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PIOTR IRZYK

ŹRÓDŁA POKOLEŃ
Źródła pokoleń płyną w drzewo
Co ponad nim rośnie, rośnie
Czy smutne ciszą się wyłoni
Czy śpiewem spłynie w czas miłości.
Jego gałęzie pokolenia
Wyrosłe, często rozproszone
Będzie ich prawie pełna ziemia
W biało-czerwonym snów ogrodzie.
Będzie ich dotyk, pozostałość
Czułość i rozpacz – takie były
Gdy czas zabierał im jaskrawość
Szarością nocy pisząc zimy.
Gdy się utkały w nowe życie
Były pierwiosnkiem i jutrzenką
Tak pozostały malowane
W tę niepodległą barwną piękność.
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Od wydawcy

Drodzy Czytelnicy,
jak zobaczą Państwo na tych łamach, sporo się ostatnio u nas dzieje, wydarzenie goni wydarzenie.
Z tej wielkiej historii… bo wszyscy zapewne niezwykle serdecznie wspominamy tegoroczne, setne
Narodowe Święto Niepodległości – 11 Listopada, który przywrócił obecność Polski na mapach
Europy, i chociaż o granice niepodległej RP trzeba było jeszcze dyplomatycznie, politycznie i zrywami powstańczymi walczyć do 1920 roku, jednak zrodzona w 1918 roku nadzieja odzyskania
w pełni wolnej Ojczyzny stała się dla Pomorzan niezłomną siłą w walce o ich polską tożsamość.
Polecam lekturę „niepodległa” (s. 3–11), która doskonale obrazuje sytuację Polski odzyskującej
wolność.
Zachęcam do zapoznania się z relacjami z wydarzeń regionalnych, lokalnie ważnych, jako przykładami owocnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego. Mogą być one niejednokrotnie inspiracją, natchnieniem do samozorganizowania się w dowolnym miejscu naszej małej ojczyzny,
bo każda, nawet najmniejsza społeczność regionu może zrobić coś, co będzie wspólną rozrywką
(jeściem, rajdem rowerowym), namysłem nad rzeczywistością albo działaniem społecznym.
Kończy się rok 2018, nadchodzi następny, oby dla wszystkich łaskawy. W 2019 roku na łamach
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” chcemy szczególnie dbać, by każdy zeszyt zawierał refleksje i obserwacje natury ogólnej – głębsze zamyślenie nad regionalizmem, Kociewiem, jego
specyfiką, genius loci, tradycją, kulturą, językiem i ludźmi. Oprócz tych 1–2 tekstów popularnonaukowych publikować będziemy relacje, wspomnienia, refleksje pisane piórem naszych Czytelników, z ich perspektywy i doświadczenia. Zapraszamy na łamy wszystkich naszych dotychczasowych i nowych Autorów. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu KMR będzie
kwartalnikiem rozwijającym poczucie tożsamości, „bycia stąd”, jednoczącym Kociewian.

Życząc miłej i owocnej lektury,
dr Krzysztof Korda
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
(fot. Damian Chrul)

KRZYSZTOF KORDA

DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (5)
FILOMACI z kociewia

O

rganizacje filomackie funkcjonowały na przestrzeni XIX i początku XX wieku w wielu miejscowościach w państwie pruskim, w tym również
na Kociewiu – w Starogardzie, Świeciu, w tamtejszych gimnazjach oraz w Collegium Marianum i Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ponadto wielu
Kociewiaków pobierało nauki w innych ośrodkach,
np. w Chełmnie, Brodnicy, Wejherowie, Gdańsku
czy Chojnicach, i tam włączali się w działalność filomacką.
Początkowo w szkołach powszechnych (podstawowych) nauczano dzieci języka polskiego, ale
z czasem ucisk germanizacyjny doprowadził do
zlikwidowania tego przedmiotu. Używanie języka polskiego ograniczono jedynie do lekcji religii.
Uczniowie nie mogli należeć do żadnych organizacji
politycznych, nie mogli abonować gazet i czasopism.
Zdaniem profesora Jerzego Szewsa, „izolacja szkoły od życia politycznego kraju, odwracanie
uwagi młodzieży od aktualnych bolączek społecznych i gospodarczych Niemiec, a skierowywanie
jej zainteresowań ku martwym językom i kulturze
antycznej, mała ilość godzin przeznaczona na naukę
literatury i historii – oto jedna z przyczyn tworzenia
tajnych związków”.
Młodzież Polska, członkowie tajnych organizacji, jak pisze Szews, stawiali sobie za cel m.in. „nie
tylko wyzwolenie ludu z półfeudalnej zależności od
klas posiadających, tak niemieckich, jak i polskich,
lecz także zrzucenie niewoli politycznej przez wywalczenie niepodległego państwa polskiego”.
Jak wyglądała działalność organizacji najlepiej
ilustruje tekst filomaty, księdza Józefa Dembieńskiego, wikarego m.in. w Subkowach, Drzycimiu
i Jeżewie:
„Na czele [organizacji filomatów] stali przewodniczący oraz jego zastępca, poza tym sekretarz
i skarbnik. Na stanowisko prezesa i wiceprezesa wy-

bierano oczywiście takich, którzy już odpowiednie
posiadali wiadomości z języka polskiego, więc albo
b. uczniów z progimnazjum pelplińskiego [Collegium Marianum], albo z domu szlacheckiego. Sekretarz miał ewidencję stanu organizacji, skarbnik
ściągał miesięczne składki na potrzeby organizacji.
Prócz tego zobowiązani byliśmy płacić po 10 fenigów jako karę za używanie w mowie niemieckich
wyrazów lub germanizmów. Poza tym cały zastęp
członków podzielony był na kółka po 3–5 uczniów.
Na czele których stał kółkowy, który sam najpierw
zdać musiał egzamin pisemny i ustny z pisowni, historii i literatury polskiej. Zdawszy go pomyślnie,
stał się kółkowym czyli nauczycielem. Nauka odbywała się dwa razy tygodniowo po 2 godziny. Przewodniczący i jego zastępca mieli prawo wizytowania
poszczególnych kół. Była to więc prawdziwa szkoła
w szkole. Naturalnie wymagało to ze strony organizacji nadzwyczajnej ostrożności, bo w każdej chwili
mogła znienacka zaskoczyć naukę niespodziewana wizyta niepożądanego filistra, który przy swym
odwiedzaniu stancji często gęsto zaglądał do półek
z książkami, czy nie ma wśród nich zakazanej przez
władze pruskie lektury. Aż dziw bierze, że w takich
warunkach, mimo tak wydoskonalonego aparatu policyjnego, przez dziesiątki lat istnienie tej organizacji pozostało ukryte przed argusowymi oczami wroga. Cztery razy w roku obchodziliśmy nasze główne
uroczystości narodowe, a mianowicie: 3 Maja, powstanie listopadowe, w grudniu dzień śmierci Mickiewicza, i powstanie styczniowe.
Dwie pierwsze obchodziliśmy na wolnym powietrzu, w parowie, dwie drugie albo w opuszczonym kościółku św. Katarzyny, do którego wyłom
w murze otwierał nam dostęp, albo gdzieś w prywatnym mieszkaniu kolegi, przy przezornym ustawieniu czujek. Wszystkie te obchody, owiane wielkim
romantyzmem, miały dla nas niesamowity urok. 
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krzysztof korda

LISTA FILOMATÓW Z KOCIEWIA
Filomatami pomorskimi w okresie nauki w gim- Dwie organizacje filomackie funkcjonowały na
Kociewiu w gimnazjum w Starogardzie i Świeciu.
nazjum w Brodnicy byli: • Jan Brejski (ur. 1863
w Paczewie, później w wolnej Polsce wojewoda po- Ich członkami w Starogardzie byli: • Kazimierz Dejmorski) • Jan Kazimierz Brejski (ur. 1892 w Bobo- na (ur. 1904) • Aleksander Długoński • Antoni Długoński (ur. 1904) • Franciszek Długoński (ur. 1894)
wie) • Jan Bruski (ur. 1883 w Łęgu, później ksiądz)
• Gracjan Chyliński (ur. 1878 w Płochocinie k. War- • Alfons Gapa • Wincenty Górecki (ur. 1899) • Stefan
Jankowski (ur. 1900) • Stanisław Kleina (ur. 1900)
lubia, proboszcz w Bzowie) • Marian Glaza (ur. 1874
•
Alfons Klin • Jan Klin • Czesław Kończal (ur. 1904)
w Wielbrandowie).
• Edmund Kurowski (ur. 1900) • Witold Kurowski
Filomaci z Kociewia pobierający nauki w Cheł- (ur. 1902) • Franciszek Lange (ur. 1898) • Wincenmnie to: • Feliks Bolt (ur. 1864 w Barłożnie, póź- ty Łęcki (ur. 1898) • Władysław Mosiński (ur. 1870,
niej ksiądz, senator) • Wacław Hewelt (ur. 1895
później ksiądz) • Jan Nawrot (ur. 1905) • Alfons
w Przechowie, obecnie dzielnica Świecia) • Anasta- Odya • Zygmunt Odya • Jan Okonek (ur. 1900)
zy Wicki (ur. 1890 Lubiewo) • bracia Karczyńscy • Witold Paszkiet • Maksymiljan Piechowski (późz Pelplina (później księża): Cyryl (ur. 1884)
niej ksiądz) • Edward Prabucki (ur. 1900)
i Marian (ur. 1879) • Konstanty Klin
• Zygmunt Prusinkiewicz • Leon Pryba
(ur. 1878 w Zelgoszczy) • Alfons
(ur. 1900) • Alfons Bogowski • WłaKozłowski (ur. 1900 w Pelplinie)
dysław Walentowski (ur. 1900)
• Władysław Krause (ur. 1879
• Konstanty Wiecki • Zygmunt
Wiecki • Alojzy Wróblewski
w Nowym Dworze, obecnie
(później ksiądz) • Alfons Żychczęść Pelplina) • Władysław
ski (ur. 1910) • Leon Żychski
Kruczyński (ur. 1893 w Drzy(ur.
1907).
cimiu) • Antoni Kufel (ur. 1891
w Lubiewie) • Antoni Lisewski
W Świeciu w szeregach filo(ur. 1900 w Pelplinie) • Paweł
matów znajdowali się: • ZygMajewski (ur. 1870 w Jaźwimunt Ahl (ur. 1902) • Tadeusz
skach) • Bolesław Makowski
Andrzejewski (ur. 1901) • Leon
(ur. 1880 w Pelplinie) • Jan Makowski
Eichler (ur. 1906) • Alfons Gackowski
(ur. 1889 w Subkowach) • Jan Nierzwic(ur. 1904) • Leon Gackowski (ur. 1905) • Jóki (ur. 1874 w Więckowach) • Bolesław Pieczka
zef Gibas (ur. 1906) • Jan Glaza (ur. 1903) • Roman
(ur. 1893 w Lubiewie) • Józef Piłat (ur. 1900 w Pą- Glaza (ur. 1907) • Paweł Haftke (ur. 1904) • Kaczewie) • Jan Pinker (ur. 1900 w Grabowie) • Jan
zimierz Karasiewicz (ur. 1906) • Stefan Kenzter
Rakowski (ur. 1859 w Klonówce) • Szczepan Ra- (ur. 1902) • Antoni Kozłowski (ur. 1901) • Kazimierz
pior (ur. 1899 w Pelplinie) • Władysław Reymann
Korzeniowski • Stanisław Kraskowski (ur. 1903)
(ur. 1851 w Lubiewie, później ksiądz) • Jan Schmidt • Bolesław Kruczyński (ur. 1901) • Leon Laskowski
(ur. 1899 w Polskich Łąkach) • Edmund Sobolewski
(ur. 1906) • Alfons Linda (ur. 1902) • Franciszek
(ur. 1878 w Więckowach) • Józef Wrycza (ur. 1884
Manikowski (ur. 1906) • Roman Manikowski (1904)
w Zblewie, później ksiądz) • Franciszek Zieliński • Jan Mazalski (ur. 1905) • Wincenty Mazurkiewicz
(ur. 1894 w Pelplinie).
(ur. 1900) • Florjan Neumann (ur. 1902) • Bronisław
Nitka (ur. 1904) • Marjan Palicki (ur. 1901) • BerW chojnickim kole filomatów udział brali: • Paweł
nard Piotrowski (ur. 1903) • Franciszek Piotrowski
Czaplewski (ur. 1877 w Zblewie, później ksiądz)
(ur. 1901) • Paweł Piotrowski (1902) • Jan Raabe
• Jan Jankowski (ur. 1873 w Pelplinie, później ksiądz)
(ur. 1901) • Jan Rux (ur. 1902) • Józef Rux (ur. 1903)
• Marceli Brzeziński (ur. 1864 w Trzcińsku, później
• Józef Rozczynialski (1900) • Czesław Spychalski
ksiądz) • Teofil Schulz (ur. 1868 w Wętfinie, później
(ur. 1902) • Bronisław Targański (ur. 1906) • Jan
ksiądz).
Wieczor (ur. 1902) • Erwin Wiśniewski (1906)
Do filomatów w wejherowskim gimnazjum należeli: • Konrad Zorenka (ur. 1906) • Bolesław Zieliński
• Florian Lange (ur. 1901 w Skórczu) • Ignacy Szwe- (ur. 1903) • Borys Zieliński (ur. 1905) • Paweł Zieliński (ur. 1907).
dowski (ur. 1858 w Zblewie, później ksiądz).
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DROGA DO NIEPODLEGŁEJ (5). Filomaci z kociewia

ZZMłodzież polska, gimnazjaliści. Pierwszy z prawej filomata Józef Wrycza ze Zblewa, który spod marynarki
odsłania orła spętanego kajdanami – symbol polskiej niewoli. Zbiory Aleksandry i Lecha Zdrojewskich

 Wobec tego wszystkiego, co się odsłoniło przed
oczyma mej duszy, wszystkie inne przedmioty nauki szkolnej zeszły na drugi plan, na pierwszy wysunęło się natychmiast studium języka polskiego,
historii i literatury polskiej. Na nie rzuciłem się
z całym zapałem. Jak dawniej zapalałem się do języka niemieckiego, tak teraz tym więcej poświęcałem się nauce języka polskiego. Czyniłem wypisy,
uczyłem się całych zwrotów i ustępów na pamięć,
gorliwie czytałem książki z biblioteki, przestudiowałem całą gramatykę Kryńskiego, a rezultat
mego zapału był naprawdę niezwykły”.
Jak pisał Jerzy Szews: „kary za przynależność do tajnych związków były surowe. Najczęściej stosowano consilium abeundi, czyli usunięcie z uczelni, czy gimnazjum, następnie wydalenie
z pozbawieniem prawa kontynuowania nauki we
wszystkich uczelniach krajowych, czyli relegacja
z tzw. wilczym biletem. Jeśli doszło do rozprawy
sądowej u gimnazjalistów, kara ta była połączona
z pozbawieniem prawa do jednorocznej służby wojskowej. Wobec przywódców, ale i niekiedy wobec
szarych członków, stosowano kary więzienia, lub
twierdzy”.
Osoby ukarane za działalność filomacką nie
mogły pracować w administracji publicznej, sądownictwie, być nauczycielem oraz nie mogły peł-

nić posługi duszpasterskiej na stanowisku pastora
czy proboszcza.
Najbardziej

znanym

procesem

filomatów

był proces w Toruniu, przeprowadzony w dniach
od 9 do 12 września 1901 roku. Śledztwem objęto
ponad sto czterdzieści osób, co do sześćdziesięciu
prokurator wniósł akt oskarżenia. Ostatecznie sąd
skazał trzydzieści pięć osób na kary więzienia od
jednego dnia do trzech miesięcy.
Mimo konsekwencji karnych wielu uczniów
pochodzących z rodzin polskich wstąpiło do organizacji filomackiej. Także późniejsze losy życiowe
skierowały innych byłych filomatów, pochodzących
z różnych części Polski, do pracy na Kociewiu.
BIBLIOGRAFIA
Spis b. filomatów i filaretów gimnazjów pomorskich zestawiony z okazji zjazdu filomackiego w Chełmnie
12–14 września 1921, Toruń 1921.
Dembieński Józef, Radości mało – goryczy dużo. Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879–1920, oprac., przygotował
do druku i wstępem poprzedził Andrzej Bukowski,
Warszawa 1985.
Karnowski Jan, Filomaci pomorscy, cz. I: 1840–1901 [Toruń 1926].
Szews Jerzy, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży
polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1930–1920,
Warszawa 1992.
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Polska budowana od nowa,
czyli listopad 1918
11 listopada 1918 roku w godzinach wieczornych,
niedaleko łódzkiego Placu Wolności rozległy się
strzały. Od rana tego dnia na terenie miasta trwało rozbrajanie niemieckich oddziałów. Część z nich
stawiała opór. W walkach zginęło wówczas sześciu
Polaków, najmłodszy miał zaledwie 17.
W listopadzie 1918 roku do walki o Polskę przystąpiła młodzież, która dorastała na przełomie XIX
i XX wieku, kiedy idea krzewienia polskości poprzez
edukację była w fazie największego rozkwitu.

Z punktu widzenia geopolitycznego sytuacja ziem polskich w przeddzień odzyskania niepodległości była bardzo
korzystna. Zajmujące część terenów
Niemcy i Austro-Węgry – dawniej potężne mocarstwa – ulegały rozkładowi i stały na progu wojennej klęski, zaś ogarnięta rewolucją Rosja utraciła nad swoim
dawnym zaborem jakąkolwiek kontrolę.
Na mapie Niepodległej z 1918 roku nie ma wielu
ziem polskich, m.in. Wielkopolski, Śląska i Pomorza Gdańskiego, a także Kociewia. Proces kształtowania się granic był długi. Pomorze doczekało
się niepodległości dopiero w 1920 roku.
Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę:
październik–grudzień 1918 roku,
za: www.histmag.org (autor: Marcin Sobiech/
EXGEO Professional Map).

W listopadzie 1918 roku ogromną rolę odegrali więc lokalni działacze, którzy
na anarchizowanych terenach zajętych przez Niemcy i Austro-Węgry zaczęli
tworzyć zręby polskiej państwowości.
Powstałe w 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej przejmowały rządy w opuszczanych przez Niemcy miejscowościach. Także powołana w 1917 roku przez Niemcy i Austro-Węgry, administrująca terenami Królestwa Polskiego, Rada Regencyjna oddała władzę na
rzecz Piłsudskiego. Dzięki temu przyszły Marszałek mógł powołać pierwszy
polski rząd, z Jędrzejem Moraczewskim na czele (17 listopada 1918).
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W Galicji Wschodniej rozpoczęła się wojna między Polakami a Ukraińcami
o przynależność państwową tych ziem. Na terenie zachodniej Galicji polską
administrację tworzyć zaczęła Polska Komisja Likwidacyjna złożona z działaczy szerokiego spektrum ugrupowań politycznych. W Wielkopolsce reprezentantem społeczności polskiej była Naczelna Rada Ludowa.
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Polska mozaika

W 1921 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy spis
powszechny, który ukazał specyfikę Rzeczypospolitej
oraz wyzwania, jakie stawały przed jej władzami.
Nie objął on jednak wszystkich ziem, które weszły
w skład odrodzonego państwa polskiego. Część Górnego
Śląska i Litwa Środkowa przyłączone zostały rok później
– uwzględnił je dopiero kolejny spis, z 1931 roku.
Według pierwszego spisu w Polsce mieszkało około
25,7 mln osób (w 1931 roku – ponad 31 mln), spośród
których niewiele ponad 69% deklarowało narodowość
polską. Ukraińców było 15%, Żydów 8%, Białorusinów
4%, Niemców 3%, Rosjan 0,19%, Litwinów około 0,10%.
Prawie 40 tys. mieszkańców deklarowało się jako „tutejsi”, nie określając jasno swojej narodowości.
Ogólna statystyka nie odzwierciedla jednak w pełni wielokulturowego charakteru II Rzeczypospolitej.
Dużo lepiej oddają go dane liczbowe dla poszczególnych miast, bywały bowiem wśród nich miejscowości
z dużym udziałem mniejszości narodowych. Przykładowo w Bydgoszczy ponad 27% mieszkańców deklarowało narodowość niemiecką, zaś w niektórych miastach
na wschodzie Polacy stanowili zaledwie 1/4 mieszkańców, podczas gdy najliczniejsi byli Żydzi.
Blisko 64% mieszkańców II Rzeczypospolitej zajmowało się rolnictwem (na terenach wschodnich mogło
to być nawet 80% ludności). Posiadane przez nich gospodarstwa były jednak na ogół niewielkie – około 34%
stanowiły grunty nieprzekraczające 2 ha.

