sie nadigal tich chlebów ze 
Śwecia", 
„Ja banda digać toboły, a ón co?" 

dindać 'chwiać się ruchem wahadłowym' 
„Ona lubji jak jij ten pendzel przy 
czapce dinda" 

galgar 'zbyt ciężka część odzieży' 
„Taki galgar łobuje i ma bić jij 
ciepło?" 

gansie góry 'pierzyna' 
„Wjidza, że uż patrzysz pod gansie 
góry" 

gełchać się 'pieścić się, tulić, baraszkować' 
„Tak lubią się z tobó gelchać" 

gliniati 'gliniasty' 
„Tam sie cianżko lorze, to je taki 
gliniati kawałek" 

chaciek 'słaby koń' 
„Gdzie ón tam ujedzie w te swoje 
chaćki" 

janczmnianisko 'pole po jęczmieniu' 
lub „Najpierw musza poszturcować jan-
jenczmiemsko czmnianisko" 
kijczón ''duży kij ' 

„Jak wezna kijczóna, to zara pó-
dziesz" 

kluszczónka woda, w której gotowały się kluski' 
„Wilej ta kluszczónka w drank dla 
świniów" 

pitkować 'bić kogoś' 
„Jak cie wipitkuja, to zobaczisz" 

wicerać się 'wyzdrowieć' 
„Do niedzieli się chiba wiceróm" 

dr Maria Fająkowska 

Przeróżne ón, mniywał swoje fantazyje, 
do byle głupotów znalaz łokazyje. 
Łopisać wszyściutko, co sia przyidażyło, 
to ji skóry wołowyj by ni starczyło. 

Razu ci pewnygo wpad na pomys nowy, 
asz dziw, że mu prandzy nie prziszed do głowy. 
Ji tak sia ów głupek tamu łuradował — 
tera wew kozły sia bandzie paradował. 

Usz zagrzmniał na sługi — wydał rozkaz z góry 
„chcą mniyć kozłów sztyri a rosłych jak tury 
ji do tego łuprzónsz nowa łod rymarza, 
nowa briczka łobsztelować u stolarza." 

Wjeś Janiszewo do dziś je z tygo znana, 
że kediś tu mniała okrutnygo pana. 
Hrabja Gralewski, tak bowjam sia nazywał, 
ón tu swygo żicia asz nadmniar łużywał. 

Sługi jak mogli wszyćko panu sprawjiyli, 
rosłych kozłów sztyri jemu .sprowadziyli 
rogatogłowych, w mych zło patrzónce ślypasie, 
pan zadowolnióny po kudłach jich klepsie. 

Ji znówki roskazał, by jich podkarmniyli, 
a codzianne musztry z niymi przerobjiyli. 
„Dalej, darmozjadi! Brać sia do roboty, 
chcą mniyć zaprzang gotów do przyszli soboty." 

Bjada takemu, by mu w czimże zawjiniół, 
pan wyrok dawał, jak był łaska uczyniół. 
Dwadzieścia psianć to najmniyjsza była kara, 
zawdy łod humoru bóła brana mniara. 

Niymało sia sługi namarachoweli, 
nim jako tako te śmniyrdziele zdołeli 
przeszkolić. Czas naglił, pan sia niycierpliwjił, 
jak na nieszczanście wrażań wielce był chciwy. 
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Wjelmożny był dziedzic, pan że asz nad pany 
zez swóji głupoti wszandy bół ón znany, 
przedniam służba cała zez strachu asz drżała 
czansto przez pank słomy laniy dostawała. 



Usz niesforne bydełko w rzónd łustawjaió, 
na niych nowjutke chomónta zakładajó. 
Zdumnieli sia kozły na pana zamniari, 
czy głupek niy przebrał czasem swoji mniari. 

Ale pan hrabjia był wew dobrim humorze, 
w dziwnym zaprzangam nadziwjić sia nimoże, 
łoko ludzke tego eszcze niy wjidziało, 
no ji co tu dopsiyiru bandzie sia działo. 

Podkranciół wónsa, batog dzielnie łujmuje, 
zdzilnół niani trzódka ji wnetki galopuje. 
Ludziska sia temu łokropnie dziwujó, 
wjeła usz wjidzieli, tygo niepojmujó. 

Krzyżam żegnajó wew rowy łuciykajó, 
myśló, że ze srylam do czyniania majo. 
A kozłi, jak diachli cióngnó na przemiany, 
pan z cygaram w gambje siydzi roześmniany. 

Pan sia niy postrzek, jak trzódka w bok skranciyła 
ji swygo pana do rowu wywrćciyła, 
a raptam to tak odraz sia stało, 
że pana wew rowje omal nie zatchało. 

Szukał pan guza, nabół go sobie w rowje, 
przichodzónc do siebje pomiślał tak sobje: 
„źlem chował służba, a óna te bydlaki" — 
gramolónc sia zez rowu łusiad pod krzaki. 

Zara ji służba wnetki sia łuwjinyła, 
ale ji tak kara jich nie łominyła. 
Każdamu psiandziesiónt równo łodmnieżóno 
za to, że kozłi tak kepsko pszeszkolóno. 

Kedi usz pan zapomnół ło ti przigodzie, 
znówki każe zaprzangać kozły w powozie. 
Wjidać nie pomogła jamu ta przestroga — 
bóła to ostatna jego żicia droga. 

Czim prandzy sia tedi sługi łuwjinyli 
ji kozłi do briczki panu zaprzangnyli. 
Kopitam ruszyli prosto w tamta strona, 
kendy nad Wjerzycó przepaść jestaj stróma. 

Zlónk sia pan hrabja zimnym potam oblany, 
— pewno sobje miśli — porweli mnia szatany. 
Do psiekła na pewno grjde go porweli, 
bo ji dosić długo na niego czekeli. 

Chciał miślić i skrusze, za późno usz bóło, 
bo ji nagle wew przepaść wszitko rujnyło: 
kozłi, briczka, a wew ni niecna łofsiara! 
Taki koniec tim, kedi przebjeró mniara. 
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Stanisław Rekowski (14.06.1886—01.06.1984) — rzeź
biarz, jeden z najwybitniejszych twórców ludowych 
Kociewia, urodził się we wsi Więckowy koło Skar
szew, w starej, zasiedziałej tam od ośmiu pokoleń 
rodzinie chłopskiej. Ukończył trzy klasy szkoły pow
szechnej. Gdy miał 15 lat stracił ojca i jako najstar
szy syn zajął się prowadzeniem gospodarstwa. Całe 
swoje życie spędził na wsi. 

Artystą, ludowym rzeźbiarzem, został przypadkowo. 
W latach pierwszej wojny światowej, jako szeregowiec 
w wojsku pruskim, Stanisław Rekowski został ranny 
koło Mławy i odesłany na leczenie do szpitala w 
Świeciu. Tam za namową profesjonalnego rzeźbiarza 
zaczął zajmować się snycerką. Pierwszymi jego wy
robami zdobionymi płaskorzeźbą były przedmioty 
użytkowe — półka, stolik, pudełko, ramki do foto
grafii. Gdy po trzech miesiącach powrócił ze szpitala 
do domu, rzeźbić już nie zaprzestał. W chwilach 
wolnych od zajęć gospodarskich kontynuował sny
cerkę, zdobiąc nią sprzęty domowe. Później zaczął 
rzeźbić ptaki — gołębie, kukułki, dudki, pawie oraz 
uprawiać rzeźbę figuralną. Ze szczególnym umiło
waniem wykonywał też różne dziecięce zabawki. Spra
wiały one wiele radości dzieciom, później wnukom 
i prawnukom, swoim i znajomych. 

Działalność rzeźbiarska Stanisława Rekowskiego 
pozostawała szerszemu ogółowi, jak również instytu
cjom opiekującym się twórczością ludową, przez dłu
gi czas nieznana. Dopiero w 1967 roku pierwsze pra
ce Rekowskiego, głównie ptaki, znalazły się w zbio
rach ówczesnego Działu Etnograficznego Muzeum Po
morskiego w Gdańsku. Rzeźbiarzem zainteresował się 
też Wojewódzki Dom Kultury, a jego twórczość stała 
się bardziej wszechstronna i znana. 

Niezwykle bogata tematyka jego prac rzeźbiarskich 
obejmuje m.in. obrazki i scenki rodzajowe z życia 
dawnej wsi kociewskiej. Bliska jego wrażliwości była 
również tematyka związana z rybołówstwem i węd
karstwem. Utrwalał w drzewie kociewskie kapele 
oraz postacie narodowych przywódców i bohaterów — 
Adama Mickiewicza, Kazimierza Pułaskiego, Józefa 
Wybickiego, Tadeusza Kościuszkę, Mikołaja Koper
nika. Szczególnie bliska była mu natura, stąd naj
więcej miejsca w twórczości Rekowskiego zajmują 
najbardziej umiłowane ptaki i zwierzęta, które przy
sparzały wiele radości dzieciom. Prawie do końca 
swoich dni utrzymywał z nimi 'bliski kontakt, naj-
zdolnejszym przekazując swoje umiejętności rzeź
biarskie. 

Rzeźby Stanisława Rekowskiego są dynamiczne. 
Spod jego ręki wychodziła rzeźba podobna, ale nigdy 
taka sama. Charakterystyczna dla nich jest barwa. 
Kolorem operował umiejętnie, z wielkim wyczuciem 
estetycznym. Malarstwo nie było mu więc obce, a 
świadczą o tym również dawniej namalowane obrazy. 

Prace Stanisława Rekowskiego znajdują się w wie
lu muzeach Polski, a najokazalszą ich kolekcję zgro
madził oliwski Oddział Muzeum Narodowego w 
Gdańsku. 

Za wybitne osiągnięcia twórcze otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi (1981), nagrodę im. Teodory i Izydora 
Gulgowskich (1982) oraz nagrodę „Barw" im. Oskara 
Kolberga (1983). Wielokrotnie zdobywał nagrody w 
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach sztuki lu
dowej. 

Stanisław Rekowski aktywnie uczestniczył w życiu 
społecznym swojej wsi. Swego czasu ofiarował pań
stwu część swojej ziemi na poszerzenie drogi i bu
dowę przystanku kolejowego. Przyczynił się do za
łożenia we wsi elektryczności. Przez pewien czas 
w jego domu było przedszkole. Piastował przez lata 
funkcję skarbnika w Kółku Rolniczym, a do końca 
swego życia był honorowym członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Pogrzeb Stanisława Rekowskiego — rzeźbiarza z 
Więcków odbył się 5 czerwca 1984 roku na cmentarzu 
w Skarszewach, ale pamięć o nim jest wciąż żywa. 

Tekst KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Repr. fot. STANISŁAW ZACZYŃSKI 
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Bywa, że przystaje człowiek zdumiony dziełem, czynem, żywotem 
pięknym, pracą skuteczną, pełną cennych, służących ludzkości dokonań. 
Bywa, że oto przyglądając się życiorysowi pospolitemu, powszedniemu, 
nagle odkrywamy w nim równie wiele intrygujących barw, czynów, 
może nie bohaterskich, nie epokowych, a jednak... I wówczas wraca py
tanie, czy bez nich mógłby się świat obejść? Nie. Bez, tej kruchej kropli 
nie byłoby strumyka, rzeki i morza 

Dotarły do nas teksty Pani Heleny Latopolskiej, wkrótce potem au
torka nas odwiedziła. Nie mogliśmy się oprzeć chęci zaprezentowania 
kilku tekstów Pani Heleny na łamach „Magazynu". Prosimy o wyba
czenie nam i Autorce różnych niedoskonałości, ale przecież nie o lite
racko poprawną formę tu chodzi. Słowa te płyną z potrzeby serca, z pasji, 
z woli" działania i chęci dzielenia się doświadczeniami i troskami. Te 
rzadko dziś ujawniające się u ludzi szlachetne cechy są obecne w życiu 
pani Heleny mimo poważnego już wieku i nękających ją chorób. Istotą 
tego pisania jest próba ocalenia tego, co przeminęło i smutnego problemu 
ukochanej Wisły. To oczywiście nie wszystkie powody, dla których radzi, 
że możemy to uczynić, zamieszczamy dwa wiersze, fragment listu i nie
wielką prozę — wspomnienie autorstwa pani Heleny Latopolskiej. 

Postanowiłam napisać, ponieważ znalazłam w pra
sie wzmiankę pana Leszka Staniszewskiego, kapitana 
żeglugi śródlądowej — znam go dobrze — który mi
mo swego młodego wieku ma słuszność pisząc, że 
Wisła to nie wykorzystane bogactwo. Tak mało się 
pisze o naszej królowej rzek! Czy już nikt nie pa
mięta, co się na niej dawniej działo? Dzisiaj, kiedy 
patrzę na nią, jest mi tej rzeki po prostu żal, że 
taka opuszczona, zapomniana. A przecież to myśmy 
ją sami doprowadzili do tego stanu. Kiedyś była 
żywicielką nie tylko wielu, wielu rybaków. Można 
by spytać, gdzie te statki, holujące po kilkanaście 
barek, gdzie ich całe sznury, wypełnione różnymi to
warami, gdzie tratwy, płynące całą Wisłą, okrzyki 
flisaków... Gdzie podziały się statki pasażerskie, roz
tańczone, rozśpiewane i wypełnione muzyką? Dla
czego Wisła teraz płynie smutna, samotna... 

Mam 76 lat, jestem wnuczką, córką i żoną rybaka. 
Długie lata sama pracowałam, wspólnie z mężem, ja
ko rybak. Naszego pierworodnego synka woziliśmy w 
łodzi całe noce, a potem, gdy był już większy, łowił 
razem z ojcem. Dzieci przybywało, urodziło się dzie
sięcioro, ośmioro żyje do dzisiaj. 

W łodzi do połowu ryb, muszą być dwie osoby. 
Mój Boże, ileż to razy siadałam, aby zastąpić tego 
drugiego. Najstarszy syn poszedł do wojska, a ja za 
niego do łodzi! Oj znam, znam i zwyczaje rybackie 
i różne przesądy. Pamiętam sprzęty rybackie, te daw

ne, prymitywne — dziś byśmy powiedzieli — „zaco
fane" sieci. Praca była bardzo ciężka. Z biegiem czasu 
rybacy dzięki własnym pomysłom ułatwiali sobie 
robotę, a potem przyszły motorki. 

Rybaczenie trzeba było nie tylko lubić, lecz poko
chać. Myśmy je kochali. Wisła to był nasz zakład 
pracy, choć zarobki nie zawsze były dobre. Rybo
łówstwo śródlądowe na rzece równało się rolnictwu, 
nie było wolnego popołudnia, wolnych sobót, dnia 
ani nocy. Gdy przyszedł sezon i ryba szła, łowiło się 
we dnie i noce. 

Kiedy nastąpiła duża woda czy wczesna zima, koń
czył się zarobek. Pomimo to praca nadal szła swoim 
trybem, trzeba było bowiem naprawiać sieci i żyć 
z tego, co zarobiło się jesienią. Takie to było życie ry
baka. Kto miał małą rodzinę, to było mu łatwiej. Ale 
nie żałowało się trudu i na tę pracę nikt nie narze
kał. 

Kocham bardzo Wisłę. Nad tą rzeką się narobiłam, 
VJ Niszawie. Już jako małą dziewczynkę ojciec mój 
zabierał mnie do łodzi. Teraz mieszkam w Tczewie. 
Często patrzę na Wisłę i cicho do niej mówię: 

— Wisło, już my obie podobne do siebie. Ja stara, 
słaba, schorowana; mąż już odszedł na zawsze. Przed 
śmiercią jeszcze na chwilę poszedł popatrzeć na Cie
bie, naszą kochaną matkę. A ja, cóż? Piszę o Tobie, 
Wisło, wiersze... 

Helena Latopolska 
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W I S Ł A 

DLA CIEBIE WISŁO TEN WIERSZ 

O Wisło nasza 
rzeko moja 
pamiętam gdyś była czysta 
lśniłaś jak kryształ 
piękna i przezroczysta 
Teraz smutna płyniesz sobie 
szara mętna i wkoło smutek 
cisza jak w grobie 
Przypomnę ci Wisło 
gdyś była szczęśliwa 
radosna wśród statków i barek 
nawoływania flisaków 
i śpiewu rybaków 
statki wesołe z muzyką 
grały ci walca 
a fala za falą od brzegu do .brzegu 
radosna płynęła do tańca 
Teraz płyniesz samotna 
opuszczona wśród ciszy 
tylko czasem ptaszek ci zaśpiewa 
kukułka zakuka 
Ryby wyginęły rybak nie ma tu czego szukać 

SENNE WSPOMNIENIA 

Siedzę sama, różne przychodzą mi myśli. Sa
ma nie wiem o czym. Spoglądam dokoła — na 
stół, na kryształowy wazon, co na. nim stoi, 
na krzesła... Dziwię się, że tak to wszystko mnie 
dzisiaj obchodzi. 

Słyszę głos Sabiny: 
— Krysiu, czyś już gotowa? Czy Jurek już 

przyszedł po ciebie? Bo przecież wiesz,, o któ
rej bal się zaczyna! Czekamy za tobą. 

Spieszę się, ubieram suknię śliczną, powiew
ną, w kolorze łososiowym. 

Idziemy. Bal już trwa, gra orkiestra. Ale co 
oni grają? „Skrwawione serce wdeptane w tłu
mie o poniewierce zapomnieć umie". 

Wszyscy dokoła wirują, on mi zdejmuje 
płaszcz, orkiestra gra już inny przebój — Tan
go Milonga. Tańczymy, przerwa i znowu ktoś 
krzyknął: „Biały walczyk! Panie proszą pa
nów!" Tańczymy, następna melodia i kółeczko, 
panowie w lewo, panie w prawo i do środka, 
i dalej i dalej, panowie z podziękowaniem pa
niom. 

Nareszcie siadam na chwilę, spoglądam do
koła. Naprzeciw siedzi ładny, zgrabny chłopiec. 
Chciałabym z nim zatańczyć. Już orkiestra gra 

Wisła nasza 
rzeko moja 
ty co z gór dalekich 
przez Polskę płyniesz aż do morza 
O jakże często patrzyłam na ciebie 
gdyś pięknymi kolorami lśniła 
gdy poranna witała cię zorza 
Brałam garściami wodę do rąk 
która mi spływała niby krople łez 
niby cząstki srebra 
czysta jak kryształ 
Patrzyłam na ciebie Wisło 
gdy spokojna cicho płynęłaś sobie 
i wtedy gdy wiatrami szalona 
biłaś o brzeg 
Widziałam cię gdy słońce 
przed zachodem kolor swój zmienia 
i kąpało się w twych wodach 
w ślicznych czerwieniach 
Spędziłam Wisło 
obok ciebie całe swe dzieciństwo 
Lata mijały 
(...) 
Oj znam cię Wisło 
może jak nikt 
patrzyłam na ciebie dniami i nocami 
Nie trzeba do góry patrzeć było 
nocą w tym lustrze wszystko widziałam 
Teraz żal mi cię rzeko moja 
jaka będzie przyszłość twoja 
boś zatruta brudna 
smutno płyniesz sobie 
rybacy odeszli 
Czyż nikt już nie zapłacze po tobie 

ładnego walca „Nad pięknym modrym Duna
jem". 

On wstaje i prosi mnie do tańca, obejmuje 
mnie lekko i szepcze: 

— Ma pani ładne włosy. 
Ja mu odpowiadam: 
— Wcale nie są ładne, bo takie czarne. 
On znowu: 
— O, i warkocz śliczny! 
Ja mówię: 
— Jest brzydki, bo za długi. 
Tańczymy, tańczymy... Orkiestra gra „Ta 

ostatnia niedziela, dzisiaj się rozejdziemy, dzi
siaj się rozstaniemy na wieczne czasy..." Ktoś 
wystrzelił szampanem, jak z pistoletu! 

Przebudziłam się: Boże, co się stało?! 
Patrzę dokoła — stół, na nim wazon, wokół 

krzesła, lecz nie ma nikogo. I ten głos Sabiny! 
Przecież ona już dawno nie żyje... Moje włosy 
co były czarne, teraz są białe. Lekko tańczy
łam... A moje nogi schorowane i bolą mnie 
bardzo. 

Siedzę i myślę. Tak, tak. Mam już siedem
dziesiąt pięć lat. 

Włączam telewizor, na ekranie trwa bal. Mu
zyka. Młodzież się bawi, tańczy. Młodzież, któ
ra zajęła już nasze miejsca. Bawcie się kocha
ni, bawcie się i bądźcie szczęśliwi! Kiedyś też 
będziecie śnić. 

Zaczął się karnawał. Za oknami wirują, wi
rują białe płaty śniegu. 
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ROMAN LANDOWSKI 

T c z e w s k i p a r n a s i k l a t d w u d z i e s t y c h 

Po teatrze i imprezach muzycznych przyszła kolej 
na kino. Taki był bowiem porządek rzeczy, ponieważ 
„igrzyska świetlne" były najmłodszą, X Muzą na 
parnasie. Sądząc po frekwencji i opiniach codzien
nych „zjadaczy kultury" małomiasteczkowej społecz
ności, muza ta zajmowała pierwsze miejsce, łamiąc 
tradycyjnie ustaloną kolejność w hierarchii opiekunek 
sztuk. Była wówczas autentyczną atrakcją. Potra
fiła przenieść swoich wielbicieli, zasiadających w sali 
na twardych ławach, w odlegle kraje, przybliżyć wiel
kie dramaty i miłości, dostarczając nielada przeżyć. 
To nic, że wszystko się. działo „na ni ty" , tylko na 
ekranie, początkowo niemo z udziałem jakiegoś pod
grywającego pianisty, który musiał być niezłym im-
prowizatorem, dobierającym melodie to melancholij
ne, to dramatyczne, odpowiednio do akcji dziejącej 
się na białej płachcie. 

Po odzyskaniu niepodległości, pierwsze w Tczewie 
polskie kino, mieszczące się wówczas przy ulicy Pocz
towej 13 (obecnie ul. J. Dąbrowskiego) — a więc tam, 
gdzie trwa do chwili obecnej — rozpoczęto swoją 
działalność w 1920 roku. Nosiło wówczas nazwę „Ig
rzyska Świetlne". Było to dosłowne przetłumaczenie 
niemieckiego „Lichtspiel", chociaż niekiedy występo
wało pod oboczną nazwą „kinematografów", co było 
określenem nowocześniejszym. W potocznym rozu
mieniu te nazwy występowały obok siebie — „kine
matograf" był urządzeniem, „Igrzyska Świetlne" ko
jarzono z salą, w której to urządzenie funkcjonowano. 
Bezsprzecznie „machina świetlnego teat ru" była naj
popularniejszą rozrywką tamtych lat. 

Kinematografia, jako sztuka znajdowała się jeszcze 
wówczas w pieluszkach, ale Tczew w pierwszych 
latach dwudziestych walnie przyczynił się do umoc
nienia jej egzystencji. W ocenie widzów miasto to 'by
ło zapewne jednym z wielu, w którym śledzono na 
ekranie zabawne bądź tragiczne losy bohaterów, od
twarzane z celuloidowej taśmy. Natomiast bardziej 
wtajemniczeni, w tym szczególnie celnicy i zaintere
sowani właściciele sal kinowych, miastu temu przy
pisywali znacznie większą rolę. Wyjaśnijmy sobie 
zatem pewną obowiązującą wówczas sytuację. 