Wypełnianie arkuszy
spisowych przez
kobiety wiejskie
z Bronowic pod
Krakowem, 1931.
Fot. NAC

Żydzi na ulicy w Słomnikach. Fot. NAC Blisko 1/4 Żydów
w II Rzeczypospolitej mieszkała w pięciu miastach:
Warszawie, Łodzi, Wilnie, Krakowie i Lwowie

W 1921 roku ludność wiejska stanowiła blisko
75% polskiego społeczeństwa. Kraj był słabo zurbanizowany, ze stosunkowo niewielkimi miastami. Największym była Warszawa z prawie
1,2 mln mieszkańców. Druga co do wielkości
była Łódź (600 tys.), trzeci zaś Lwów (316 tys.).
W Polsce istniało wówczas 636 miast, zaliczały
się do nich jednak i niewielkie osady, jak Kopanica w województwie poznańskim, mająca
zaledwie 640 mieszkańców, czy Władysławów
w województwie łódzkim z 960 osiedleńcami.
Wsi było o wiele więcej, szacunkowo 40 tys.
Prawie połowę ówczesnego społeczeństwa stanowiły kobiety. W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku, w których nie mogli
głosować odbywający służbę wojskową, w niektórych regionach liczba kobiet uprawnionych
do głosowania stanowiła blisko 60% ogółu głosujących. Nie przekładało się to jednak na bezpośredni udział kobiet w polityce. W Sejmie
Ustawodawczym zasiadało ich zaledwie 8, czyli
około 2% wszystkich posłów.
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Wyzwania systemu edukacji
W przeddzień wybuchu I wojny światowej jednym z głównych problemów ziem polskich był
analfabetyzm. Szacuje się, że na terenie zaboru
rosyjskiego blisko 60% mieszkańców nie potrafiło czytać. Nieco lepiej było w Galicji, gdzie
liczba niepiśmiennych wynosiła 40%.
Analfabetyzm był marginalnym problemem
jedynie w zaborze pruskim, gdzie nie przekraczał 5%. Przed odrodzoną Rzecząpospolitą stanęło więc poważne wyzwanie upowszechnienia
edukacji. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski ustanowił w Polsce powszechny obowiązek bezpłatnej edukacji między
7 a 14 rokiem życia. Stworzono siedmioklasowe
szkoły powszechne, które ukończyć miało każde dziecko.
Niestety inicjatywa wprowadzenia powszechnej edukacji napotkała szereg trudności. Sieć
szkół była wyraźnie niewystarczająca i nieodpowiadająca potrzebom. O ile w Wielkopolsce
szkoły powszechne kończyło około 95% dzieci,
o tyle w Polsce centralnej już tylko 66%, a na
Kresach Wschodnich jedynie 33%. W roku 1924
w Tuchowie odbyła się konferencja nauczycieli,
którzy obradowali m.in. nad problemem małej
frekwencji w szkołach. Jako jedną z przyczyn
wskazywano zbyt dużą odległość szkół od domostw, często przekraczającą 3 km. Zwracano
także uwagę na niewystarczającą liczbę nauczycieli, z których większość była nie najlepiej
przygotowana do zawodu. Na dodatek na terenach wiejskich świadomość potrzeby edukacji
była niewielka – dzieci znikały ze szkół w czasie
robót wiosennych i jesiennych i często już do

niej nie wracały. W ich rodzinach nieraz brakowało
pieniędzy na zakup książek, a nawet ubrań. Dzieci
wiejskie były więc w zasadzie pozbawione szans na
edukację w gimnazjach, stanowiących z kolei przepustkę do szkół wyższych.
Sytuację polskiego szkolnictwa miała zmienić reforma edukacji opracowana w 1932 roku przez Janusza Jędrzejewicza. Obok szkół powszechnych
(podstawowych) wprowadzała ona szkoły średnie
– czteroletnie gimnazja i dwuletnie licea. Pozwalała
także na powoływanie szkół zawodowych na poziomie gimnazjów. Miało to ułatwić uczniom dostęp do
średniego i wyższego wykształcenia oraz poszerzyć
zasięg kształcenia podstawowego. Choć do końca
istnienia II Rzeczypospolitej nie udało się w pełni
zrealizować powszechnego obowiązku szkolnego, to
stopień scholaryzacji uległ znacznej poprawie.

Przedstawiony materiał to fragment
wystawy „Tak powstawała niepodległa”,
koncepcji Biura Programu Niepodległa,
www.niepodlegla.gov.pl
Zamieszczamy trzy z dwunastu plansz,
zachęcając do poznania rzeczywistości
odradzającej się Polski niepodległej.
Teksty plansz: Anna Bińkowska (Biuro
Programu „Niepodległa”), dr Sebastian
Adamkiewicz (Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi)

Zakończenie roku szkolnego;
chłopcy ze świadectwami, 1930.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Czarna Woda w latach 1920–1930 (3)

20

lipca 1928 roku w parafii Łąg odbyła się wizytacja kanoniczna biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. W uroczystej mszy
uczestniczyli oczywiście mieszkańcy Czarnej Wody.
Po mszy biskup udał się do Czarnej Wody, gdzie witali go mieszkańcy. Zatrzymał się również u pana
Józefa Dullka. Interesujący jest notatka nauczyciela
Czapiewskiego w kronice na temat Dullka. Napisał
on, że biskup przyjechał „do pana Dullka wspólnika
firmy Reinhold Brambach”1. Czy rzeczywiście Dullek był wspólnikiem, czy tylko zarządcą tartaku
i młyna?
Dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzono bardzo uroczyście. Już 9 listopada na szkolnym boisku posadzono pamiątkowy dąb obok wsadzonych 29 kwietnia trzech brzóz.
10 listopada po szkolnej akademii dzieci przeszły na
mszę do kościoła w Łęgu. 11 listopada mieszkańcy wraz z uczniami uczestniczyli w nabożeństwie
w Łęgu. Po mszy odbył się tam uroczysty pochód.
Wieczorem członkowie Towarzystwa Powstańców
i Wojaków zaprezentowali okazjonalne amatorskie przedstawienie, a kierownik szkoły wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Kierownik szkoły
w kronice napisał też: „Nauczyciel Gołuński brał
udział w uroczystościach w Warszawie i to jako delegat Federacji Wojskowych”2.
W 1928 roku po dłuższej nieobecności powrócił
do Czarnej Wody Augustyn Ebertowski. Swój dłuższy, jak napisał, pobyt na ziemi radomskiej opisał
28 grudnia 1928 roku w krótkiej relacji w „Głosie
Robotnika”. Nie podał celu swojego pobytu, ale napisał: „Najwięcej przebywałem w lasach radomsko-kozienieckich”3. Nie udało się ustalić, czy opublikowanie relacji w „Głosie Robotnika”, który był
organem Narodowej Partii Robotniczej, oznacza że
Ebertowski był jej członkiem lub zwolennikiem.
Podobnie nie udało się ustalić, czy w Czarnej
Wodzie działało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Wiadomo, że Towarzystwo to działało od 1904 roku
w niedalekim Łęgu. Gdy 15 lipca 1928 roku odbyło
się tam zebranie w 24. rocznicę istnienia „Sokoła”,

1

Chronik der Schule zu Schwarzwasser, nr 45, Archiwum
Urzędu Miasta Czarna Woda, rps, nlb.

2

Tamże.

3

„Głos Robotnika”, nr 2, z 5 stycznia 1929 roku, s. 4.

zebrani po krótkich uroczystościach udali się do
Czarnej Wody, gdzie w lesie odbyły się ćwiczenia
wolne z muzyką, ćwiczenia na drążku, skoki itp. Po
zakończeniu zajęć sportowych wszyscy powrócili do
Łęgu na zabawę4.
Według Książki adresowej z 1929 roku, opracowanej na podstawie materiałów z 1927 i I poł.
1928 roku, w Czarnej Wodzie nadal znajdowały się
trzy gospodarstwa mające obszar większy niż 50 ha,
należące do tych samych właścicieli co w 1923 roku.
Jednak należy zwrócić uwagę na zmienioną pisownię nazwiska: Jan Sturmowski w 1929 roku zapisano
jako Jan Szturmowski. Największe gospodarstwo posiadał Walenty Sturmowski. Miało ono obszar o pow.
84 ha, z czego tylko 7 ha pól, 3 ha pastwisk i 10 ha
lasów, a pozostałe 64 ha stanowiły teren zabudowy
gospodarstwa i nieużytki. Czysty dochód katastralny
wynosił 51 marek5. Jan Szturmowski miał gospodarstwo o pow. 75 ha, z czego 10 ha pól, 3 ha pastwisk
i 10 ha lasów, a pozostałe 52 ha stanowiły teren zabudowy gospodarstwa i nieużytki. Czysty dochód
katastralny wynosił 52 marki. Gospodarstwo Kazimierza Kamińskiego miało 71 ha, z czego 11 ha
pól, 3 łąk i pastwisk, 7 ha lasów, a pozostałe 50 ha
stanowiły teren zabudowy gospodarstwa i nieużytki.
Czysty dochód katastralny wynosił 55 marek. Żadne
z gospodarstw nie miało wód powierzchniowych6.
W 1929 roku po raz pierwszy kierownik szkoły
odnotował, że dzień 19 marca „jest wolny z powodu
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła obchodziła ten dzień tak uroczyście jak dzień 3 Maja.
Wieczorem odbyła się wieczernica ku czci Marszałka urządzona przez Towarzystwo Powstańców i Wojaków”. Nowy rok szkolny 1929/1930 przyniósł długo oczekiwaną zmianę w szkole. Zgodnie z decyzją
4

Kronika, „Gazeta Tucholska” nr 81, z 21 lipca 1928, s. 3.

5

Trudno powiedzieć, dlaczego w obliczeniach zastosowano
markę, gdy obowiązywał już złoty wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924 roku w wyniku reformy pieniężnej
przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława
Grabskiego i zastąpił zdewaluowaną markę polską, walutę
Królestwa Polskiego (regencyjnego). Nowa waluta została
oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na
9/31 grama (ok. 0,29) czystego złota.

6

Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów
województwa pomorskiego, oprac. S. Manthey, Wydawnictwo Pomorskiej Izby Rolniczej w Toruniu, wyd. II, Toruń
1929, s. 486–495.
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ZZObchody 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada w Warszawie w 1930 roku. Marszałek
Józef Piłsudski przyjeżdża na uroczystości, NAC, sygn. 22-262-1

Kuratorium Oświaty w Toruniu z 5 września 1927
roku, w szkole utworzono trzecią klasę. Do klasy
I uczęszczało 30 dzieci, do klasy II – 53 dzieci, a do
III – 29. Z powodu braku trzeciego nauczyciela nauka odbywała się w pięciu oddziałach. Po jego przyjściu nauka odbywała się w siedmiu oddziałach7.
Pomimo dogodnej lokalizacji Czarnej Wody –
przebiegająca przez wieś droga krajowa i linia kolejowa ze stacją – mieszkańcy w celu zaopatrzenia
się w większą ilość produktów rolnych, gospodarczych czy też zakup zwierzyny musieli udawać się
do innych miejscowości. Najbliższy jarmark kramny
(ogólny) wraz ze sprzedażą bydła i koni odbywał się
w Łęgu dwa razy w roku, np. w 1929 roku 28 marca i 28 listopada. Natomiast w niedalekim Czersku
w tym samym roku jarmarki kramne odbywały się
12 lutego, 11 czerwca, 10 września i 10 grudnia,
a jarmark z bydłem i końmi odbywał się 9 kwietnia
i 8 października. Były też jarmarki w niedalekim
Zblewie 6 czerwca i 3 października – kramne, bydło i konie, 4 kwietnia i 1 sierpnia tylko bydło i konie. Zdecydowanie więcej jarmarków odbywało się
w Starogardzie8. W Czersku jarmark cieszył się dużym powodzeniem. Jak donosiła prasa, z towarami
bławatnymi przyjeżdżali nawet handlarze z Kongre-

sówki. Tak było np. 11 września 1929 roku. Przedmiotem handlu były nie tylko wszelkiego rodzaju
towary, ale także krowy i konie, których było sporo.
Jak pisze reporter, powodem tego mógł być brak paszy. Ceny pomimo dużej liczby krów i koni były wysokie, krowy kosztowały 300–450 zł, a konie od 200
do 1000 zł za sztukę. Taką maksymalną cenę za dwa
konie uzyskał pan Dullek z Czarnej Wody, sprzedając dwa konie, łącznie za 2000 zł. Byli jednak i tacy,
którym nie udało się sprzedać swoich koni czy krów9.
Podobne terminy dla tej wsi podaje kalendarz na
1937 rok, z tym, że mowa jest tylko o jarmarku ogólnym. Najbliższe targi zwykłe odbywały się w Lubichowie (raz w tygodniu) lub Starogardzie, Czersku
i Chojnicach (dwa razy w tygodniu)10.
W 1929 roku przewodniczącym Sejmiku Powiatowego w Starogardzie był starosta powiatowy Zygmunt Kalkstein. Jego członkiem był Jan Ebertowski, reprezentujący Czarną Wodę11. On też startował
w kolejnych wyborach do Sejmiku w 1930 roku. Wraz
z nim na kandydatów z Okręgu Wyborczego IV Lubiki kandydowali: z listy nr 1 Augustyn Eberowski –
robotnik z Czarnej Wody, Józef Kukliński – robotnik
9
10

7
8

Chronik der Schule…
Kalendarz Ludowy na Rok 1929. Bezpłatny Dodatek do
„Obrony Ludu” i „Głosu Robotnika”, Toruń 1928, s. 28–30.

10

11

Kronika, „Gazeta Tucholska” nr 101, z 12 września 1929, s. 3.
Kalendarz Ludowy na Rok 1937. Bezpłatny Dodatek do
„Obrony Ludu”. Toruń 1936, s. 89–90.
Gryf. Informator Pomorski, Księga Adresowa Pomorza, Toruń 1929, s. 253–256.
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z Lubik, Jan Ćwikliński – akordnik z Huty, z listy nr 4
Jan Szturmowski – rolnik z Czarnej Wody, Wincenty
Kuchta – rolnik z Huty, z list nr 5 – Jan Ebertowski
– rolnik z Czarnej Wody, Adam Wojak – rzemieślnik
z Lubik, Ignacy Gołuński – rolnik z Huty. Wybory
zaplanowano na 5 stycznia 1930 roku. W Czarnej
Wodzie głosowali mieszkańcy Czarnej Wody i Leśnej Huty, w Hucie mieszkańcy wsi Huta (dziś Huta
Kalna), w szkole w Lubikach mieszkańcy Lubik12.
Pisząc o wydarzeniach z 1929 roku, jako ciekawostkę można podać informację o mieszkańcu Kociej Góry Janie Suszku. Ogłosił on w prasie, że jest
kierowcą i poszukuje posady na samochód osobowy lub ciężarowy13. Trudno powiedzieć, skąd nagle
mieszkaniec tak małej miejscowości posiadał prawo
jazdy. Może uzyskał je podczas służby wojskowej?
Dziesiątą rocznicę powrotu Pomorza do Polski
i zaślubin z morzem uroczyście obchodzono przez
dwa dni. 15 lutego 1930 roku był dniem wolnym
od nauki i w szkole odbyła się akademia z deklamacjami i śpiewem. 16 lutego mieszkańcy wraz
z młodzieżą, poprzedzeni członkami Towarzystwa
Powstańców i Wojaków oraz członkami Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego14, udali się do Łęga,
gdzie w tamtejszym kościele odbyła się uroczysta
msza. Z powrotnego przemarszu przez całą wieś zrezygnowano z powodu nieprzychylnej pogody. Dopiero wieczorem odbyła się w Czarnej Wodzie uroczysta akademia15. Trudno powiedzieć, kiedy w Czarnej
Wodzie powstało Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, bo zapis w szkolnej kronice jest pierwszym informującym o istnieniu tej organizacji we wsi.
Kolejna informacja o działalności Towarzystwa
Powstańców i Wojaków dotyczy tradycyjnych już, celebrowanych w całej Polsce imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Najpierw w szkole zamiast lekcji
uczniowie uczestniczyli w akademii z deklamacjami
i śpiewem oraz prezentacją życiorysu Marszałka.
Natomiast o godz. 20 w oberży pana Drewka odbyło się uroczyste zebranie Towarzystwa Powstańców
i Wojaków, w którym uczestniczyło 18 członków.
12

„Pomorski Dziennik Wojewódzki” nr 36, z 15 grudnia
1929 r., s. 765.

13

Drobne ogłoszenia, „Dziennik Bydgoski” nr 85, z 12 kwietnia 1929, s. 14.

14

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW), założone jako
„zrzeszenie ludzi dobrej woli”, było działającą w latach
1927–1939 branżową organizacją paramilitarną, zrzeszającą
pracowników PKP. Organizacja była jedną z wielu działających ówcześnie w kraju struktur Przysposobienia Wojskowego, koordynowanych przez Państwowy Urząd Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW).
Zajmowała się wyszkoleniem ogólnym (techniczno-kolejowym i wojskowym), wychowaniem obywatelskim oraz sportem i wychowaniem fizycznym. Członkowie byli zrzeszeni
w 600 ogniskach; działało też cały szereg klubów sportowych.

15
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Podczas zebrania „Pan nauczyciel Gołuński w swem
przemówieniu wyszczególnił każdy szlachetny czyn
Marszałka”. Wspomniane Towarzystwo aktywnie
uczestniczyło w życiu wsi. Ponownie zaprezentowało się 3 maja 1930 roku, gdy zorganizowano obchody Konstytucji 3 Maja. Po rannych uroczystościach
w szkole, członkowie TPiW wraz z dziatwą szkolną
udali się na mszę do Łęga. Po południu odbył się pochód przez wioskę zakończony przy stacji kolejowej,
gdzie przemówił Nadleśniczy Jerzy Ornatkiewicz16.
Wieczorem zaś, tradycyjnie w oberży pana Drewka
odbyła się zabawa, podczas której zbierano pieniądze
na Towarzystwo Czytelni Ludowych. Zebrano 6,95 zł,
które przekazano do Inspektoratu Powiatowego17.
Brak informacji o innych wydarzeniach w tym
okresie w Czarnej Wodzie, poza oficjalnymi uroczystościami. Dopiero ogłoszenie, jakie zamieścił
właściciel tartaku Brambach rzuca światło na sytuację gospodarczą jego przedsiębiorstwa. Choć tartak działał zapewne sprawnie, to być może kryzys
gospodarczy spowodował, że właściciel borykał się
z nadprodukcją, dając np. w maju w 1930 roku ogłoszenie o taniej sprzedaży desek, kantówek, braków
i szwartów [prawdopodobnie chodzi o tzw. okorki –
KK] oraz o zamianie ich na zboże i słomę. Być może
zboża potrzebował należący do niego młyn parowy18.
W 1930 roku w kronice szkolnej zapisano dwie
interesujące informacje dotyczące życia mieszkańców Czarnej Wody. 14 czerwca po raz pierwszy
mieszkańcy wsi mieli okazję uczestniczyć w seansie filmowym. „W tym dniu urządziło Towarzystwo
Oświatowe «Światowid» swe kinematograficzne
przedstawienie i to o 4 tej dla dzieci poniżej 16 lat,
a o 8 mej dla dorosłych. Na przedstawienie o godzinie 4 tej zebrało się 70 dzieci. Frekwencja dorosłych
nie była tak liczna”. Po raz pierwszy także w kronice
szkolnej odnotowano informację o odsłuchaniu audycji radiowej w szkole, 11 listopada z okazji rocznicy odzyskania niepodległości19.
Okres dziesięciolecia Czarnej Wody w odrodzonej Polsce był bardzo trudny. Odradzała się nie tylko polska państwowość, ale także kształtowało się
społeczeństwo, nie tylko to w skali makro, ale i mikro. Dowodem na to, jak wielką wagę przykładano
do pierwszego dziesięciolecia nich będzie licząca
niemal sześćset stron „Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza”. Przypomina ona walkę Pomorza
o polskość pod zaborem i obronę przed bolszewikami w 1920 roku20. 
16

Ornatkiewicz był od 1925 roku nadleśniczym w Leśnej
Hucie.

17

Chronik der Schule…

18

Ogłoszenia, „Pielgrzym” nr 52, z 1 maja 1930, s. 4.

19

Chronik der Schule…

20

Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930.
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Prezydent RP Andrzej Duda
Nad mogiłami w Szpęgawsku

ZZ1 września 2018 r., Prezydent RP składa wieniec pod pomnikiem ku czci pomordowanych ofiar nazizmu w Lesie
Szpęgawskim (fot. Grzegorz Jakubowski, KPRP)

P

o uczczeniu w Tczewie obrońców Mostów
Tczewskich w 79. rocznicę wybuchu
II wojny światowej, 1 września 2018 r.,
Prezydent RP Andrzej Duda udał się do Lasu
Szpęgawskiego, gdzie złożył wieniec przed
pomnikiem upamiętniającym około siedem
tysięcy ofiar rozstrzelanych w tym miejscu
w pierwszych miesiącach wojny. Po złożeniu kwiatów Prezydent, w towarzystwie m.
in. lokalnych samorządowców, zatrzymał się
przy masowych grobach rozsianych w lesie.
W chwili wybuchu II wojny światowej
na terenie Pomorza rozpoczęły się aresztowania polskich nauczycieli, wojskowych,
urzędników, duchownych, działaczy społecznych i politycznych itp. Część zatrzymaZZNad zbiorową mogiłą (fot. Grzegorz Jakubowski, KPRP)
nych trafiła do obozów koncentracyjnych,
kucje od jesieni 1939 roku do początku 1940 roku. Hiwiększość została rozstrzelana przez Niemców
tlerowcy mordowali głównie przedstawicieli polskiej
w pomorskich lasach. Największymi z miejsc kaźni
inteligencji, ale także pacjentów niemieckich szpitali
stały się Lasy Piaśnickie w pobliżu Wejherowa i Las
psychiatrycznych, w tym cudzoziemców przywożoSzpęgawski koło Starogardu Gdańskiego.
nych pociągami z III Rzeszy. W Szpęgawsku ginęli
Szacuje się, że w Piaśnicy mogło zginąć 12–
też Niemcy, którzy sprzeciwiali się nazizmowi.
14 tysięcy, a w Szpęgawsku około 7 tysięcy osób.
W obu miejscach Niemcy prowadzili masowe egze(na podst. www.prezydent.pl)

12
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EDWARD ODYA

wyrodne syny
opowiadanie kociewskie

D

awno, dawno temu beła sobie wioska mała. Położóna beła w psianknym, malowniczym terenie.
Po jedny strónie, niyopodal wioski bół dorodny
las. Cała wioska bóła otoczóna polami ji łónkami.
Ziamnia dobra, chdzie dobrze rosła pszanica, jańczmiań, cukrówka ji jinsze rośliny. Na kóńcu wioski,
jano trocha w bok mniaszkał se biydny gbur. Mniał
łon kawał dobry ziamni ji łónki. Tak po swojamu
gospodarował, że rodzina wychował. Głodno ji
chłodno niy musiała chodziyć. Do obróbki pola
mniał jednygo chaćka, co mu wiela pómagał. Mniał
tyż krowa, dwa kozy, blyrwy i świnki. Kobiyta jygo
chowała kury, gasi, kaczki ji guły. Chłop ji kobiyta
roboty mnieli pod dostaćkam. A że robotne beli, to
sia wcale niy krzywili. Zawdy razam se pómageli ji
wszytkamu rada deli.
Mnieli dwóch synów, ło których dobrze dbeli. Żadny krzywdy jim niy robjili, jak małe beli ji
jak starsze. Zawdy dobram słowam do niych gadeli. Jano jak sia późni łokazało, to beli syny całkam
apartne, nic robjić niy chcieli, bo za dobrze mnieli.
Nic rodzicóm niy pómageli, jano pod drzywam siydzieli, lyżeli abo drózloweli. Na łoborze rosła wielga
lipa, co jim ciań dawała. Przy chałupsie bół łogród,
a w niym japka, kruszki, śliwki, świantojónki, angryst ji maliny. Brzadu mnieli dość.
Jak zawdy, co roku w lecie roboty beło fest. Zara
na wiosna chłop łu borowygo drywno obsztalował.
Potam kupsił ji w chaćka do dóm lyfrował. Kobiyta chłopowju pómagała, żeby w zimnie rodzina sia
łogrzała. Wożanie trocha długo dyrowało, bo z drzywam musieli jechać pómału, ale zawdy sia dało.
Tedy zasiywy zbóż letnich, cukrówki, ronkli. Przebiyranie ji sadzenie kartofli. Potam chłop siyk łónka,
a kobiyta rozwalała trawa. Tedy razam suszyli siano
ji kopkoweli. Nastampnie woziyli na szopa. Jak syny
beli łuż wianksze, to łojciec jim gadał „Chodźta trocha pómoc suszyć siano”. Tedy udaweli, że niy słyszó. Jak łojciec jim powtórzył, to gadeli, że jestaj za
ciypło, ji niy poszli. Matka tyż jim gadała „Chodźta
pómoc”, ji tyż niy poszli. Tak beło za kożdym razam,
jak beła wianksza robota. Chłop z kobiytó zawdy
samni robjyli. Tedy se gadeli, za kim te syny sia podeli? Chyba za starym kadukam! Jano żyli z nadziejó,
że jak bando starsze, to zmóndrzejó ji bando robjić.
W żniwa chłop siyk zboże, a kobiyta wiózała snopki.
Razam posztygoweli, a potam woziyli do stódoły.

Syny nic jim niy pómageli, jakby pómogli, to
rodzicóm byłoby lży. Tedy chłop z kobiytó znowu
se mówjyli „za jakym czartam syny sia wyrodziyli?” Synóm, jak siydzanie i lyżanie sia sprzykrzyło,
to polyźli na łónki ji w torfkulach żaby straszyli,
kyjami woda mónciyli, abo kyjónki łapeli. Tak jim
czas prandzy lejciał. Innó razó pólyźli do lasa, a tam
z procy do gapów, abo kawków strzyleli. Do sroków
ji zajków tyż. Tedy łuciycha mnieli, jak jych do galopu dosteli. W drzywa kyjami pukeli, że wiywiórki na
czubki drzywów łuciykeli. To sia jim wjidziało, jak
łoni zwinnie po czubkach drzywów skakeli.
Rodzice jysianió znowu robjili przy sianie. Potam kopeli kartofle, wyryweli rónkel, a na kóńcu
cukrówka. Zawdy samni robjili całami dniami. Ludzie to widzieli ji tak se gadeli „Czy łóni synów do
pómocy ni majó? Majó, majó, jano te jim nigdy na
polu nic niy pómagajó.” Jak chłop robjył w polu, to
kobiyta mniała jinsza robota. A pracowjita ji zaradna beła. Polejciała na grzyby, abo na jagody do lasa.
W łogrodzie brzadu nazbjyrała, nasuszyła, zaprawiyła ji zapasy na zima porobjyła. Późno jysianió ji
w zimnie chłop cypował zboże. Potam z kobiyto klaproweli. Robjyli to tak, żeby chlyba niy brakowało.
Jysianió, jak łowce mnieli dość długa wełna, to jych
łostrzygli. Wełna przebreli, ładna długa dla siybia,
a krótsza przedeli. Kobiyta w kożda wolna chwsiyla
wełna przandła, jano kółko wsiurgotało. Synów prosiyła, żeby choc wełna skubeli do przandzania, ale ji
tygo niy chciyli robjić. Musiała wszytko sama. Jak
naprzandła wełny, to zaczana sztrykować jaki, stryfle ji bałce. Tak, że kożdy móg sia ciypło łobuć, jak
beło zimno.
Bez wszytke lata tak sia mordoweli, a z synów
żadny pociychy niy mnieli. Te jano se łaziyli chdzie chcieli. Do lasa sia wybreli ji tak bónki zbjijeli.
Czasu mnieli dość, żeby se poszpacyrować ji popatrzyć. Jano para razy dzikie świnie jak w krzakach
zarechoteli, to zara jych do galopu dosteli. Tedy łuż
mni tam łaziyli. Przytrafsiyło jim sia para razy, że
jylanie na droga wyskoczyli, jak łobaczyli jake majó
rogy to nic wjancy jano w nogy. Syny mnieli łuż siydemnaście ji dziywjantnaście roków, a żadny roboty
sia niy jani. Tedy łojciec jim gadał, jak dóma robjić
niy chcó, to żeby polyźli do roboty do jakygo gbura,
abo na majóntek. Zarobiyliby se trocha grosza. Tedy
gadeli łojcu, że tam je dla niych robota za cianżka.
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Łojciec jim doredziył, żeby sia zgodziyli do pasiania
gasi, abo łowców, ale ji to jim niy łodpowiadało ji niy
poszli. Warto załuważyć, że bez wszytke swoje lata
nic niy robjiyli. Skónd mogli wjedziyć, że łu gbura
abo na majóntku je robota za cianżka?
Rodzice sia starzeli, na zdrowju podupadeli, bo
za cianżko haroweli. Najpsiyrw kobiyta krótko zachorowała ji łumerła. Chłop łostał sóm zez synami.
Myślał se, że może tera syny weznó sia za robota.
Nic podobnygo! Niy breli sia za żadna robota. Na
prośby łojca, żeby pómogli zawdy łodpowjadeli, że
niy umnó, a to za ciypło, a to jim sia niy chce. Tak
chłopowju los sia pogorszył, bo musiał eszczy maltych gotować, prać, pomywać statki ji pozostałe
roboty wykonywać. Jano na wszytke zajancia czasu niy starczało, jani siył. Tedy zasiał jano pu pola,
bo wiancy niy zdóżył. Po żniwach zachorował ji bół
coraz słabszy. Polegywał w wyrze ji wstajał, żeby
cokolwiek zrobjić. Przeczuwał, że śmniyrć sia zbliża, jano martwsiył sia, jak te syny dadzó sobie rada.
Tedy wpad na pomyślunek, żeby jych roboty nałuczyć. Zawołał synów ji powiedział jim, że pewnie łumrze, jano chce jim przekazać wiadomość, że mniał
złoto w krzynce ji zakopał jó na polu, żeby chto niy
łukrad. Jano tera niy może se przypómnyć w jakim
mniescu to beło. Łuż szukał para razy ji niy nalaz.
Może wy bandzieta mniyć wiancy szczanścia ji najdzieta to złoto. Tedy bandzieta mnieli za co żyć. Tyla
łojciec jim powiedział. Syny wyszli nazad pod lipa ji
tak se gadeli, że łojciec bajki łopowiada. Skónd mniał
złoto? Czamu gó zakopał, a nóm nie dał? Tera eszczy
chce łumrzyć ji nas łostawjić? Co my tedy zrobjim?
Długo eszczy delibroweli jaka krzywda łojciec chce
jim zrobjić. Naryszcie doszli do wniosku, że za taka
krzywda muszó łojca łukarać, ale jak? Potam wybreli sia do lasa na szpacyr. Chodzili se po tam lysie,
można tak rzec po takym wiankszym zagajniku. Jedan z niych załuważył rozwidlóna brzóska, bół jydan
psiań ji dwa grubsze gałanzie. Psiań niy bół wysoki,
tak, że mogli letko na niygo wlyźć, a rancami chwycić sia gałanzi. Tedy tan drugy gadał, żeby przyprowadziyć łojca ji gó łuwjózać za rance ji nogy, niych
pokutuje. Pomyślunek spodobał sia bratu, jano co
tedy bandzie, jak zacznie krzyczyć? Tedy łuradzili se,
że jak tak bandzie, to podżagujó jydna gałónź, a ta gó
łuspokoji. Plan bół gotowy. Późni zaniyśli w pobliże

brzóski szpada ji żaga. Wszytko schoweli w trawie.
Zara załuważyli w pobliżu dość glamboki dół. Pozostało jim łojca przyprowadziyć ji łukarać. Cały czas
medytoweli jak łojca tam dostać. Łokazyja sia sama
natrafsiyła. Łojciec trocha lepsi sia poczuł ji wstał
z wyra. Tedy mu propónoweli żeby polaz z niami do
lasa na grzyby. Ji sia zgodziył na tan łostatni szpacyr.
Podprowadziyli gó do ty brzóski. Pokazyweli mu jak
mogó na nió właziyć. Tedy zapyteli łojca czy dałby
rada wlyźć na nió. Łojciec niy przeczuwał nic złygo
ji wlaz. Syny jano na to czykeli, zara doskoczył jydan z jedny, drugy z drugy stróny, złapeli za rance
ji przywjózeli do gałanzi. Tak samo przywjózeli mu
nogy. Łojciec bół mocko zdziwióny ji poczóntkowo
myślał, że to jestaj gupsi żart. Tedy zara zaczani mu
wypómninać jak mocna krzywda jim zrobiył, roboty jych niy nałuczył, a złoto zakopał. Tera musi
poniyść za to kara. Jani słowam niy wspómnyli, że
samni robjić niy chcieli. Tedy łojciec przejżał jych
zamniary ji zaczón wołać „Ja wóm żadny krzywdy
żam niy zrobjił! Puśćta mnia, co puda lós!” Syny
żeby gó łuciszyć – coby niycht niy słyszał wołania
– chwatko podżagoweli jydna gałónź, a ta spadajónc
łojca rozerwała. Tedy łojca pozbjyreli ji wrzuciyli
w tan glamboki dół – jak psa. Przysypeli gó ziamnió
ji nawlekli kupa gałanzi. Tak łojcu życie skróciyli ji
taky pogrzyb wyprawjili za jygo dobre syrce. Potam
polyźli do dóm, mocko zadowolóne, a tam cała chowa ło żarcie sia dopomninała. Beło mruczanie, mleczanie, ryczanie ji psiszczanie. Żeby niy podpadło,
że łojca niy ma to wziani sia za robota. Lycho jim
to szło, jano jinszy rady niy beło. Tedy jim sia gały
łotworzyli, co se narobjili. Poczóntkowo głodne chodziyli, bo niycht jim maltychu niy ługotował ji jedzania niy szykował. Dopsiyru przejrzeli, że za wszytko
co beło dobre, to złam zapłaciyli, tak mocko zaślepsióne beli. Czamu na łojcu tak sia zemściyli? Przecia łojciec ji matka bez tyla latów na niych haroweli.
Złygo słowa jim niy powiedzieli, jano żyli z nadziejó,
że chłopcy zmóndrzejó. A tak sia niy stało.
Jakby mnieli gorszych rodziców, to by jim portki zamanówszy przetrzypeli ji do roboty gneli. Tedy
by rodziców szanoweli. Zamiast zemsty by jych
mniyle wspómnineli. Wyrodne syny po czasie wjidzieli, że za dobrze mnieli, jano uszanować dobrych
rodziców niy chcieli. Późni, jak sia chto pytał za łoj-

SŁOWNICZEK GWARY
Brzad – owoce
Apartne – inne
Bałce – rękawice z jednym pal- Drózloweli – drzemali
Dyrowało – trwało
cem
Fest – mocno
Blyrwy – owce
Guła – indyczka
Borowy – leśniczy

14

Jaka – sweter
Lyfrować – zwozić drewno
Obsztalować – zamówić
Stryfle – skarpety
Wsiurgotało – szybko się obracało
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Wyrodne syny
cam, to gadeli, że polaz na grzyby ji niy ma gó, może
zabłóndziył. W tamtych czasach niycht niy dociykał,
jak chto zgynół.
Wyrodne syny cały czas medytoweli, jak nalyźć
krzynka zes złotam, jak jó wyszukać ji w jakym
mniecsu szukać. Zaczani szukać w pobliżu chałupy, kopeli to tu, to tam, ji nic! Tedy znowu siydzieli
pod lipó, ji se radziyli co robjić? Chcieli złorać pole,
a tedy krzynka nalyzó. Jano chaćka niy łumnieli zaprzangnóć, a ło łoraniu niy beło mowy. Zaczani łod
stróny ryć szpadami. Kopeli ji przekopeli całe pole.
Ludzie jak drogó przełaziyli, to sia dziwiyli „Kónia
majó, a szpadami ryjó?” Nigdy na polu niy robjili,
co sia stanyło? Tedy zawadzeli jim bulwy, ronkel ji
cukrówka. Musieli wszytko wykopać, a dopsiyru potam poryć. Krzynki zez złotam niy naleźli. Znowu
medytoweli, chdzie łóna może być? Dopsiyru przyszło jim na myśl, że łojciec ni móg tak snadko zakopać krzynki, bo pugam by zahaczeł. Zaczani kopać
łod nowa, jano glambji. Psiyrszy rył na cała szpada, drugy z tyłu eszczy glambji. Przekopeli znowu
całe pole ji nic! Znowu wyzyweli na łojca, że jych
łoszukał. Tedy zrezygnoweli zez szukania złota. Tak
smutnie patrzyli na to pole. Gadeli se „Tak żam sia
narobjili na marne”. Tedy dopsiru zaczani sia zastanawiać, co to bandzie, jak zboże sia skóńczy. Co tedy
bandziym jeść ji co dómy chowie żryć. Postanowjili
zasiać pole pszanicó ji zasiyli. Jak zasiyli, tak zasiyli,
ale zasiyli. Na wiosna pszanica beła dobrze wyrośnianta ji zaczana sia kłosić. Ludzie co drogó przełaziyli, to zawdy na tan łan patrzeli ji se gadeli „Ale
pszanica, jak złoto”. Syny, jak pod lipó siydzieli, to
wszytko słyszeli. Tedy dopsiyru zrozumieli ło jakym
złocie łojciec gadał. Zrozumnieli tyż, że jak ło pole
bandó dobrze dbać, to wszytko bandzie dobrze rosnóć. A jak plóny bandó dobre, to ji pszanicy bandó
mogli przedać. Tedy bandó mnieli dytki, jak złoto.
Jak to wszytko przemyśleli, to za robota ji gospodarka raźnie sia breli. Wszytkygo musieli nałuczyć
sia samni. Cały czas se przypómnineli jak to łojciec
robjiył. A to jano z wjidzania, bo pómoc nigdy niy
chcieli. Wiedzieli tyż, że łojciec ji matka by ich dobry roboty nałuczyli. Jano bez lanistwo ji łupór tera
sia wiancy namanczyli. Samni sobie zawdzianczyć
to mogli. Tedy dopsiyru zrozumnieli, że dobre dziyci rodziców słucheli ji jim pómageli. Wiela sia łod
niych nałuczyli, a potam w życiu mni sia namanczyli. Dobra rada ji doświadczanie rodziców zawdy jim
sia przydawała, a całe jych życie lepsi sia łukładało.
Tygo wszytkygo wyrodnym synóm brakowało.
Szkoda, że tak późno to zrozumnieli, jak łuż rodziców niy mnieli. Za to, że wyrodne syny łojca niywinnie łukareli, to wyrzuty sumniania do kóńca życia
mnieli.
Cały czas słyszeli, jak sumnianie w dziań ji
w nocy wołało zbójcy, zbójcy, zbójcy!!!!
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GADKI ROZALIi

A łusz richt ło łowcach!