Po 1918 roku nadal pozostały aktualne polsko-nie-
mieckie porozumienia w sprawie dystrybucji kopii 
filmowych. Od 1920 roku organizowano w Polsce 
własne ośrodki regionalne, zajmujące się rozpowszech
nianiem filmu. Takie krajowe agendy dystrybucyjne 

powstały w Krakowie, Lwowie, a na obszarze daw
nego zaboru pruskiego w Poznaniu i Bydgoszczy. 
Biura te miały prawo bezpośredniego zakupu lokal
nych licencji, jednak wkrótce musiały ulec warun
kom warszawskich ośrodków centralnych, które na
bywały licencje ogólnokrajowe i pośredniczyły w dy
strybucji regionalnej. Źródłem zakupu byli inni po
średnicy, głównie w Niemczech, Austrii i Czechosło
wacji, dostarczający Polsce filmy produkcji fran
cuskiej, włoskiej, a także poszukiwane utwory ame
rykańskie. Rocznie nabywano pięćset-sześćset tytu
łów po dwie kopie. Jak wiadomo, były to lata kry
zysu gospodarczego, więc trudności finansowe nie po
zwalały na zakup filmów nowych i artystycznie war
tościowych, które już wówczas miały swoją odpowied
nio wysoką cenę. Dlatego do kraju trafiały utwory 
stare i przeciętne. Dodatkową trudność sprawiały nie
życiowe przepisy celne, które „wstęgi .kinematografi
czne" traktowały jak towar luksusowy, łącznie z ko
niakami, szampanami, kawiorem, brylantami, perfu
mami, jedwabiem, i samochodami. Zgodnie z taryfą 
celną opłaty pobierano od wagi. Za 100 kg filmu cło 
wynosiło pięć tysięcy marek w złocie, a początkowo 
należność płacono częściowo kruszcem. Co na to obec-
ne członkowie tczewskiego D K F „Sugestia"? Opłata 
za karnet osiągnęłaby zapewne wartość obrączki lub 
złotego pierścionka. Takie to były trudne czasy! Ale 
znaleziono sposób na to, by kinomanom życie "trat
wie. Organizatorzy projekcji, głównie w własnym in
teresie, decydowali się na nielegalny przemyt kopii 
filmowych. „Filmowa kontrabanda" do Polski wiodła 
gównie z Gdańska przez Tczew — który był wów
czas miastem granicznym — w mniejszym stopniu 
przejściami granicznymi w Wielkopolsce. W Tczewie 
kwitła wówczas kontrabanda przemycająca nie tylko 
filmy. Handlowano nielegalnie tytoniem, artykułami 
spożywczymi i tekstyliami. 

Pierwsze filmy, sprowadzane drogą legalną, miały 
głównie niemieckie napisy, co powodowało nieprzy
chylne na sali kinowej protesty. Od 1920 roku po
wołano w Gdańsku filie berlińskich biur wynajmu, 
które dodatkowo tłoczyły na filmach niemych polskie 
napisy. Jednocześnie wprowadzone przepisy celne 
oraz zawarte umowy między Polską a Wolnym Mia
stem Gdańskiem od cła zwalniały te filmy, które pro
dukowane lub kopiowane były w Gdańsku, a za ta
kie uznawano kopie z dorabianymi polskimi napi
sami. W ten sposób omijano powyginane paragrafy 
przepisów, a wcześniejszy „szmugiel" przybrał po
zory legalności. 
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Kamienica w rynku (z lewej), w której mieściło się 
kino „Balladyna" 

Fot. S. Zaczyński 

łości". Były również komedie — „Murzyni", „Bill 
contra teściowa", „Szczyt nieporozumienia", „Bubbi 
jako konkurent". W 1921 roku na ekran „Balladyny" 
trafił głośny, sześcioczęściowy dramat francuskiej wy
twórni „Gaumont" z 1918 roku — „Judex", reżyse
rowany przez Louisa Feuillade. Tytułowego bohatera 
niezrównanego dedektywa, sędziego i mściciela w 
czarnej pelerynie grał słynny Rene Creste, a jego 
partnerką była równie słynna Musidora, odtwarzają
ca damę z półświatka. W trzyletnim repertuarze był 
to jedyny film, a raczej serial, który jest znaczącą 
pozycją w światowej kinematografii. 

Równocześnie konkurowało drugie kino, wspomi
nane już „Igrzyska Świetlne", mieszczące się w no
wym budynku, powstałym w 1917 roku obok hotelu, 
którego właścicielem był również Edward Gandras. 
Po likwidacji „Balladyny", w latach 1923—1923 by
ło to jedyne kino w Tczewie. 

Obok „Judex" tczewianie w 1921 roku, już w tym
że kinie, mieli okazję obejrzeć inny odcinkowy film 
— „Tajemnice Nowego Jorku" produkcji amerykań
skiej, zrealizowany w pięciu częściach przez Louisa 
Gasniera w 1915 roku. Jego tytuł oryginalny brzmiał 
„Przygody Heleny". Rolę bohaterki o tym imieniu 
kreowała bardzo wówczas popularna piękność, jasno
włosa Pearl White, o której z zachwytem się rozpi
sywał Luis Aragon. To głównie ona przyciągała w 
tygodniowych odstępach tłumy wielbicieli na kolej
ne odcinki filmu. 

Realizowanie seryjnych filmów kryminalno-sensa-
cyjnych o wspólnym bohaterze było wówczas bardzo 
modne, cieszyły się one wielkim powodzeniem. W 
pierwszej połowie lat dwudziestych na ekranie „Ig
rzysk Świetlnych" w Tczewie ukazało się ponad dzie
sięć takich seriali. Oprócz wspólnego tytułu serii każ
da z części, będąca samodzielnym filmem, posiadała 
swój indywidualny tytuł. W 1922 roku furorę zrobił 
„Człowiek bezimienny" w sześciu częściach i „w 
obliczu śmierci" w pięciu częściach (Cyrk Kinga, Ra
bunek kasy, Wyspa przeciwników, W imię prawa, 
Champion boksu Kaliforni). Na szczególną uwagę za
sługiwał trzyczęściowy „Dr Mobuse" w reżyserii li
czącego się twórcy, Fritza Langa. Ten niemiecki ut
wór ukazywał historię perfidnego mordercy. Trafił 
do Tczewa w kilka miesięcy po jego zrealizowaniu. 
W następnym roku, obok siedmioczęściowego „Szty
letu indyjskiego", sensacje wzbudzały dwie serie: „W 
pogoni za śmiercią" — w pięciu częściach, a przede 
wszystkim seria sześciu filmów — „Czerwona ręka
wiczka" (Wyprawa po łup, Pożar w jaskini bandy
tów, Rozpaczliwa próba, Człowiek bez sumienia, W 
mocy wrogów, Triumf dziewczyny Wschodu). W na
stępnych latach nadal dominowały odcinkowe gi
ganty, m.in. pięcioczęściowy „Rozpalony kryształ", 
czteroczęściowa „Tajemnica Robimrn". 

Obok filmów awanturniczych rozwinął się w tym 
czasie inny gatunek sensacji na ekranie — filmy z 
Dalekiego Zachodu. Za rzeczywistego twórcę wester
nów okrzyknięto Tomasha Harpera Ince'a. Kinoma
ni tczewscy w latach dwudziestych mieli okazję obej
rzeć wiele jego filmów — „Huragan", „Buffalo Bill", 
„Napad", „Ucieczka przez puszczę", „Poszukiwacze 
przygód", „Jeździec bez głowy"... W 1925 roku „Dzien
nik Tczewski", jako „najciekawszą amerykańską sen
sację sezonu" reklamował film sensacyjno-awanturni-
czy „Zdrada", w sześciu aktach, trwający półtorej go
dziny. Trzy dni z rzędu Harry Carey, Edie Polo i Har
ry Peela przykłuwał uwagę tczewian. Natomiast Dor-
ris Kenyon i Henri Hull trzymali w napięciu wi
dzów, oglądających „sensacyjny dramat salonowy" 
pt. „Tajemniczy potwór", a Elmo Lincoln wzbudzał 
sensację w filmie „Herkules Czarnych Gór". 

Rocznie na ekranie „Igrzysk Świetlnych" prezento
wano około pięćdziesiąt filmów. W powodzi prze
ciętności trafiały się od czasu do czasu utwory, które 
dzisiaj w podręcznikach historii kina niemego uznane 
zostały za fundamentalne w swoim gatunku. Takim 
były „Wampiry" z 1915 roku, w reżyserii Louisa 
Feuillade, grane w Tczewie w 1922 roku. 

Ogromną popularnością, tym razem dla odmiany 
wśród pań, cieszyły się melodramaty, w których „szlo
chała nieszczęśliwa miłość". Płakać pomagała Mary 

W trzech pierwszych latach po odzyskaniu niepod
ległości w Tczewie funkcjonowały dwa kina. To naj
starsze działało przy obecnym Placu Wolności 11, w 
kamienicy położonej we wschodniej pierzei rynku, 
z wejściem od ulicy Podgórnej. Jego początki datuje 
się na rok 1911, kiedy w Tczewie pojawił się kine
matograf (tak również określano zawód) Edward Gan-
dras, który wykupił tę kamienicę od Magdy Furstea-
wald, wdowy po kupcu. W następnym roku znany 
budowniczy, Antoni Landowski przebudował całą ka
mienicę, adaptując jej parter na salę kinową. Tak 
powstała w ostatnich latach zaboru „Lichtspielhaus" 
Gandrasa, sala o osiemnastu rzędach, mieszcząca oko
ło 150 miejsc, gdzie często dostawiano jeszcze z przo
du pięć ław. Salę długości około 25 metrów i sze
rokości około 8 metrów zimą ogrzewały dwa duże 
piece kaflowe. Obecnie z kina nie pozostało śladu, na
wet po wyglądzie zewnętrznym, bowiem w 1924 roku 
na starych fundamentach kamienicy, pamiętających 
jeszcze czasy gotyku zbudowano zupełnie nowy dom, 
stojący do dzisiaj. 

Przez dziesięć lat przybytek X Muzy przy rynku 
bawił mieszkańców Tczewa. Ostatnie trzy lata kino 
działało pod wdzięczną polską nazwą „Balladyna". 
Projekcje filmowe odbywały się dwa razy w tygod
niu, w tym zawsze w soboty i niedziele lub święta i 
dni przedświąteczne, przeważnie po dwa seanse. Na 
jego ekranie nie odnotowano arcydzieł, w tych latach 
dostępne były niemal wyłącznie filmy stare i „zgra
ne". Te, jak wiemy, były najtańsze w wynajmie. 

Miejscowy „Dziennik Tczewski" dość regularnie 
zamieszczał zapowiedzi filmowych tytułów, reklamując 
je z pozycji raczej „kupieckiej". Ogłoszenia zamiesz
czano obok innych reklam i nie znalazło się w nich 
nigdy miejsce na omawianie wartości artystycznych. 
Może dlatego, że filmy te na to nie zasługiwały. 
Tczewianie odwiedzali to kino, by obejrzeć przygody 
„Cowboya z Texasu", „Jonsona — pogromcy zwie
rząt", „Tajemniczego Chińczyka", „Księżnej Tatiany", 
czy „Tajemniczego męża". Łzy z oczu wyciskały dra
maty bohaterek „Tragedii modelki", „Zemsty Giovan-
ni", „Nocy śmierci i miłości", lub „Krużganków mi-



Pickford, pierwsza prawdziwa gwiazda ekranu. Nie
bawem wspomogły ją włoskie „divy" kinowe na czele 
z Francescą Bertini. W realizacjach tego gatunku 
twórcy filmowi mocno wspierali się literaturą. Wśród 
masowych adaptacji powieściowych nie wszystkie by
ły udane, reżyserzy na ogół zadawalali się przeno
szeniem na ekran wątków miłosnych, zaniedbując 
warstwę psychologiczną bohaterów. Teoretycy filmu 
dostrzegli to dopiero po latach, wówczas ekranizacje 
te ściągały tłumy widzów. Każdy chciał obejrzeć 
„Salambo" (wyświetlane również pt. „Śmiertelna mi
łość") z Jane de Balzac, „Lady Hamilton" z Lianą 
Haid, „Dzwonnika z Notre Danie", z Ruth Miller 
i Lon Shaney'em, „Oliwer Twista" w reżyserii Tho
masa Bentleya, który uchodził za największego adap
tatora utworów Dikensa, a także „Annę Kareninę", 
tę z 1914 roku w reżyserii Władimira Gardina i Ja
kowa Protazonowa. 

Nie wszystkie z tych wymienionych filmów były 
melodramatycznymi szmirarni, podobnie jak na więk
szą uwagę zasługiwali „Nędznicy" w realizacji Arturo 
Capelaniego. Adaptację powieści Wiktora Hugo, do
konaną w 1912 roku przez wytwórnię Pathe w dzie
więciu częściach na pięciu tysiącach metrów taśmy 
filmowej, rozpowszechniono w stu dwudziestu ko
piach. Jedna z nich do Tczewa trafiła dopiero w 
1927 roku. Film zrobił ogromną karierę na całym 
świecie, był największym francuskim sukcesem ar
tystycznym i kasowym owych czasów. 

Przez tczewski kinematograf przewinęły się co 
ważniejsze filmy głośnych wówczas reżyserów. Oglą
dano utwory Dawida Griffitha, owego wielkiego z 
wielkich Homerów kinematografii światowej, po
cząwszy od pierwszych melodramatów, w rodzaju 
„Kapelusz z Nowego Jorku", poprzez głośny monument 
pt. „Nietolerancja", po naiwne i banalne filmy wy
znaczające kres wielkiego twórcy, np. „Męczennica 
miłości" i „Dwie siostry". Stosunkowo szybko tcze-
wianie poznali filmy Fritza Langa. Już po roku od 
jego wejścia na ekrany w Tczewie gościł ekspresjo-
nistyczny utwór-baśń pt. „Zmęczona śmierć" o tym, 
że nie można ujść śmierci. Obejrzano również jego 
„Metropolis", wielką wizję katastroficznego świata. 
Te dwa filmy wyznaczają dzisiaj początek i koniec 
ekspresjonizmu w kinematografii. Nie obce były także 
filmy Mauritza Stillera, głośnego adaptatora dziel 
Selmy Lagerlof w szwedzkiej wytwórni „;Svenska". 
Zaczynał jednak od filmów sensacyjnych. „Dziennik 
Tczewski" jego „Czarne maski" zapowiadał jako „dzie
ło obfitujące w sceny mrożące krew w żyłach". W 
1927 roku, jako „kinowy przebój", reklamowano „Ho
tel Imperiał" Stillera, produkcji hollywoodzkiej. 

Nadspodziewanie prędko na ekran tczewskiego kina 
przy ulicy Pocztowej dotarły imponujące filmy hi
storyczne Michaela Kertesza. W 1923 roku, a więc w 
tym samym, w którym zostały wyprodukowane, og
lądano przepych dekoracji i tłumy statystów w dwóch 
biblijnych gigantach: „Sodomie i Gomorze" i „Sam-
sonie i Dalili". 

Równie wystawne dekoracje i przepych scen zbio
rowych można było obejrzeć na filmach Ernsta Lu-
bitscha, np. „Żona Faraona", zrealizowany jeszcze w 
Niemczech, czy amerykańskiej produkcji „Intrygant", 
o carze Pawle, z wielkim Emilem Janningsem w roli 
tytułowej. Gatunek monumentalnego superfilmu o te
matyce historycznej rodem z Hollywoodu, w którym 
od realiów i faktów ważniejsza była kosztowna wy-
stawność, w tczewskim kinematografie reprezento
wały „giganty" typu „Król królów" Cecila de Mille'a 
i „Ben H u r " Freda Niblo. Ten ostatni film, według 
utworu literackiego Wallace'a, ze sławnym Ramonem 
Navarro w roli tytułowej, w Tczewie był dostępny 
od 24 do 27 kwietnia 1927 roku. Reklamowano go 
jako najdroższy film świata, co wówczas było praw
dą. Kosztował bowiem około sześć milionów dola
rów, kiedy wydatki na przeciętny film hollywoodzki 
mieściły się w kwocie czterystu pięćdziesięciu tysięcy 
dolarów. 

Jeden z największych przebojów kinowych okresu 
filmu niemego — „Quo vadis", zrealizowany w 1912 
roku, zjawił się w Tczewie dopiero w roku 1925. Na 

ekrany kin zatoru rosyjskiego i austriackiego wszedł 
już w pierwszej połowie 1913 roku, sprowadzony 
przez towarzystwo „.Sfinks". Film był największym 
sukcesem artystycznym i kasowym Paryża, Londynu, 
Berlina i Nowego Jorku. Reżyser filmu, Eurico Guaz-
zoni, zaangażował najpopularniejszych aktorów owych 
czasów — Amletta Novelli (Winicjusz), Gustava Sere-
na (Petroniusz), Lea Giunchi (Ligia), Carla Cattaneo 
(Neron), Giovania Gizzi (św. Piotr). Filmowi przez 
pewien czas towarzyszyła oburzająca wiadomość o 
tym, że włoska wytwórnia „Cines" zrealizowała ' go 
t e z formalnej zgody Henryka Sienkiewicza, nie wy
kupując od niego praw autorskich. Popularny wów
czas polski pisarz nie przejmował się tą aferą, a 
zbierał zasłużone gratulacje. Podczas jednej z pro
jekcji filmu w Krakowie, na której uczestniczył oso
biście autor, widownia po seansie zgotowała mu dłu
gotrwałą owację. 

Druga połowa lat dwudziestych przyniosła szereg 
'usprawnień w dystrybucji filmów. Opanowanie kry
zysu gospodarczego ułatwiło zakupy kopii, szczególnie 
z produkcji bieżącej. Na ekrany kin trafiały filmy 
tuż po ich realizacji. Właściciele kinematografów ko
rzystali ze znacznie większego wyboru. Z gąszczu ck
liwych melodramatów, westernów, filmów sensacyj
nych i tzw. dramatów historycznych coraz odważ
niej przebijały się utwory o treściach społecznych. 

Zwiastunem nowego gatunku były filmy Georga 
Pabsta. Jednym z najgłośniejszych filmów była jego 
„Zatracona ulica" z 1925 roku, grana w Tczewie już 
w następnym roku. Film bezkompromisowo rozpra
wił się ze skutkami wojny i śmiało ukazał kilka gorz
kich prawd na tematy moralne. Historia pięknej cór
ki zrujnowanego wysokiego urzędnika, która w obli
czu g o d u poszła na ulicę sprzedawać własne ciało, 
wzruszała i jednocześnie oburzała część widzów. Adap
tacja powieści Hugo Bettauera ukazywała Wiedeń 
odarty z uroków naddunajskich bulwarów z epoki 
Straussowskich walców. Mimo iż na ekranie ukazała 
się Greta Garbo film wzbudził szereg kontrowersji. 

„Zatracona ulica" przetarła drogę innemu filmowi o 
podobnej treści, dużo starszemu, bo zrealizowanemu 
w 1912 roku. Również z mieszanymi uczuciami tcze-
wianie obejrzeli „Białe niewolnice" Ole Olsena, duń
ski film o przełomowym znaczeniu dla wytwórni 
„Mordisk". Utrzymany jeszcze w konwencji sensa
cyjnej, ten „przebój roku" pozornie tylko mówił o 
handlu żywym towarem; w rzeczywistości poruszał 
problem prostytucji. Film zapowiadano jako wielki 
dramat, a smaku dodawała mu gra pięknej Priscilli 
Dean. 

Takie filmy niektórych denerwowały, uznano je 
wręcz za niemoralne. W 1927 roku „niezadowolenie 
doszło do zenitu." i w związku z projekcją filmu „Ci 
których kochać nie wolno", na lamach tczewskiego 
„Gońca Pomorskiego" rozgorzała polemika między ks. 
A. Kupczyńskim, a E. Gandrasem. Proboszcz parafii 
staromiejskiej bronił moralności, a właściciel kina 
interesu. Sądząc po wydłużających się kolejkach pod 
kasą rację miał obrońca filmów. Praktycznym tego 
dowodem był sukces filmu Friedricha Murnaua, 
„Wschód słońca", amerykańskiej wytwórni „Fox". 
Tczewianie podzielili dobry gust całej opinii kinowej, 
bowiem ten film w polskim plebiscycie widzów uzy
skał II miejsce. Psychologiczny poemat „miłości trium
fującej" dzisiaj jest zaliczany do najciekawszych osiąg
nięć filmu niemego, a wówczas Janet Gaynor zdobyła 
aktorskiego Oscara. 

Tamte lata były okresem wielkich gwiazd. Często 
sprowadzano filmy tylko z powodu ich udziału. Tak 
było w przypadku „Hiszpańskiej tancerki" z Polą 
Negri i „Szejka" z Rudolfem Valentino, chociaż kry
tyka już wówczas zwracała uwagę na przeciętną, 
wręcz kabotyńską w tym filmie grę ulubieńca ko
biet całej Europy. 

Swoje gwiazdy miało również polskie kino. Pow
szechnie znane przecież także współczesnym widzom 
głównie dzięki telewizyjnym powtórzeniom „w starym 
kinie", nie wymagają przypomnienia. Kilka filmów 
jednak, granych w Tczewe, zrobiło — zresztą z róż
nych powodów — prawdziwą furorę i długo o nich 
pamiętano. 
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W 1922 roku na ekranie „Igrzysk Świetlnych" w 
Tczewie powodzeniem cieszył się polski film. o nieco 
przesadnym tytule, — „W szponach carskich siepa
czy", znany również pod drugą nazwą „Carat i jego 
sługi". -Zrealizowany pięć lat wcześniej przez wytwór
nię „Sfinks", przyciągał widzów g ó w n i e z powodu 
antyrosyjskiej tematyki oraz udziału znakomitych ak
torów, znanych z przedstawień teatralnych — Kazi
mierza Junoszy Stępowskiego, Józefa Węgrzyna i Ha
liny Bruczównej, jednej z czołowych gwiazd młodego 
filmu polskiego. Nie było to arcydzieło, recenzenci 
zgodnie przymykali oczy na kozackie szarże, mnożą
ce się rewizje i sceny więzienne. Warszawska „No
wa Gazeta" przyznała, że treścią filmu „jest dość 
mdły melodramat, ale przypatruje mu się człowiek z 
zajęciem, bo rozgrywa się na tle dramatu prawdziwe
go, naszego dramatu narodowego, który wszyscy prze
żywamy". 

W następnym roku popularnością cieszył się inny 
polski film' pt. „Od kobiety do kobiety", w którym 
oprócz Józefa Węgrzyna grali m.in. dwaj znani ak
torzy — Józef Kotarbiński i Bolesław Mierzejewski. 
Również znakomitą obsadę zapewnił reżyser Ryszard 
Bolesławski swojemu filmowi „Cud nad Wisłą". Obok 
Anny Beliny, Wincentego Rapackiego, Stefana J a r a 
cza, Jerzego Leszczyńskiego i Kazimierza Junoszy 
Stępowskiego w drugoplanowej jeszcze rólce pokaza
ła się Jadwiga Smosarska. Na ekran trafił też pierw
szy polski film sensacyjny — „Ludzie mroku", zrea
lizowany w roku 1923. 

Dopiero w 1926 roku tczewianie obejrzeli otoczony 
legendą film pt. „Szpieg", mówiący o okrucieństwach 
Prusaków w Kaliszu podczas pierwszej wojny świato
wej. Utwór zrealizowano bardzo szybko, był natych
miastową reakcją na wydarzenie tragicznego epizo
du wojny (sierpień 1914). Jego premiera odbyła się 
1 sierpnia 1915 roku, a kilka dni później (5 sierpnia) 
Niemcy zajęli Warszawę. 

Były też melodramaty na czele z „Trędowatą", gdzie 
Jadwiga Smosarska wystąpiła już jako uznana gwiaz
da. W „Igrzyskach Świetlnych" grano ten film w 
1928 roku. Już wówczas krytyka uznała go za nieu
dany, nazywając go wręcz kiczem. Antoni Słonim
ski napisał, że film Edwarda Puchalskiego nie przy
czynił się do postępu polskiej kinematografii, raczej 
„był wielkim biegiem sztafetowym w tył. Trędowata, 
bożyszcze kucht i szwaczek, ma powodzenie graniczą
ce z masowym obłędem. Aby odgadnąć sekret tego 
sukcesu, trzeba być co najmniej Edypem rozwiązują
cym zagadkę Sfinksa. Zdaje się, że jest nią po pro
stu głupota, która ma niezwalczoną siłę atrakcyjną 
dla głupców". Tak oto oberwało się żeńskiej części 
widowni i producentowi, którym była właśnie wy
twórnia „Sfinks". Gdy panie płakały, panowie wy
czekiwali zapowiedzianej sensacji, a były nią „Sza
leńcy", w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, film 
znany również pod tytułem „My pierwsza brygada". 