N

a początku łón daje taki wyc… Kedyś gadali, że
chto ma łowce, tan ma co chce! A tera niejedne
powjadują, że chto ma łowce, tan je baran! Tedi
ja se łuwerłóm że napjisza ło różnych powjedzónkach.
Szeptała trawka hop sa sa, hop sa sa, do boru, do
lasa! Siedz cicho, bo Ci łucho łurwia! Co sia śmniejesz łot łucha, do łucha!? Ludzie ludziska zez daleka
ji zez bliska, łu naszi Anki robjó dziś wjanki! Anka
wianek straciła, bo…! Nó jó, nosiył wjilk razy kilka,
pónieśli ji wjilka! A powjedu, jó, że na bezribju, to ji
rak riba! Ratunku, łogań sia pali! Psie głosi nie jidó
wew niebjosi! Łoko za łoko, ząb za zób! Dzisiaj je łuciecha, prawje na pół mniecha! Chalaj drewka chalaj, a jak niy, to zgalaj! Lejciał jyż, a ja tysz, do boru
po drewka. Tak czi siak, windzie szidło zez worka!
Jak wół ryczi, to obora mnilczi! Dziewczina jak lelija,
chołubce wiwjija! A łu naszi Hanki, leniwe poranki!
Rozsiadła sia jak rósada! Tańcoweli jigła zez mnitkó! Ja żam je ti dbi, ji Wóm żicza cobiśta móndrze
postampoweli! Tera ja sia zez Wami rozstaja, ale
wnetki sia znówki łodezwja! Bidzta dobri miśli! A wej
zabaczyłóm Wóm widolmaczyć jak mówjo Kaszubi,
kedi sia gada: „Jak wół riczi, to łobora mnilczi!” Nó
to je tak-mówma,… że sómi na łuczelni ji wikładowca gada, nó robji wikład, a studenti majó sobje wjele
do opowiedzania, ji nie słuchajó co tan mój sin, wikładowca znaczi, chce jim do makówków wtłoczyć!
Tedi łón dó nich rzecze: „Jak wół riczi, to obora mnilczi!” Tera łusz wjyta re-el! Ale eszcze dodóm: Zapnij
rozporek, bo dzisiaj nieje wtorek! Pudzim zez ti radi
na jinszó! Chodzisz tu dziś po kolandzie, wew swoji
długi rewarandzie. A ja dodawałóm, ji ksianżulku
nasz kochani, pobłogosław nasze ściani! Ziarko do
ziarka ji zbjerze sia mniarka! Nó wej jó zebrała sia
ta mniarka! Czas skóńczyć! Tedi jó! A wej, znófki
mnie sia pszibaczyło, to ji owo! Nie czas żałować róż,
gdy płóną lasi! Na świantygo dygdi, co go nima nigdi!
Tego kwiatu je pół światu! Jak trwoga, to do Boga!
Hej siup wew tan głupsi dziub! Nasz zajączek wew
polu spał, aż tu zez hukam wipat strzał! Oj, zajączku zez tobą źle, do pogrzebu szikuj się! Łu diabełka
pełne szełka! Dobrze gada, wew gora dziada! Toć to
je jano pjóta woda po kisielu. Hola,hola – Boża wola.
Halaj drewka halaj, a jak niy to zgalaj! Nasza koza
bleczi, bo ją boló pleci! Hulaj duszo – piekła nima!
Róbma rząd, ji jidzma stąd! Na świantygo digdi, co
go nima nigdi. Chodzisz jak tan kóń wew rozwerku.
Sómsiat na sómsiada same plewi gada! Brukuj rozum Rozalija, bo na Cia weznó kija! Jó móm strach!
Tedi nareszcie kóńcza!
Bańdzta zdrowe! Róxzalija
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RYSZARD SZWOCH

Potrzebni Kociewiu
45 lat działalności Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd.

O

d bez mała pół wieku Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kociewskiej reprezentuje regionalny ruch
kulturalny w stolicy Kociewia, będąc niejako bezpośrednim spadkobiercą wcześniejszego Zrzeszenia Kociewskiego, które zaistniało w Starogardzie
Gdańskim w okresie popaździernikowej „odwilży”
politycznej (w 1957 r.). Taką genealogię czy raczej
sukcesję podkreślał zasłużony historyk dr J. Milewski, autor hasła dotyczącego TMZK w Słowniku
polskich towarzystw naukowych (t. 3, Ossolineum
1982, s. 90–92). Po wygaśnięciu aktywności „zrzeszeniowców” powstałą pustkę usiłowano wypełniać
z różnym skutkiem poprzez współpracę z ogólnopomorskimi stowarzyszeniami regionalnymi i społecznymi, ale nie była ona w pełni satysfakcjonująca dla
lokalnego środowiska. Rok 1973 zaowocował dobrym
zwrotem w potrzebie powołania własnej organizacji,
tym bardziej, że uczynił tak już nieco wcześniej pobliski Tczew. Klimat polityczny w tym czasie sprzyjał powodzeniu tak ambitnego zadania (czynnikom
partyjnym nie wadziło pojawienie się nowego towarzystwa z wyraźnym obliczem społecznego ruchu regionalnego), wobec czego skorzystano z tej – dobrej
dla obu stron – szansy organizacyjnego skupienia we
wspólnym działaniu na rzecz miasta i regionu ludzi
aktywnych i zainteresowanych losem regionu.
TMZK narodziło się 22 czerwca 1973 r. podczas
Walnego Zgromadzenia założycielskiego, czy – jak
podaje wspomniany wyżej autor – wskutek organizacyjnego przekształcenia „uśpionego” Zrzeszenia
Kociewskiego (nigdy nie zostało formalnie rozwiązane). W grupie założycielskiej znalazło się wtedy
wiele osób autentycznie zaangażowanych w życie
kulturalne miasta i powiatu, jak wynika z datowanych 24 deklaracji członkowskich, a wśród nich
m.in. członkowie-założyciele po dzień dzisiejszy
aktywni (Tadeusz Kubiszewski, Barbara Bortliczek
i Stefan Milewski).
Nowy statut TMZK określił jego główne zadania: popularyzowanie tradycji i kultury kociewskiej,
inspirowanie wydawnictw, wsparcie dla twórców lu-
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dowych oraz reprezentowanie wobec władz postaw
i potrzeb środowisk związanych z kulturą regionu.
Ten zasadniczy kierunek działania TMZK odpowiadał potrzebom czasu i sprawdził się w praktyce.
Należy pamiętać, że TMZK określało się jako
stowarzyszenie zainteresowane kulturą i dziedzictwem tradycji całego regionu (odrębne towarzystwa
miłośników miast powołano w Tczewie, Nowem,
Skarszewach i Świeciu), z czego wynikały stosowne
obowiązki, m.in. co do ochrony pamiątek przeszłości, prowadzenia badań i gromadzenia materiałów
folklorystycznych, publikowania opracowań i kultywowania dorobku dawnego i współczesnego Kociewia. Miało to wtedy nieomal pionierski wymiar,
gdyż powojenny regionalizm kociewski rysował się
skromnie (chociażby na tle kaszubskich dokonań).
Ambicje były duże, entuzjazm dorównywał kreślonym planom, a potencjał intelektualny i społecznikowski zapał dobrze rokowały w tym dziele.
Ukierunkowanie działań TMZK spoczęło na
Radzie i Zarządzie – ze szczególną rolą kolejnych
prezesów: Kazimierza Pałkowskiego (1973–1976),
Tadeusza Kubiszewskiego (1977–1983), Edmunda
Falkowskiego (1983–1997) i Mirosława Kalkowskiego (od 1997, o najdłuższym 21-letnim stażu).
Kadencja prezesów (także sekretarzy) zależała od
ich zawodowych i losowych zwrotów, późniejsza stabilność tej funkcji wpłynęła na pewną rytmiczność
działania TMZK, chociaż zawsze decydowały aktualne wyzwania.
Cele statutowe realizowano zatem poprzez inspirowanie, koordynowanie i organizowanie różnorakich imprez, sympozjów, konkursów (fotograficznych, literackich, publicystycznych), wystaw
i kongresów, wspieranie inicjatyw ochrony dóbr kultury, promowanie i nagradzanie twórców i działaczy
regionalnych, a także własną aktywność edytorską.
W różnych latach (dekadach władz administracyjnych) poszczególne sfery działań zyskiwały na intensywności, jak np. udział w procedurze nazewniczej ulic, wnioskowanie o nagrody i odznaczenia
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Potrzebni Kociewiu

ZZ20 czerwca 2018 r., prezes TMZK Mirosław Kalkowski przemawia podczas uroczystości (fot. Jacek Cherek)

(państwowe, regionalne, resortowe), reprezentowanie kociewskiego ruchu regionalnego na Kongresach Regionalnych Towarzystw Kultury (Poznań –
1986, Lublin – 1990).
Po przemianach ustrojowych charakter działań
zmienił się o tyle, że aktywność TMZK znajdowała
silniejsze powiązanie z terenem miasta, gminy i powiatu (wobec wygaśnięcia centralnych instytucji,
z którymi współpracowano), ale też znalazła nowe
pola współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.
Pełniejszy obraz działalności TMZK byłby możliwy w opracowaniu monograficznym, na które poczekamy chyba do złotego jubileuszu. W ujęciu tak
ogólnym i syntetycznym godzi się przywołać chociażby przykładowo cząstkę tego plonu działania
dla Kociewia i jego stolicy. Zwłaszcza odleglejsze
w czasie przykłady pozwalają ogarnąć pamięcią inicjatywy i wydarzenia angażujące członków, których
w większości nie ma już wśród nas. O nowszych na
ogół pamiętamy jako ich uczestnicy i realizatorzy,
mając właściwą orientację i ocenę ich wagi.
Cofając się do początków, przypomnijmy różne
dokonania, w swoim czasie uważane za potrzebne.
Dzięki inicjatywie TMZK ustanowiono w 1973 r. doroczną nagrodę naczelnika miasta (prezydenta) Starogardu dla twórców i działaczy kultury na Kociewiu,
w 1980 r. wybito pamiątkowy medal wręczony ks.
Bernardowi Sychcie za jego słownik kociewski, tak-

że inspirowano obchody 100-lecia gimnazjum i zapoczątkowano serię koncertów w rocznicę powrotu
miasta do Macierzy. TMZK w 1981 r. patronowało
budowie i odsłonięciu pomnika „Jaszczurkowców”
w Zelgoszczy, uroczystości pogrzebowej ppłk. T. Łękawskiego w 1983 r., a w 1988 postulowało obchody
800-lecia Starogardu (w 1992 r. powołanie komitetu
tychże obchodów) i patronowało obchodom 70-lecia niepodległości (wnioskowało o przywrócenie
nazwy ul. Gen. Hallera), zaś w 1990 ufundowało
tablicę pamiątkową na budynku b. koszar. W 1992 r.
zainicjowało nadanie Bibliotece Miejskiej imienia
ks. B. Sychty. TMZK podjęło się upamiętnienia osób
zasłużonych dla odzyskania niepodległości i walki
o polskość, powstańców chłopskich z Klonówki, powstańców styczniowych, ważnych postaci naszej historii (Walenty Stefański, Edward Przanowski, Helena Lange, ks. Józef Łobodzki, ks. Henryk Szuman,
Jan Pillar, ppłk Józef Trepto), którym ufundowano
nagrobki i tablice pamiątkowe. Uroczystościom im
poświęconym prestiżu dodawała obecność duchowieństwa z biskupem diecezjalnym włącznie, jak np.
6 czerwca 2000 r., w kościele w Barłożnie, podczas
poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci bł. ks. Bronisława Komorowskiego (dar TMZK), podobnie jak
w Klonówce. W 1991 r. Towarzystwo podjęło uchwałę o konieczności upamiętnienia ofiar zbrodni sowieckich, przedkładając w 1992 r. projekt pomnika
(odsłonięty w 1993 r.).
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Ryszard Szwoch
z piszących regionalistów, dr. J. Milewskiego. Jest ona nadal podstawą
bibliograficzną dla powstających opracowań. Co istotne, wydanie tak wielu
publikacji było możliwe dzięki stałemu wsparciu ze strony dyrekcji SZPS
„Polmos” i innych (SZF „Polfa”, Sp-nia
Mleczarska). Tego źródła wsparcia
dziś nie ma.
Od 2000 r. główny wysiłek edytorski TMZK skupia się na wydawaniu kolejnych tomów „Kociewskiego słownika
biograficznego”, znajdującego, o dziwo,
żywe zainteresowanie poza regionem,
skąd napływają zamówienia. Edycja
słownikowa – wspierana prywatnie
przez wiernych darczyńców z prof. Stefanem Raszeją na czele – wydaje się
potrzebna nie tylko z uwagi na pamięć
o ludziach zasłużonych, ale i jako obraz
ZZWyrazy uznania dla Ryszarda Szwocha, propagatora kultury i badaaktywności środowisk współtworzącza dziejów Kociewia (fot. Jacek Cherek)
cych etos Kociewia w całej jego historii.
Najnowszy,
szósty
tom słownika, nie kończy tej serii
Z oczywistych powodów, zważywszy na niewielkie możliwości finansowe, w niektórych ini- wydawniczej, a zatem jest nadzieja na jego kontynucjatywach TMZK znajdowało godnych partne- ację. Książka i prasa – słowo pisane – mają obecnie
konkurencję w mediach elektronicznych. Jak nigdy
rów, jak np. w ufundowaniu tablicy pamiątkowej
w 125. rocznicę urodzin gen. W. Sikorskiego i towa- przedtem jednak mają się dobrze, o czym świadczy
nader wartki strumień literatury regionalnej.
rzyszącym temu sympozjum (18–19 maja 2006 r.)
Z nostalgią wspominamy rok 1985, gdy wraz
wraz z Wojskową Komendą Uzupełnień.
z
działaczami
tczewskimi forsowaliśmy sprawę
Należy z dumą i satysfakcją wciąż przypopowołania
regionalnego
czasopisma kociewskiego,
minać, że TMZK inicjowało i realizowało szereg
które ukazało się po wielu trudach i „wybiegach”
przedsięwzięć (bez względu na czasy i okoliczności
jesienią
1986 r. jako „Kociewski Magazyn Regiopolityczne) wówczas, kiedy nie było to ani łatwe, ani
nalny”.
Rozwija
się on na szczęście nadal ku pożytwygodne, zanim pojawili się nowi sojusznicy tych
kowi
regionalistów.
W 1995 r. z okazji I Kongresu
działań. Tak było z propagowaniem tradycji niepodKociewskiego reaktywowano „Zapiski Kociewskie”,
ległościowych (upamiętnianie powrotu Starogardu
tworzone społecznym wysiłkiem, bez gwarancji fido Macierzy), szwoleżerskich (pamięć o dowódcach
nansowych. Ważnym wydarzeniem 1998 r. było
i żołnierzach 2. pułku), ofiarach Golgoty Wschodu
otwarcie siedziby TMZK wraz z pomieszczeniami
(tablice, publikacje). Budowaniu prestiżu TMZK
Archiwum Kociewskiego, użyczonymi przez władze
od 1980 r. służyło nadawanie godności honorowego
miasta na nasze 25-lecie.
członkostwa osobom szczególnie zasłużonym dla
Troską kolejnych prezesów TMZK było utrzynauki i kultury polskiej, dla dorobku regionu i bumanie
całkowitej jego apolityczności, przy założeniu,
dowania kociewskiego etosu. Nie była to praktyka
że zrzesza ono członków mających pełną swobodę
masowa, stąd i lista tych wyróżnień jest oszczędna.
Aktywność TMZK wykroczyła poza sam region, realizacji swoich poglądów i sympatii politycznych,
angażowania się w życie publiczne (akcje wyborgdy w 1984 r. weszło w skład Wojewódzkiej Rady
cze). Dobre relacje utrzymywano z władzami adStowarzyszeń Kulturalnych i nawiązało współpracę
z Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regional- ministracyjnymi wszystkich szczebli, mając w nich
niekiedy sojuszników w realizowaniu ważnych
nych Towarzystw Kultury w Ciechanowie. Był to
inicjatyw
na rzecz społeczeństwa, podobnie z prodobry czas wymiany doświadczeń i upowszechniaboszczami
parafii i wieloma instytucjami i organinia naszego dorobku na szerszym forum.
zacjami otwartymi na współpracę. Wzorowo i przez
Nieocenioną wartością – na miarę dawnych
możliwości edytorskich – stała się pokaźna biblio- wiele lat współpracowano z dyrekcją PSM (koncerty wychowanków). Cenimy sobie współpracę z dyteczka publikacji inspirowanych i wydanych przez
rekcją MBP (spotkania i promocje), SCK (Kapela
TMZK, w większości autorstwa najaktywniejszego
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nadwiślańskie spotkania regionalne
szeregi jego członków przewinęło się
wielu zasłużonych dla miasta i regionu działaczy, znajdujących w nim pole
do urzeczywistnienia pożytecznych
inicjatyw i własnych talentów, chociaż
zwykłe członkostwo także poczytywano
sobie za honor. Nie będąc organizacją
masową, TMZK ceniło sobie zawsze
wierność umiłowaniu regionu, w czym
formalna przynależność nie była jedynym warunkiem.
W nowych realiach ustrojowych
i w sytuacji niewątpliwej mnogości podmiotów podejmujących „kociewskość”
za cel swego działania, TMZK nie rezygnuje z podstawowych zadań statutowych, chociaż konfrontuje ich skalę
z realnymi możliwościami, chętnie naZZPodczas obchodów utwory kociewskich twórców wykonała Elżbieta
wiązując
współpracę z każdą instytucją
Piskorska z zespołem Familia HP (fot. Jacek Cherek)
i organizacją o zbieżnych celach działania. Do grona swych partnerów TZMZ z przyjemnoKociewska), MZK (wszak byliśmy pomysłodawcami
utworzenia dawniej Stacji Upowszechniania Wie- ścią włącza nowe organizacje regionalne, deklarując
wobec nich gotowość dalszej współpracy.
dzy o Regionie, poprzednika muzeum), z oddziałem
Kociewie wymaga takich zespolonych wysiłków,
TLiAM (rocznice Mickiewiczowskie), z wieloma inktóre
w jeszcze skuteczniejszy sposób przyczynią
nymi, nawet gdy są to kontakty okazjonalne. Było
się do rozpropagowania jego dziedzictwa i zapewnią
ongiś dobrą tradycją, że szefowie tych instytucji, jak
i prestiżowych organizacji społecznych podejmowa- ciągłość kociewskiej tradycji, kultury i tożsamości.
li członkostwo TMZK. Miało ono także swoich am- Przez 45 lat działalności TMZK wypełniło, chociaż
skromną cząstkę, tych powinności wobec kociewbasadorów w świecie – na czele ze śp. prof. Pawłem
skiej małej ojczyzny. Z takim poczuciem pragnie
Wyczyńskim z Ottawy, utrzymującym do końca stałą
więź osobistą z rodzinnym Kociewiem. Z perspekty- zmierzać do bliskiego już półwiecza. Wszak jest Kociewiu potrzebne.
wy 45 lat pracy TMZK trzeba podkreślić, że przez

Tomasz Jagielski

Nadwiślańskie Spotkania Regionalne w Opaleniu

J

uż po raz szósty, 6 października br., miłośnicy historii regionalnej spotkali się
w Opaleniu w ramach Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych.
W roku jubileuszu 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości spotkanie odbyło się pod
hasłem „Pomorze w walce o Niepodległość”. Wszyscy prelegenci
poświęcili swoje referaty sprawie
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dr Artura Jendrzejewskiego, mówiąc o „Roli polskiego
wywiadu wojskowego w walce
o utrzymanie
niepodległości

w okresie międzywojennym na
Kociewiu”, przedstawił strukturę, a także sukcesy i porażki
polskich służ wywiadowczych na
tym terenie. Dr Daniel Czerwiński z IPN Gdańsk przedstawił
referat pt. „Walka o granice Polski na Pomorzu”. Historyk zaprezentował genezę, a także starania
strony polskiej o powrót Pomorza
w jej granice. Tomasz Jagielski
skupił się na wątku pt. „Śladami
bojowników o polskość na Żuławach i Wyżynach Gdańskich”.
Pytania, a także dyskusja w kuluarach spotkania ukazały potrzebę
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rozwijania wiedzy w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe
medale wybite na rocznicę jubileuszu 100-rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Spotkanie
zorganizowało
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Kociewski w Tczewie
i Koło ZKP w Opaleniu. Konferencja byłą częścią XII Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych,
wspieranych finansowo przez
Województwo Pomorskie, Powiat
Gdański, Miasto Tczew oraz Zarząd Główny ZKP.
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DOROTA SOBKIEWICZ, PAWEŁ PAZIAK

Tczewianki „Lirami Szekspira”

U

czennice I LO w Tczewie – Agata Telefus i Zuzanna Szymańska – zostały laureatkami konkursu literackiego, przeprowadzonego w ramach
projektu „Lira Szekspira – czyli ciąg dalszy”, który
odbył się pod patronatem Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego. Zadanie polegało na napisaniu dalszego ciągu wybranego utworu dramaturga
z Stratford-upon-Avon. Spośród dziesięciu nagrodzonych prac dwie nagrody zgarnęły uczennice
tczewskiego ogólniaka.
Projekt adresowany był do uczniów szkół średnich województwa pomorskiego spoza Trójmiasta.
Tczewska „Jedynka” znalazła się w gronie czterech
szkół zakwalifikowanych do udziału w tym edukacyjnym przedsięwzięciu. Pozostałe to placówki
z Chojnic, Redy i Kwidzyna.
–   Udział w tym projekcie przekonał mnie, że
Szekspir, którego większość kojarzy tylko z historią
Romea i Julii, ma o wiele więcej do zaoferowania
– powiedziała Agata Telefus, która zmierzyła się
z tekstem „Burzy” i napisała wysoko oceniony przez
jury monolog Ariela (bohatera „Burzy”) o wolności.
Szekspira chciała także „rozszyfrować” Zuzanna Szymańska. Rozwinęła wątki z „Wieczoru Trzech
Króli”, a uwagę jury zwrócił podkreślony w tekście
pracy tragizm jednej z postaci.
–    Podczas zajęć warsztatowych uświadomiłam
sobie, że bohaterowie Szekspira są niejednoznaczni
i wielowymiarowi, i postanowiłam wykorzystać te
obserwacje w mojej pracy – stwierdziła laureatka.
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Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach pisarskich, a opiekunowie młodych twórców
mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach narzędziowych „o językowym śmietniku”, czyli o wulgaryzmach i nowoczesnej literaturze.
–   Zakwalifikowanie naszej szkoły do projektu
było dla nas miłym wyróżnieniem – podkreśla Dorota Sobkiewicz, anglistka. – Uczniowie chętnie zgłosili się do udziału w zadaniu, chociaż oprócz czterech
trzygodzinnych sesji warsztatowych musieli w minione wakacje zmierzyć się z dziełami Szekspira,
pisząc prace konkursowe. Bardzo cieszymy się, że
spośród siedmiu prac uczniów I LO w Tczewie, aż
cztery zostały zakwalifikowane do finałowej dwudziestki, a dwie zdobyły nagrody główne.
Jury konkursu, w składzie: Michał Pruszak,
Daniel Odija i prof. Ewa Nawrocka, zgodnie podkreśliło wysoki poziom językowy prac oraz ogromną
dozę autentyczności w przekazywaniu emocji. Agatę
Telefus nagrodzono za bardzo dobrze napisany monolog Ariela o wolności, który staje się dramatem
o samotności, napisany z dużą sprawnością językową. Zuzannę Szymańską doceniono za zgrabnie napisaną i przemyślaną kompozycyjnie pracę, ciekawe
rozwinięcie wątków – w szczególności zaprezentowanie tragizmu postaci Malvolia oraz zwrócenie
uwagi, jak okrutny i poniżający może być śmiech.
W gościnnych progach Fabryki Sztuk w Tczewie, 2 października br., odbyło się podsumowanie
projektu edukacyjnego „Lira Szekspira – czyli ciąg
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monolog ariela

ZZ2 października, uczestnicy wieczorku literackiego poświęconego twórczości Szekspira, Fabryka Sztuk
(fot. Jacek Cherek)

dalszy”. Na wieczorku literackim poświęconym
twórczości mistrza ze Stratford spotkali się organizatorzy projektu, jego uczestnicy oraz zaproszeni goście. W kameralnej atmosferze laureatki konkursu
z I LO w Tczewie odebrały dyplomy, gratulacje oraz
nagrody rzeczowe z rąk przedstawicielek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Młode pisarki miały
okazję podzielić się z publicznością refleksjami na
temat własnej pracy twórczej, a ich zwycięskie teksty z wielką charyzmą i zaangażowaniem odczytał
aktor Teatru Wybrzeże, Piotr Biedroń. Na spotkaniu z laureatkami obecni byli również opiekunowie
projektu – nauczyciele: Dorota Sobkiewicz, Joanna
Idem i Wojciech Rychłowski oraz dyrektorki szkoły.
–   Cieszymy się, że w siedemdziesięcioletnią
tradycję I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie wpisuje się kilka lat współpracy
z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i kilkanaście
z Fabryką Sztuk. Dzięki temu mamy okazję spotkać
się w tym miejscu, aby wysłuchać nagrodzonych
prac naszych uczennic. Dobrze, że w szkole pracują także nauczyciele, którzy poprzez zaangażowanie
stwarzają młodym ludziom okazję do rozwoju, nie
tylko na polu nauki, ale także w innych obszarach
osobowości – podkreśliła dyrektor Jadwiga Andrzejewska, gratulując literackiego sukcesu swoim
uczennicom i zapowiadając wieczorek literacki, który odbędzie się w szkole.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty –
dodaj do ulubionych 2018”.

AGATA TELEFUS

monolog Ariela
NA PODSTAWIE „BURZY” SZEKSPIRA

D

elikatny szum liści na wietrze. Dźwięk fal, rozbijających się łagodnie o piaszczysty brzeg. Cisza i spokój – wszystko to, co myślałem, że tego
właśnie pragnąłem przez ostatnie kilka lat. Teraz
jednak, kiedy jestem zupełnie sam, mając za towarzyszy jedynie odgłosy wiatru i morza, uświadomiłem sobie, że cały czas oszukiwałem sam siebie.
Minął rok, odkąd mój pan – Prospero – wraz
z córką i załogą statku opuścili wyspę. Kiedy odpływali, obserwowałem jak ich okręt leniwie oddala
się od brzegu. Radość, którą czułem od momentu,
gdy Prospero mnie wyzwolił, ulatniała się ze mnie
po kawałeczku, aż zniknęła całkowicie, gdy żaglowiec zniknął za horyzontem. Miejsce tego uczucia
wypełniło nowe, nie do końca przeze mnie wtedy
zrozumiałe wrażenie: pustki i opuszczenia. Zdecydowałem jednak tamtego dnia, że ten dziwny smutek jest zupełnie nieadekwatny do sytuacji; w końcu powinienem być szczęśliwy, iż wreszcie jestem
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Agata Telefus

ZZLaureatka „Lir” Agata Telefus (fot. Jacek Cherek)

wolnym duchem, prawda? Dlatego też postanowiłem
zignorować te nieracjonalne myśli.
Opuszczając wyspę, Prospero oddał panowanie
nad nią swojemu byłemu niewolnikowi, Kalibanowi.
Była to decyzja, która, przyznam, trochę mnie poruszyła. Dlaczego mój pan podarował taki prezent
komuś, kim gardził od zawsze, komuś, kto nawet
knuł spisek, aby go zabić? Dlaczego nie przekazał
wyspy swojemu najwierniejszemu słudze, w ramach wdzięczności za lata lojalnej służby? Jednakże, pomimo iż poczułem się niesłusznie niedoceniony, stwierdziłem, że formalna władza Kalibana
na wyspie nic nie zmieni. Gdy nie będzie Prospera,
były niewolnik nie będzie miał nawet czym rządzić.
Brakowało mu chociażby jednego sługi, któremu
mógłby wydać rozkaz. Aczkolwiek, jak się okazało,
Kaliban myślał zupełnie inaczej – pragnął uzyskać
swojego poddanego w mojej osobie.
–   Od dzisiaj będziesz moją własnością, moim
duchem-sługą. Będę cię dobrze traktował, tak jak
Prospero, tak długo, jak będziesz wypełniał moje
rozkazy – powiedział z dumą. Z tonu jego głosu biła
pewność siebie. Nie mogąc powstrzymać śmiechu,
parsknąłem mu prosto w twarz:
–    Nie masz takiej mocy, żeby zmusić mnie do
wypełniania twoich zachcianek. Jestem wolnym duchem, nikt nie będzie mi teraz rozkazywał – odrzekłem, odwracając się od niego i oddalając, pozostawiając go w lekkim osłupieniu.
Wydawać by się mogło, że był pewny swojego
autorytetu jako pan wyspy, nie spodziewał się tak
kategorycznej odmowy.
Od tamtej chwili nie widywaliśmy się często;
Kaliban osiadł na zachodniej części wyspy, podczas
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gdy ja na wschodniej. Wcale nie narzekam na brak
jego towarzystwa – od zawsze gardziłem tą kreaturą,
jako iż przypominał mi on o swojej matce, okrutnej
czarownicy Sykoraks. Jednak, poczynając od tej
rozmowy, przez wszystkie dni wypełnione samotnością, zacząłem uświadamiać sobie jedną prawdę,
którą przez poprzednie lata z sukcesem udawało mi
się ukrywać przed samym sobą.
Tak naprawdę, przez cały czas pobytu Prospera
na wyspie byłem wolny. Nikt mnie nie zmuszał do
wykonywania jego rozkazów, prawda? Przypominam
sobie tych kilka razów, gdy groził mi, że za nieposłuszeństwo uwięzi mnie w dębie, na podobieństwo
kary, którą wydała mi Sykoraks. Czy jednak faktycznie wypełniałem jego prośby tylko ze względu na
widniejącą w oddali groźbę niewoli? Po całym roku
rozmyślania nad tą sprawą wśród szumu drzew i fal,
mogę stwierdzić, że to nieprawda. Powodów jest
kilka. Patrząc w przeszłość, na czas mojej ,,służby’’
u czarownicy – nikt wtedy nie był w stanie zmusić
mnie do wypełnienia jej zachcianek. Wolałem nawet niewolę, niż spełnianie jej okrutnych rozkazów
i życie w poddaństwie. „Gdybym naprawdę nie miał
ochoty służyć Prosperowi, również wybrałbym
uwięzienie lub ucieczkę, czyż nie?” – zadaję sobie to
pytanie i szukam odpowiedzi, dlaczego jednak wybrałem inną drogę.
Ciężko mi to przed sobą przyznać, ale myślę, że
było tak dlatego, że przywiązałem się do swojego
pana. Szanowałem go i angażowałem się w intrygę,
którą uknuł. Pomijając chwile zwątpienia, kiedy śniłem o wolności, którą – o losie! – mogłem odzyskać,
kiedy tylko zechciałem, lub inaczej patrząc, którą
miałem przez cały czas – bez najmniejszego wahania wypełniałem prośby Prospera i żyłem z nim
w zgodzie. Mrzonka, którą wymyśliłem sobie dawno
temu, o wydumanym wyzwoleniu i całkowitej wolności, cały czas przysłaniała mi rzeczywistość. Nie
zauważałem, jak dobrze było mi tak, jak było.
Teraz, siedząc zupełnie sam na plaży, rozmyślałem nad tym, co minęło. Jak by potoczyło
się moje życie, gdybym tamtego pamiętnego dnia
nie wywołał burzy? Czy teraz byłbym szczęśliwy,
czy może wciąż śniłbym o wolności i wyzwoleniu?
Uświadamiam sobie, że mimowolnie wypatruję
w oddali statku, a na nim twarzy mojego pana, który
po mnie powrócił. Prospero przecież, wydaje mi się,
również mnie szanował i liczył się z moim zdaniem.
Chociażby wtedy, gdy zważając na moją litość nad
rozbitkami ze statku, sam postanowił nie mścić się
nad nimi, tylko powrócić do domu w zgodzie i porozumieniu. Po chwili jednak uświadamiam sobie:
czemu miałby w ogóle pomyśleć, żeby po mnie
wracać? Opuszczając wyspę, zwrócił mi „wolność”,
więc w jego rozumieniu powrót tutaj oznaczałby,
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zacznijmy od siebie
iż znów mi tą „wolność” zabiera. Wiem, że on by
tak nie postąpił. Nie zabrałby raz danego prezentu.
Szkoda tylko, że Prospero już nigdy się nie dowie,
jak bardzo ten podarunek, wybłagany przeze mnie
z własnej głupoty i nieświadomości, mnie zranił.
Szkoda tylko, że sam tak późno się zorientowałem,
czego tak naprawdę pragnę.
Czasami mam ochotę polecieć nad morze i –
rozładowując swoją bezsilność – wywołać burzę tak
straszliwą, żeby pozatapiać wszystkie statki w obrębie kilkunastu mil. Odratowałbym wtedy tylko
jednego człowieka – następcę Prospera, kogoś, dzięki komu nie czułbym się już tak samotny. Uświadamiam sobie jednak wtedy, że już nigdy nie będę
w stanie służyć nikomu innemu. Gdybym posiadał
serce, można by rzec, iż Prospero jest raną w nim,

która ciągle się sączy i nigdy nie będzie gotowa się
zabliźnić. Jedynym lekarstwem na moje żałości byłby powrót mojego pana. Wiem jednak dobrze, że to
nigdy się nie stanie.
W chwilach takich jak ta zastanawiam się, czy
będzie dane mi kiedyś umrzeć. Przeraża mnie myśl
o wieczności, spędzonej na rozmyślaniu i rozpamiętywaniu przeszłości. Czy to kara za chciwość, za niedocenianie dobra, które otrzymałem? Może kiedyś,
za kilka lat lub stuleci znajdzie się coś, co ukoi mój
ból? Nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie.
Wpatruję się w bezkresne, hipnotyzujące morze. Jedyne, co mi teraz pozostaje, to siedzieć tutaj, słuchając delikatnego szumu liści na wietrze oraz dźwięku
fal, rozbijających się łagodnie o piaszczysty brzeg.
Cisza i spokój.

ZUZANNA SZYMAŃSKA

Zacznijmy od siebie
NA PODSTAWIE
„WIECZORU TRZECH KRÓLI”

C

ztery dni – tyle tu zostanie, tylko tyle trzeba i będzie mógł wyjechać z tego miasta pełnego obłudy
i kłamstwa. Gildia domagała się, żeby przybył.
W liście napisali, że gildie minstreli i błaznów zjednoczyły się i w archiwum brakuje paru dokumentów.
W tym pisma o jego rezygnacji. Mistrzowie nigdy
by się nie przyznali, że je zgubili. W końcu całe to
przedsięwzięcie to jedna wielka błazenada. Nie opisał w liście, dlaczego odchodzi. Cokolwiek by nie napisał, lud i tak wiedziałby swoje.
Feste od wyjścia z więzienia nie chciał mieć
z tymi ludźmi nic wspólnego. Długo myślał nad tym,
jak żałosne jest jego błazeńskie życie. Wokół tylko
niesmaczne żarty niskich lotów, pijane osły i wyperfumowane bogaczki, które nie doceniają jego pracy.
Zawsze starał się zachować spokój i robić to, co mu
kazano, był bezstronny i opanowany. To była część
jego pracy, lecz skończył z tym zgniłym zawodem
i może mówić, co mu się żywnie podoba. Zaniesie do
cechu to, co trzeba i wróci do słodkiego Neapolu, do
nowej pracy. Chociaż, może zajrzy do paru starych
przyjaciół – jest niezmiernie ciekaw, co zgotował
im los. W lochach nikogo nie widział, chyba zostali

rozdzieleni, bo strażnicy bali się, że mogliby zacząć
spiskować. Zastanawiał się, czy nie przydarzyło im
się coś gorszego.
Wjechał więc Feste swoim drewnianym wozem
do Ilirii. Droga z Włoch zajęła mu dziesięć dni, gdyż
nie przeprawiał się przez Morze Adriatyckie, lecz
podróżował wybrzeżem. Rozejrzał się wokół siebie,
dachy przykrywał gęsty śnieg, a na drodze widoczne
były ślady kół i butów. Trzeba będzie znaleźć jakąś
gospodę, w której będzie można się zatrzymać. Konie
odpoczną, a Feste (z siostrą i przyjacielem) ogrzeją
się i wysuszą ubrania. Znał jedno takie miejsce, niedaleko kościoła i targu. Często zaglądał tam, gdy był
w drodze do pałacu książęcego, lub gdy wracał do
domu hrabiny. „Hylloski Zakątek”, nazwany na cześć
syna Heraklesa i Dejaniry z mitologii greckiej, stał
na jednej z najbardziej ruchliwych ulic, wieczorami
było w nim tłoczno. Dzięki temu niewiarygodnie łatwo można było wtopić się w tłum, przejść niezauważonym i podsłuchać co nieco o zawirowaniach
w wyższych sferach. Właśnie tam się zatrzymają,
jeśli dotrą przed innymi podróżnymi, na piętrze jest
bowiem tylko kilka pomieszczeń mieszkalnych.
Zegar na wieży kościelnej wskazywał wpół
do dziesiątej. Kończy się czas świątecznych zabaw
i pora wrócić do swoich zadań i obowiązków. Piekarze
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zuzanna szymańska
już pracują w piekarniach, kowale podkuwają konie,
a żebracy zajmują miejsca pod kościołem.
–   Bracie! Daleka droga do karczmy? Gdy jechaliśmy nocą, wyboisty trakt zmył sen z mych powiek
– powiedziała siostra Feste. – Teraz jedyne o czym
marzę, to położyć się i odpocząć.
–   Przez okno widać już szyld, zobacz siostro –
Feste ręką odsunął zasłonę i wskazał ręcznie malowany zielono-złoty znak z wizerunkiem greckich
kolumn i ledwo widoczną nazwą budynku.
– Drogi Antoni, czy mógłbyś proszę zostawić
nas tutaj? Ja wraz z Konstancją udam się do właściciela tego przybytku. Ty zaś zaprowadź konie
na tyły i napój je. Będziemy na Ciebie czekali przy
którymś ze stolików.
Antoni tylko skinął głową, gest kosztował go
mniej niż słowo. Dlatego Feste wybrał go na swego kompana, niepotrzebna mu była kolejna skarżąca się i gnębiąca słowami gęba podczas tej długiej
podróży. Jego woźnica zyskał też miano przyjaciela,
gdyż to właśnie on dostrzegł w nim i jego siostrze potencjał – zaproponował im nocleg w zamian za pracę
w jego teatrze. Konstancja miała za zadanie sprzątać
teatr, dbać o kostiumy aktorów i od czasu do czasu doglądać kuchni. Feste zaś został aktorem, a gdy
nie występował, pomagał Antoniemu w zarządzaniu
trupą „Ateńskie Dzieci”. Oboje cenili swoje towarzystwo: gdy przyjaciel nie mógł uspokoić wiecznie
zdenerwowanych aktorów i muzyków, wkraczał Feste przyodziany w srogą minę, tupał nogą i już było
w porządku.
Od momentu, gdy się poznali, a było to parę
miesięcy po uwolnieniu błazna, co i rusz ratowali
się z opałów. Właściciel teatru wyjechał wówczas
na krótką przejażdżkę po tym, jak pokłócił się z odtwórczynią roli Antygony, która domagała się zmiany swego tekstu. Na swojej drodze dojrzał wysokiego klauna, z podartą czapką w ręce i smutkiem
w oczach; za sobą ciągnął mały, lecz ciężki tobołek
ze skóry. Zagaił rozmowę, co robił rzadko, i dowiedział się, że mężczyzna przybywa aż z Ilirii. Zaproponował mu lokum, jeśli ten pomoże mu rozwiązać
problem z zadufanymi wykonawcami. Feste przystał na taki układ i tak właśnie zaczęła się ich przyjaźń. Po kilku tygodniach dla byłego błazna znalazło
się miejsce wśród aktorów, mężczyźni wyruszyli na
poszukiwanie siostry, która jeszcze przed dziesięcioma laty mieszkała w Bari i bawiła dzieci bogatych rodzin. Wrócili z nią do Neapolu i tak mieszkali spokojnie przez trzy lata, dopóki doręczyciel nie
przyniósł listu. Była wtedy zima, na kilka dni przed
Bożym Narodzeniem. Antoni zadeklarował, że chętnie odwiedzi Ilirię, zanim rozpoczną się próby do
spektaklu po przerwie świątecznej. Drugiego stycznia Feste, Konstancja i Antoni opuścili Neapol i zo-
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ZZLaureatka „Lir” Zuzanna Szymańska (fot. J. Cherek)