Najciekawsze chyba wydarzenie filmowo-kinowe 
w Tczewie miało miejsce w 1929 roku. W połowie 
lutego, przy ulicy Pocztowej grano „Pana Tadeusza", 
ekranizację mickiewiczowskiej epopei. Film poprze
dzała wielka reklama. Zrealizowany przez Ryszarda 
Ordyńskiego do scenariusza Andrzeja Struga, skupił 
wielu najwybitniejszych aktorów teatralnych z Woj
ciechem Brydzińskim w roli tytułowej. Film cieszył 
się ogromnym powodzeniem. Mimo 30 stopniowych 
mrozów grano po dwa seanse przez trzy kolejne dni, 
w niedzielę nawet trzy razy. Krytyka też nie była 
zadowolona, powstał bowiem długi, 15 aktowy film, 
złożony z wielu 'Statycznych obrazów, połączonych 
tasiemcowymi cytatami. 

W czerwcu tego samego roku zjechała do Tczewa 
ekipa filmowa wytwórni „Lux", by realizować zdję
cia do filmu „Pod banderą miłości". Była to dla 
mieszkańców nie lada atrakcja, szczególnie dla mło
dych tczewianek, które mdlały na widok Zbyszka Sa-
wana, wziętego amanta filmowego tamtych lat. Film, 
nazywamy „dramatem morskim", należał do „pań-
stwowotwórczych" utworów, który miał być — jak to 
określił jeden z krytyków — mocnym uderzeniem 
w dźwięczne struny harfy ojczystej. Dzisiaj t rudno 

zweryfikować tamte opinie, bowiem w archiwum Fil
moteki Polskiej nie zachowała się żadna z kopii, 
wszystkie zaginęły podczas wojny. Ponieważ w okre
sie filmu niemego dla potrzeb kin drukowano spe
cjalne programy (podobne do obecnych operowych), 
a takie się ostały do interesującego nas filmu — 
warto za nimi przytoczyć jego treść. 

Główny bohater, Andrzej Nowakowski (grał go 
Zbyszek Sawan) po stracie rodziców ucieka z rewo
lucyjnej Rosji. Po długiej tułaczce spotyka polskich 
marynarzy, którzy postanowili przemycić go do kra
ju. Pasażera na gapę wykryto, jednak puszczono go 
do ojczyzny, bo wcześniej zdołał uratować życie cór
ce (Maria Bagda) komandora Aleksandra Hryniewi
cza (Paweł Owerłło). Dziewczyna zakochała się w 
swoim wybawcy, ale ze względów towarzyskich przyj
muje oświadczyny Jerzego Rzęckiego, dyplomaty po
selstwa polskiego w Sztokholmie (Jerzy Marr). An
drzej zostaje słuchaczem Szkoły Morskiej w Tcze
wie, w której wykłada komandor Hryniewicz. Pod
czas jakiejś awantury Andrzej staje w obronie czci 
swojej ukochanej, co zostało źle zrozumiane i zin
terpretowane na jego niekorzyść. Za czyn ten wy
dalono go ze szkoły. W czasie jednej z prób pota
jemnej schadzki z ukochaną, Andrzej staje się przy
padkowo świadkiem ważnego dla akcji filmu wy
darzenia. Do mieszkania komandora wkrada się ta
jemnicza dama (Jaga Boryta), celem zdobycia tajnych 
dokumentów. Andrzej niemal chwyta ją na gorącym 
uczynku, ale los mu nie sprzyja, bo komandor to 
jego posądził o kradzież. Podejrzany ściga przestęp
czynię, którą okazała się jego własna siostra, dzia
łająca wbrew własnej woli. W finale wszystko się 
pozytywnie rozwiązuje. Następuje rehabilitacja sio
stry, dyplomata wzruszony wielką miłością młodych 
wycofuje oświadczyny, by nie stanąć na drodze ich 
szczęścia. 

Fragmenty zręcznego scenariusza Jerzego Brauna 
realizowano w Tczewie, we wnętrzach Szkoły Mor
skiej, kiedy słuchacze udali się na wakacje lub rejsy 
szkoleniowe. Drugoplanową rolę jednego z kadetów 
szkoły grał młody wówczas Tadeusz Fijewski. 

Różnie oceniany film, którego już dzisiaj nie można 
obejrzeć, miał jednak w polskiej kinematografii zna
czenie formalne. Był to bowiem debiut reżyserski Mi
chała Waszyńskiego, jednego ze znanych twórców ki
na międzywojennego. Tym filmem zaczął swoją ka
rierę najpłodniejszego i najsprawniejszego realizatora. 

Ody w miejsce „Igrzysk Świetlnych" po remoncie 
sali nadano kinu nazwę „Bałtyk", na otwarcie, w 
dniu 21 marca 1930 roku, wyświetlono właśnie „Pod 
banderą miłości". Każdy chciał film obejrzeć, a w 
nim swoje miasto, gdyż pamiętano ubiegłoroczną obec
ność filmowców. Jakież było jednak zdziwienie i roz
czarowanie, kiedy gdzieś w połowie akcji, 'bohater ze 
znanych korytarzy Szkoły Morskiej wychodzi prosto 
na ulice... Gdyni. Okazało się, że w Tczewie nakrę
cono ujęcia we wnętrzach szkoły, natomiast plenery 
w Gdyni, która już przygotowywała się do przyję
cia słuchaczy w mury swojej Alma Mater Maris. 
Natomiast w chwili realizacji filmu nie była jeszcze 
gotowa. 

17 maja 1930 roku w Tczewie powstało drugie ki
no z siedzibą w Hali Miejskiej, tzn. w obecnym Do
mu Kultury Kolejarza. Rozpoczęło swoją działalność 
projekcją filmu pt. „W zaułkach Marsylii". Przez 
kilka miesięcy nie miało własnej nazwy, bo pomysł 
nazwania tego kinematografu „Żabą" — od nazwiska 
zarządcy całego obiektu, Nikodema Żabińskiego — 
nie przyjął się. W połowie września kino przyjęło 
nazwę „Mars". 

Tak oto najmłodsza muza na tczewskim parnasiku 
lat dwudziestych dzielnie wspierała swoje wielce za
służone siostrzyce, w wielu przypadkach wzbudzając 
zazdrość o popularność. Niezadowolenie na parnasiku 
wzrosło w następnym dziesięcioleciu, gdy kina, któ
rych liczba w Tczewie wzrosła do czterech — prze
mówiły z ekranu własnym głosem. 

Aby oddać jednak tym starszym opiekunkom sztuk 
należną cześć i uznanie, w następnym odcinku po-
rozmawiamy o ruchu śpiewaczym. Okaże się, że Po
lihymnia miała równie wiernych wielbicieli. 

Roman Landowski 
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W K U C H N I I P R Z Y S T O L E 

Chociaż pożywienie człowieka sta
je się coraz bardziej urozmaicone, 
nieodłącznym produktem w naszych 
codziennych posiłkach jest chleb. 
Jego smak znany był już sto wie
ków temu. W polskiej tradycji kul
turowej, podobnie jak na całym 
świecie, chleb miał charakter sym
bolu w wielu obrzędach religijnych 
i ludowych. Utrwalono go w licz
nych przysłowiach, aforyzmach i 
przypowieściach, gdzie stanowił sy
nonim dostatku i pomyślności. Nie 
zawsze bowiem i nie dla wszystkich 
był pożywieniem podstawowym i co
dziennym. Jeszcze przed drugą woj
ną światową w niektórych rejonach 
Polski pojawiał się na stole jedy
nie w większe święta. 

Proces przygotowania ciasta i wy
piek chleba zawsze był postępowa
niem niezwykłym, związanym z 
przestrzeganiem ścisłych, przekazy
wanych z pokolenia na pokolenie, 
reguł. Naszpikowany był nawet za
klęciami magicznymi. Oprócz umie
jętności gospodyni zasadnicze zna
czenie dla jakości przyszłego chle
ba posiadała dzieża. Taka typowa, 
jeszcze w XIX wieku, była wyko
nana z klepek spojonych obręczą, 
szersza nieco u dołu niż u góry. 
Najlepsza była z dębowego drzewa, 
a bednarz przy jej wyrobie musiał 
pilnować, by klepki były ustawione 
zgodnie z naturalną kolejnością słoi. 
Jeden z zabobonów głosił, że jeśli 
weźmie się drzewo rażone piorunem 
i całą dzieżę zrobi się przez jeden 
dzień, to chleb w takiej dzieży bę
dzie rósł tak prędko, że nie zdąży 
się w piecu napalić. Ważny był rów
nież sposób obchodzenia się z dzie
żą. Gospodynie pożyczały ją nie
chętnie, bojąc się zauroczenia przez 
spojrzenie oczu złego człowieka lub 
wąchanie jej przez psa, świnię lub 
kota. Niezaradna sąsiadka mogła też 
dzieżę upuścić lub nie osłonić przed 
podmuchami wiatru. Taka dzieża 
„gubiła" wówczas zakwas, czyli „du
szę" i chleb nie udawał się. W XX 
wieku częściej spotykane były dzie
że gliniane, które w niektórych re
jonach Kociewia nazywano kwaśni-
kami, bowiem przechowywano w 
nich chlebowy zakwas, czyli „duszę". 
Tą „duszą" była niewielka ilość cia
sta, pozostawiona dla fermentacji, 
a niezbędna do rozpoczęcia kolejne
go procesu przygotowania rozczy-
nu. I tak z tygodnia na tydzień. 

„Rozczynianie" ciasta chlebowego 
odbywało się na ogół w piątek. T)o 
dzieży z zakwasem wlewano naj
pierw ciepłą wodę i dosypywano 
przesianą mąkę (1/2.—1/3 z całości 
przeznaczonej na wypiek). Po dok
ładnym wymieszaniu składników 
dzieżę, szczelnie przykrytą wiekiem 
i opatuloną obrusem, kożuchem lub 
pierzyną, pozostawiano w cieple na 
całą noc, by rozczyn kisł. Następ
nego dnia sprawdzano przez jedno
razowe zamieszanie rozczynu, czy 
pokazały się na nim bąbelki i czy 

wydziela się lekko kwaśny zapach. 
Dopiero wówczas dodawano do dzie
ży resztę mąki, potrzebną ilość wo
dy, sól i inne dodatki (np. rozgo
towane ziemniaki), i przystępowa
no do wyrabiania ciasta. Ugniatano 
je w koponce, czyli w drewnianej 
wydłubanej niecce. Trwało to około 
godziny, a kiedy było już gotowe 
kreślono na jego powierzchni krzyż, 
wyciskano cztery dołki w czterech 
rogach, w które nalewano wody i 
tak przygotowane ciasto zostawiano 
do rośnięcia. Jednocześnie rozpala
no piec, który musiał być gruntow
nie oczyszczony za pomocą „pomio
tła", tj. wiechcia ze słomy, szmat 
lub gałęzi sosnowych osadzonego na 
długim drążku. Kiedy ciasto rosło 
w dzieży zbyt szybko przykrywano 
je męską czapką, a jeśli gospodyni 
zaglądała do dzieży to mlaskała i 
cmokała, by chleb „nie siadł". 

Po uformowaniu w bochenki chleb 
wkładano do rozgrzanego pieca, uk
ładając go na ususzonych wcześniej 
liściach tataraku, chrzanu, kapusty, 
•kobylaku lub dębu. Na pierwszym 
bochenku przy wsadzaniu do pieca 
kreślono ręką znak krzyża. Chleb 
piekł się przeciętnie od jednej do 
trzech godzin i gospodyni w tym 
czasie nie wolno było pod żadnym 
pozorem usiąść, boby chleb opadł. 
Po wyjęciu z pieca bochenki obmy
wano wodą, aby miał gładką i bły
szczącą skórkę. Wodę tę używano 
potem do mycia dzieci, a szczegól
nie dziewcząt, co miało zapewnić im 
piękną cerę. 

Dobrze wypieczony chleb był du
mą gospodyni. Powszechnie uważa
no, że dopóki panna nie potrafi 
chleba upiec, dopóty nie może wyjść 
za mąż. Na dzień św. Jakuba, przy
padający 25 lipca, pieczono już 
chleb ze świeżej mąki. Od tego dnia 
nie kupowano już chleba ani nie 
wykorzystywano do wyrobu ciasta 
chlebowego mąki ze starych zapa
sów. Mówi o tym przysłowie: 

Na święty Jakub 
chleba nie kup, 
jeno usiecz 
zemlej i upiecz. 

Świeży, pachnący chleb był przy
smakiem niedzielnego śniadania. Za
pijano go mlekiem, przeważnie zsia
dłym i jedzono razem z serem, twa
rogiem, a rzadziej masłem. Przed 
rozkrojeniem bochenka kreślono 
znak krzyża. Należało uważać, by 
nie upuścić go na ziemię, a kiedy 
spadł, podnoszono go i całowano, 
by go przeprosić. Niedopuszczalne 
było też karmienie bydła chlebem, 
co powszechnie utożsamiano ze 
świętokradztwem. 

Mało z owych magicznych rytua
łów, związanych z wypiekiem i spo
żywaniem chleba, przetrwało do 
dzisiaj. Współcześnie nie szanuje .się 
chleba. Przywkliśmy niemal do 
wyrzucania czerstwego, nieświeżego 
pieczywa, a przecież jest wiele za
pomnianych już może sposobów na 
jego wykorzystanie. Dawniej na Ko-
ciewiu w każdej rodzinie oszczę
dzano pożywienie, nie marnowano 
żadnej okruszyny chleba. Wynikało 
to z troski o zabezpieczenie spiżar-
nianych zapasów przed zepsuciem. 
Nie zawsze przecież jadła było pod 
dostatkiem, a kiedy nawet na stole 
było dostatniej, wpojony szacunek 
do chleba i innego pokarmu, nie 
pozwalał na wyrzucanie tego, co nie 
zostało spożyte. Gospodynie wymy
ślały różne przepisy na potrawy z 
nie zjedzonego chleba, które były 
niegdyś przysmakiem w kociewskich 
chatach. 

Przypominamy dwie z nich: 

ZUPA Z CHLEBA 

0,5 czerstwego lub suchego chleba, ko
stka bulionowa, koncentrat pomidoro
wy, śmietana lub mleko, zielona pie
truszka, cebula, sól, kminek, ząbek 
czosnku. 
Chleb włożyć do garnka i zalać zimną 
wodą, następnie odstawić na pól go
dziny. Gdy chleb dobrze namoknie roz-
drobić go i całość zagotować. Do smaku 
dodać soli, kminku, roztarty ząbek 
czosnku. Wszystko dokładnie wymie
szać na jednolitą masę, dodać kostkę 
bulionową (dawniej tzw. Maggi), kon
centrat pomidorowy (dawniej przetarte 
pomidory) i podsmażoną cebulę drobno 
posiekaną. Zabielić śmietaną lub mle
kiem i posypać zieloną pietruszką. 
Można podawać s makaronem. 

CHLEB SMAŻONY 

Kromki chleba czerstwego, mleko, 2—3 
jajk?, sól, tłuszcz do smażenia. 
Czerstwe (suche) kromki chleba namo
czyć w mleku, następnie po chwili nie
co odcisnąć i włożyć na rozgrzany 
tłuszcz na patelni. Chwilę podsmażyć i 
zalać roztrzepanym jajkiem (przygoto
wać jak do jajecznicy). Całość dosma-
żyć obustronnie jak kotlety. Posolić do 
smaku. 

oprać. KATARZYNA LAMEK 
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C H L E B O W A OPOWIEŚĆ 
— Przynieś z komory dzieżkę z zaczynem 

— mówiła babcia. 
Niosłem dzieżkę z chlebową duszą ostrożnie, 

pomaleńku tak, żeby nie daj Boże nie stłuc 
skorupy, żeby nie wypłoszyć duszyczki, nie 
przestraszyć. Niosłem, tuląc polewany brzu-
siec, przyciskając do padołka ręką, żeby du-
szyczkowa moc nie zziębła, nie wytknęła nie
potrzebnie nosa z dzieżki i nie wyfrunęła na 
amen gdzieś między komorą a izbą albo, jeszcze 
gorzej, nie czmychnęła przez dziurkę od klucza, 
przez szparę w okiennej futrynie, przez lufcik 
na podwórze, na wieś i jeszcze dalej w szeroki 
świat. Co by to było? Bez chlebowej duszy jak 
piec chleba a bez chleba jak żyć. 

Stawiałem dzieżkę na stole. Babcia, nie za
glądając w nią, sypała do niej garść żytniej 
mąki i wlewała pół kubka mleka. 

— Idź do komory po koponkę i mieszek 
z mąką — dyrygowała. 

I owszem, nie trzeba było ronie prosić. 
— Drewek przynieś. O drzazgach nie za

pomnij. Weź więcej. Włoży się do podsusze
nia za piec — babcia gładziła dopiero co zało
żony fartuch i przysuwała dzieżkę bliżej pieca. 

— Ot, tu twoje miejsce —mówiła tak niby 
do siebie, a ja wiedziałem, że mówi do chle
bowej duszy. 

Jakby zapominając o chlebie, nie spiesząc 
się, zabierała się za szorowanie garnków, pu
cowanie pieca, szorowanie podłogi. 

Siadałem za stołem i obwąchiwałem dzieżkę. 
Potrafiłem tak godzinami siedzieć, popatrując 
na podwórze, licząc gwiazdy na niebie, wychu-
chując oko w esach-floresach Dziadka Mroza 
i patrząc, jak na nowo maluje szybę. Nikt mi 
w tym nie przeszkadzał. Po pierwsze dlatego, 
że sobotni wieczór jest właśnie po to, żeby od
sapnąć, posiedzieć, poczytać, pogadać, pośpie
wać, a nawet pomarudzić. Po drugie dlatego, 
że wiadomo było, że nawąchuję, że może za
raz krzyknę: — Babciu, już! Ruszyło się — 
W dzieżce, ma się rozumieć. 

A jeśli już krzyknąłem, to przerywała bab
cia to swoje krzątanie po kuchni. Brała w rę
kę dzieżkę i odwróciwszy drewnianą łyżkę, 
sprawdzała nią, czy nie łżę. 

— Ruszyło. Na dobre ruszyło — mówiła 
zbierając palcem z łyżki bąblujący zaczyn. 

Odstawiała dzieżkę, do koponki sypała mą
kę, lała trochę mleka, trochę wody. W dołek 
pośrodku mącznej górki wkładała wybrany 
z dzieżki zaczyn. I gniotła. 

Gniotła. I gniotła. Sapała, pot jej płynął po 
czole, podśpiewywała, pomrukiwała zdrowaśki 
i gniotła. 

— No, chyba już — prostowała babcia 
grzbiet i poklepując oblepioną ciastem dłonią 
wielgachną bułę ciasta, przysiadała na chwilę. 
Nalewała sobie do kubka gorącej kawy i po
pijała. 

— Niech sobie odpocznie — mówiła, okra
szając z palców kosmate resztki chlebowego 
ciasta. — Ej, ancymony. A w piekarniku jak 
się należy napalone? 

Tak. Właśnie tak. Kiedy babcia rozpoczyna
ła ugniatanie ciasta, ja z dziadkiem rozpala
łem w piekarniku. 

— Piekarnik aż się rumieni — odpowiadał 
dziadek. 

— Węgle wygarnięte? 
— Wygarnięte, wygarnięte. A osoliłaś? — 

pytał zaczepnie dziadek. 
Babcia podchodziła do pieca. Otwierała pół

okrągłe jak wrota drzwiczki i wsuwała do 
piekarnika rękę. 

—' Za gorący — stwierdzała po chwili, for
mując kanciate bochenki i układając je na bie-
luteńkim, lnianym ręczniku. 

Dziadek uśmiechał się. Śmiałem się i ja, bo 
tak właśnie miało być. Nim bochenki odsapną, 
to piec ociupinkę wystygnie. 

— No chodź tu. Pomożesz. 
Prawą ręką podtrzymywałem drewnianą 

szuflę, a lewą układałem na niej kapuściane 
liście. Na tych liściach babcia sadowiła bochen
ki i zaraz —szur-szur, bochenek po bochenku 
wędrował do pieca. Kiedy już wszystkie sie
działy w piekarniku, siadała babcia za stołem 
i założywszy okulary, poruszając wargami, 
czytała żywoty świętych. 

— A ty wyłóż z koponki kulkę zaczynu do 
dzieżki i zanieś ją na miejsce do komórki. 

Niosłem do komórki chlebową dusze. Może 
duszę wszystkich chlebów, z których dane mi 
było choćby po skibce. Duszę, która przywę
drowała do tego domu z innego domu, może 
z domu babci, z domu, po którym niewiele już 
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Przed wielu laty żył sobie na skraju Tuchol
skich Borów, nad rzeką Czarną Wodą, ubogi 
zdun Andrzej. Pracował uczciwie, ale w jego 
domu bieda była stałym gościem. Mijały lata 
i nic się nie zmieniało, więc zgorzkniały zdun 
przestał już nawet biadolić na swój los. Pracy 
dla niego było w okolicy coraz mniej. Siady
wał często w kuchni przy oknie i patrząc na 
wygłodzoną dzieciarnię, bawiącą się na podwó
rzu w berka, czy w słotne dni w izbie w ślepą 
babkę, marzył zdun o skabie, mieszku pełnym 
złota, o solidnym domu, nie o takiej chałupinie 
z gliny i z trzciny, w jakiej przyszło mu żyć. 
Widział swoją żonę w pięknej, aksamitnej suk
ni, przepasaną haftowanym fartuchem, swoich 

— Żebyś zającom uszu nie poobcinał — żar
tował wuj Jóś. — I kąkol omijaj, bo diabłów 
furę nażniwisz. 

— I uważaj, bo kamienie kosmate, jak ni
gdy, w tym roku urosły na polu — dokrzy-
kiwał sąsiad, żniwujący na klinie za miedzą. 

Łan żyta kładł się z chrzęstem. Kosa biegła 
półkolem i wracała, szepcąc tajemne zaklęcia. 
Przystawałem, biorąc w garść osełkę, ciągną
łem nią po ostrzu, wsłuchany w śpiewne echo 
za plecami. 

Próbowałem skórkę zgnieść językiem, wa
ląc cepem na przemian z dziadkiem po kło
sach, po słomie, po słomie, po kłosach. Glinia
ne klepisko dudniło miarowo. Niby tysiące 
pcheł podskawiwało ziarno na płachcie. Dło
nie paliły, ustawały ramiona, cep furczał nad 
głową i głucho walił w klepisko. 

— Raz-dwa, raz-dwa — liczył dziadek. 
Żułem skórkę. 
Zboże jak malowane, to i mąka, panie, pal

ce lizać, jak łabędzi puch, panie — chwalił 
młynarz, kiedy zawiązywałem z dziadkiem pę
katy worek. 

— Ano, podarzyło się latoś — odpowiadał 
dziadek. 

— Chlebuś będzie, gospodarzu, że hej — 
cmokał młynarz, stojąc na rampie. 

— Dał Bóg, to i będzie — odpowiadał dzia
dek cmokając na siwka. 

Żułem skórkę. Ciepła jej słodycz do rana 
poruszała moim językiem, lecz miast sycić, 
napełniała brzuch głodem pierwotnym, od zaw
sze gdzieś we mnie drzemiącym. 

synów w koszulach białych jak śnieg, w bu
tach skórzanych z cholewami, w pasiastych nie 
odartych portkach, swoje córki w kolorowych 
sukienkach z ipięknymi wstążkami, w bucikach 
czerwonych. Sam się widział przy suto zasta
wionym stole, czuł zapach świeżego chleba, 
wędzonej kiełbasy, rozpierał się w tych marze
niach pykając po wieczerzy w buchatej fa
jeczce holenderski tytoń. Ho-Ho! Marzył je
szcze, że w oborze nie jedna koścista krowina 
stoi, a trzy wypasione, mleczne krowy. Był 
w tych swoich marzeniach gospodarzem, boga
czem takim, że lepszego w okolicy nie było. 
Nie zdunował już, nie babrał się w glinie, 
lecz gospodarzem był całą gębą. 
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zostało, może tylko ta chlebowa dusza. Wra
całem z komory medytując nie tylko o chlebo
wych duszach. Bo przecież wszystko ma du
sze. Pole ma duszę. Dom. Stół nawet. I zwie
rzę nawet najmarniejsze. I człowiek. Kiedy, 
żeby się dowiedzieć i żeby posiedzeć jeszcze 
trochę, może doczekać ciepłego chleba, nabie
rałem powietrza i przygryzałem z tego myśle
nia, jak po najcięższej robocie, jęzor, babcia 
już po: — Aaaa: śliniąc palce, przewracając 
koleiną świętą kartę, gasiła mój ledwo naro
dzony zapał do wiedzy. 