stawili trupę (oraz scenę) pod opieką najstarszego
syna właściciela.
Drzwi do karczmy były ciężkie, przy ich otwieraniu do środka wpadło trochę śniegu. Wnętrze było
ozdobione boazerią i żółtawymi lampami z czerwonymi abażurami. Po prawej stronie stały liczne stoły
trzy- i czteroosobowe, był kominek (nad którym wisiał obraz przedstawiający Heraklesa podczas walki z Hydrą) i długie, ciemne kotary przysłaniające
okna. Z lewej strony był bar oraz dwie pary drzwi,
jedne prowadzące do kuchni, a drugie do mieszkania właścicieli. Całkiem z tyłu znajdowały się schody
prowadzące na piętro. Młoda dziewczyna o czarnych
włosach przecierała stoły, przyjmując kąśliwe uwagi
pierwszych klientów. Feste zawołał w jej kierunku.
–   Droga pani, jak panią zwą? Jak ostatnio tu byłem, Twego ślicznego lica nie widziałem!
–   Elżbieta – powiedziała, nie przerywając szorowania brudnego blatu – Nazywam się Elżbieta i nie
widziałeś mnie, bo wyjechałeś stąd, błaźnie, trzy
lata temu a ja jestem tu od jesieni. Co? Zastanawiasz
się, jak Cię poznałam w takim razie? O, tamten Cię
zna –wskazała na starszego już o dziesięć lat Valentina – powiedział mi o Tobie, jak tylko dostrzegł Cię
przez okno. Co Cię tu sprowadza? Mam nadzieję, że
nie będziesz nic kombinował – spojrzała mu pytająco w oczy.
–   Nic nie kombinuję, a skoroś taka ostra, to nie
będę Ci się zwierzał z powodu mojego pobytu tutaj
– postanowił, że nie będzie ciągnął tematu, skoro
dziewczyna wie, kim jest. Ludzie nadal żyją tą historią – pomyślał, spojrzał przez okno i zmusił się
do uśmiechu.
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zacznijmy od siebie
–   Wszystko jedno... Pan Wiktor jest na piętrze,
za chwilę powinien przyjść. Cokolwiek masz do
załatwienia, załatwiaj to z nim – powiedziawszy to,
kobieta udała się do kuchni.
Feste rozejrzał się, spojrzał na znanego mu
szlachcica, położył rękę na ramieniu siostry i wskazał jej pusty stolik. Usiedli przy nim. W pomieszczeniu nie było jeszcze tłoczno, pachniało mydłem
i przygotowywanym jedzeniem. Po paru minutach
po schodach zszedł karczmarz Wiktor. Feste od razu
udał się w jego kierunku i pociągnął go na bok tak,
aby do uszu ciekawskich mieszczan nie doleciało
ani jedno słowo. Gdy wrócił, zastał przy stole Antonia, przekazał Konstancji klucz do pokoju i nakazał
jej iść i odpocząć. Dodał, że on w tym czasie wraz
z przyjacielem uda się na spacer po mieście. Zmęczona kobieta posłusznie wstała z krzesła i wyszła.
Feste szturchnął kompana i wskazał głową siedzącego nieopodal Valentina.
–   Kim jest ten człowiek? – spytał zniżonym głosem – Feste, dlaczego on się na nas tak przenikliwie
patrzy?
–   Poznał mnie, mimo braku błazeńskich szat.
To dworzanin Księcia Orsina, o ile nadal nim jest
– odparł i machnął porozumiewawczo ręką i wstał
z krzesła. Antonio poszedł w jego ślady.
–   Valentine! Kopę lat, co u Ciebie stary druhu!
Posiwiałeś z lekka – jednym susem znalazł się na
krześle naprzeciwko szlachcica. Jego przyjaciel zajął miejsce tuż obok.
–   Och, błaźnie, tak mi się wydawało, że to Ty!
Myślałem, że już nigdy Cię tu nie zobaczę. Chociaż
Ciebie los oszczędził!
–   Co masz na myśli, mówiąc to? – Feste nie wiedział, co ma o tym sądzić, spoglądał raz na Antonia,
raz na Valentina, szukając odpowiedzi. – I jeśli Cię to
interesuje, nie jestem już błaznem.
–   Za to reszta się zbłaźniła. Nie mówię oczywiście o Księciu, Olivii, Violi i Sebastianie. Problem
tkwi w Marii, Sir Andrzeju, Sir Tobym, Malvoliu i Fabianie. Ten głupi wybryk pogrążył ich wszystkich.
–   Do rzeczy, co im się stało? Malvolio? Nie zadowoliła go ta surowa zemsta? – spytał.
–   Wręcz przeciwnie. Zemstę pokochał równie
mocno, jak Panią Olivię. Po przyjściu na świat córki,
równie pięknej jak sama Hrabina, oszalał i rzucił się
do Adriatyku.
–   Zawsze rozumiałem tego człowieka, choć nie
mogłem tego wyjawić. Zdarzało mu się być uporczywym i natrętnym, ale w gruncie rzeczy był słaby
i naiwny. My go doprowadziliśmy do tego stanu. Powiedz, co przytrafiło się Marii? Zdaje się, że wyszła
z więzienia później ode mnie – przypomniał sobie,
że ona, inicjatorka intrygi, otrzymała najdotkliwszą

karę z nich wszystkich. Odebrano jej nie tylko wolność, lecz i majątek.
–   Żyje na ulicy, pośród tych, którymi niegdyś
gardziła. Nie znalazła kolejnej zamożnej owieczki,
która by przyjęła wilka do swego domu.
–   Nie uwierzę, póki nie zobaczę! Ta kobieta miała by się tak stoczyć? Upokarzający został upokorzony... A tuo Lare incipe.
–   Zaczynaj od siebie – dodał Antoni.
–   Mówże, mój drogi, co z Fabianem i Sir Andrzejem! – rozkazał Feste.
–   Sir Andrzej chodzi od karczmy do karczmy.
Utknął w poszukiwaniu kobiety, która go zechce.
W więzieniu osamotniał, z rycerza stał się kukiełką
targaną przez trunki. W nich odnajduje pocieszenie,
jeśli kolejna niewiasta mu odmówi. Możesz sobie
wyobrazić, ile w takim razie pije.
–   Bardzo mnie to smuci.
–   Fabian również nie stanął na nogi, mimo że
jego wyrok był taki, jak Twój. Od trzech już lat szuka
pracy, lecz wszyscy go tutaj znają i stronią od niego.
Żyje u swej chorej matki. Biedaczka, z takim synem
szybciej się starzeje – szlachcic spojrzał przez okno
zamyślony.
Na ziemię sprowadził go kopniak pod stołem.
–   A Sir Toby?
–   Zostajesz tutaj na noc?
–   Nawet na trzy!
–   To na pewno go ujrzysz – powiedziawszy to,
wstał, ubrał płaszcz i wyszedł.
Dwaj zdezorientowani mężczyźni chwilę siedzieli na swoich miejscach. Pierwszy odezwał się Antoni. Przypomniał przyjacielowi, że mieli udać się do
miasta. Może wśród żebraków dostrzegą Marię? Sir
Andrzeja opartego o mury lub Fabiana kradnącego
pierścionki z chudych palców przechodzących pań.
W każdym razie spożytkują jakoś te parę godzin, które zostały do owianej tajemnicą godziny szesnastej.
W karczmie podróżnicy stawili się przed czasem
i zamówili piwo. Dostrzegli, że ze stołów ustawiona
była prowizoryczna scena, na której ktoś w kolorowym stroju szykował się do występu. Chwiejnym
krokiem przechadzał się po podeście i powtarzał
dowcipy, żeby ich nie zapomnieć. Gdy wybiła czwarta, postać zwróciła się ku zebranej publiczności. Teraz było widać jego twarz.
–   Wzrok mnie chyba myli, Antoni, czy to może
być Sir Toby?
–   Poczekaj chwilę, wyciąga jakiś instrument.
Chyba będzie śpiewał! – odpowiedział mu towarzysz.
–   Co wam zaśpiewać, przyjaciele? – usłyszeli donośny głos, przerywany od czasu do czasu czkawką.
– Miłosną pieśń czy skromną?
–   „Miłosną. Nie dbam o skromność” – wyszeptał
Feste, jakby do nikogo i uronił łzę.

N U MER 103           Paź dz i ern ik– GRU DZIE Ń   2018       KOC IE W S KI M AGA Z Y N R E G I O N AL N Y

25

JERZY CISEWSKI

Homo Viator, Honorowy Obywatel Tczewa
Duma Pomorza
„Choć podróżujemy często zupełnie inaczej, wszyscy wiemy, czym jest droga i co ona znaczy. Wiemy
o tym, ponieważ jesteśmy ludźmi, należymy do gatunku, który jest ciągle w drodze, ciągle szuka i wyrywa się naprzód. Homo viator – człowiek wędrowiec żyje w każdym z nas. Nie ruszają się kamienie ani
drzewa. «Droga jest czymś dla człowieka, bez czego życie jego byłoby wegetacją tylko. Rośliny wegetują,
a nie żyją, bo nie mogą się ruszać, nie mogą wyjść na drogę i pójść nią. Natomiast człowiek bez dróg, po
których chodzi jest nie do pomyślenia» – mówi Józef Mackiewicz w Drodze donikąd”.
Janusz St. Pasierb, „Skrzyżowanie dróg”

W

tym roku
minęło
dwadzieścia
lat od chwili, kiedy ks. Janusz St.
Pasierb, jako Patron, stał się Mistrzem, Przewodnikiem i Inspiratorem
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Mając za patrona tak wybitną
postać, od dwóch dekad staramy się
lepiej poznać i przybliżać społeczności
szkolnej oraz środowisku lokalnemu
jego sylwetkę. W tym celu, realizując
program wychowawczy inspirowany
jego biografią i twórczością, uroczyście obchodziliśmy doroczne Święto
Patrona Szkoły, organizowaliśmy sesje
popularnonaukowe poświęcone różnym aspektom jego życia i twórczości,
uczestniczyliśmy w inicjatywach innych
ośrodków,   np. wydarzeniach  poetycko-muzycznych organizowanych przez ZZKs. Prof. Janusz Stanisław Pasierb, kapłan diecezji chełmińskiej
(obecnie pelplińskiej) patron Zespołu Szkół Ekonomicznych
Fundację im. ks. Pasierba w Warszaw Tczewie (fot. autor nieznany)
wie. Równocześnie własnym nakładem
wydaliśmy już siedem publikacji, popularyzujących
Nad jej przebiegiem czuwał dawny katecheta ZSE
życie i twórczość ks. Pasierba. Nasza najnowsza pu- w Tczewie, obecnie wicerektor Wyższego Seminablikacja, z września 2018 roku, to trzeci z kolei to- rium Duchownego w Pelplinie, ks. dr Tomasz Humik wierszy Patrona pt. „Takie niemożliwe piękno. sarek. Jako moderator wydarzenia dbał nie tylko
Ekfrazy”. Szkoła była także głównym inicjatorem
o sprawny przebieg konferencji, lecz wprowadzał
ogłoszenia roku 2018 Rokiem ks. Pasierba w Powie- słuchaczy w atmosferę „Pasierbowego święta”, precie Tczewskim.
zentując prelegentów z perspektywy ich związków
W roku jubileuszu nadania imienia naszej Szko- z Patronem naszej Szkoły.
le zorganizowaliśmy konferencję popularnonauPierwszym z prelegentów był biskup włocławkową pt. Homo viator – człowiek wędrowiec – żyje
ski dr Wiesław Mering, który w wygłosie pt. „Ks. Jaw każdym z nas, traktując ją równocześnie jako
nusz Stanisław Pasierb – Viator. Kilka refleksji”
zjazd pasierbologów. 24 i 25 września br. w ZSE
przypomniał o wielkim znaczeniu kultury w życiu
w Tczewie konferencja zgromadziła grono przyja- Profesora. Podróże ks. Pasierba, według bp. Meringa,
ciół i znawców twórczości ks. Janusza st. Pasierba. wiązały się z jego zachwytem nad kulturą, pięknem
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Homo Viator, Honorowy Obywatel Tczewa – Duma Pomorza
stworzonym i tworzonym, wynikającym z dziedzictwa chrześcijańskich pokoleń i aktualizowania tego
doświadczenia w teraźniejszym i przyszłym odkrywaniu Boga i człowieka. Jak zauważył prelegent:
„Religijny aspekt widzenia świata, człowieka i samego siebie wydaje mi się jednym z najistotniejszych
elementów w poglądach Księdza Profesora – nie
wiem, czy już dostatecznie zbadanym. To relacja
Bóg – człowiek, obecność Boga w świecie, kulturze.
I to jest streszczenie Januszowych dążeń: życie Profesora było poszukiwaniem serc Boga i człowieka.
Wiedział, że zatrzymanie w drodze, połowiczność
nie prowadzą do celu; dlatego zapraszał do podjęcia wędrówki: swoją poezją, prozą, życiem, żartami”.
Referat „Ks. Janusz St. Pasierb – człowiek drogi,
który jest drogą, który podróżował, który wskazywał
innym drogę” wygłosiła pani Maria Wilczek. W swoim słowie Prezes Fundacji im ks. Pasierba pokazała ks. Profesora jako ambasadora polskiej kultury
w świecie i kultury światowej w Polsce. Podkreśliła,
że był on człowiekiem ogromnej pracy, ale również
ogromnej modlitwy. Modlitwa ta czyniła go zdolnym
do pokazania tego, co najważniejsze w życiu i pozwoliła mu nie zagubić się we współczesnym świecie.
Profesor Aneta Lewińska z Uniwersytetu Gdańskiego, w referacie napisanym wspólnie z prof. Ewą
Rogowską-Cybulską pt. „Podróże po muzeach jako
droga ku kulturze w wierszach J.St. Pasierba. Refleksje dydaktyków”, wskazała na znaczenie twórczości ks. Pasierba dla współczesnej młodzieży.
Podkreśliła, że współczesna młodzież, definiowana
przez wielu jako pokolenie cyfrowe, mimo przemian
zachowuje w sobie dużą wrażliwość. Jeśli zaprezentujemy jej twórczość Poety, trafi ona w jej odczucia.
Ks. Pasierb, jako kapłan, był człowiekiem zanurzonym w Biblii. O jej obecności i wpływie na twórczość Kapłana-Poety mówił profesor Edward Jakiel
z Uniwersytetu Gdańskiego, w słowie pt. „W drodze
do Emaus. O niektórych aspektach obecności Biblii
w poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba”. Zgodnie
z tezą prelegenta, głęboka interpretacja obrazów biblijnych w poezji i twórczości ks. Pasierba świadczy
o „głębi myśli ks. Janusza”.
Analizą programowego kazania, wygłoszonego
przez Patrona tczewskiego „Ekonomika” w kościele w podtarnowskim Żabnie, zajęła się dr Agnieszka
Laddach z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, w referacie pt. ,Motyw drogi w żabieńskim kazaniu o Kościele ks. prof. Janusza St. Pasierba”. Dowodziła, że rozumiał on Kościół jako „wspólnotę otwartą”, wspólnotę, w której indywidualna
droga do zbawienia jest zawsze „drogą z innymi”.
Teologiczny wymiar twórczości ks. Janusza
Pasierba, jego ciekawą „teologię ocalenia” zinterpretował Aleksander Rudziarczyk z Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach, doktorant ks. prof. Jerzego
Szymika (przyjaciela ks. Pasierba). Analizując frazę
wiersza Droga: „…jestem Twoją drogą trudną / znaczoną jagodami ciemnej krwi…, wskazał, że w twórczości Pasierba można dostrzec trzy wskazówki jak
kroczyć za Chrystusem: 1. wiara – „pewność Boga
i niepewność człowieka”; 2. miłość – „kto kocha, nie
może zginąć”; 3. nadzieja – „w twórczości ks. Pasierba objawia się obraz Boga kroczącego solidarnie razem z człowiekiem – droga staje się drogą krzyżową,
a cierpienie zostaje wybrane z miłości dla innego”.
Kolejne wystąpienia, tym razem „ludzi pióra”
– ks. prałata Franciszka Kameckiego i ks. prałata
Antoniego Dunajskiego – wniosły do refleksji konferencyjnych ich osobiste doświadczenie twórczości
i wspomnienia z „drogi”, jaką sami przeszli dzięki
spotkaniom z ks. Januszem Pasierbem.
Ponieważ konferencje w ZSE w Tczewie mają
służyć młodzieży szkolnej, pierwszy dzień konferencji zakończyło spotkanie uczniów klas I i II z twórczością Patrona podczas promocji na sali gimnastycznej tomiku wierszy ks. Janusza St. Pasierba
pt. „Takie niemożliwe piękno. Ekfrazy”. Opracowania tomiku dokonał Zdzisław Czyż (nauczyciel
tczewskiego „Ekonomika”), a wstępem opatrzył
go prof. Tomasz Tomasik z Akademii Pomorskiej
w Słupsku. Zbiór zawiera 39 wierszy ks. Pasierba
o malarstwie, inspirowanych twórczością wybitnych
malarzy europejskich różnych epok. Każdej z ekfraz
towarzyszy reprodukcja omawianego w wierszu obrazu. Dla młodzieży z klas III zorganizowaliśmy natomiast indywidualne spotkania uczestników sympozjum. Zajęcia o ks. Profesorze Januszu St. Pasierbie
poprowadzili: pani Maria Wilczek, pani Maria Lach,
pani Agata Wajda-Tylek, pani Eleonora Lewandowska, prof. Tomasz Tomasik, pan Bogdan Wiśniewski.
Otwierając drugi dzień obrad ks. dr Tomasz
Husarek, moderator sympozjum, przedstawił główne tezy wystąpień wygłoszonych poprzedniego
dnia, po czym oddał głos Tomaszowi Tomasikowi,
prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prelegent
w wystąpieniu „Nie oszukuje cię sztuka” przybliżył
kategorię ekfrazy oraz ich znaczenie w twórczości
Księdza Poety. „Właściwie ekfrazy Pasierba – powiedział – to nie są wiersze ujawniające tajemnice
dzieł sztuki, to są wiersze rozmawiające z dziełami
sztuki, a nawet – wsłuchujące się w dzieła sztuki
i zaklęty w nich przekaz. Ekfrazy to nie tyle wiersze, w których poeta mówi coś o dziele sztuki, tylko
wiersze, w których dzieło sztuki mówi coś do nas
i o nas. Poeta jest tu zaledwie mediatorem. Czytelnik natomiast, jeśli tego chce i potrzebuje, może
stać się uczestnikiem tej rozmowy”.
Agata Wajda-Tylek, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im ks. Janusza St. Pasierba
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Jerzy Cisewski
Dwa dni refleksji wokół Patrona ZSE w Tczewie i Patrona Roku 2018 zakończyły
się prezentacją multimedialną, zatytułowaną „Polska z ks. prof. Januszem
Pasierbem. Najpiękniejsze
miejsca.
Najcenniejsze
zabytki”. Piękne zdjęcia
pozwoliły zebranym odbyć wirtualną podróż do
najbardziej
znaczących
miejsc Polski związanych
z Patronem tczewskiego
„Ekonomika”. Na zdjęciach
pokazano również Tczew,
ZZUczestnicy konferencji, na pierwszym planie ksiądz-poeta Franciszek Kamecki
o którym w dzienniku Poety
(fot. A. Czystaw)
pt. „Obrót rzeczy” czytaw Żabnie, przypomniała zebranym znaczenie Żab- my: „Powrót nocą przez Tczew. Wstąpiliśmy z Wieśna „w drodze” ks. Janusza. W wypowiedzi pt. „Przy- kiem na chwilę do domu, w którym mieszkałem
jako dziecko. Wspinamy się po ciemku po schodach
jeżdżam tutaj niczym do Wirginii”, powiedziała
w domu przy ulicy Lecha 3. Wszystko wygląda jakby
między innymi: „Prezentując biografię ks. Janusza
St. Pasierba, najczęściej mówi się o jego «małej oj- wojna skończyła się wczoraj. Odwiedziliśmy cmentarz; groby rodziców leżą blisko bocznego wejścia
czyźnie» w kontekście Pomorza. Tymczasem on sam
wielokrotnie zwracał uwagę na swoje zakorzenie- od strony szkoły, którą za moich czasów nazywano
ciągle Szkołą Morską, bo to była pierwsza w Polsce
nie w drugiej «małej ojczyźnie», jaką dla niego było
Żabno i jego okolice. Z tych właśnie stron pochodzi- Odrodzonej Szkoła Morska”.
W podsumowaniu drugiego dnia konferencji
ła jego matka, Janina Tomaszewska, której rodzidr Agnieszka Laddacha z UMK w Toruniu sforna przez lata mieszkała w tym miasteczku. Kiedy
wybuchła II wojna światowa i młodzi Pasierbowie, mułowała ciekawe spostrzeżenie, że wszyscy prewraz z kilkuletnim synem, musieli opuścić Tczew, legenci ukazali ks. prof. Janusza St. Pasierba jako
człowieka niemal ciągle żyjącego w przestrzeni
znaleźli schronienie u rodziców Janiny, właśnie
sztuki.
w maleńkim Żabnie koło Tarnowa. W 1942 r. Janusz
Na zakończenie dwudniowych refleksji polonistukończył w Żabnie szkołę powszechną i rozpoczął
dalszą naukę w Tarnowie, uczęszczając do szko- ka Maria Lach, dyrektor Zespołu Szkół z Wodzisławia Śląskiego (partnerskiej szkoły ZSE w Tczewie)
ły handlowej oraz na tajne komplety. Przez kilka
apelowała o wsparcie moralistyczne w kształtowapierwszych miesięcy 1945 r., czyli do czasu, kiedy
jego rodzice podjęli decyzję o powrocie do Tczewa, niu młodzieży, wynikające z poezji ks. Janusza Pabył uczniem I Gimnazjum im. Kazimierza Brodziń- sierba. Marian Sołobodowski, pomysłodawca i inicjator Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza
skiego w Tarnowie”.
Pasierba przyznawanej rokrocznie od 1996 r. przez
Bogdan Wiśniewski, były dyrektor Liceum
Klub Inteligencji Katolickiej z Grudziądza i PrezyOgólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba
denta Grudziądza, przedstawił historię przyznawaw Pelplinie oraz jednocześnie dyrektor Festiwalu
im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, w wystą- nia tej nagrody. Ks. dr Tomasz Husarek przekazał
pieniu „Homo viator, czyli o tożsamości. Pasierbo- informację, że ZSE przygotowuje publikację pokonwa koncepcja małych ojczyzn”, podkreślił związ- ferencyjną, w której znajdą się wszystkie materiały
z tej sesji oraz niewygłoszone, a przesłane referaki ks. Profesora z Pelplinem i Kociewiem, cytując
ty i komunikaty, m.in.: abpa Henryka Muszyńskieks. Pasierba: „Można jeździć po całym świecie, ale
go „Homo viator – człowiek jako byt podróżniczy”,
trzeba gdzieś mieszkać. Tu będę chyba mieszkał do
śmierci. Że takie małe miasteczko? Po tylu podró- dr. Piotra Koprowskiego „Postać Erazma z Rotterdamu w refleksji Janusza Stanisława Pasierba”,
żach wiadomo już mniej więcej, że świat może być
jedną rzeką, jednym kościołem, jedną ulicą, drze- Bogumiła Wiśniewskiego „Tylko przy drodze” oraz
rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. Stanisława
wem za oknem, odrobiną książek, płyt i – last but
not least – kilkoma dobrymi ludźmi”.
Kunikowskiego.
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PAWEŁ TOBOLSKI