— Dojedz zacierkę i spać. Nic tu po tobie. 
I tak dopiero świeży bochenek jutro na fry-
sztyk przeżegnamy. 

Izbę wypełnił zapach pieczonego chleba. W 
śnie wyjmowałem wyrumienione bochenki 
z pieca. Układałem je z babcią na wyścielonej 
białym lnianym ręcznikiem ławie. Układałem 
pomaleńku, karmiąc dłonie ich słodkim cie
płem. Ukradkiem obłapywałem tu i ówdzie 
nadpękniętą skórkę. 

Żułem skórkę. 
Przewiązany płachtą, nabożnie stając po raz 

pierwszy na chłodnym, jeszcze połyskującym 
wiosenną wilgocią, polu obok dziadka, brałem 
w garść ziarno i podglądając ukradkiem jak 
trzeba krok w krok, zamaszyście siałem. 

Zaciskałem zęby na chlebowej skórce. Ssa
łem nią po ostrzu, wsłuchany w śpiewne echo 
wilczkowałem. 

— A spiesz się knapie, równo — pokrzyki
wał dziadek. — Równo przy ziemi. Na pół 
palca. 



I oto... Pewnej nocy wyśnił zdun, że chodząc 
po lesie, zbiera chrust i oto dziw nad dziwy, 
spotyka białego kruka, który przemówił do 
niego ludzkim głosem. Kruk poradził Andrze
jowi, aby udał się na most Karola do Pragi 
i tam cierpliwie czekał, a spełni się jego ma
rzenie. Zdun Andrzej opowiedział ten sen żo
nie i chociaż zbyła opowieść uśmiechem i dłu
żej niż zwykle gderała na męża niedorajdę, 
który wiecznie śni, marzy, a pracy nie może 
znalaleźć, który nie dba o dom, to on nie mógł 
ani na chwilę tego, co mu się przyśniło, za
pomnieć. 

Medytował dniem i nocą niespokojnie kręcił 
się po chałupie, aż w końcu postanowił, że wy
bierze się do Pragi. Pożegnał się z żoną i dzieć
mi, zarzucił prawie .pusty węzełek na plecy 
i powędrował szukać szczęścia. 

Co przeżył zdun Andrzej po drodze, trudno 
byłoby opisać. W każdym razie droga była 
długa i niebezpieczna. Szedł Andrzej, marzł, 
głodował; bywało, że pracował dni kilka na 
kawałek chleba i ruszał dalej, a gdy całkiem 
go bieda przyparła, to i żebrał. Po wielu przy
godach doszedł do Pragi. 

Odnalazł zdun most ze swego snu i czekał. 
Przechodzili obok Andrzeja dostatnio i licho 
ubrani obywatele, spotykali się zakochani, han
dlowano kwiatami, mazidłami i sam Bóg wie 
czym jeszcze. Patrzył na to wszystko zdun 
obojętnie. Suchą skórkę żując nie ruszał się 
z miejsca. Czekał. Mijały dni, a na moście 
nikt się Andrzejem nie iteresował. Nic też nie 
zdarzyło się, co by mogło los jego odmieć. Mi
mo to czekał zdun cierpliwie. 

I oto pewnego dnia na moście zjawił się po
dobny do niego, jak dwie krople wody, bie
dak. Czekali razem i zerkali na siebie, osłania
jąc się od wiatru dziurawymi kapotami, aż 
wreszcie zdun nie wytrzymał i opowiedział 
nieznajomemu, jak to biały kruk poradził mu, 
aby udał się do Pragi, gdzie oczekiwać miało 
go szczęście. Obcy opowiedział swoją historię, 
która była do Andrzej owej bardzo podobna. 
Otóż obcy, też Andrzej, również wybrał się 
szukać swego szczęścia, ukrytego w małej wio
sce nieopodal Gdańska, nad rzeką, w małym 
domku wśród olszyn, pod piecem, na którego 
kafelkach po błękitnym morzu błękitne pływa
ły okręty, na którym błękitne wiatraki mąkę 
męły, błękitne wozy wiozły błękitne, pękate 
wory, na błękitnej łące błękitne pasły się 
krowy. 

Słuchał zdun Andrzej opowieści drugiego, 
dopiero co poznanego Andrzeja i kiwając gło
wą ze zdumienia, milczał. A gdy obcy dodał, 
że skarb z tego pieca miał odmienić jego los 
i że na moście Karola miał znaleźć się ktoś, 
kto wskaże drogę do skarbu, zdun, milcząc 
wciąż, pożegnał się z biedakiem tak szybko, 
jakby mu ten most zaczął się palić pod nogami 
i ruszył jak mógł najszybciej w powrotną dro
gę. Ten piec, o którym mówił obcy, to jego 

piec. Piękny, jakby na przekór biedzie, so
lidny, kaflowy piec w jego chacie. 

— Trzeba wracać, ile sił w nogach, biec 
nawet — mamrotał pod nosem zdun Andrzej. 
— Wyprzedzić obcego za wszelką cenę. 

Droga tak mu szybko minęła, że nie warto 
wspominać. Powrócił Andrzej do domu, przy
witał się z żoną i dziećmi, drzwi i okiennice na 
głucho zawarł i zabrał się do roboty. Rozebrał 
w mgnieniu oka piec i znalazł to, co wyśnił, to 
o czym mówił ten biedak na moście. Skarb 
w glinianym dzbanie. Złote talary. Kamienie 
szlachetne. Rozsypał zdun to wszystko na sto
le, przeliczył, żonie pokazał i pośpiesznie ten 
skarb, to swoje szczęście ukrył. 

— Jeśli przyjdzie poszukiwacz skarbów, ten 
z praskiego mostu, to powiem mu byle co, ot, 
choćby, że szukałem, że sprawdziłem, że w 
piecu nic nie było. Albo nic mu nie powiem, 
co będzie obcy u mnie po chałupie węszył. 
Albo go przepędzę, psami poszczuję. — mówił 
do siebie zdun Andrzej. — Powiem mu, że w 
sny nie warto wierzyć. Sen mara... Bzdura! 
I niby dlaczego miałoby być tak, jak się wy
śniło. Nic nie było! Tak powiem obcemu,! 

Odbudował zdun Andrzej piec, tak odbudo
wał, że znowu pływały po błękitnym morzu 
błękitne okręty, błękitne wiatraki błękitnymi 
kręciły skrzydłami, jechały błękitne wozy... 

Pracy nie szukał już wcale. Siedział całymi 
dniami w domu. Na dziedziniec, po którym 
nadal biegała głodna i obdarta dzieciarnia, pa
trzył jakby kogoś wyglądał. Myślał o skarbie, 
na palcach liczył to swoje złoto, chytrze się 
uśmiechając. Często zrywał się nagle i wybie
gał przed dom. Patrzył na drogę i pytał: 

— A nie idzie tam kto obcy? 
I kiedy odpowiadał mu któryś z synów, że 

nie idzie, wracał do domu, siadał przy oknie, 
patrzył na gościniec, zerkał ukardkiem na piec, 
cmokając cichutko na te błękitne koniki ciąg
nące po brzegi wyładowane wozy. Wlepiał 
oczy w piec i wydawało mu się, że skrzydła 
wiatraków się kręcą, z. komina niebieskiego go
spodarstwa snuje się niebieski dym. Przymy
kał Andrzej oczy i kiwając głową, uśmiechał 
się pod wąsem. Tak, tak. Człowieczek stojący 
na wzgórzu to on sam, on, niegdyś biedny 
zdun, teraz gospodarz całą gębą, bogacz nad 
bogacze. 

Pomarłaby Andrzejowa rodzina z głodu, gdy
by jego żona na służbę nie poszła. Skarb zaś 
pozostał ukryty. Gdzie ukryty, nikt nie wie. 
Tajemnicę zabrał do grobu przewrotnie uśmie
chnięty, może szczęśliwy, zdun Andrzej. 

Mówią, że kto śpi nie grzeszy, a jeśli wyśni 
skarb, jeśli ten skarb na jawie odnajdzie to 
żyć będzie w dostaku. Może to i prawa, ale 
mówią też, że pieniądze szczęścia nie dają, 
a kto uczciwie na nie nie zapracuje, ten pożyt
ku i ze stu skrzyń złota mieć nie będzie. Mó
wią też, że tylko praca z ochotą przerabia na
wet słomę w szczęśliwe złoto. 
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(wrzesień—grudzień 1986) 
W rocznicę Września, w Starogardzie 

i Tczewie odbyły się rejonowe mani
festacje pokojowe z udziałem, pierw
szych klas szkół ponadpodstawowych, 
delegacji „podstawówek", zakładów 
pracy i organizacji młodzieżowych. 

Młodzieżowa manifestacja pokojowa w 
Starogardzie Gd. odbywała się pod 
pomnikiem Pomordowanych Harcerzy, 
którzy wywodzili się z ziemi kociewskiej 
i w latach 1939—1945 oddali swoje ży
cie za Polskę. Uczennica Zespołu Szkół 
Przemysłu Skórzanego, Joanna Dunaj -
ska odczytała Apel Pokoju, w którym 
uczniowie starogardzkich szkół wezwali 
młodzież całego kraju co rozwijania idei 
pokoju dla całego świata. Następnie 
uczniowie klas pierwszych szkół ponad
podstawowych złożyli tradycyjne ślu
bowanie. Szczególną wymowę miała 
dekoracja medalami „Za udział w woj
nie obronnej 1939" dziewięciu wetera
nów, mieszkańców ziemi kociewskiej. 

Młodzież i społeczeństwo Tczewa ma
nifestowały pod pomnikiem Patriotów 
przy ul. Wojska Polskiego. Również i 
tu podjęto Młodzieżowy Apel Pokoju, 
a pierwszoklasiści szkół średnich i za
wodowych z Tczewa, Pelplina, Gniewa 
i Swarożyna złożyli na ręce instrukto
ra Wydziału Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta w Tczewie mgr -Jerzego 
Grabana uroczyste ślubowanie. Manife
stacja zakończyła się złożeniem na pły
cie pomnika wiązanek kwiatów przez 
delegacje szkół i zakładów pracy. 

żowymi Dożynkami ZMW. Starostowie 
dożynek Elżbieta Wenta z Nowego Wie-
a (gm. Skarszewy) i Adam Olech z 

Tczewskich Łąk wręczyli tradycyjny bo
chen chleba przedstawicielom 4 orga
nizacji młodzieżowych naszego woje
wództwa. Gośćmi młodzieży byli m.in. 
zastępca członka Biura Politycznego KC, 
I sekretarz KW PZPR w Gdańsku Sta
nisław Bejger, członek prezydium NK, 
prezes WIC ZSL w Gdańsku Bogusław 
Droszcz oraz przewodniczący Zarządu 
Krajowego ZMW Leszek Leśniak. 

W Tczewie odbyło się spotkanie, w 
którym uczestniczyli działacze społecz
no-polityczni, młodzieżowa z terenu mia
sta 'i rejonu, byli członkowie Polskiego 
Związku Zachodniego i Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich. Powołano do 
życia tczewskie koło Stowarzyszenia 
„Wisła-Odra". W skład zarządu weszli: 
Zbigniew Birna, Józef Dylkiewicz, Zbig
niew Gabryszak, Czesław Glinkowski i 
Grażyna Ześko. Prezesem zarządu został 
Zbigniew Birna. Stowarzyszenie ma za
sięg miejski, a w przyszłości rejonowy. 

© 
Kierownictwo Ośrodka Tradycji Kółek 

Rolniczych w Piasecznie pod Gniewem 
przystąpiło do rozbudowy gmachu, któ
ry zostanie przekształcony w muzeum 
kołek rolniczych. Prace są tak zapro
gramowane, że jego otwarcie nastąpi w 
125 rocznicę powstania tego najstarsze
go na Kociewiu kółka rolniczego, t j . 
dnia 1 października 1987 roku. 

Na Kociewiu wielką wagę przywiązuje 
się do przypominania młodemu pokole
niu gehenny narodu polskiego w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Zgodnie z pro
gramem upamiętniania miejsc pamięci 
narodowej na budynku szkoły w Radzie-
jewie odsłonięto tablicę pamiątkową po
święconą nauczycielom Małkiewiczowi 
i Szwochowi, którzy zginęli w Lesie 
Szpęgawskim. Odsłonięcia tablicy doko
nał przewodniczący GRN w Zblewie 
Mieczysław Narloch 

© 
Głównym akcentem obchodów Dnia 

Wojska Polskiego w Tczewie było wrę
czenie sztandaru miejscowemu Oddzia
łowi Związku Inwalidów Wojennych 
PRL. Na miejskim stadionie zebralisię 
liczni kombatanci II wojny światowej, 
młodzież szkolna, przedstawiciele orga
nizacji politycznych, społecznych i mło
dzieżowych, kompania honorowa i or
kiestra WP. Akt nadania sztandaru, 
ufundowanego przez społeczeństwo gro
du Sambora, odczytał i przekazał w rę
ce prezesa Zarządu Oddziału Z1W por. 
rez. Ryszarda Wali, przewodniczący ko
mitetu honorowego fundacji, I sekre
tarz KM PZPR Leszek Klimas. W uz
naniu zasług kombatanckich i społecz
nych — przewodnicząca MRN Władysła
wa Podciborska udekorowała sztandar 
odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej". 
Kilkanaście osób otrzymało akt nomi
nacyjny na wyższe stopnie oficerskie 
oraz odznaczenia i wyróżnienia — Krzy
że Partyzanckie, medale „Za udział w 
wojnie obronnej 1939", Medale 40-lecia 
PRL oraz odznaki honorowe „Zasłużo
nym Ziemi Gdańskiej". 

W pewnym opóźnieniu — ale z wiel
ką satysfakcją — informujemy, że Ra
da Państwa przyznała załodze Starogar
dzkich Zakładów Farmaceutycznych 
„Polfa" Order „Sztandaru Pracy II kla
sy". Zaszczytnym nadaniem uhonorowa
no szczególne zasługi zakładu w 50-le-
cie jego działalności na rzecz ochrony 
zdrowia narodu. 

Wrzesień dla mieszkańców Pomorza 
Gdańskiego ma szczególną, tragiczną wy
mowę. To właśnie z tego skrawka zie
mi 47 lat ternu okupant hitlerowski roz
począł masową akcję eksterminacji lud
ności polskiej. W pierwszej kolejności 
jej ofiarami byli nauczyciele, inteligen
cja i duchowieństwo oraz młodzież har
cerska. W nocy z 12 na 13 września 
1939 roku hitlerowcy dokonali masowej 
egzekucji mieszkańców Starogardu w 
Lesie Szpęgawskim. Wymordowano w 
sumie około 7 tysięcy obywateli Kocie-
wia. W miejscu pamięci narodowej, 
gdzie dokonano tej straszliwej zbrodni, 
na cmentarzu ofiar hitlerowskiej kaźni, 
odbyła się manifestacja pokojowa. Prze
wodniczący Rady Gminnej PRON Ma
rek Łukaszewski przypomniał historię 
tragicznych wydarzeń, następnie uczen
nica Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Starogardzie Grażyna Pączek odczy
tała Apel Pokoju, deklarując w imie
niu młodzieży wolę pokojowego współ
istnienia, aby nigdy już więcej nie było 
Szpęgawska, Stutthofu, Oświęcimia, ani 
krwawej Ojczyzny w niewoli. 

Zespół Szkół Rolniczych w Swaroży
nie (gm. Tczew) był 21 września 1936 
roku miejscem uroczystego wręczenia 
sztandaru ufundowanego dla gdańskiej 
organizacji ZMW. Z tej okazji w swa-
rożyńskiej szkole odbyło się międzypo
koleniowo spotkanie dawnych i obec
nych działaczy, będące okazją do wy
miany poglądów, a zarazem przygoto
waniem do obchodów 30-lecia działal
ności ZMW na terenie woj. gdańskiego. 

Uroczystość wręczenia sztandaru połą
czona była z Wojewódzkimi Młodzie-

Sprawy dyskutowane i podejmowane na sesjach Miejskiej Rady Na
rodowej są mieszkańcom raczej znane. Obrady są jawne i każdy może 
sę im przysłuchiwać. W okresie między sesjami działa Prezydium MRN, 
realizujące i nadzorujące postanowienia terenowego organu władzy. 

Od 5 stycznia do 25 marca, 1986 roku Prezydium MRN w Tczewie od
było piec posiedzeń, w tym uczestniczyło w wyjazdowym posiedzeniu Pre
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, które odbyło s;ę W 
Tczewie. Tematem pierwszego posiedzenia były sprawy związane z przy
gotowaniem sesji styczniowej. Dokonano również oceny pracy radnych 
i członków komisji spoza rady w 1935 roku. Oceniono także działalność 
finansową Komitetów Osiedlowych Samorządu Mieszkańców, którym przy
znano ogółem 1.731.079 zł, z czego trzynaście Komitetów O.S.M. wydat
kowało do 31.12.85 roku 123.444 zł. 

Na posiedzeniu wyjazdowym Prezydium WRN w Gdańsku przedłożono 
problemy Tczewa, wynikające z programu na okres kadencji MRN (1984— 
—88), których to rada tczewska nie jest w stanie sama rozwiązać. Do 
nich zaliczyć można brak środków finansowych na remonty budynków 
mieszkalnych, utrzymywanie dróg i ulic oraz brak środków na działal
ność rzeczową w dziale oświaty. Ponadto zwrócono się o pomoc w uzy
skaniu niezbędnych zakupów inwestycyjnych, warunkujących oddanie 
do użytku kotłowni Rokitki. Wnioskowano o wprowadzenie do planu in
westycyjnego Kanału Młyńskiego, drogi Rokickiej, wodociągu na ulicy 
Rutkowskiego. Przyspieszenia wymaga również budowa bazy Zakładu 
Komunikacji Miejskiej WPK, Poza tym zachodzi konieczność zintensy
fikowania budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącej infrastruk
tury, a przede wszystkim budowy szkoły, przedszkola i przychodni w osie
dlu Suchostrzygi. 

Od stycznia do 25 marca 1986 roku odbyło się dziesięć spotkań radnych 
z mieszkańcami Tczewa. 

W okresie do 24 września odbyło się w Tczewie sześć posiedzeń Pre
zydium MRN. Wiele miejsca i czasu Prezydium a także Komisja Prze
strzegania Prawa i Porządku oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Go
spodarki Miejskiej poświęciły analizie realizacji zadań Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rzecz mieszkańców Tczewa, 
które wynikają z uchwały MRN z 1983 roku. Już w kwietniu na podsta
wie kontroli i sygnałów KO SM, zgłaszanych w czasie spotkań, zobowią
zano Urząd Miejski do opracowania perspektywicznego planu naprawy 
dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe wykonanie 
prac poziomowych. Prezydium wyraziło votum nieufności dyrekcji PGKiM. 
ponieważ uchwała nie była właściwie realizowana. Była to jedna z waż-

© 
Po morzach płynie już, niedawno wo

dowany, chłodnicowiec transportowyS 
„Kociewie". Statek zbudowany został 
przez Stocznię Gdańską im. Lenina, a 
jego konstruktorem jest mgr inż. Sta
nisław Paszkowski. Imię jednostce na
dała matka chrzestna, Tatiana Łuszcze
wska. 



pracy i zabiegów. Trafiające na nasze 
stołv karpie rosną przez okres trzech 
lat. 

W październiku 1986 roku goszczono 
W Starogardzie 45-osobową grupę ra
dzieckich weteranów "Wielkiej "Wojny 
Narodowej oraz aktywistów Towarzyst
wa Przyjaźni Radziecko-Polskiej z wi
ceprzewodniczącym ZG TPRP genera
łem majorem Nikołajem A. Kołosowem. 
Gości podejmowały władze miasta oraz 
aktyw TPPR. Podczas spotkania w Urzę
dzie Miasta Nikołajowi Kołosowowi 
wręczono medal „Zasłużony dla Staro
gardu" oraz nadano mu honorowe oby
watelstwo miasta. Jako zastępca do
wódcy ds. politycznych VIII Gwardyj-
skiego Korpusu Pancernego brał on 
udział w wyzwalaniu Starogardu spod 
okupacji hitlerowskiej. I sekretarz KMG 
PZPR Gerard Kuchta w imieniu miesz
kańców podziękował radzieckim wete
ranom wojny za wyzwolenie ziemi sta
rogardzkiej 1 opowiedział o jej dorobku 
powojennym. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w 
Tczewie to najstarsza placówka w sy
stemie szkolenia zawodowego młodzieży 
w województwie gdańskim. Według za
chowanych kronik, na rok 1936 przypa
dał jubileusz 60-lecia istnienia tczew
skiej „zawodówki". Dzisiejszy ZSZ nr 1 
to prawdziwy kombinat oświatowy, w 
skład którego wchodzi kilka zasadni
czych szkół zawodowych kształcących w 
specjalnościach ślusarz-mechanik i me
chanik pojazdów samochodowych oraz 
technikum mechaniczne o kierunku ob
róbka skrawaniem i technikum samo
chodowe o specjalności eksploatacja i 
naprawa pojazdów samochodowych. W 
okresie 60-lecia istnienia szkoły jej mu-

Przy skrzyżowaniu dróg Małe Walich-
nowy—Międzyłęż (gm. Pelplin) odsłonię
to pamiątkowy obelisk. Uroczystość 
zgromadziła przedstawicieli społeczeń
stwa miasta i gminy Pelplin. Otworzył 
ją naczelnik Józef Puczyński. Aktu od
słonięcia obelisku dokonał I sekretarz 
KMG PZPR Serwiliusz Kleister. Na ka
mieniu wyryte są słowa: „Poległym i 
pomordowanym w okresie II wojny 
światowej z terenu niziny walichnow-
skiej —' społeczeństwo ziemi pelpllń-
skiej". Do lat okupacji hitlerowskiej i 
kart historii pisanej męczeńską krwią 
społeczeństwa ziemi pelplińskiej nawią
zał w okolicznościowym przemówieniu 
weteran ruchu robotniczego Bolesław 
Lewandowski. Uroczystość zakończyła 
się Apelem Poległych i złożeniem kwia
tów u stóp obelisku. 

Zakład Rybacki Piotrowo koło Tcze
wa jest jednym z czterech zakładów ry
backich (Lipusz, Wdzydze i Sztum) 
wchodzących w skład PG Rybackiego 
Gdańsk. Prowadzi działalność hodow
laną na terenie 17 gmin województwa 
gdańskiego i elbląskiego oraz na kilku 
jeziorach w województwie bydgoskim. 
W sumie ponad trzy tysiące hektarów 
powierzchni na 68 jeziorach. Podstawo
wa działalność to produkcja rybacka 
jeziorowa i stawowa (karpiowa). Przy 
czym występują tu różne typy jezior 
handlowych: sielawowe, sandaczowe, le
szczowe, karasiowe, linowo-szczupakowe. 
Z akwenów tych odławia się i rozpro
wadza na rynek województwa gdańskie
go około 65 ton ryb rocznie. 

Jeśli chodzi o karpie, to ZR Piotro
wo hoduje je na terenie trzech stawów 
— w Rokitkach (gm. Tczew), Pruszczu 
i Rakowiskach w województwie elblą
skim. Ta królewska ryba wymaga dużo 

niejszych decyzji, dlatego warto czytelnikom uchylić kilka tajemnic. 27 
sierpnia 1986 roku analizowano stopień realizacji uchwały MRN z 1983 
roku w sprawie oceny działalności PGKiM w aspekcie wprowadzonej re
formy gospodarczej i nowego systemu zarządzania. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej stwierdziła, 
że stopień realizacji wspomnianej uchwały daleki jest od oczekiwań. 
10 września 1986 roku na posiedzeniu dokonano pełnego rozliczenia wy
konania zadań w drogownictwie przez PGKiM, stwierdzając, że pomimo 
ciągłych interwencji prace były wykonywane nieprawidłowo. Z uwagi na 
brak poprawy ogólnej działalności PGKiM na rzecz miasta Prezydium 
MRN zobowiązało Prezydenta Miasta do dokonania zmian kadrowych 
i organizacyjnych w tym przedsiębiorstwie do końca 1986 roku. Zmiany 
te przeprowadzono. 

Od kwietnia 1986 roku członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego pro
wadzili i nadal przeprowadzają systematyczne kontrole postępu robót w 
kotłowni Rokitki. Mimo to inwestycja ta na sezon grzewczy 1986/87 nie 
została oddana do eksploatacji. 

Poszczególne Komisje MRN dokonały analizy stanu zdrowotnego ucz
niów szkół podstawowych i dzieci w przedszkolach, w wyniku czego 
stwierdzono, że około 50 procent młodzieży ma wady postawy. W tej sy
tuacji należy szybko rozszerzyć działalność rehabilitacyjno-korekcyjną w 
mieście. Na wniosek Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury oraz Ko
misji Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 11 czerwca 1986 roku Prezy
dium podjęło postanowienie w sprawie powołania społecznego komitetu 
budowy sali rehabilitacyjnej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tcze
wie. Zalecono dokonanie wyboru koncepcji 'budowy, wykonanie dokumen
tacji i określenie źródeł finansowania. W tym czasie, tj. od 25 marca — 
24 września radni z poszczególnych komisji odbyli trzydzieści jeden spot
kań z mieszkańcami Tczewa. 

W następnym okresie — 25 września do 16 grudnia 1986 roku odbyły 
się trzy posiedzenia na których dokonano analizy materiałów na sesje. 
Sprawdzono też skuteczność działań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Go
spodarki Miejskiej oraz Komisji Zaopatrzenia, Handlu i Usług, a także 
realizację wniosków kierowanych przez Komisję od początku kadencji. 
Zatwierdzono harmonogram realizacji uchwały MRN z dnia 24 września 
1986 roku w sprawie oceny warunków życia mieszkańców Tczewa. 

Stwierdzono, że na fundusz przygotowania dokumentacji budowy szpi
tala do dnia 9 grudnia 1986 roku wpłynęło 10.777.413 zł. 

Józef M. Ziółkowski 

ry opuściło ponad 8 tysięcy absolwen
tów, którzy stanowią podstawową kad-
rę techniczną tczewskich zakładów pra
cy oraz stoczni okrętowych. Przed pię
ciu laty szkoła otrzymała imię prof. 
Maksymiliana Tytusa Hubera, będącego 
wybitną postacią w najnowszych dzie
jach polskich nauk ścisłych i technicz
nych. Za zasługi oświatowo-wychowaw
cze szkoła wyróżniona została Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. 

W czasie jubileuszowej uroczystości na 
spotkanie z młodzieżą i pedagogami 
przybyli przedstawiciele władz z sek
retarzem KW PZPR w Gdańsku Izydo
rem Sobczakiem i I sekretarzem KM 
PZPR w Tczewie Leszkiem Klimasem. 
Podniosłym momentem było udekorowa
nie sztandaru szkoły odznaką „Zasłużo
nym Ziemi Gdańskiej". Kilkunastu pe
dagogów uhonorowano wysokimi odzna
czeniami państwowymi i resortowymi. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski otrzymali: Zbigniew Borowski, 
Henryk Kandulski i Adolf Lany. Me
dalem Komisji Edukacji Narodowej 
uhonorowano Józefa Dylkiewicza, eme
rytowanego nauczyciela zespołu, znane
go działacza społecznego i politycznego, 
poetę ziemi tczewskiej. 

W Czarnej Wodzie na Kociewiu od
słonięto pomnik ku czci Leona Lan
dowskiego, pierwszej ofiary II wojny 
światowej na terenie tej miejscowości. 
Pomnik został wybudowany staraniem 
Gminnego Obywatelskiego Komitetu 
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
oraz Gminnego Koła ZBoWID w Kali-
skach, a przy wydatnej pomocy mate
rialnej Zakładów Płyt Pilśniowych oraz 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Prze
mysłu Płyt Drewnopochodnych. W uro
czystości odsłonięcia pomnika, oprócz 
licznej rzeszy mieszkańców. Czarnej Wo
dy, kombatantów, młodzieży szkolnej i 
rodziny zamordowanego udział wzięli 

, m.in. wicewojewoda gdański Jerzy 
Schwarz, I sekretarz KG PZPR Józef 

Bartkowski i naczelnik gminy Henryk 
Balcerzak. 

7 listopada 1986 roku obchodziła setną 
rocznicę urodzin pani Teodora Grenz, 
mieszkanka osiedla Kopernika w Staro
gardzie Gd. Urodziła się w 1886 roku 
we wsi Koteże. Miała sześcioro rodzeń
stwa. Większą część swego życia spę
dziła poza Starogardem. Do 1968 roku 
mieszkała w Poznaniu, gdzie pracowała 
jako pielęgniarka w jednym ze szpitali. 
Od 1068 roku zamieszkała na stałe w 
Starogardzie. W dniu urodzin jubilatkę 
odwiedzili — przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej Albin Lubiński, pre
zydent miasta Zdzisław Dobrowolski, 
przedstawiciele miejskich służb opieki 
społecznej oraz grupa młodzieży ze Szko
ły Podstawowej nr 4. Były kwiaty 1 
upominki, wiersze i piosenki, był też 
tradycyjny toast. 

„Czy przeciętny człowiek może uczy
nić coś dla sprawy pokoju?", „Twoje 
myśli liczą się — minuta dla pokoju" 
— to przewodnie hasła uroczystego ape
rl młodzieży zorganizowanego w Zespo

le Szkół Ekonomicznych w Starogardzie. 
Na apelu byli obecni niecodzienni goś
cie z dalekiego Kaukazu — rodzina Wa-
silkowskich, przybyła do Starogardu na 
mogiłę swego ojca, który zginął w wal
kach o wyzwolenie stolicy Kociewia. 
Byli już w tym mieście przed ośmiu 
laty. Harcerze utrzymują z tą rodziną 
stały kontakt. Na zakończenie uroczy
stości uchwalono deklarację pokojową. 
Jako wyraz solidarności z młodzieżą 
demokratyczną wszystkich krajów wal
czących o pokój, jest przekazana przez 
uczniów ZSE kwota prawie 14 tysięcy 
zł. na pomoc dla głodującej ludności 
Afryki. 

Z inicjatywy Zarządu Miejskiego 
ZSMP w Tczewie powołano rejonową 
komisję historii ruchu młodzieżowego. 
Jej zadaniem jest m.in. popularyzowanie 
tradycji tego ruchu, utrzymywanie wię
zi międzypokoleniowej 1 wymiana doś
wiadczeń z innymi organizacjami. W 
pierwszym rzędzie chodzi o przypom
nienie historii i ludzi z tamtych lat, 
działaczy ZWM, OMTUR, ZMW „Wici", 
ZMP ,ZHP, ZMS, ZMW i KMW: gdzie 
są, co robią obecnie? Komisją kierują 
znasi na tczewskim terenie byli działacze 
młodzieżowi — Józef Buczek, Henryk 
Etmański i Edmund Andryarczyk. 
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Na wsi gdańskiej utrzymuje się dość 
wysokie tempo budownictwa. Powstają 
nowe domy i obiekty inwentarskie. 
Wiele z nich reprezentuje najnowszą 
myśl techniczną i nadaje się co szero
kiego upowszechnienia wśród rolników 
podejmujących nowe inwestycje. Temu 
celowi służy organizowany.- od_ 21 lat 
ogólnopolski konkurs pn. „Złota Wiecha". 
W eliminacjach wojewódzkich „Złota 
Wiecha 86" uczestniczyło 13 obiektów — 
nowych i zmodernizowanych. A oto lau
reaci z naszego regionu: Jan Morawski 
z Malenina (gmina Tczew) za nowo 
wzniesioną przechowalnię owoców, Zyg
munt Kłosiński z Gąsiorek (gmina Mo
rzeszczyn) za oborę, Antoni Paweł Ja
kubowski z Zielonej Góry (gmina Lu
bichowo) za nową chlewnię, Leon Kam-
rowski z Gętomia (gmina Morzeszczyn) za 
chlewnię. Piotr Haftka z Janina (gmina 
Starogard) za obiekt ogólnoinwentarski i 
stodołę i Stanisław Litawa z Wielgłów 
(gmina Subkowy) za budynek inwentar-
sko-składowy. Wyróżniono też projektan
tów nagrodzonych zabudowań i wykona
wców: Zygmunta Pniewskiego i Włady
sława Żyndę ze Starogardu Gdańskiego. 

Ochotniczy Hufiec Pracy przy Fabryce 
Przekładni Samochodowych „Polmo" W 
Tczewie uhonorowany został — po raz 
drugi — medalem nadanym przez 
komendą Główną OHP za sumien
ną realizację zadań wychowawczo-szko-
leniowych i zdobycie przodującego miej
sca w grupie dochodzących hufców. Na 
ręce komendanta hufca Czesławą Róża-
nowskiego medal wręczył — na posie
dzeniu Krajowej Rady OHP — komen
dant główny OHP gen. bryg. Zdzisław 
Barszczewski. 

© 
W 38 rocznicę Kongresu Zjednoczenio

wego i powstania Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej odbyły się w wielu 
środowiskach naszego regionu spotkania 

z weteranami ruchu robotniczego, wy
stawy i sesje popularnonaukowe. Pra
wie ze 100-osobową grupą weteranów ru
chu robotniczego, aktywem partyjnym 
i młodzieżowym spotkała się Egzekuty
wa Komitetu Miejskiego PZPR w Tcze
wie. Do historycznej daty sprzed 38 lat 
— Kongresu Zjednoczeniowego w War
szawie, nawiązał w okolicznościowym 
wystąpieniu sekretarz KM Henryk Ju-
sta. Przypomniał on zebranym przeby
tą przez partię drogę, jej wkład w od
budowę kraju i utrwalenie władzy lu
dowej, w kształtowanie socjalizmu w 
Polsce. Serdeczne podziękowania za ak
tywną działalność społeczną i polityczną 
przekazał zasłużonym dla ziemi tczew
skiej działaczom partyjnym I sekretarz 
KM Leszek Klimas'. 

Również w Rejonowym Ośrodku Pra
cy Partyjnej w Starogardzie odbyło się 
spotkanie z ponad 70-osobową grupą 
weteranów ruchu robotniczego. O do
robku czterdziestolecia Polski Ludowej 
i zaangażowaniu działaczy partii w 
kształtowaniu socjalistycznego ustroju 
mówił kierownik ROPP Tadeusz Szkut
nik. W dyskusji weterani żywo intere
sowali się problemami, które na co 
dzień rozwiązuje partia, a także dzie
lili się swoimi wspomnieniami z tam-
tych lat. 

Na ostatniej w 1986 roku sesji Gmin
nej Rady Narodowej w Morzeszczynie 
dokonano wyboru przewodniczącego tej 
rady. Został nim Kazimierz Orłowski, 
pracownik Gminnej Spółdzielni „Samo
pomoc Chłopska". 

W Tczewskiej Stoczni Rzecznej wy
budowana została — pierwsza i jed
nocześnie największa w kraju — ssąco-
-refulująca pogłębiarka o wydajności 
700 m sześćciennych na godzinę. P ó -
by sprawnościowe przeprowadzono w re

jonie Przegaliny na Martwej Wiśle. 
Urządzenie to obsługiwane przez 5 osób 
kopie na głębokość co 14 m poprzez 
wysysanie gruntu z dna rzeki w po
staci błota, a następnie przy pomocy 
ssawy wyrzuca urobek na odległość 2 
km ód miejsca pracy. Pogłębiarka jest 
jedną z serii dużych pogłębiarek budo
wanych dla przedsiębiorstw budowni
ctwa wodnego w ramach zamówienia 
rządowego. Idea budowy pogłębiarek 
zrodziła się po ostatniej powodzi. Do 
końca 1929 roku tczewska stocznia wy
buduje jeszcze trzy pogłębiarki typu 
PSR-700 oraz trzy typu PRS-450, które 
będą pracowały przy regulacji i pogłę
bianiu rzek. 

Jednym z głównych akcentów obcho
dów 30-lecia powstania Związku Mło
dzieży Socjalistycznej i Związku Mło
dzieży Wiejskiej na ziemi tczewskiej 
była SZTAFETA POKOLEŃ' — spotka
nie byłych działaczy ruchu młodzieżo
wego 'z przedstawicielami najmłodszego 
pokolenia Polaków, członkami ZSMP. Do 
sali widowiskowej ZDK „Polmo" w 
Tczewie przybyła ponad 100-osobowa 
grupa „Ludzi z tamtych lat". W okre
sie minionym zostawili na ziemi tczew
skiej cząstkę swego życia i pracy, swoje 
zaangażowanie i młodzieńczą energię. 
Gośćmi spotkania byli także: w-ce prze
wodniczący ZW ZSMP Mirosław Wolak, 
przewodniczący komisji historii ruchu 
młodzieżowego ZW ZSMP Henryk Tar-
łowski (również były działacz młodzie
żowy tczewskiego i starogardzkiego te
renu), przedstawiciele władz grodu Sam
bora z sekretarzem KM PZPR Henry
kiem Justą, Przewodniczącą MRN Wła
dysławą Podciborską i prezydentem mia
sta Czesławem Glinkowskim. W uznaniu 
zasług dla ruchu młodzieżowego złotym 
odznaczeniem im. Janka Krasickiego 
udekorowano — Zygmunta Szreibera, 
Fryderyka Krupskiego i Mikołaja Haw-
ryluka, a medalem „Za zasługi dla 
ZSMP" — Józefa Buczka, Edmunda An-
dyarczyka, Romualda Kalinkę i Ewę 
Stęporowską. 

ROMAN KLIM 

W dniu 23 marca 1387 roku w 
obecności ponad 120-osobowego gro
na przyjaciół, sympatyków, zapro
szonych gości odbyło się w Muzeum 
Wisły w Tczewie otwarcie wysta
wy pt. „Portrety Kapitańskie". 

Najogólniej rzecz ujmując, portre
ty kapitańskie stanowią w malar
stwie osobną grupę przedstawień — 
są portretami statków, malowany
mi dla kapitanów, a wyjątkowo tak
że dla armatorów. Ten specyficz
ny gatunek malarstwa liczy niewie
le ponad dwieście lat. Pojawił się 
on w trzeciej ćwierci XVIII stulecia 
w prawie wszystkich bardziej ruch
liwych portach Europy i Stanów 
Zjednoczonych, kiedy to zaczęły się 
ukazywać naturalistyczne przedsta
wienia statków, matowane głównie 
przez nieprofesjonalistów. Powstała 
wtedy pewna tradycja, która roz
winęła się w pełni w ubiegłym wie
ku i przetrwała z powodzeniem do 
początku XX wieku. Utarł się wów
czas zwyczaj, że kapitan schodząc 

,ze statku, którym dowodził przez 
wiele lat, bral na pamiątkę obraz, 
zamówiony przez siebie lub załogę, 
przedstawiający ten właśnie statek. 
Czasami również, gdy kapitan uznał 
jakieś zdarzenie z rejsu za godne 
upamiętnienia, w najbliższym porcie 
zamawiał obraz ilustrujący ten mo
ment. W ten sposób powstał swoisty 
rodzaj projekcji kapitańskich 
wspomnień, podanych przez malarza 
tak, jakby on sam widział statek 
w owej chwali, przy czym bardzo 
istotna 'była maksymalna wierność 
i precyzja przedstawienia szczegó
łów. Z tego względu „portrety ka
pitańskie" mają wartość dokumen
tu techniki. Kolekcje malarstwa te
go typu, gromadzone przez muzea 
morskie na całym świecie, stwarza
ją doskonały materiał do badań nad 
różnymi odmianami charakterysty
cznych cech poszczególnych typów 
statków w aspekcie czysto technicz
nym. Tak powstała szkoła malowa
nia tego typu przedstawień statków, 

niezależna od prądów artystycz
nych panujących aktualnie w sztu
ce i od kraju i czasu, a jej kano
nom byli wierni zarówno malarze 
niemieccy, duńscy, czy francuscy, 
jak i amerykańscy, parający się tym 
gatunkiem .malarstwa. 

Klasyczne portrety kapitańskie, 
przedstawiają statki w pełnej ich 
urodzie — z postawionymi żagla
mi, nienagannie pomalowanym ka
dłubem (ukazanym zwykle od stro
ny jednej z burt, aby było widać 
jego kształt), rozwiniętymi bandera
mi, proporcami armatorskimi i wim-
plami na topach masztów, czytelną 
nazwą na burcie. Poniżej kompo
zycji malarskiej umieszczana bywa
ła inskrypcja, zawierająca oprócz 
nazwy statku, także jego port ma
cierzysty i nazwisko1 kapitana oraz 
rok namalowania obrazu. W wy
padku konkretnego' .zdarzenia po na
zwisku kapitana znajdowało się 
szczegółowe objaśnienie, opatrzone 
datą dzienną. Oczywiście oprócz ta
kiego najbardziej typowego ujęcia 
istnieje wiele mutacji, zasługujących 
na miano portretu kapitańskiego. 

Portret kapitański zaczął przemi
jać, jako zjawisko, powszechne, 
wraz z odchodzeniem żaglowców ze 
szlaków morskich i od chwili, gdy 
statki mogły już być fotografowa
ne. W XX wieku następuje roz
luźnienie konwencji malowania por
tretów kapitańskich. Do głosu w 
większym stopniu doszły elementy 
malarskie, często kosztem walorów 
dokumentacyjnych. Przyjmujemy 
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Z otwarcia wystawy Fot. S. Zaczyński 

jednak, że dopóki widnieje nazwa 
konkretnego statku, mamy do czy
nienia z „portretem kapitańskim", 
aczkolwiek w bardzo już zmienio
nej, w stosunku do XIX-wiecznego 
wzorca, postaci. 

Na wystawie w Muzeum Wisły 
wyeksponowano 40 obrazów: 30 ty
powych portretów kapitańskich i 10 
do ich konwencji zbliżonych. Naj
starszy z tych obrazów pochodzi z 
1835 roku i przedstawia szczeciński 
bryg „Nawigator". Swą urodą zwra
ca uwagę „Portret barku Jomfru-
land", namalowany przez najlepsze
go amerykańskiego malarza por
tretów kapitańskich — Antonio Ja
cobsona. Jego portret łączy w so
bie walory dokumentacyjne z wyso
kiej klasy kunsztem malarskim. W 
zestawieniu zwłaszcza z tak dob
rym malarstwem uderza naiwność 
warsztatu R. Assmanna, który 
przedstawił statek „Warszawa" na 
obrazie namalowanym w lutym 
1921 roku. Ale obraz ten jest inte
resujący z innego powodu — sta
tek ów od 1921 roku kursował mię
dzy portami bałtyckimi (m.in. Gdań
skiem) a Ameryką Północną. Pły
wał do 1926 roku z polską nazwą, 
lecz pod banderą holenderską u ar
matora Holland — Amerika Lijn. 

Najmłodszy z wystawionych, ty
powy portret kapitański, został na
malowany w 1972 roku przez ów
czesnego bosmana m/s „Stefan Ok-
trzeja" — A. Langowskiego, dla ka
pitana tego statku, kpt. ż. w. An
drzeja Zborowskiego. 

Do cyklu portretów kapitańskich 
zostały przyłączone także dwa obra
zy Czesława Czarnowskiego z 1981 
roku przedstawiające posiadane 
niegdyś przez niego jachty: „Unda", 
„Carmen". Ten drugi był pierw
szym jachtem morskim, na którym 
została podniesiona polska bande
ra. 

Do rangi symbolu — szczególnie 
w aspekcie tczewskim — urasta 
wyeksponowanie w tej kolekcji 
trzech obrazów Michała Leszczyń
skiego: „Elemka, szkuner pięcioma-
sztowy w Gdyni" z 1934 roku, „Gar-
landstone. kecz gaflowy z Milford" 
z 1942 roku i „Pax II, szkuner gaf
lowy z Milford" z 1942 roku. Mi
chał Leszczyński był absolwentem 
Szkoły Morskiej w Tczewie z roku 
1928. W przerwie w pływaniu, w 
latach 1933/34 studiował malarstwo 
w pracowni W. Jarockiego w ASP 
w Krakowie. W 1937 roku wyje
chał do Anglii. Dyplom kapitana 
żeglugi wielkiej uzyskał po pięciu 
latach, wtedy w 1952 roku osiadł 
na Jamajce, gdzie trzy lata póź
niej otworzył w Montego Bay włas
ną Lester Art Galery i od tego cza
su poświęcił się głównie malarstwu. 
Tutaj też zmarł w 1972 roku. Zna
ny jest szeroko jako malarz głów
nie za granicą, w Wielkiej Brytanii, 
USA, Francji. Napisał dwie książki 
o malarstwie, jedyne prace teore
tyczne o malarstwie marynistycz
nym, które wyszły spod pióra pol
skiego autora. 

Obrazy Michała Leszczyńskiego, 
poprzez jego życiorys, eksponowane 
właśnie w Tczewie, nabrały jakby 
podwójnego sensu. Wróciły bowiem 
do miejsca, gdzie Michał Leszczyń
ski spędził najpiękniejsze chwile 
swojej młodości i skąd rozpoczęła 
się jego droga światowej sławy ma-
rynisty. 

Kolekcja obrazów, zawarta w 
wystawie „Portrety kapitańskie", 
powstała w wyniku przyjętej przez 
Centralne Muzeum Morskie polity
ki gromadzenia zbiorów, konsek
wentnie realizowanej w tym zakre
sie przez Dział Sztuki Marynistycz
nej. 

Wartością swoją wystawa repre
zentuje wysoką rangę krajową. Jest 
to tego typu największa kolekcja w 
kraju, a zarazem jedyna w polskich 
zbiorach państwowych. Na wysta
wie w Muzeum Wisły w Tczewie, 
Oddziale Centralnego Muzeum Mor
skiego w Gdańsku, obrazy te były 
prezentowane publicznie po raz 
pierwszy. Wystawą tą Muzeum Wi
sły obchodziło swój mały jubileusz. 
Była to pięćsetna wystawa czaso
wa zorganizowana od dnia 8 paź
dziernika 1984 roku, kiedy zakoń
czono proces I etapu tworzenia wy
staw stałych. 

Roman Klim 

według katalogu 
wystawy w opra
cowaniu Ewy Ma
rii Różańskiej. 

JAN A. KAMIŃSKI Każde miasto, z chwilą nadania 
mu praw miejskich, otrzymywało 
własny herb. Tradycję tę pochodzą
cą z zamierzchłego średniowiecza, 
zachowano do czasów obecnych. 

Świecie posiada herb dokładnie 
od 25 lipca 1338 roku. Przedstawia 
on na czerwonej tarczy dwa pół
księżyce, przedzielone zapaloną 
świecą. Sierpy księżyców powinny 
być żółte lub złote, a świeca biała. 
Legenda o powstaniu herbu opisa

na została przez „ojca prasy pomor
skiej", Juliana Preisa, zwanego 
Sierp-Polaczkiem, w książce wyda
nej w Toruniu przez Augusta 
Sznejdera w 1852 roku — o przy
długim tytule „O początkach mia
sta Świecia lecz wprzód i o Kaszu
bach i Pomorzu, gdyż Świecie do 
Kaszub należało, a na Pomorzu le
żało. Rzecz ciekawa, a dla ludu po
dane przez „Sierp-Polaczka"*). 

Legenda dotyczy wydarzenia, kie-



und eine Deutsche komturei. Kul-
turgeschichte des Schwetzer Krei-
ses". Pogląd ten należy uznać za 
przestarzały. Niewątpliwie był to 
znak 'komtura. Dowodzą tego na
stępujące fakty historyczne. 