W Śliwinach: przywracanie
dawnego piękna

11

maja po blisko rocznych pracach uroczyście
odsłonięto w Śliwicach wyremontowaną kapliczkę z 1937 roku.
W 2017 roku minęło osiemdziesiąt lat od ufundowania ze składek gospodarzy śliwińskich kapliczki z figurą Chrystusa Najświętszego Serca na
skrzyżowaniu dróg w Śliwinach. Kapliczka stała się
charakterystycznym punktem topograficznym wsi,
świadectwem polskości mieszkańców oraz miejscem kultu religijnego. Jednak w ostatnich latach
jej stan uległ znacznemu pogorszeniu. Zatrważający był zwłaszcza stan popękanego trzyczęściowego
postumentu. Sama figura miała utrącony palec oraz
pokryta była mikroorganizmami.
Grupa mieszkańców Śliwin postanowiła poddać
kapliczkę renowacji. Inwestorem zostało Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich Śliwiny, które dość
szybko znalazło fundatora prac. Rozpoczęły się one
we wrześniu ubiegłego roku i miały zakończyć w listopadzie, jednak przeszkody natury formalnej oraz

zimowa aura sprawiły, że odsłonięcie figury miało
miejsce dopiero 11 maja 2018 roku. W uroczystości
wziął udział Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski oraz liczni goście i mieszkańcy Śliwin.
–   Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Śliwin,
pod przewodnictwem Kingi Tobolskiej – przewodniczącej KGW Śliwiny oraz przedstawiciela prawnego KGW p. Jacka Błaszkowskiego, udało się
nam doprowadzić do remontu kapliczki. Trzeba tu
zaznaczyć, że kapliczka widnieje w gminnej ewidencji zabytków gminy Tczew. Założeniem i marzeniem mieszkańców zaangażowanych w remont było
przywrócenie jej pierwotnego wyglądu z 1937 roku
– powiedział sołtys Śliwin Marcin Kubiak podczas
uroczystości odsłonięcia. Renowacja nie doszłaby
jednak do skutku, gdyby nie zaangażowanie fundatorów, pana Pawła Kasiarza z firmy Dekar oraz pana
Mariusza Tuchlin z firmy Dekpol.
Sylwetkę historycznego inicjatora powstania
kapliczki, ks. Bronisława Piechowskiego, przed-

ZZKapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa w różnych okresach na rozstaju dróg w Śliwinach (fot. Paweł Tobolski)
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Święto Narodowe Austrii w Tczewie
stawił Koordynator Wirtualnego Muzeum Dawny
Tczew – Wojciech Giełdon. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali sołtys Śliwin, wójt Gminy Tczew,
Roman Rezmerowski oraz fundator – Paweł Kasiarz.
Kapliczkę poświęcił proboszcz parafii Lubiszewo,
ks. Krzysztof Niemczyk.
Przy okazji remontu mieszkańcy Śliwin przeprowadzili kilka akcji mających na celu integrację
mieszkańców Śliwin.
–   Wpadliśmy na pomysł umieszczenia w podstawie pomnika kapsuły czasu, czyli pojemnika,
w którym nasza wspólnota zostawiłaby pamiątkę
dla przyszłych pokoleń. Inspiracją były medialne
doniesienia o znalezieniu takiej pamiątki w spalonej katedrze w Gorzowie Wlkp., a także… film „Za-

powiedź” z Nicolasem Cagiem. Zorganizowaliśmy
także konkurs dla dzieci na pracę plastyczną, jako
wyobrażają sobie Śliwiny za pięćdziesiąt lat. Najciekawsza praca, autorstwa Julki Jażdżewskiej, trafiła
do kapsuły, w której umieściliśmy jeszcze pendrive
z filmem na temat figury, list do potomnych opisujący sytuację wsi, Polski i świata, a także zdjęcie
grupowe mieszkańców Śliwin wykonane jesienią
2017 roku – mówił Jacek Błaszkowski, przedstawiciel prawny KGW Śliwiny, zaangażowany w prace
remontowe kapliczki.
Wykonana ze stali nierdzewnej kapsuła została szczelnie zamknięta i umieszczona w postumencie przed posadowieniem na nim odnowionej figury
Chrystusa.

TADEUSZ MAGDZIARZ

Święto Narodowe Austrii w Tczewie

26

października
br.,
w dniu
Święta Narodowego Austrii, uczniowie SP nr 8 wraz
z dyrektor
Bożeną
Dudzińską oraz członkami Nadwiślańskiego
Klubu
Krajoznawczego PTTK TRSOW
odwiedzili cmentarz
austriacki na tczewskich Suchostrzygach
Dworzec.
Przed złożeniem
kwiatów Tadeusz Magdziarz, prezes TRSOW,
krótko przedstawił historię tego pochówku.
Klub TRSOW odkrył
to zaniedbane miejsce podczas swoich
wędrówek w 1994 r
i doprowadził do odno- ZZMłodzież SP nr 8, dyr. Bożena Dudzińska i członkowie TRSOW pod pomnikiem
wienia, a SP Nr 8 sprana cmentarzu austriackim (fot. TRSOW)
wuje nad nim opiekę.
Cmentarz austriacki pochodzi z okresu siedmiotygodniowej wojny prusko-austriackiej, trwającej
od 16 czerwca do 23 sierpnia 1866 roku, konfliktu zbrojnego pomiędzy Królestwem Prus, Królestwem
Włoch i kilkoma państwami-członkami Związku Niemieckiego a Cesarstwem Austriackim, Saksonią,
Królestwem Hanoweru, Królestwem Bawarii oraz kilkoma państwami-członkami Związku Niemieckiego. W zbiorowej mogile pochowano tu 26 jeńców różnej narodowości z obozu jenieckiego na Suchostrzygach. Cmentarz żołnierzy austriackich w Tczewie to ewenement na skalę całej Polski północnej.
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MONIKA PAWELEC

Kilka refleksji na temat sztuki ludowej
Z Edmundem Zielińskim rozmawia Monika Pawelec

Podczas jednego z rodzinnych obiadów pojawił się temat sztuki ludowej. Zastanawialiśmy się wspólnie
nad tym, czym ona tak naprawdę jest. Próbowałam zrozumieć, w jaki sposób (przy pomocy jakich kryteriów) Stowarzyszenie Twórców Ludowych przyjmuje swoich członków. Tamta rozmowa stała się dla
mnie inspiracją do przeprowadzenia wywiadu z Edmundem Zielińskim, honorowym prezesem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, rzeźbiarzem, malarzem, a prywatnie… po prostu
moim dziadkiem.
Monika Pawelec: Skąd u Dziadka wzięło się zainteresowanie sztuką ludową? Czy to był przypadek,
czy może zainteresowanie przejęte po kimś z rodziny lub z bliskiego otoczenia?
Edmund Zieliński: Prawdę mówiąc, początki mego zainteresowania sztuką ludową sięgają lat
czterdziestych XX wieku. Byłem wtedy uczniem
szkoły podstawowej w Białachowie. Z tamtych czasów najbardziej zapamiętałem mego nauczyciela
Stefana Gełdona, z którym nadal pozostaję w kontakcie. Zainspirowała mnie pasja, zainteresowanie,
z jakim nauczał różnych przedmiotów. Widać było,
że jego praca jest dla niego również przyjemnością.
Szczególnie zapamiętałem lekcję, na której
Stefan (dzisiaj nie jest już moim nauczycielem, lecz
przyjacielem) wręczył mi grudę gliny i kazał ulepić
ludzką głowę. Przejąłem się tym zadaniem, ponieważ kazał mi ulepić więcej główek. Miały one służyć później w teatrzyku kukiełkowym. Tak też się
stało. Lepienie z gliny po prostu mi się spodobało,
a zajęcia ze Stefanem Gełdonem sprawiły mi dużą
przyjemność.
MP: Czym w dzisiejszych czasach jest sztuka
ludowa? Jakie dzisiaj spełnia zadania?
EZ: Sztuka ludowa w dzisiejszych czasach nie
jest tą, jaką była w XIX czy w pierwszej połowie
XX wieku. W tamtych czasach mogliśmy śmiało
mówić o autentyczności tego zjawiska, bowiem charakter twórczości, twórcy i ich dzieła wywodziły się
z poszczególnych wsi i wykonywane były na potrzeby społeczności wiejskiej.
Zdolni rękodzielnicy, tacy jak rzeźbiarze, którzy
nie uczyli się tego rzemiosła, często przypadkiem
odkrywali w sobie zdolności manualne. To spodobało się współmieszkańcom i znajdowało swoje odbicie w nabywaniu od danego twórcy wytworów na
własny użytek. Zatrzymam się przy rzeźbie bliskiej
memu zainteresowaniu.

Dawna rzeźba ludowa miała wyłącznie charakter sakralny. Twórcy wykonywali świątki do przydrożnych kapliczek, na krzyże przydrożne, a ci najzdolniejsi rzeźbili dla kościoła. Najczęściej tworzyli
swoje dzieła z potrzeby serca, bez żadnej zapłaty
za wykonaną pracę. Oczywiście zdarzało się, że zamawiający płacił za rzeźbę. Było to przyjmowane
z wdzięcznością, a jednocześnie nobilitowało autora.
Dawna rzeźba była zawsze polichromowana. Farba
dodawała uroku, uzewnętrzniała atrybuty świątka
i zabezpieczała przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
W dzisiejszych czasach sztuka ludowa pełni
zgoła odmienną rolę. Kiedyś służyła wsi i swemu
otoczeniu, dziś wyroby rękodzieła ludowego w większej części wykonywane są na potrzeby odbiorcy
miejskiego. Sama sztuka stała się komercyjnym
przedsięwzięciem, przynosząc twórcom określone
dochody.
MP: Czy sztuka ludowa jest sztuką starszego
pokolenia? Pytam, ponieważ współcześnie niewielu
młodych ludzi zdaje się interesować tym tematem.
EZ: To prawda. Dziś młodzi dążą do przyzwoitego wykształcenia, które zapewni im byt na właściwym poziomie. Sztuka ludowa to zainteresowanie
niszowe. Współcześni twórcy bazują raczej na dawnym rękodziele, i słusznie, bowiem w ten sposób
podtrzymują tradycję ludową. To bardzo ważne, aby
w ich działaniu nie było uporczywego naśladownictwa, a twórcze odkrywanie dawnych wartości
i wplatanie ich we własny styl rękodzieła.
MP: Czy sztuka ludowa ma coś do zaoferowania
młodym ludziom? I czy młodzi ludzie mają coś do
zaoferowania sztuce ludowej?
EZ: To trudne pytanie. Myślę, że młodzi ludzie
ze sztuki ludowej mogą czerpać wiedzę o naszej
przeszłości regionalnej, zwyczajach, życiu dawnej
wsi. Drugie pytanie należy skierować do młodych.
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TOMASZ JAGIELSKI

VII Rodzinny Rajd Rowerowy

W

roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości „dla niepodległej” podejmowano różne inicjatywy. Jedną z nich
był VII Rodzinny Rajd Rowerowy. 15 września
2018 roku, na trasie Suchy Dąb – Krzywe Koło
– Ostrowite, spotkało się STU rowerzystów na
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorom VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego przyświecała idea połączenia aktywnego
wypoczynku w gronie rodzinnym, z rozrywką i zdobywaniem wiedzy o regionie.

Ostatecznie ponad stu rowerzystów – uczniów
SP Koźliny, SP Suchy Dąb, rodziców z dziećmi, babć
i dziadków z gminy Suchy Dąb oraz z Pszczółek,
Pruszcza Gdańskiego i Tczewa – stanęła na starcie
tej rowerowej przygody. Rowerzyści zapalili symboliczny znicz przed obeliskiem upamiętniającym
obrońców Westerplatte. Poznali historię i dzieje płyty pamiątkowej mieszkańców Suchego Dębu, którzy
zginęli na frontach I wojny światowej sto lat temu.
Aktywność ruchowa, jazda na rowerze w towarzystwie rodziców, kolegów i przyjaciół to główny

ZZUczestnicy VII Rajdu Rowerowego „dla Niepodległej” (fot. Tomasz Jagielski)

sował Rafał Holc z Krzywego Koła • rower miejski
cel rajdu. Po pokonaniu trasy Suchy Dąb – Krzywe
trafił także do Dawida Wilka z Rotmanki • rower
Koło wszyscy uczestnicy dotarli do Ostrowitego. Ta
żuławska wieś liczy już sobie osiemset lat i ma bo- biegowy wylosował Oskar Janusz z Koźlin • rower
biegowy – pani Beata z Tczewa oraz Maja Komogatą historię. Z okazji przyjazdu Rajdu sołtys, Rada
rowska z Ostrowitego. Talony na zakupu w sklepie
Sołecka i mieszkańcy przygotowali liczne atrakcje
dla jego uczestników. Był poczęstunek, ciasto, owo- elektronicznym wylosowali: • Filip z Suchego Dębu
ce oraz napoje dla spragnionych, a także dmucha- (najmłodszy uczestnik rajdu) • Kornelia z Tczewa
ne zjeżdżalnie dla dzieci. Rodzinny piknik umilały • Konrad Mazepa z Koźlin • pan Andrzej z Tczewa
(najstarszy uczestnik rajdu) • oraz Oliwia z Suchego
gry oraz zabawy sportowe i ruchowe. W Ostrowitem
Dębu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali również
każdy uczestnik Rajdu – mały czy duży – znalazł dla
pamiątkowe medale.
siebie coś ciekawego.
Fundatorami tych cennych nagród byli: • ZrzeWiele emocji zebranym dostarczyła loteria
szenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski
fantowa. Liczne nagrody i upominki trafiły w ręce
uczestników pikniku. I tak: • rower miejski wylo- w Tczewie • Sołtys i Rada Sołecka wsi Ostrowite
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VII Rodzinny Rajd Rowerowy

•Sklep Internetowy Piotr Warachewicz •Piekarnia
„U Tomasza” z Tczewa • Lucyna Borodzicz, radna
Gminy Suchy Dąb • Ireneusz Lech, radny Powiatu
Gdańskiego.
Rajd i piknik rodzinny przygotowali: • Sołtys
i Rada Sołecka wsi Ostrowite • Szkoła Podstawowa

ZZReprezentujący różne pokolenia uczestnicy VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego (fot. Tomasz Jagielski)

w Suchym Dębie • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie.
Głównym organizatorem VII Rodzinnego Rajdu Rodzinnego był Michał Albiński.
Opiekunami podczas przejazdu byli: Michał Albiński, Lucyna Borodzicz, Marzena Gracek, Tomasz
Jagielski, Wojciech Kaźmierski, Marta Koprowska,
Aleksandra Lewandowska, Michał Stępniak, Beata
Traczyk, Krzysztof Zyszczak.
–    Wszystko co dobre się kończy, tak jak VII Rodzinny Rajd Rowerowy, ale zapraszamy już za rok
na kolejne nasze spotkanie na żuławskich drogach
– podsumowała to wydarzenie Aleksandra Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym
Dębie.
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MONIKA JABŁOŃSKA

ZZ„Przedwiośnie” czyta prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki (fot. Łukasz Labza)

„Gdzież są twoje szklane domy?”
czyli Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