Gunter von Hohenstein był czwar
tym z kolei komturem Świecia, pa
nującym od 27 sierpnia 1344 roku 
do 23 lipca 1349 roku. Te pięciolet
nie rządy, już po zawarciu w 1343 
roku pokoju w Kaliszu, charakte
ryzuje względny spokój na pogra
niczu polsko-krzyżackim, jakim by
ło Świecie. Po sześciu latach, od 
czasu nadania praw miejskich 
(1338), kończono budowę głównych 
zrębów zamkowych. Wówczas to w 
skarbcu kaplicy zamkowej złożono 
relikwię św. Katarzyny, poświęca
jąc kaplicę jej wezwaniem. Jest to 
istotny fakt dla dalszego ciągu roz
ważań. 

22 sierpnia 1349 roku Gunter von 
Hohenstein został komturem Ostró
dy. W tym też roku założył Dział
dowo, które posiada w swym her
bie na niebieskim polu św. Kata
rzynę usytuowaną centralnie, a po 
bokach dwie tarcze z szachowni
cami biało-czerwonymi. Takie sa
me figurują w zamkowym znaku 
Świecia. 

W 1359 roku tenże sam von Ho
henstein założył miasto Olsztynek, 
które początkowo nosiło nazwę Ho
henstein. Potem zaczęto nazwę spol
szczać od łacińskiego Parrum Olsten 
— Mały Olsztyn = forma zdrob
niała ,,Olsztynek". 

Do 1370 roku G. von Hohenstein, 
mimo lokacji tych miast, był na
dal komturem Ostródy. Od 4 lipca 
1370 roku był komuterem Pokar-
mina (1380). Był człowiekiem za
służonym dla Zakonu, bardziej ja
ko budowniczy niż rycerz. Jako ta
ki pozostawił po sobie świadectwa 
swojej działalności. 

Celem wysunięcia ostatecznego 
wniosku warto przypomnieć, że w 
okresie od 1344 do 1380 roku upły
nęło trzydzieści sześć lat. W tym 
czasie komtur ten działał w Świe
ciu i Działdowie, gdzie pozostawił 
swój osobisty znak: szachownicę. 
W Olsztynku pozostawił w nazwie 
miasta swoje nazwisko. Taką samą 
szachownicę, jak tą w Działdowie — 

sześć pól białych i sześć czerwo
nych — nosiła chorągiew komturii 
w Świeciu. Niewytłumaczonym więc 
wydaje się być jej pochodzenie od 
od nieznanego wicekomtura. 

Analiza wizerunku obu znaków— 
zamkowego i miejskiego — jakoby 
nie potwierdza ścisłego ze sobą 
związku. Zastanawia to, bo prze
cież herb komturski najczęściej 'był 
podobny do miejskiego. W przy
padku znaków świeckich podobień
stwa doszukiwać się można jedynie 
w barwach. Czerwone pole obec
nego herbu świeckiego — można są
dzić — wywodzi się z krzyżackiej 
czerwono-białej szachownicy. Zwią
zek ten jest jednak wątpliwy. Pier
wotny znak miejski miał inne ko
lory. W herbarzu Huppa biała świe
ca i złote półksiężyce figurowały 
na niebieskim tle. Potem zamienio
no je na barwę narodową polską, 
upodobniając godło miejskie Świe
cia do polskiego herbu rycerskiego 
rodu Ostoja, gdzie na czerwonej 
tarczy, między żółtymi półksiężyca
mi, widnieje miecz. Taki herb mają 
Daleszyce, Kazanów, Konstantynów 
Łódzki, Mrzygłód i Skierbieszów, o 
czym zaświadcza herbarz miejski 
prof. Gumowskiego. Tylko Chronów 
ma niebieskie pole. 

Przy tej okazji nasuwa się nie-
pocieszająca uwaga. W wielu pu
blicznych wizerunkach — rekla
mach, ilustracjach itp. — spotyka 
się jeszcze dużą dowolność barw 
herbu Świecia. Stosowana jest nie
bieska tarcza, zdarzają się zielone 
księżyce, a i świeca — ten najistot
niejszy symbol, nawiązujący do na
zwy miasta — jest zniekształcona 
niewłaściwą barwą. 

Mieszkańcy, na przestrzeni lat, 
przywiązali się do swego herbu. 
Przyozdobiono nim winiety miej
skich gazet, fasady domów, bramy 
wjazdowe, pojazdy, słowem: stał się 
wyróżnikiem społeczności miejskiej. 
Rzecz jednak w tym, by znak ten 
stosować w postaci właściwej, z 
zachowaniem prawidłowego wize
runku i koloru. Nakazuje to zwy
kły szacunek dla godła własnej 
przynależności i tradycji. Nawet 
jeżeli ta ostatnia wywodzi się tylko 
z legendy. 

By, podobnie jak zaczęto, legendę 
zakończyć, warto zwrócić baczniej 
uwagę na sztukaterię nad wejściem 
do Domu Towarowego w Świeciu. 
Na bogato przyozdobionej tarczy 
herbowej profile dwóch półksięży
ców różnią się od siebie. Jeden 
sierp jest smutny, drugi wesoły. 
Mieszkańcy widzą w nich twarze 
Świętopełka Wielkiego i Mściwoja 
II. Ale który z nich się cieszy, a 
który smuci i z jakiego powodu? 

Jan A. Kamiński 

*) Tytuł książki Juliana Preisa 
sugeruje, że Świecie należy do Ka
szub. W XIX stuleciu dominował 
pogląd, zaliczający niemal całe Po
morze Gdańskie do Kaszub. „Ka-
szubskość" była wówczas bardzo po-
pularna. Pojęcie Kociewia wykry
stalizowało się dopiero w II poło
wie ubiegłego wieku. 
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dy książę Świętopełk II Wielki pod
czas wojny z Zakonem, około 1240 
roku Wisłą łodziami wracał wraz 
z rycerstwem spod Nakla, skradając 
się nocą pod murami Chełmna 
obsadzonego krzyżacką załogą. Była 
ciemna noc i wiał silny wiatr. Przy 
ujściu Wdy do Wisły, rzeczny prąd 
przewrócił łódź i książę zaczął to
nąć. Usłyszawszy krzyki, z chatki 
nad rzeką wyszedł pustelnik z za
paloną świecą. Mieszkał od dawna 
w tym niebezpiecznym dla żeglarzy 
miejscu, ratował tonących. Nad jed
nym z nich akurat się modlił, trzy
mając w ręku zapaloną świecę. To
warzyszący księciu rycerze zobaczy
li go w jej blasku i uratowali od 
śmierci. _ Na pamiątkę tego wyda
rzenia Świętopełk nakazał zbudo
wać gród z wieżą, na której palący 
się odtąd ogień oświetlał drogę że
glarzom i podróżnym. Od tego po
chodzić ma nazwa Świecie. Tyle 
mówi legenda. 

Znawca heraldyki, prof. Marian 
Gumowski, podaje, że na najstar
szej pieczęci Świecia, pochodzącej 
z XIV wieku, widnieje na zakrato
wanym polu tarcza trójkątna z 
dwoma Jukami, zwróconymi do sie
bie barkami. Nad tarczą wystaje 
rękojeść miecza. Herb ten pochodzi 
z około 1400 roku i prawdopodob
nie był własnością dostojnika, bio
rącego udział w podpisaniu doku
mentu lokalizacji miasta. Dalsza 
ewolucja pieczęci przeobraziła jej 
wizerunek w trójkątną tarczę, prze
dzieloną przez środek pionową li
nią. W każdej połowie owej tarczy 
umieszczono półksiężyc. Na doku
mencie z 1693 roku widoczne są 
już dalsze zmiany. Na tarczy wid
nieje wyraźna świeca i dwa pół
księżyce. Tak przedstawiony herb 
przetrwał przez następne stulecia 
do chwili obecnej. 

Odrębnym problemem jest pocho
dzenie krzyżackiego godła zamko
wego. R. Skeczowski i J. Stani
szewska, w swoim szkicu, drukowa
nym w pierwszym „KMR", idąc 
tropem dawnej historiografii, po
chodzenie tego znaku wyprowadza
ją od wicekomtura świeckiego. Tak 
sądził również R. Wegner w swo
jej pracy z 1372 roku, zatytułowa
nej „Ein Pommersches Herzogthum 



— Gapami futrowany, czy co? — mówią, 
a tyn stoji, jak słup soli. Gamba mu sia niby 
śmnieje, ale nie prawi nic. Mycka w łapkach 
mniantosi, z pyty na pyta przybjyra ji nic. 
Pocyszna figura. Nic, jano klón — myślą ji — 
spanambogam — mówią, żeby se uż poszed, 
ale głuchi widać, jak tyn piań w borze, bo 
stoji w progu, jak stojał. 

— To wy mnie, ciotka, nie znata — w koń
cu wygniót. 

Patrzą ji patrzą ji nie znóm, w kamnień żi-
wy, a nie znóm. 

— Ja je od waszi strijeczny syn, co to na 
Ślunsk do roboti pojechał. 

— Aaa — mówią — bół taki jedyn miglanc, 
co to bandzie uż trzi latka, jak przepad, niby 
za roboto na Slunsk sia dał. A to ty aby na 
pewno? — pytom. 

A łon gada: 
— Ja, ja — ji tan rundel z daszkiem mnien-

tosi. 
— Tamtin takij kozi brodi ni mniał, bo 

pomna — mówią, a łón na to, że tera ma. 
— Wjidzita go — miśla — tera se zagadał, 

a ja głupsia miślała, że głuchi albo kluchy w 
gambie ma, albo że do trzych nie łumni zra-
chować ji mówią: 

— To do izby chodź, bo cia wiwieje ji łon 
wszed. Na zidlu siad ji sia wjirci. 

— Ja ze Slunska przijechał — w końcu fa-
froce ji... 

— Wjidza, wjidza, łoczi mom. 
— ...ji ni móm jak do chałupy sia dostać, 

steczka rozmniankła, breji na nij po kolana, 
a trza jiść, bo za chwiełka noc ciamna, to ji 
do was ja wlas, ciotka. Może wi by mi kru-
pówków na droga pożiczili, jutro z rana bym 
łodniós. 

Patrzą, słuchom ji nji wiam, łon, czy nie łon, 
prawda gada, czy łże. Patrzą w co je łobuty 
ji widza, że fakt: w koścjylnich lakirkach sia 
wibrał, za las nijak nie dońdzie. 

— Na Slunsku w robocie jesdeś, prawisz ji 
tera żeś przijechał na łurlop, czy co — pytom. 

— Jo, na łurlop — gada — na świanta, boć 
to pojutrze wipada. 

— A wiela lat w chałupsie ni biłeś? 
— Trzi bandzie na lato. 
— Aż trzi, to ci dopjiro sinek jak z domu 

łuciek trzi lata wiater go po śwjecie gnoł ji 
ani dudu, ani pewno listowych tam nie biło, 

a może torbi mnieli dziurawe. 
— To wjicie — łon gada — wjicie... 
— Pochwaliła cie, sinus, matula, pochwaliła, 

nie raz, nie dwa, boć ti nij za roboto pojechał, 
a łuciekł — gadom i słuchóm, co łon. 

— Jo, je prawda, punkt w punkt, szczira 
prawda, ale co mniałóm gadać ji tak bi mnie 
tatko nie przyzwolił. 

— Może, może — ja mu na to, — a toć, jak 
zbójowi lepij było w świat jiść — mówią ji 
wyglądom na próg, wjidza dwa wjelgachne 
torbi — To mówjisz, chcesz krópówków na 
droga. — kiwa głowo — To weś, tam za dźwi-
rzami stojó. 

— Co, masz strach do chałupi digać — py
tom, a łon nic, coś tam trzepie pod klukónem, 
ale jakbi nie po ludzku. 

W końcu wimamrotał: 
— A może byśta, ciotko, ze mnó sia wibreli, 

w gościna... 
— Tera po nocy, taki szmat, za las? Jidź 

sam. Jak o tobie bez trzi lata w chałupie ani 
słichu ni było, to sia łobandzie ji beze mnie. — 
mówią. 

A łon nic, stoji. Widać pjietra ma. Ji co było 
zrobić, poszłóm z tym marnotrawnim, bo bi 
do dziś w progu stał. Poszłóm. Ji dobrze, żem 
poszła, bo starygo gorz takji czapnół, jak go 
łobacził, że by go chiba utyrał. Nó, ale przi 
mnie to sia łuspokojił ji choć krziwo patrził, 
to jak te torbi z brutkami matka łopróżniała 
to całkem łucich. Ji niby ni słuchał, co tyn 
marnotrawni prawji jak tam na Ślunsku pod 
ziemnió robjił, ale jak synuś harmonija pi-
nióndzów wyjon ji kuniaka postawjił, to sia 
napsił ji szkełko eszcze raz podsunół, choć z 
tygo górzu eszcze mu tam jakeś „niech cie", 
sia wymskło ji może bi źle biło, jakbi se przy 
butelce przipomniał tyn Alośkowy wijazd, ale 
że Alosiek zaczón prawić, że łon już na Ślunsk 
nie wróci, ji że przez tyn Ślunsk do wojska ni 
musi bo jak sia pod ziemnió pracowało, to łod 
poboru wolny, ji że tu na swojim bandzie ro
bił ji fabriki pundzie za rzekó. A jak ni, to 
choćbi banó ji trzi dychy w ta i wewta co dziń 
do roboti pojadzie, to sia wszistko po kości
skach rozlazło. Mówią wam, nieraz człek cał
kom głupsi je, tak sie to życie plecie. Mówią, 
patrzi jedyn z drugam i patrzi, a napatrzić sia 
ni może. 

ANKA Z BORU 



STYCZEŃ 

Starogard Gd. 

G stycznia obchodził 85-lecie urodzin 
znany działacz TPD, Józef Bielecki, 
ostatni przed wojną komendant hufca 
ZHP w Starogardzie. .Jego nazwisko 
otwiera „Księgę Załużonych dla Mia-

W Starogardzkim Centrum Kultury 
odbył się koncert kolęd, w programie 
którego oprócz tradycyjnych pieśni, 
znalazły się utwory kociewskie i kom
pozycje miejscowych twórców. 

LUTY 

Starogard Gd. 

Amatorski Klub Filmowy „Siódem
ka" obchodził 10-lecie swojej działal
ności. O sukcesach klubu świadczy kil
kakrotnie nagrodzony film M. Owsiń-
skiego pt. „Andrzej" oraz udział w 
licznych konkursach i przeglądach. 

7 lutego obchodził 65-lecie urodzin 
Jan Wala szewski, artysta plastyk, 
współpracownik naszego Magazynu, 
który od wielu lat działa aktywnie na 
rzecz regionalistyki kociewkiej i ru
chu harcerskiego. Jubilat jest byłym 
„Jaszczurkowcem" i uczestnikiem ru
chu oporu na terenie Holandii. Swój 
talent malarski nadal wykorzystuje w 
pracach dla miasta. 

W 140-tą rocznicę marszu chłopów 
kociewskich pod wodzą Floriana Cey-
nowy przeciwko pruskiemu zaborcy 
odbył się 21 lutego uroczysty apel 
przed pomnikiem upamiętniającym to 
wydarzenie. Delegacje PRON, TMZK 
oraz młodzieży złożyły kwiaty. 

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
rysunkowego „ORMO w oczach dziec
ka", na który wpłynęło ponad 200 prac 
ze Starogardu i okolic. W dniu otwar
cia wystawy laureatom wręczono na
grody. 

Tczew 

W dniach 3—14 lutego, jak co roku, 
odbyła się nieobozowa akcja „Zima 
58". Międzyosiedlowy Dom Kultury, 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Mu
zeum Wisły, OKK „Conrad", OKK 
„Suchostrzygi", Ośrodek Sportu i Re
kreacji przygotowały szereg imprez. 
Dzieci i młodzież szkolna korzystały z 
konkursów plastycznych, wycieczek, 
turniejów, koncertów muzycznych, pro
jekcji filmowych, spektakli teatral
nych, dyskotek oraz balu kostiumo
wego, który kończył ferie zimowe. 

MARZEC 

Stargoard Gd. 

W sali „Agro-Kociewia" odbyła się 
Rewia Tańca Towarzyskiego z udzia
łem gości z całej Polski i par tanecz
nych miejscowego klubu. Puchar pre
zydenta Miasta otrzymała zwycięska 
para ze Starogardu — Joanna Gostkie-
wicz i Wojciech Płoszyński. 

Drukarnia w Starogardzie otrzymała 
nowe pomieszczenia i sprzęt poligra

ficzny. Decyzją Prezydenta Miasta 
zwolniony lokal przy Placu 1 Maja 
przeznaczony został na salon wystawo
wy działu sztuki Muzeum Ziemi Ko-
ciewskiej oraz zaplecza magazynowe i 
konserwatorskie. Znajdą tam miejsce 
także pomieszczenia na działalność o-
światową muzeum. 

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył 
się przegląd chórów a capella, zespo
łów wokalnych i tanecznych. Nato
miast w Szkole Muzycznej koncertował 
Warszawski Kwartet Smyczkowy „Ka-
merata" z utworami Bartoka i Schu
berta. Gościnnie wystąpił także zespól 
Teatru Wybrzeże z inscenizacją tek
stów Melchiora Wańkowicza i Krzy-
szofa Kąkolewskiego pt. „Wańkowicz 
krzepi". 

Tczew 

10 marca rozstrzygnięto, ogłoszony 
przez Tczewski Dom Kultury, konkurs 
fotograficzny „Tczew — moje miasto", 
na który wpłynęły prace 16 autorów. 
Jury przyznało dwie drugie nagrody 
Stanisławowi Szwedowskiemu, Lucynie 
Chyła oraz dwie trzecie — Henrykowi 
Sulewskiemu i Mariuszowi Sylwestro-
wiczowi. 

12 marca, w 40-lecie istnienia Miej
skiej Biblioteki Publicznej, nastąpiło 
uroczyste otwarce Biblioteki Głównej, 
która rozpoczęła swą działalność w bu
dynku po byłym Sądzie Rejonowym 
zaadoptowanym dla potrzeb czytelni
czych. W tej centralnej placówce bi
bliotecznej mieści się czytelnia popu
larno-naukowa, czytelnia czasopism, ga
binet zbiorów fonograficznych, gabinet 
lingwistyczny, sala oświatowa, salon 
ekspozycyjny oraz dyrekcja MBP. W 
przyszłości ma także powstać pracow
nia reprograficzna i introligatorska. W 
dniu jubileuszu instytucję uhonorowano 
odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdań
skiej", a jej szczególnie zasłużonym 
długoletnim pracownikom — Halinie 
Czarneckiej, Teresie Lewandowskiej, 
Janinie Thomas, Urszuli Nagórskiej, 
Halinie Kiedrowskiej, Danucie Winter, 
Ludwice Pomierskiej, Krystynie Bar-
czykowskiej, Renacie Szwarc, Graży
nie Ześko, Barbarze Soszyńskiej i Bry
gidzie Kozak — przyznano nagrody pie
niężne i dyplomy. 

W tym samym dniu ukazały się trzy 
pierwsze publikacje Kociewskiego Kan
toru Edytorskiego: „Książnica Tczew
ska 1946—1986" oraz dwa tczewskie al
manachy poetyckie — „Najbliższa oko
lica" i „Widok ogólny", stanowiące 
plon konkursów poetyckich tematycznie 
związanych z ziemią tczewską. 

W Muzeum Wisły otwarto 19 marca 
dwie wystawy — „Budownictwo ludo
we na Żuławach" 1 „Stare miasto El
bląga w fotografii archiwalnej. 

Oddział tczewski Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego organizował po raz 
trzeci „Powitanie wiosny", które odby
ło się 21 marca. Na imprezę złożyły się 
tradycyjne obrzędy: wyczesywanie ka
walerów, sąd nad zimą, topienie Marzan
ny. Wystąpił też Zespół Pieśni i Tańca 
z Sierakowic. 

Kasparus 

W ramach Dni Kultury Pomorskiej, 
w 80-tą rocznicę pamiętnego strajku 
szkolnego, odbyło się spotkanie, w cza
sie którego wysłuchano referatu mgr 
S. Lipskiego o dziejach strajku oraz 
wspomnień jego uczestników, przed laty 
utrwalonych na taśmie. Uroczystość u-
świetniły występy kapeli kociewskiej 
oraz Jan Schulz ze swoimi gawędami. 

Gdańsk 

W eliminacjach wojewódzkich 31 O-
gólnopolskiego Konkursu Recytatorskie
go sukces odnieśli recytatorzy ze Sta
rogardu. Na 30 uczestników eliminacji 
I nagroda przypadła Barbarze Jankow
skiej, a II ex equo Aleksandrze Cha-
bowskiej. W poezji śpiewanej I miejsce 
uzyskała Elżbieta Łobocka, zaś II Alek
sandra Chabowska. Maria Demska z 
monodramem „Koniec zabawy" wg Cor-
tazara, jako laureatka konkursu repre
zentowała województwo gdańskie w fi
nałach. 

W eliminacjach wojewódzkich Kon
kursu Recytatorskiego Poezji Patrioty
cznej I miejsce w kategorii młodzieży 
przypadło Żanecie Kozłowskiej ze Sta
rogardu Gd. W półfinałach Turnieju 
Poezji Śpiewanej spośród 40 uczestni
ków jury wyróżniło dwie starogardzian-
ki: Aleksandrę Chabowska i Elżbietę 
Łobocką. Reprezentować będą woje
wództwo gdańskie w finałach krajo
wych. 

KWIECIEŃ 

Starogard Gd. 

9 kwietnia obchodził 9Y urodziny ne
stor marynistów polskich Marian Mo-
kwa, który swoją artystyczną działal
ność rozpoczął ponad 80 lat temu w sta
rogardzkim gimnazjum, wystawiając tu 
w 1905 roku swoje prace malarskie. 

Tczew 

Od 18 kwietnia do 7 czerwca trwała 
Tczewska Wiosna Plastyczna. Miłośnicy 
sztuki obejrzeli wystawy: prac artystów 
Wybrzeża (J. Akermann, M. Duszenko, 
Z. Gorlak, A. Haras, H. Lasecki, W. 
Łajming, A. Mocny, J. Ostrogórski, R. 
Patzer, M. Targońska), grafiki (J. Aker
mann, Z. Gorlak), sztuki użytkowej (J. 
Karczewska, K. Konieczna, K. Andrze-
jewska-Marek), tczewskich twórców nie-
profesjonalych T. Klińska, J. Marzuch, 
W. Lesiński, M. Ossowski, Z. Wespa, 
M. Wespa, G. Osnowska). Zorganizowa
no również plener plastyczny, w któ
rym wzięli udział plastycy-członkowie 
Mazowieckiego Towarzystwa Kulturalne
go w Warszawie. Wszystkie informacje 
o imprezie zawarto w specjalnie przy
gotowanym katalogu. 

MAJ 

Starogard Gd. 

W ramach imprez Dni Kultury, O-
światy, Książki i Prasy zorganizowano 
wystawy etnograficzne o Kociewiu oraz 



ilustrujące tradycje bibliotekarstwa. 
Czynna była także wystawa ekslibrisu. 
Odbyto szereg spotkań autorskich i pre
lekcji. Przeprowadzono konkursy pla
styczne i recytatorskie poezji maryni
stycznej i kociewskiej. Miłośnicy teatru 
obejrzeli kilka spektakli, a Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Kociewskiej na kier
maszu zaprezentowało swoje wydaw
nictwa. 

W Starogardzie odbył się pogrzeb na
uczyciela i wychowawcy, działacza spo
łecznego i oświatowego, Marka Dudko, 
który z tym miastem był związany 
przez całe powojenne czterdziestolecie. 
Zmarł 21 maja w Poznaniu. 

24 maja zmarła Małgorzata Masiako-
wa, znana działaczka harcerska, ko
mendantka żeńskiego hufca ZHP w 
Starogardzie, ceniony pedagog i orga
nizator szkolnictwa specjalnego. 

Swoje 60-lecie urodzin obchodził An
toni Górski, popularny „Tosiek", znany 
działacz harcerski, pionier turystyki na 
Kociewiu, gawędziarz i poeta ludowy, 
autor wydanego przez TMZK zbiorku 
wierszy pt.: „Modraki". 

Tczew 

3 maja zmarł mgr Zygmunt Kułakow
ski, wybitny działacz społeczny i regio
nalny, współzałożyciel, a ostatnio — 
przez 13 lat — prezes Towarzystwa Mi
łośników Ziemi Tczewskiej, człowiek 
szlachetny i wielkiej życzliwości, znany 
ze swej uczciwości, upodobania prawdy 
i skromności. Był inicjatorem wielu po
czynań kulturalnych i społecznych, któ
re na trwałe wzbogaciły obraz i życie 
Tczewa (zob. KMR nr 1, s. 71). 

11 maja Miejska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała kiermasz wydawniczy, 
na którym m.in. dużym powodzeniem 
cieszyły się pierwsze publikacje Ko-
ciewskiego Kantoru Edytorskiego. 

17 maja obradowała pierwsza konfe
rencja kociewska, na której członko
wie kolegium Kociewskiego Kantoru E-
dytorskiego spotkali się z sympatykami 
i przedstawicielami społecznego ruchu 
regionalnego z terenu całego Kociewia. 
Mówiono o zamierzeniach wydawni
czych na najbliższe lata, a także za
proponowano ustanowienie „Medalu 
Grzymisława", jako coroczną nagrodę 
dla szczególnie wyróżniających się w 
dziele popularyzacji historii i tradycji 
regionu. 

Prezydent Miasta Tczewa z okazji 
Dnia Działacza Kultury przyznał swoje 
doroczne nagrody. Wyróżnienia otrzy
mali: E. Ichniowski, J. Kortas, J. Ku
bicki, R. Landowski, M. Mikołajski, E. 
Pieczewski i L. Schneider. 

20 maja zmarł Karol Olgierd Bor-
chardt, autor poczytnych powieści ma
rynistycznych. Był wychowankiem Szko
ły Morskiej w Tczewie. 

W dniach 24—25 maja odbył się w am
fiteatrze Wojewódzki Przegląd Muzycz
ny „Czerwony Gryf", w którym wystą
piło 14 wykonawców i zespołów zakwa
lifikowanych wcześniej na przeglądach 
rejonowych. Główną nagrodę zdobył ze
spół „Modor" (Sopot-Tczew). Ponadto 
wyróżniono z e s p o ł y „Konwent A" i 
„Protest martwego miasta" z Gdańska 
oraz ,,Lenard" z Tczewa. 

Gdańsk 

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorsklego ogłosił konkurs na wszy
stkie dziedziny sztuki ludowej Kocie-
wia. Rozstrzygnięcie konkursu przewi
dziano w styczniu 19B7 roku, a wręcze
nie nagród w marcu, w dniu otwarcia 
wystawy pokonkursowej. 

CZERWIEC 

Starogard Gd. 1 

Doroczne Dni Kociewia, odbywające 
się w dniach 6—11 czerwca, wypełnił 
program wielu interesujących imprez 
kulturalnych. Mieszkańcy Starogardu o-
bejrzeli występy taneczne i wysłuchali 
koncertów wokalnych. Swój dzień mie
li także recytatorzy i gawędziarze lu
dowi. Odbyły się też spotkania z mło
dzieżą oraz wieczory autorskie. 

40 lat swojej działalności obchodziła 
Miejska Biblioteka Publiczna, która od
znaczona została medalem „Za zasługi 
dla Starogardu Gdańskiego" i odzna
czeniem „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej". 
Jubilatka otrzymała także dyplom ho
norowy Ministra Kultury i Sztuki. Za
służone pracowniczki biblioteki — He
lenę Delewską, Zofię Gałkowską i Te
resę Migowską udekorowano Złotymi 
Krzyżami Zasługi. 

Uczeń LO w Starogardzie, Zdzisław 
Zblewski, został zwycięzcą XII Ogólno
polskiej Olimpiady Historycznej. Wy
wiad z laureatem zamieszczono w nr 
1 KMR, s. 44. 

W Muzeum Ziemi Kociewskiej otwar
to stałą ekspozycję etnograficzną pt. 
Kultura Ludowa Kociewia. Obok hi
storii i martyrologii placówka uzyskała 
kolejny dział, obrazujący przeszłość te
go regionu. Jednakże cofnięta została 
decyzja o przyznaniu pomieszczeń przy 
Placu 1 Maja na lokalizację działu 
sztuki muzeum. Pod znakiem zapytania 
stanęła więc organizacja wystaw cza
sowych. 

Tczew 

W Jarmarku Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej, który odbył się 1 czerwca 
Wzięło udział 32 amatorów i twórców 
ludowych, w imprezie przygotowanej 
przez Tczewski Dom Kultury, a stano
wiącej przegląd dorobku instytucji i 
placówek upowszechniania kultury w 
Tczewie, wystąpiły — obok zespołów 
miejscowych — „Capella Gedanensis" 
i Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

15 czerwca odbył się XIII Festiwal 
Pieśni Chóralnej, w którym uczestni
czyło 12 chórów z Gdańska, Gdyni, 
Bydgoszczy, Elbląga, Malborka, Inowro
cławia i Tczewa. 

W dniach od 19—21 czerwca oddział 
tczewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego zorganizował, pod patronatem 
Ministra Ochrony Środowiska 1 Zaso
bów Naturalnych, IV Ogólnopolskie 
Spotkanie Nadwiślańskie. Na program 
imprezy złożyła się konferencja nau
kowo-techniczna na temat „Możliwości 
wykorzystania dolnej Wisły dla elek
trowni jądrowych" oraz sesja literacka 

„Wisła — ślad w literaturze". Odbyła 
się także wycieczka do elektrowni 
szczytowo-pompowej i atomowej w bu
dowie w Żarnowcu. Imprezie towarzy
szył pierwszy krajowy zjazd członków 
Towarzystwa Miłośników Wisły. 

W tradycyjnych Tczewskich Sobót
kach, które miały miejsce w dniach 
22—23 czerwca, uczestniczyła Młodzieżo
wa Brygada Pracy im. K. R. Miałow-
skiego z Kuby. Podobnie jak w latach 
ubiegłych palono ogniska, beczki na 
drągach, puszczano sobótkowe wianki, 
odbyły się występy estradowe, pokazy 
sportowe, strażackie i zawody wędkar
skie. Tczewski handel na okolicznościo
wym kiermaszu oferował wiele atrak
cyjnych towarów. 

Świecie 

Odbyły się XIII już z kolei „Dni 
Świecia", obchodzone pod patronatem 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Świec
kiej. W ramach tej barwnej imprezy 
zorganizowano plenery i przeglądy prac 
plastyków nieprofesjonalnych, ogólno
polski konkurs poetycki, wystawy do
robku zakładów pracy, konkursy dla 
młodzieży na temat ochrony środowi
ska, występy amatorskich i zawodowych 
zespołów artystycznych, a także szereg 
forrn sportowo-rekreacyjnych. 

W Świeckim Domu Kultury goszczono 
uczestników II Wojewódzkiego Przeglą
du Chórów o Puchar Wojewody Byd
goskiego. 

Mierzeszyn 

Kociewski poeta i rzeźbiarz, Zygmunt 
Bukowski ponownie został laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Jana Pocka w Lublinie, z którego 
powrócił z zaszczytną I nagrodą. Poeta 
wydał tomik wierszy „Ponad śnieg", 
zaś dla Ludowej Spółdzielni Wydawni
czej przygotował zbiór „Na skrawku 
pola". Jego wiersze ukażą się także w 
antologiach „Ojczyzna", „Wieś tworzą
ca" i „Poezja sakralna". 

Puck 

Na przeglądzie orkiestr dętych w Puc
ku aplauzem publiczności cieszyły się 
występy orkiestr ZHP z Tczewa pod 
dyr. J. Kubickiego oraz Starogardzkie
go Centrum Kultury pod batutą S. Kar
bowskiego. Program tej ostatniej wzbo
gaciła solistka Maria Schulz. 

LIPIEC 

Starogard Gd. 

12 lipca zmarła Anna Sakowska, nau
czycielka szkół średnich Trójmiasta i 
Pomorza. Pochodziła z zasłużonej ko
ciewskiej rodziny Długońskich. Była 
pierwszą maturzystką gimnazjum w Sta
rogardzie w 1921 r. 

Pożegnano, zmarłą 1 lipca, Wandę 
Szlachetko, nauczycielkę szkół średnich 
i wychowawcę młodzieży akademickiej. 
W latach międzywojennych pracowała 
w szkolnictwie tczewskim. Jest autorką 
prac z teorii literatury. 
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Tczew 

W dniach 7—13 lipca, na zaproszenie 
chóru męskiego „Echo", w ramach Mię
dzynarodowych Spotkań Chóralnych go
ścił w Tczewie chór katedralny z Bre
my (RFN). W czasie swego pobytu Bre-
meńczycy koncertowali m.in. w Tczewie, 
Malborku i Gdańsku. Natomiast z re
wizytą do Bremy tczewskie „Echo" u-
dalo się w sierpniu, przedstawiając swo
je umiejętności śpiewacze niemieckim 
melomanom podczas trzech koncertów. 
Tczewianie zebrali bardzo pochlebne o-
pinie i uznanie recenzentów prasowych. 

Skarszewy 

Po raz dziesiąty odbyły się pod pa
tronatem zakładów pracy miasta i gmi
ny „Skarszewskie Sobótki". Wystąpiły 
zespoły z Tczewa, Koleczkowa, Przodko
wa, Bożego Pola, Bolesławowa. Szlach
ty oraz skarszewskich szkół i OSP. 

SIERPIEŃ 

Starogard Gd. 

Muzeum Ziemi Kociewskiej było 
współorganizatorem obozu naukowego w 
Kasparusie. Plonem badań terenowych 
stały się liczne nabytki i eksponaty do 
zbiorów własnych placówki, wywiady 
oraz wstępne rozeznanie dotyczące u-
tworzenia skansenu budownictwa ludo
wego w tym rejonie. Stworzeniem w 
przyszłości kociewskiego skansenu zain
teresowano ośrodki etnograficzne w To
runiu i Gdańsku. 

10 sierpnia obchodził 80 urodziny czło
nek Rady Towarzystwa Miłośników Zie
mi Kociewskiej Wawrzyniec Janikow
ski ze Starogardu — nestor drukarzy 
pomorskich, współredaktor „Głosu Sta
rogardzkiego" i aktywny działacz kul
tury. 

Tczew 

8 sierpnia, w Muzeum Wisły otwarto 
kolejną wystawę plastyczną „Wisła w 
malarstwie S. Dobrskiego". 

31 sierpnia zmarł Józef Nagórski, na
uczyciel i działacz oświatowy, były dy
rektor LO dla Pracujących i z-ca insp. 
szkolnego. 

Świecie 

W ramach koncertów w zamku go
ściła Państowa Orkiestra Kameralna z 
Torunia. 

Osieczna 

Gminny Ośrodek Kultury w Osiecz
nej zorganizował wystawę malarstwa 
plastyka-amatora Edwarda Bejrowskie-
go ze Starogardu Gd. oraz prac rzeź
biarskich Teodora Kałuskiego z Małych 
Krówien. 

WRZESIEŃ 

Starogard Gd. 

Z recitalem poezji śpiewanej w Sta
rogardzkim Centrum Kultury wystąpił 
laureat głównej nagrody Olszyńskich 

Spotkań Zamkowych — starogardzianin 
Radosław Ciecholewski. Z własnymi 
kompozycjami zaprezentowała się rów
nież Anna Piekutowska. 

23 września przypadła 30 rocznica u-
fundowania pomnika Adama Mickiewi
cza w Starogardzie Gd. Organizatorem 
rocznicowych obchodów był miejscowy 
oddział Towarzystwa Literackiego. W 
programie miesięcznych uroczystości 
przewidziano konkursy poezji romanty-
'.znej, spotkania z historykami literatu
ry, prezentacje artystyczne i koncerty 
(zob. KMR nr 2, str. 76). 

Tczew 

W ramach Tczewskich Spotkań z Fil
mem Polskim DKF „Sugestia" pokazał: 
„Go-go-chwała bohaterom", „Siekiere-
zadę", „Kronikę wypaków miłosnych" 
i „Jezioro Bodeńskie". Gośćmi kinoma
nów byli twórcy wyróżnionych filmów. 

15 września, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej otwarto wystawę prac (akwa
rele, pastele, rysunki tuszem) znanego 
malarza prymitywisty Bogdana Łosiń
skiego. Wszystkie eksponowane dzieła 
autor w darze przekazał bibliotece (250 
szt). 

Świecie 

W dniach 6 i 7 września odbył się 
coroczny, III Maraton Piosenki Tury
stycznej, czyli „Nocne śpiewanie na 
zamku". 

Gdynia 

7 września obchodził 85 rocznicę uro
dzin zasłużony działacz kultury, wybit
ny popularyzator folkloru i muzyki Ko-
ciewia, autor prac folklorystycznych i 
zbiorów twórczości ludowej regionu — 
Władysław Kirstein — honorowy czło
nek Towarzystwa Miłośników Ziemi Ko
ciewskiej. Opublikowano z lej okazji 
biografię jubilata (Por. KMR nr 2, str. 
60). 

Pelplin 

W 150-lecie utworzenia Collegium Ma-
rianum, zasłużonego dla kraju i regionu 
gimnazjum, 27—28 września zorganizowa
no jubileuszowe spotkania byłych wy
chowanków. 

Pączewo 

Staraniem miejscowego proboszcza ks. 
Jana Rzepusa poddany został renowacji 
zabytkowy kościół gotycki z elementa
mi architektury barokowej. Przebudo
wano również otoczenie kościoła. 

PAŹDZIERNIK 

Starogard Gd. 

Na zaproszenie działaczy sportowych, 
gościła wybitna lekkoatletka i rekor-
dzistka Marita Koch wraz z grupą spor
towców NRD. Podczas spotkania z wła
dzami miasta otrzymała olejny obraz 
z widokiem Starogardu, pędzla Józefa 
Olszynki. W ramach spotkań z kulturą 
NRD wystąpił w Starogardzkim Cen
trum Kultury zespół Riech-Piatkowski, 

eksponowano też wystawę ilustracji Ma-
xa Lingnera. 

Podczas inauguracji Roku Kultural
nego 86/87 medalem „Za zasługi dla 
Starogardu Gd." został odznaczony Wła
dysław Kirstein, autor opracowań fol
klorystycznych i działacz amatorskiego 
ruchu muzyczno-śpiewaczego w tym 
mieście w latach międzywojennych. 

Starogardzkie Centrum Kultury obcho
dziło 40-lecie swojej działalności (zob. 
KMR, nr 2, s. 79). 

Zainaugurował działalność Dyskusyjny 
Klub Filmowy, który zorganizował spot
kanie z krakowskim aktorem filmowym 
Edwardem Żentarą, który prezentował 
monodram S. Mrożka „Romans z Monizą 
Clavier". Przedstawiono także „Siekie-
rezadę", film nagrodzony na festiwalu 
gdańskim. 

W podsumowaniu konkursu „Bliżej 
teat ru" Oddziałowi Miejskiemu Towa
rzystwa Kultury Teatralnej w Staro
gardzie Gd., Klubowi Prasy i Książki w 
Grabowie, opiekunom tych kół, Jano
wi Radzewiczowi i Elżbiecie Betcher 
przyznano nagrody za najciekawsze for-
my popularyzacji teatru i sztuki sce
nicznej. 

Tczew 

W ramach Dekady Pisarzy Wybrzeża 
odbyły się spotkania z N. Chadzimko-
lan i J. Narkowiczem. 

23 października, inaugurowano w Miej
skiej Bibliotece Publicznej wystawę z 
okazji 35-lecia Wydawnictwa Morskie
go w Gdańsku. Zgromadzono cały sze
reg publikacji, prezentujących dorobek 
tej zasłużonej instytucji. 

30 października, Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie oddział w Tczewie wybrało 
na swym walnym zebraniu nowe wła
dze. Prezesem już na trzecią kadencję, 
został wybrany M. Spankowski. 

Świecie 

DKF „Klaps — 83" był organizato
rem III Ogólnopolskiego Seminarium 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych, po
święconego komedii filmowej. Forum 
krajowych działaczy DKF odbyło się w 
Świeckim Domu Kultury. Z tej okazji 
wydano okolicznościową publikację pt. 
„Kino śmiechu". 

Poznań 

Na obradujących w dniach 23—25 paź
dziernika III Kongresie Regionalnych 
Towarzystw Kultury, ruch kulturalny 
Kociewia reprezentował Ryszard Szwoch, 
sekretarz TMZK. Na wystawie osiąg
nięć społecznych placówek kultury wy
eksponowano wydawnictwa TMZK, Ko
ciewskiego Kantoru Edytorskiego oraz 
literaturę kociewską innych wydawców. 

Wrocław 

Na jubileuszowym Zjeździe, z okazji 
100-lecia Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza, starogardzki od
dział — nadal najmłodszy spośród 36 
w kraju — reprezentowała czteroosobo
wa delegacja Zarządu: prezes Tadeusz 
Kubiszewski, sekretarz Ryszard Szwoch, 
skarbnik Urszula Lange oraz Maria Ku
rowska. 
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LISTOPAD 

Starogard Gd. 

W telewizyjnym turnieju „Wszystko 
za wszystko" starogardzki POM uległ 
Strzelcom Krajeńskim 119 :117 i stracił 
nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 

W programie „Dni Mickiewiczowskich" 
o twórczości wieszcza mówili dr Józef 
Bachórz i dr Stanisław Szczepiński z 
Uniwersytetu Gdańskiego, recital poety
cki „Epos nasza" przedstawił aktor An
drzej Głowacki, koncert chopinowski 
wykonała Jadwiga Lewczuk z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Wręczono też 
nagrody laureatom konkursu recytator
skiego poezji romantycznej Dorocie Lan
dowskiej (I m.), Monice Nałkowskiej 
i Beacie Kinowskiej (II m.) oraz Mag
dalenie Gajda (III m.). 

2 listopada zmarł dr med. Bronisław 
Grzywacz, zasłużony neurolog i psy
chiatra, uczestnik II wojny światowej, 
wybitny społecznik, długoletni dyrek
tor szpitala w Grudziądzu, związany już 
od lat międzywojennych z zakładem 
psychiatrycznym w Kocborowie. 

Tczew 

Pierwsze egzemplarze „Kociewskiego 
Magazynu Regionalnego" trafiły do rąk 
czytelników i spotkały się z życzliwym 
przyjęciem, czego dowodem są poch
lebne opinie w prasie lokalnej i cen
tralnej. Prawie cały nakład rozprowa
dzony został przez RSW „Prasa—Książ
ka—Ruch" na obszarze Kociewia w cią
gu trzech tygodni. 

Świecie 

W dniach 20—27 listopada trwał Ty
dzień Kultury Kaszubskiej, zorganizo
wany przez świecki oddział ZK-P. Czyn
na była wystawa haftu kaszubskiego i 
porcelany „Lubiana", koncertował Ka
szubski Zespół Pieśni i Tańca z Koś
cierzyny oraz przeprowadzono wiele 
spotkań z działaczami regionalnymi i 
prelekcji. Towarzystwo Miłośników Zie
mi Świeckiej zainaugurowało Studium 
Wiedzy o Świeciu, obejmujące cykl po
gadanek o historii miasta. 

Pelplin 

Do tradycji weszły organizowane je
sienią na Kociewiu doroczne „Spotka
nia Pelplińskie", w tym roku już po 
raz siódmy. Materiały z dwudniowej 
sesji naukowej publikowane są w „Stu
diach Pelplińskich", wydawanych — 
niestety — z pewnym opóźnieniem. Jest 
to najpoważniejsze pismo naukowe re
gionu o zasięgu na całą diecezję cheł
mińską. 

Gniew 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu
ry gościł zachodnioniemiecki zespół ka
meralny „Bottesini Quartet" z koncer
tem muzyki Mozarta, Schuberta i Hoff-
meisera. 

Subkowy 

Nawiązana współpraca z Bułgarskim 
Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym 
im. Christo Botewa przyniosła pierw
sze rezultaty. Kociewie odwiedziła gru
pa działaczy kultury z Bułgarii, za
poznając się z życiem społeczno-gos
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Pomorszczyzna, pomorka — tak fli
sacy na Wiśle zwali wiatr północ
no-zachodni, wiejący od strony Po
morza, pożądany dla żeglujących w 
górę Wisły. Klonowicz tak mówi w 
swoim „Flisie": 
„Kiedy w tył pomorszczyzna wieje, 
Już Polak pełen jest dobrej 

nadzieje''. 

Książę Mściwuj II, najpierw pan 
na Świeciu, a po krótkim panowa
niu młodego brata Warcisława, z 
którym toczył wojnę, ostatecznie 
władca całego Pomorza Gdańskiego 
w roku 1282 (15 lutego) układem 
w Kępnie zapisał Pomorze Gdańskie 
Przemysławowi II, co zapoczątkowa
ło doniosłe dzieło łączenia dzielnic 
książęcych. 
Przemysław II przejął księstwo 
Mściwuja w roku 1294, t j . po śmier
ci gdańskiego księcia i połączył je 
z Wielkopolską. 

Mieszko I około 970 roku zajął Po
morze Wschodnie. W dokumencie z 
992 roku zwanym Dagome iudex 
określił zasięg swego państwa od 
strony północnej zwrotem longum 
mare, oznaczającym przebieg grani
cy wzdłuż morza. 

W roku 997 biskup Wojciech przy
był z woli Chrobrego do Gdańska — 
miasta położonego na skraju rozle
głego państwa księcia {Bolesława) 
i dotykającego brzegu morza. 

We wsi Piaseczno, niedaleko Gnie
wa, 1 października 1862 roku Juliusz 
Kraziewicz założył Towarzystwo 
Rolnicze, pierwowzór wszystkich kó
łek rolniczych na ziemiach polskich. 
Oto jak mobilizował Kraziewicz 
polskiego rolnika przeciw ekspansji 
żywiołu niemieckiego': „Jeśli nie 
chcemy być przez zaborcę skazani 
na wymarcie, musimy swą pracę 
i swój zawód rolniczy poddać dzia
łaniu nauki i oświaty". 

W roku 1888 mieszkańcy Pińczyna 
założyli spółkę rolniczą, wykupili i 
rozparcerowali między siebie nie
miecki majątek. Rozwścieczeni 
urzędnicy niemieccy nie udzielili 
spółdzielcom zezwoleń na budowę 
domów. Chłopi 'zamieszkali na swo
jej ziemi w szałasach i ziemian
kach. Jeden z nich, Józef Stopa, za
mieszkał w wozie cygańskim, wy-
przedzając tym pomysłem słynnego 
poznańskiego Drzymałę. 

podarczym gminy Subkowy, zwiedza
jąc zabytki regionu. W ramach wy
miany młodzież harcerska pojedzie do 
Bułgarii. 

Gdańsk 

19 listopada zmarł dr Longin Malicki, 
wybitny etnograf i znawca kultury lu
dowej, autor cennej pracy „Kociewska 
Sztuka Ludowa". 

GRUDZIEŃ 

Starogard Gd. 

3 grudnia obchodziła 70-lecie urodzin 
Elżbieta Śliwińska, organizatorka bi
blioteki miejskiej w Starogardzie Gd., 
po wyzwoleniu kierująca tą placówką 
przez 30 lat. 

Gościem Starogardzkiego Centrum Kul
tury był czołowy twórca filmów ama
torskich Lech Fabiański z Koszalina. 
Miłośnicy sztuki filmowej mieli okazję 
poznać produkcję filmowych klubów 
obu miast. 

Na sesji Rady Narodowej oceniono 
program działań w dziedzinie kultury 
za lata 1983—86. Z powodu osobliwego 
tonu obrad niektórzy twierdzili, że -se
sji o kulturze przydałoby się więcej 
kultury". Uchwalony został również plan 
zamierzeń i harmonogram działań na 
najbliższe lata, Z powodu braku dosta
tecznych środków finansowych będzie 
to jeden z najtrudniejszych okresów w 
latach powojennych. 

27 grudnia zmarł Władysław Olszew
ski, jeden z ostatnich podoficerów 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, by
ły uczestnik' plebiscytu na Warmii i 
Mazurach. Spoczął na starogardzkim 
cmentarzu. 

Tczew 

W Tczewskim Domu Kultury czynna 
była wystawa plastyczna podopiecznych 
Państwowego Domu Dziecka, obejmują
ca grafikę, gobeliny, malarstwo na szkle, 
jako plon kilku plenerów letnich w 
Ocyplu. Przygotowała ją art. piast. 
Aleksandra Mocny. Obok nagród dla 
utalentowanych "wychowanków PDD 
wręczono też 3 książeczki mieszkanio
we. 

Pelplin 

Z okazji 55 rocznicy nadania praw 
miejskich zorganizowano Dni Pelplina, 
podczas których na sesji Rady Naro
dowej przypomniano historię miasta, 
wręczono odznaczenia państwowe oraz 
dokonano pierwszych wpisów do Oby
watelskiej Księgi Zasłużonych. Kulmina
cyjnym momentem obchodów było od
słonięcie pomnika Walki i Męczeństwa 
ku czci ponad 200 ofiar okupacji hit
lerowskiej z terenu Pelplina, podczas 
sesji popularno-naukowej omówiono wy
darzenia przeszłości oraz wybitne syl
wetki pelplinian. 

Gniew 

W eliminacjach konkursu recytator
skiego poezji patriotycznej nagrodzono 
Annę Kamińska z Piaseczna, Lucynę 
Chrzanowską z Gniewa, Olgę Olszewską 
z Opalenia, Marka Rozalę z Piaseczna, 
Sławomira Nawrockiego i Iwonę Stem
pel z Pieniążkowa. Nagrodę Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury otrzymała 
Dorota Sierko z Gniewa. 

Oprac. JOZEF GOLICKI 
JAN KAMIŃSKI 
RYSZARD SZWOCH 



W 1689 roku gbur z Królówlasu na 
wesele każdemu z dzieci przezna
czał: 3 korce żyta (około 1000 kg), 
1 korzec pszenicy (około 40 kg), 10 
korcy jęczmienia na piwo (około 
300 kg), 1 jałowicę, 2 skopy (bara
ny), 1 wieprza (tłustego), 6 gęsi, 10 
kur, na korzenie (czyli przyprawy) 
2 zł. polskie, na ubranie dla każ
dego po 30 zł. polskich; młynarz w 
tejże wsi oprócz wymienionych ilo

ści zboża i mięsa dodawał jeszcze 
1/2 kamienia śliwek (około 2,5 kg) 
i 1/2 wiertła jagieł (przeszło 2 kg). 

Podręcznik Szkoły Morskiej w Tcze
wie A. Ledóchowskiego pt. „Nawi
gacja" był drukowany w Świeciu 
przez drukarnię wchodzącą w skład 
Pomorskich Zakładów Graficznych 
— Wojciech Fabiański, Świecie. 
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Znany tylko a jednego dokumentu, 
wystawionego dla rycerskiego za
konu joannitów w roku 1198, ksią
żę pomorski Grzymisław, z dziadów 
i pradziadów jak sam zaznacza, 
przyznał też w tym dokumencie 
prawo wodnego połowu łososia i je
siotra klasztorowi joannitów w Sta
rogardzie. Będąca dzisiaj poza wszel
kimi klasami czystości Wisła i przy
pominający 'zbiornik ścieków Bał
tyk kilkadziesiąt lat temu pożegnał 
ostatecznie jesiotra. Jeśli degrada
cja Bałtyku i Wisły postępować bę
dzie nadal, podobny los spotka ło
sosia i troć. 

Diabelskich kamieni występuje du
żo na terenach pomorskich. Jeden 
z nich znajduje się w korycie rzeki 
Wierzycy pod Pelplinem, inny opo
dal Pińczyna pod Starogardem Gd. 
Ten ostatni o groźnym wyglądzie 
i ipotężnym jeszcze kształcie (5 m 
dług., 3,75 szer., ponad 3 m wysok.) 
mimo że odbito od niego znaczną 
część na tłuczeń drogowy, posiada 
interesującą legendę. Niósł go nocą 
diabeł do Pińczyna, aby zdruzgotać 
nowy kościół nim zostanie poświę
cony. I oto według F. Powalskiej: 
,W ostatni noci przed wyświancaniam 
orzywlókł się diabół z wialkam 

kamieniam... 
Lecz wtam koguti zapsieli w nocl, 
wianc tuż i diabół uź ni mniał moci..." 

i ze złości w „szkaradna baba" 
go przeformował, ale wydaje się, 
że można by raczej kojarzyć z tym 
fragmentem głaz zwany „Skamienia
łą owczarka", leżący w polu opodal 
wsi Zblewo. 

TO WARTO WIEDZIEĆ O KOCIEWIANCE 

S t r ó j k o b i e c y n a Kociewiu w drugiej połowie ubiegłego 
wieku składał się z długiej koszuli, kilku spódnic, kiecy i sznu
rówki. Koszula była bez rękawów łub z rękawami krótkimi, przy 
szyi miała wycięcie, a z boków wstawione były kliny. Spódnice 
szyto z Małego płótna, a w dolnej parti i ozdabiano haftem dziur-
kowym i płaskim. Zimą nakładano „kucbaje" — spódnice wyko
nane z grubego materiału. Sznurówka była obeisła,przylegająca 
do figury, bez rękawów, z przodu związana na tasiemkę, prze
ciągniętą obustronnie przez dziureczki. 
Na nogi wkładano „klozy" (kory), czyli drewniane pantofle, a w 
dni świąteczne sznurowane buciki. 

D o k o ń c a X I X w i e k u kobiety zamężne okrywały głowę 
białym, płóciennym czepkiem, przyozdobionym białymi kokardami 
i wstążkami. Przytrzymywały go dwie wstążki zawiązane pod 
brodą. W dni powszednie pospolitym nakryciem głowy była chu
sta o wymiarach 80 X 80, noszona zarówno przez mężatki jak 
i dziewczęta. Składano ją w trójkąt i wiązano pod brodą. Je j 
rodzaj zmieniał się w zależności od pory roku. 

P a n n y zaplatały włosy w długie warkocze, mężatki obcinały 
włosy z chwilą oczepin do ramion. Upinały je na potylicy spin
kami. Czesały się „na steck", czyli z przedziałkiem pośrodku gło
wy. 

D o p o c z ą t k ó w bieżącego wieku Kociewianki nosiły bardzo 
rozpowszechnione w tych okolicach kobiałki — pudła łubiane 
z przykrywką, używane do przenoszenia ryb i pożywienia. 

D o d a t e k d o s t r o j u kobiecego stanowiły korale z barwio
nego szkła, a niekiedy z bursztynu. Noszono też broszki rogowe, 
bursztynowe, metalowe i zausznice. 

Po trudnym okresie wojny trzyna
stoletniej nadeszły dla Skarszew la
ta pomyślne. Miasto stało się sie
dzibą starostwa i miejscem urzędo
wania wojewodów pomorskich, od
bywały się tu zjazdy szlachty i dzia
łał sąd grodzki. Kwitł w mieście 
handel i przemysł. 
Ciemną plamą na przeszłości Skar
szew są okrutne wyroki sądu ław
niczego na czarownice. W czasie 
śledztwa niewinne ofiary straszli
we!] ciemnoty torturowano. Jesz
cze w 1700 roku posiano na stos 
cztery Polki, ł a w n i k a m i w tym pro-
cesie byli Niemcy wyznania ewan
gelickiego. 

Gniew był główną kwaterą pogrom
cy Szwedów — hetmana Stanisława 
Koniecpolskiego', który 12 lipca 1627 
roku wypędził Szwedów z miasta. 
Stąd organizował: zbrojne wyprawy 
na Żuławy przeciwko wojskom nie
przyjaciela. 

Na starych cmentarzach gdzienie
gdzie istnieją jeszcze do dziś ozdob
nie wykute krzyże nagrobne świad
czące również chlubnie o inwencji 
artystycznej kowali. Do wyjątko
wych należy krzyż nagrobny przy
gotowany przez kowala z Bobowa 
dla siebie, którego. płaski trzon 
przyozdobił okalającą go spiralnie, 
ukwieconą wicią. 

P a n n a m ł o d a na Kociewiu ubierała się dawniej do ślubu 
w suknię czerwoną lub modrą. Dopiero później, pod wpływem 
miejskim, wszedł w zwyczaj strój biały. Wianek dla panny mło
dej przygotowywały druhny. Jeśli była to dziewica — z mirty, 
jeśli nie — z borówek. Dziewczęta, aby zapewnie sobie w mał
żeństwie powodzenie, wkładały w trzewiki kłos zboża lub kwiat 
z wianka, święconego na Matkę Boską Zielną. Matka panny mło
dej i druhny wszywały czasem w suknię panny grosz, aby za
pewnić jej bogactwo. Welon panny młodej przypinano do ubra
nia pana młodego, aby zapewnić dobre pożycie. W przeddzień 
ślubu rzucano skorupy przed dom weselny, co miało odstraszyć 
złe duchy. Przed odjazdem do kościoła, rodzice błogosławili mło
dych, kropiąc ich święconą wodą. 

N a K o c i e w i u i m i o n a ż e ń s k i e , używane przez rodzinę 
czy znajomych, często przekształcano. Oto kilka przykładów: An
ka, Tenia (Teńka), Truda, Sóźka, Helcin (Hela), Marynka, Bernaś-
ka, Felcia, Klarcia, Leosia, Wikcia, Cesia. 



990 — w 997 roku przez Kociewie przemierzał Św. 
Wojciech, spieszący z misją chrześcijańską do 
Prus. 

710 — ówczesny Pelplin nosił nazwę Mons Sanctae 
Mariae — Góra Świętej Marii. 

— dokonano zapisu miejscowości Nowe nad Wi
słą pod postacią de Nove, które wówczas by
ło siedzibą kantelanii, a w przywileju Mszczu-
ja II miejscowość Warlubie zapisano jako War-
lube. 

700 — Gorzędziej otrzymał dokument lokacyjny, na
dany przez biskupa płockiego, Tomasza i od
tąd przez 25 lat 'był miastem. 

690 — 15 września 1297 roku Gniew otrzymał prawa 
miejskie — chełmińskie; w tym samym roku 
rozpoczęto w tym mieście budowę obecnego 
kościoła p.w. św. Mikołaja, patrona żeglarzy. 

653 — w kronikach krzyżackich odnotowano wielką 
powódź, spowodowaną wylewem Wisły pod 
Tczewem, w wyniku czego sześć lat później 
wybudowano przeciwpowodziowe wały. 

530 — 28 i 29 kwietnia 1457 roku król Kazimierz Ja
giellończyk przebywał w Starogardzie, na krót
ko odwiedził też w drodze do Gdańska Nowe 
i Świecie, a latem gościł w Tczewie. 

— w ostatnim dniu roku pod Skórczem około 
300 zbrojnych polskich wojów stoczyło z Krzy
żakami zwycięską krwawą bitwę, w której 
zginęło 50 rycerzy Zakonu, a około 30 dostało 
się do polskiej niewoli, natomiast krzyżackie 
niedobitki Polacy ścigali aż do bram gniew
skiego 'zamku. 

430 — mistrz Antoni Schultes ukończył budowę skle
pienia nad transeptem katedry pelplińskiej. 

410 — pod Tczewem nad jeziorem Lubiszewskiim woj
ska króla Stefana Batorego dowodzone przez 
hetmana Zborowskiego pokonały zbuntowanych 
gdańszczan. 

— w dniu 4 października 1577 roku wybuchł — 
spowodowany przez wojska Stefana Batorego — 
pożar, który w ciągu 3 godzin strawił niemal 
cały Tczew. 

390 — odnotowano w dokumentach obecną formę 
nazwy Świecie, znane wcześniej pod postacia-
ciami Svieczie (1293), Swecze (1283), Sueche 
(1278); Swez (1263), Zwece (1298). 

360 — 18 sierpnia 1627 roku wojska hetmana Koniec
polskiego stoczyły nad Jeziorem Rokickim bit
wę ze Szwedami, dowodzonymi osobiście przez 
króla Gustawa Adolfa, który został tutaj ran
ny, co spowodowało przerwanie walki. 

340 — Krystyna Radziwiłłówna, żona starosty gniew
skiego, Stanisława Albrychta, odwiedziła Pia
seczno. 

330 — Wojska Stefana Czarnieckiego 20 stycznia 1657 
roku odniosły zwycięstwo koło Jeziora Godzi-
szewskiego nad wojskami szwedzkimi. 

— w podmiejskich bagnach Tczewa 23 sierpnia 
1657 roku zginęło 350 gdańszczan w ramach 
walki podczas drugiej wojny szwedzkiej. 

320 — hetman Jan Sobieski, późniejszy król Polski 
(1674) objął urząd starosty gniewskiego. 

310 — 10 lutego 1677 roku zmarła niespełna pięcio
letnia królewna, urodzona w Gniewie, Adelaj
da Teofila Ludwika Sobieska de la Barbilu-
ne, córka Jana i Marii Sobieskich. 

— gdański organomistrz, Jan Jerzy Wolff, w ka
tedrze pelplińskiej rozpoczął budowę organów, 
która trwała trzy lata. 

— 15 czerwca 1677 roku Jan Sobieski, wraz z żo
ną Marysieńką i królewiczem Jakubem, od
był podróż płynąc Wierzycą wenecką gondolą 
z Gniewa do Pelplina, gdzie podjęty przez opa
ta zakonu cystersów zwiedził katedrę, klasztor 

i ogród; podobnie w tym samym roku mo
narcha odwiedził Starogard. 

— król Jan III Sobieski 4 października 1677 roku 
nadał malarzom skarszewskim przywilej upra
wniający do sprzedaży ich dzieł na teren ca
łej Korony, Litwy i Rusi. 

240 — urodził się gen. J. Wybicki, polityk, prawnik, 
pisarz, publicysta związany ze Skarszewami, 
twórca Mazurka Dąbrowskiego, napisanego 180 
lat temu. 

220 — w Skórczu odbyły się trzy duże jarmarki „na 
towary wielkie" — na św. Stanisława (8 ma
ja), św. Antoniego (13 czerwca) i w dniu Wszy
stkich Świętych (1 listopada). 

200 — w miejscowości Nowe został w poważnej czę
ści rozebrany zamek pokrzyżacki, będący ostat
nio siedzibą polskich starostów niegrodowych. 

— wojska gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 
ramach kampanii pomorskiej wyzwoliły mia
sta regionu kociewskiego. 

180 — dwukrotnie gościł w Tczewie cesarz Napoleon 
Bonaparte — 23 kwietnia celem przeprowadze
nia inspekcji budowy szańców, 31 maja przed 
podróżą do Gdańska. 

170 — urodził się Florian Ceynowa, lekarz, działacz 
społeczny i polityczny, przywódca marszu 
zbrojnego chłopów na garnizon pruski w Sta
rogardzie w 1846 roku, autor prac folklory
stycznych o Kociewiu i Kaszubach. 

169 — Świecie dotknęła jedna z wielkich powodzi, 
która zrujnowała miasto. 

— urodził się ks. Szczepan Keller, wybitny re
gionalista i etnograf Kociewia i Kaszub, zało
życiel i pierwszy redaktor „Pielgrzyma" (1868), 
pedagog pracujący w Pogódkach, zmarł 115 
lat temu w 1872 roku. 

159 — rozpoczęto w Pelplinie budowę pałacu bisku
piego, trwającą dwa lata. 

130 — 13 listopada urodził się Franciszek Schornak 
(1857—1940), nauczyciel społecznik, etnograf 
kociewski, najbardziej związany ze Skórczem, 
gdzie został pochowany. 

— w Nowych Dobrach koło Świecia urodził się 
Antoni Grabowski, inżynier-elektronik, poli
glota ze znajomością 30 języków, znany w ca
łym świecie tłumacz na język esperanto naj
bardziej wartościowych dzieł literackich. 

— ukończono w Tczewie budowę kolejowego mo
stu przez Wisłę, ówcześnie najdłuższego w 
Europie. 

110 — zmarł, urodzony w Jabłowie, Hiacynt Jac
kowski (ur. 1805), działacz społeczno-narodo-
wy, jeden z przywódców powstania stycznio
wego na Pomorzu, członek Towarzystwa Nau
kowego Toruńskiego. 

— 'zmarł w Pelplinie Walenty Stefański, działacz 
społeczny i narodowy, im.in. przywódca rady
kalnego Związku Plebejuszy, współzałożyciel 
Towarzystwa Rolniczego. 

— -w Zblewie urodził się ksiądz Paweł Czapiew
ski, zasłużony historyk Pomorza. 

— urodził się Stanisław Kryzan, dr medycyny, 
filomata, powstaniec wielkopolski, dyrektor 
szpitala w Kocborowie, jeden z najwybitniej
szych psychiatrów polskich. 

— urodził się ks. dr Franciszek Sawicki, wy
bitny filozof i teolog. 

100 — ukończono budowę drogi bitej ze Skórcza do 
Starogardu, która trwała trzy lata. 

— w Nowem uruchomiono tar tak parowy z fab
ryką mebli. 

90 — powstała w Tczewie Ochotnicza Straż Pożarna, 
składająca się przeważnie z mieszkańców na
rodowości polskiej. 
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KORZEC OSOBLIWOŚCI POWAŻNYCH I ZABAWNYCH 

83 — w Nowem oddano szpital z 25 łóżkami; w tym 
samym roku (1907) miasto otrzymało elek
tryczność. 

— w Tczewie powstało Towarzystwo Ludowe. 
— w wyborach do zarządu kościelnego parafii 

w Tczewie po raz pierwszy Polacy głosowali 
na własną listę, uzyskując 78% głosów. 

— 8 stycznia wybuchł głośny strajk szkolny w 
Kasparusie (kolo Skórcza). 

— ukazała się monografia powiatu tczewskiego, 
napisana przez dr Franciszka 'Schultza, histo
ryka pruskiego. 

— urodził .się ks. dr Bernard Sychta, zmarł pięć 
lat temu. 

70 — w Pińczynie powstał polski chór „Cecylia". 
60 — nakładem drukarni „Gońca Pomorskiego" w 

Tczewie ukazał się „Zarys dziejów miasta 
Tczewa" Edmunda Radlińskiego (1889—1939). 

— pelplińskie „Collegium Marianum" otrzymało 
pełne prawa państwowej szkoły średniej. 

50 — wojewoda pomorski rozwiązał nielegalnie ist
niejącą w Świeciu niemiecką lożę masońską, 
szczególnie wrogo usposobioną wobec Pola
ków. 

— na murze ratusza w Świeciu odsłonięto tablicę 
w 25-lecie zdarzeń, upamiętniających rozru
chy antypruskie, jakie miały miejsce w 1912 
roku w tym mieście. 

— Pelplin, który był miastem od 1931 roku, otrzy
mał herb. 

— 1 kwietnia „Dziennik Tczewski" zmienił tytuł 
na „Goniec Pomorski", zachowując w podty
tule poprzednią nazwę. 

40 — rozpoczęto w Czarnej Wodzie budowę Zakła
dów Płyt Pilśniowych. 

30 — w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odnale
ziono, pochodzące z XVII wieku, słynne dziś 
na cały świat, Tabulatury pelplińskie, 6 to
mowy zbiór kompozycji wokalno-organowych, 
jeden z największych zbiorów muzycznych w 
Europie. 

— 13 stycznia powołano organizację regionalną 
p.n. „Zrzeszenie kociewskie", która jednak nie 
zdołała się utrzymać. 

20 — w Świeciu nastąpił rozruch nowo wybudowa
nych zakładów celulozy i papieru, jednych z 
największych — obcok nowoczesnych zakładów 
kwidzyńskich — w Europie. 

ZAGADKI 

to gatunek przysłów : ludowych, któ
rych dowcip lub morał tkwi w roz
wiązanym pytaniu. Niektóre są na
wet rubaszne, piętnują ludzkie 
przywary, obnażają wady. Zawie
rają elementy humoru regionalne
go, występującego wyłącznie na 
Kociewiu, co jest ich tematyczną 
cechą wyróżniającą. 

Podajemy cztery przykłady rymo
wanych zgadywanek, których od
powiedzi równie dobrze mogą być 
tytułami. 

Czterej bracia jadą drogą 
i dogadać się nie mogą. 

(cztery koła u wozu) 

Siachta — machta 
dziurawa płachta. 
Po polu lata, 
kamienie zmiata. 

(brona) 

Przywieźli ją Niemce 
w czerwonej sukience. 
Jak ją rozebrali, 
to się popłakali. 

(cebula) 

Czerwona dyszla 
pięknie wymyśla. 
Po wsi chodzi 
i ludzi zwodzi. 

(skrzypce) 

W kuźni tnie mieszka, 
W ogniu się nie smaży, 
lecz kto ją dotknie 
zaraz go sparzy. 

(pokrzywa) 
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PRZESZCZERKI 

albo wyszczerki w dawnej litera
turze ludowej były tym rodzajem 
figlików, które w humorystyczny 
sposób „przedrzeźniały" imiona. 
Owe rymy wyszydzające najchęt
niej powtarzane były przez dzieci. 
Oto kilka takich próbek, wyjętych 
z pracy Bernarda Sychty „Słow
nictwo kociewskie na tle kultury 
ludowej" 

Adam i Ewa 
pojechali do Jeżewa, 
kupili konia 
bez ogona, 
kupili mąki, 
za trzy pająki. 

Michał 
trzy dni zdychał. 
Trzeciego dnia ożył 
i się spać położył. 

Antek 
napiantek, 
cholewka, 
dratewka, 
zelówka, 
podkówka, 
pudełko, 
szydełko. 

BRAWAŃDY 

to zwyczajne anegdoty, dykteryjki 
lub żartobliwe opowieści, nazywane 
na Kociewiu również „wycami". W 
mowie potocznej określamy je „ka
wałami". W tradycji ludowej owe 
„brawańdy" oparte są głównie na 
dowcipie dialogu. Poniżej druko
wane pochodzą z przygotowywane
go zbiorku Bernarda Janowicza 
„Kipki-Opałki". 

Narzeczeni 

— Kaziul, jak sia łożenim, bań-
dziem mnieli dwa dzieci. 

— Skondy możesz o tym wje
dzie? 

— Bo óni uż só u moji matki! 

Rozmowa żon 

— Jak tam jidzie twojamumyn-
żowi? 

— Licho. Wczoraj prziszed z ro
boty trzyźwy, a psies go nie 
poznał i go ługryz. 

W szkole 

Nauczyciel pyta: 
— Józef, przyznaj się! Kto tobie 

odrobił zadanie domowe? 
— Tata. 
— Całe zadanie ci napisał? 
— Trocha musiałóm mu pomóc. 

P r ob l erm kurnika 

— Tato, musisz obstarać sie o in-
nygo koguta. 

— Czymu? 
,— Bo tyn jeden je chyba chory. 
— Chłopcze, co ty mówisz! 
— Zawdy go jaka inna kura mu

si na plecach nosić. 



W siedzibie redakcji 
oraz kioskach „Ruchu" 
i księgarniach „Domu Książki" 
JESZCZE DO NABYCIA 
w niewielkich ilościach 
PUBLIKACJE KOCIEWSKIEGO KANTORU EDYTORSKIEGO: 
Roman Landowski: Książnica tczewska 
Ryszard Szwoch: Starogardzka książnica 
oraz dwa tczewskie almanachy poetyckie: 
Widok ogólny 
Najbliższa okolica 
Można także nabyć ostatnie już egzemplarze 
2-go zeszytu Kociewskiego Magazynu Regionalnego 
ZACHĘCAMY DO LEKTURY POWYŻSZYCH POZYCJI, 
BOWIEM WŁAŚNIE W NICH CZYTELNIK ZNAJDZIE 
WIELE CENNYCH WIADOMOŚCI O WŁASNYM REGIONIE. 

Nie zawsze odpowiednia czytelność ilustracji w ni
niejszym numerze została spowodowana złą jakością 
dostarczonych oryginałów, ?- co drukarnia nie po
nosi odpowiedzialności, a redakcja Szanownych Czy
telników uprzejmie przeprasza. 