W

pierwszą sobotę września 2018 roku, w blisko trzech tysiącach(!) miejsc na całym świecie, w tym także w Tczewie, a dokładnie na
terenie rekreacyjnym przy ulicy Żwirki (osiedle
Suchostrzygi), odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji społecznej,
zapoczątkowanej przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, od roku 2015 objętej Patronatem
Honorowym Pary Prezydenckiej: Andrzeja Dudy
oraz Agaty Kornhauser-Dudy.
Podczas tegorocznej odsłony projektu zaprezentowano zebranym fragmenty, wyłonionego
w drodze plebiscytu internetowego, „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego, przesyconego melancholią,
rozczarowaniem, bezsilnością – dwudziestowiecznego dzieła historyczno-obyczajowego, dzieła na
wskroś polskiego, wieloznacznego, dopuszczającego
różnorakie interpretacje, a zarazem odwołującego
się do powszechnego pesymizmu narodowego.
Narastanie nastrojów rewolucyjnych, zaostrzanie się napięć społecznych, palące problemy społeczno-polityczne, proces stopniowego odradzania
się państwa polskiego, w tle perypetie oraz burzliwe losy Cezarego Baryki, niepowtarzalna atmosfera
dworu szlacheckiego, bale, rauty, spacery, miłosne
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uniesienia – to tylko niektóre spośród motywów pojawiających się na kartach tej jakże ważnej dla Polski i Polaków powieści.
Dzięki wyjątkowej formule akcji, w jubileuszowym roku powrotu Polski na polityczną mapę
Europy, słuchacze choć na moment mieli okazję
przenieść się do powieściowego świata walk i niepokojów, euforii i zniechęcenia, nadziei i straconych
złudzeń, mogli wczuć się w klimat pierwszych entuzjastycznych okrzyków wolnościowych, rozstrzygających zwycięstw, odnoszonych sukcesów, ale też
pierwszych rozczarowań, zaniechań, nieuzasadnionych, brzemiennych w skutkach wyborów.
Organizatorzy, podobnie jak w ubiegłych latach,
zadbali o odpowiednią scenerię, a także dodatkowe atrakcje, mające wzbogacić wspólne czytanie
utworu. Nie zabrakło nadających patriotycznego
charakteru biało-czerwonych balonów, quizu historycznego poświęconego polskim dążeniom niepodległościowym, jak również nostalgicznej podróży
w świat muzyki, w którą to podróż zabrały słuchaczy
panie Weronika i Anna Pieczewskie.
Podczas tegorocznej odsłony akcji fragmenty
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odczytali: Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, dyrektor
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Krzysztof Korda i pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie, a także uczniowie tczewskich szkół średnich:
Technikum Mechanicznego, Zespołu Szkół
Budowlanych i Odzieżowych oraz Zespołu
Szkół Ekonomicznych. W tegoroczne obchody Narodowego Czytania czynnie włączyli się również harcerze odpowiadający
głównie za promocyjną stronę przedsięwzięcia. Podsumowując, było majestatycznie, podniośle, chwilami wesoło, ale także…
smacznie. Organizatorzy, obok muzyczno-historycznej oprawy, zadbali bowiem także o poczęstunek i to w prawdziwie jesiennym wydaniu.
Wyjątkowa, wymowna proza autorstwa dwudziestowiecznego powieściopisarza, nazywanego „sumieniem polskiej literatury”, stanowiąca podstawę tegorocznej,
siódmej już odsłony ogólnopolskiej akcji
czytelniczej, idealnie wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego jest bowiem książką w doskonały sposób ilustrującą zawiłość polskich losów, ich specyfikę, kontrastowość,
bolesność doświadczeń. To powieść pytań
trudnych, ale wciąż aktualnych, pytań, które niezmiennie, niezależnie od momentu
historycznego, kształtują światopogląd
odbiorcy, przybliżają czytelnika do burzliwych, nierzadko bolesnych doświadczeń
sprzed wieku, rozbudzają refleksję o wymarzonych „szklanych domach”, o wciąż
aktualnej potrzebie budowania Polski
wolnej, bezpiecznej, opartej na poczuciu
wspólnoty.

fot. Łukasz Labza

KRYSTYNA GIERSZEWSKA

„O jeściu na Kociewiu”
IX Sympozjum Kulinarne
Kolejne, IX Sympozjum Kulinarne „O jeściu
na Kociewiu” za nami. Tym razem, 6 października
2018 roku, zaprosiliśmy na biesiadną ucztę z burakiem ćwikłowym w roli głównej, połączoną z warsztatami, konkursem rodzinnym „Buraczany ludzik”
i konkursem kulinarnym z nagrodami.
W ramach sympozjum zebrani goście wysłuchali m.in. referatu popularnonaukowego „Ładna
jak runkielpupa”, który wygłosiła nasza stała prelegentka prof. Maria Pająkowska-Kensik, opowiadając o burakach w kulturze ludowej Kociewia.
W trakcie wydarzenia „częstowaliśmy” naszych
gości nową książeczką kucharską mojego autorstwa
pt. „Buraczkowe potrawy na kociewskim stole”. Nie
zabrakło również części artystycznej, którą zapewnili Miłosz Ptaszkowski i KGW Brzuśce.
Jako że głównym bohaterem tegorocznego
„Jeścia” były buraki, stoły, które czekały na gości,
zostały zastawione takimi daniami jak: barszcz kociewski, zapiekanki buraczano-ziemniaczano-ziołe,
kanapeczki z pastą buraczaną, deser buraczano-jaglano-jabłkowy, sok z buraków i jabłek, ciasto miodowe i muffinki z burakiem.

Ostatnim punktem programu był wykład z pokazem kulinarnym „Coś dla ciała, coś dla ducha”, który

ZZPrzygotowujący dania uczniowie ZSE w Tczewie
(fot. Marika Wohlert)

ZZGoście i uczestnicy sympozjum w oczekiwaniu na kociewskie jeście (fot. Marika Wohlert)
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„O jeściu na Kociewiu”

ZZZespół KGW Brzuśce (fot. Marika Wohlert)

ZZOd lewej: Miłosz Ptaszkowski podczas recytacji
„tematycznego” wiersza „Kaczka Dziwaczka”
Jana Brzechwy; zwycięzcy konkursu kulinarnego
„Przetwory z buraka ćwikłowego”
(fot. Marika Wohlert)

ZZDr Józef Sadkiewicz z Instytutu Sadkiewicza, organizator licznych profesjonalnych szkoleń kulinarnych
(fot. Marika Wohlert)

przeprowadził dr Józef Sadkiewicz w asyście młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
Podczas sympozjum swoje stoiska wystawili:
Pracownia Haftu i Szydełkowania, Sztukmistrzynie i Pan Mariusz Śledź. Organizatorem sympozjum
było Kociewskie Forum Kobiet, partnerami wydarzenia: Gmina Subkowy, Dom Kultury Subkowy,
Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie, Powiat
Tczewski, Zespół Szkół Ekonomicznych z Tczewa.
Projekt współfinansował Powiat Tczewski.
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JAN KULAS

Zaduszki 2018

T

czewskie Zaduszki mają już 15-letnią tradycję
i oryginalną formę. Od kilkunastu lat upamiętniają i popularyzują biografie i dorobek wybitnych tczewian. W tym roku promowały Stefana
Cejrowskiego (1924–2010), znakomitego artystę i lekarza z powołania. W najbliższych latach podczas
zaduszkowego wieczoru zostaną upamiętnieni Kazimierz Badziąg i Leon Borzyszkowski, Leon Galiński
z rodziną oraz Anna Andrzejewska z rodziną. W te
wieczory wspomnień nie do przecenienia są świadectwa żyjących przyjaciół i rodzin, świadków życia
i działalności „bohaterów” Zaduszek.
Inicjatywa tczewskich Zaduszek wiąże się z aktywnością Antoniny Witosińskiej, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (TMZT) w latach 2003–2007. Pierwsze, w 2003 roku, poświęcono
zasłużonym dla TMZT i miasta Tczewa działaczom:
Józefowi Dylkiewiczowi, Jadwidze i Władysławowi Jędruchom, Romanowi Klimowi i Zygmuntowi

Kułakowskiemu. W kolejnych latach wspominano
Józefa Dylkiewicza i Zygmunta Kułakowskiego. Za
prezesury Eleonory Lewandowskiej na Zaduszkach
przybliżono sylwetki Franciszka Fabicha, Romana
Landowskiego i Mieczysława Izydorka. W 2010 roku,
w 40-lecie powstania TMZT, poświęcono je wszystkim zmarłym animatorom Towarzystwa. W następnych latach wspominano Mieczysława Polewicza,
Janusza Kortasa, Antoniego Tomczyka, Alfonsa Guzińskiego i Urszulę Giełdon.
8 listopada 2018 roku, w Fabryce Sztuk Zaduszki poświęcono pamięci Stefana Cejrowskiego (1924–
2010). W imieniu obecnego prezesa TMZT Jarosława
Bartoszewskiego zebranych gości powitała i słowo
wstępne wygłosiła wiceprezes Sylwia Kamień. Nawiązując do muzycznego wymiaru Zaduszek, umiejętnie przywołała fragment wiersza Johanna Wolfganga
Goethe: „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam
dobre serca mają”. Właściwości terapeutyczne muzy-

ZZStefan Cejrowski (drugi z prawej) – lekarz i śpiewak operowy (fot. Stanisław Zaczyński, zb. MBP w Tczewie)
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zaduszki 2018
medyczne. Ponad trzydzieści lat realizował się jako
otolaryngolog. Był lubiany
i szanowany. W 1984 roku
przeszedł na emeryturę.
Lekarzem się jest, artystą się bywa – te słowa
dobrze oddają jego sposób
życia. Śpiew i medycyna
były jego życiowymi pasjami. Jako artysta zadebiutował w 1950 roku w Studiu
Operowym w Gdańsku. Następnie ponad trzydzieści
lat występował w Operze
Bałtyckiej. Pisano o nim
jako „znakomitym soliście”.
Występował też w teatrach
operowych Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Bytomia,
ZZRuggiero Leoncavallo, Pajace, 1958, drugi od lewej: Stefan Cejrowski jako Canio
Poznania i Bydgoszczy, jak
(zb. Opery Bałtyckiej)
też kilka razy za granicą.
Podczas kariery scenicznej dał blisko dwa tysiące
ki dobrze wiążą się z zawodem Stefana Cejrowskiego
– lekarza-otolaryngologa, współpracownika legen- recitali i koncertów, zaśpiewał czterdzieści partii
darnej lekarki gdańskich stoczniowców, potem wice- operowych, w tym trzydzieści ról głównych. Nie
przypadkiem też był wzorem do naśladowania dla
marszałek Sejmu RP – Olgi Krzyżanowskiej. Leczył
gdańszczan, a równocześnie wiele lat śpiewał w Ope- Ryszarda Karczykowskiego, okresowo czwartego terze Bałtyckiej. O jego dokonaniach najlepiej świad- nora świata.
Stefan Cejrowski wiódł godne, dostatnie, szczęczą wysokie odznaczenia państwowe, tj. Złoty Krzyż
śliwe
i długie życie. W 2006 roku w Tczewskim CenZasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Poltrum Kultury, z inicjatywy dyrektor Wiesławy Quelski. Wśród wyróżnień regionalnych warto wymienić
li, odbył się jego benefis. Zmarł cztery lata później,
Medal Księcia Mściwoja II.
Syntetyczny obraz życia i twórczości Stefa- 29 maja 2010 roku w Gdańsku. Trafnie o nim mana Cejrowskiego zaprezentował niżej podpisany. wiano, że „był zakochany w Tczewie”. Na zakończenie warto zapamiętać jego artystyczne wskazanie:
Mieli o nich opowiedzieć również przedstawiciele
rodziny Cejrowskich, synowie Adam i Wojciech oraz „Muzyka uszlachetnia człowieka i wzbogaca jego
bratanek Piotr (syn Czesława i Ireny Cejrowskich), życie wewnętrzne”.
Zaduszki to szczególny czas, który przypomiczłonek chóru męskiego „Echo” w Tczewie, jednak
nie dotarli na Zaduszki. Następnie rozmowy konty- na nam o mądrym aforyzmie: „Pamiętajmy o tych,
co odeszli, inaczej naprawdę będą martwi”. Warto
nuowano przy kawie i dodatkach.
Wracając do biografii Stefana Cejrowskiego, war- w tym kontekście wspomnieć o inicjatywach TMZT,
które służyły upamiętnianiu wybitnych tczewian.
to zauważyć, że jest on klasycznym reprezentantem
W 2008 roku ukazała się publikacja Czesława Glintczewskiej i zarazem kolejarskiej rodziny. Urodził
kowskiego pt. „Przywróćmy pamięć…” W tej cennej
się 11 marca 1924 roku w Tczewie. Rodzice Bernard
i Franciszka z d. Kajut pochodzili z Kociewia. W Tcze- książce przywołano historię tczewskich cmentarzy
i pamięć spoczywających tam (dziesiątek) zasłużowie Stefan spędził blisko ćwierć wieku. Tu skończył
nych tczewian. W kooperacji ze Zrzeszeniem Kaszkołę powszechną oraz dwie klasy Państwowego
szubsko-Pomorskiego Oddział Kociewski w TczeMęskiego Gimnazjum Humanistycznego. Rodzina
wie zaprezentowano takie indywidualności jak:
Cejrowskich szczęśliwie przeżyła wojnę i okupację
w Tczewie. Po wojnie Stefan krótko pracował jako na- prof. Edwin Rozenkranz i ostatni przedwojenny buruczyciel. W 1947 roku zdał maturę, m.in. wraz z Janu- mistrz Tczewa Wiktor Jagalski. Z kolei we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Tczewie
szem Pasierbem i Magdaleną Abakanowicz.
W latach 1947–1952 realizował swoje marze- TMZT wsparło inicjatywę upamiętnienia rodziny
nia, – odbył studia na Wydziale Lekarskim Akade- Swianiewiczów (żony Olimpii i dzieci prof. Stanisława Swianiewicza – świadka zbrodni katyńskiej).
mii Medycznej w Gdańsku. Zrobił trzy specjalizacje
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CZESŁAW GLINKOWSKI

Były koszary, Będzie Nowe Centrum

P

o sześćdziesięciu latach stacjonowania w Tczewie 16. Tczewski Batalion Saperów, decyzją MON,
w marcu 2011 r. został przeniesiony do Niska
i podporządkowany Dowódcy 21. Brygady Strzelców. 30 grudnia 2011 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazała władzom miejskim nieruchomość

zabudowaną (koszary i zaplecze) przy ul. Wojska
Polskiego 20. Tym samym miasto pozyskało bardzo
atrakcyjną działkę o powierzchni 20,2 ha, której
największym atutem jest znakomita lokalizacja.
Teren był przez sześć dekad zagospodarowywany przez saperów i dostosowywany do specyficz-

Rys. 1. Dawny plan zagospodarowania koszar wojskowych
przy Wojska Polskiego 20 w Tczewie

Rys. 2. Obecny plan zagospodarowania koszar wojskowych
przy Wojska Polskiego 20 w Tczewie

Legenda: 1 – budynek koszar; 2 – biuro przepustek; 3 – budynek Wojskowej Administracji Koszar; 4 – izba chorych; 5 – budynek biurowy; 6 – klub żołnierski; 7 – wartownia; 8 – kuchnia;
9 – magazyny; 10 – warsztaty; 11 – stacja benzynowa CPN;
12 – garaże; 13 – parkowa stacja obsługi; 14 – kantyna

Legenda: 1 – teren zabudowy usługowej; 2 – teren zabudowy
usługowej i mieszkaniowej; 3 – teren zabudowy usługowej
i przemysłowej; 4 – teren zabudowy usługowej i garaży;
5 – tereny zielone; 6 – zbiornik wodny; 7 – teren placu publicznego; P – pomnik
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Były koszary, Będzie Nowe Centrum
nych celów wojskowych. Jego zagospodarowanie
przed przejęciem przez władze miejskie przedstawia rysunek 1.
Władze miejskie ogłosiły konkurs na zagospodarowanie terenu. 30 stycznia 2015 r. sąd konkursowy,
złożony z przedstawicieli Ratusza i ekspertów z Politechniki Gdańskiej, postanowił ulokować na terenie
byłych koszar Nowe Centrum Tczewa (NCT), według
projektu Biura Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA dr. inż. arch. Michała Stangela. 27 sierpnia
2015 r. Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego 20. Planowane przez
władze miejskie zagospodarowanie powojskowego
terenu przedstawia rysunek 2. Urząd Miejski reklamuje NCT „jako zrównoważony, wielofunkcyjny
zespół urbanistyczny, integrujący podstawowe sfery
życia w zakresie usług, pracy, obsługi i wypoczynku”. Planowana inwestycja ma na celu rewitalizację
terenu i stworzenie nowej dzielnicy przemysłowo-usługowej, również z zabudowa mieszkalną.
NCT podzielono na teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Funkcje usługowe podzielono na: usługi centrotwórcze (np. usługi
administracji i zarządzania, biurowe, oświaty, zdrowia, handlu, gastronomii, kultury, sportu); po drugie – funkcje usługowo-przemysłowe (nieuciążliwe
funkcje przemysłowe, np. parki technologiczne,
centra laboratoryjne i wdrożeniowe); po trzecie –
funkcje usługowo-mieszkaniowe.
W drugiej połowie 2017 r. przeprowadzono wyburzanie budynków dawnych koszar.
Do zadań własnych władz miejskich należy
także przygotowanie strony planistycznej, dróg
wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
oraz oświetlenia ulic. Miasto przystąpiło również

do poszukiwania partnerów do realizacji projektu.
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zabudowy mieszkaniowej.
Pierwszy dźwig na terenie byłych koszar postawiła firma rodzinna Gamma, powstała w 2002 r. Jest
ona dynamicznie rozwijającym się inwestorem na
rynku nieruchomości, a głównym profilem działalności jest budownictwo obiektów mieszkalnych. Jest
to działalność obejmująca całość procesu deweloperskiego, zaczynając od pozyskania gruntu, aż do
przekazania klientom gotowych mieszkań.
Inwestycja, która docelowo obejmować będzie
zespół czterokondygnacyjnych budynków zlokalizowanych na terenie b. koszar stworzy zamknięte
i strzeżone osiedle. Cała inwestycja obejmuje dwieście mieszkań w czterech budynkach trzy- i czteroklatkowych na czterech kondygnacjach naziemnych. Osiedle będzie monitorowane z ograniczonym
dostępem osób trzecich, a każdy budynek będzie
posiadał halę garażową w kondygnacji podziemnej
oraz miejsca postojowe na zewnątrz.
Pierwszy etap inwestycji to budynek składający
się z czterech kondygnacji nadziemnych, w których
zaprojektowano 36 lokali mieszkalnych i jednej kondygnacji podziemnej na komórki lokatorskie oraz
halę garażową z 26 miejscami postojowymi. Oferta
mieszkań została zaprojektowana w taki sposób, aby
spełniała indywidualne potrzeby przyszłych klientów. Znajdą się tu idealne na start dwupokojowe
mieszkania z balkonem o powierzchni 36 m2, a także
trzypokojowe z oddzielną kuchnią i balkonem o powierzchni 69 m2.
Obecnie teren czeka na inwestorów, którzy zechcą zostawić swój kapitał na Pomorzu. Oferta jest
skierowana nawet do biznesmenów z rynku amerykańskiego.

ZZNowe Centrum Tczewa (fot. mat. prasowe UM)
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MONIKA JABŁOŃSKA

Wszystko jest fantastyką
Spotkanie z Andrzejem Ziemiańskim

N

ie od dziś wiadomo, że zainicjowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, projekt
„Czytelniczy Ekspres”, zarówno dla sympatyków
tczewskiej książnicy, jak i dla miłośników zróżnicowanej gatunkowo literatury stanowi gwarancję niezapomnianych wrażeń, sprawia, że czytelnik choć
na moment ma okazję oderwać się od codzienności
i wyruszyć w zapierającą dech w piersiach podróż
w czasie i przestrzeni, podróż, której granice wytyczyć może jedynie wyobraźnia. Tak było podczas
ubiegłorocznej edycji, tak jest również obecnie.

42

Tym razem, zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy,
we wtorek 11 września 2018 roku, biblioteczny
skład, wyruszający ze stacji MBP-TCZEW, dotarł do
kolejnego punktu docelowego. Przystanek „Science
fiction” okazał się nie lada gratką dla miłośników
dynamicznych opowieści, dopracowanych w każdym szczególe. W tajniki tworzenia historii osadzonych w alternatywnej rzeczywistości wprowadził
zebranych Andrzej Ziemiański, autor popularnego
cyklu powieściowego „Achaja”, twórca-prowokator „cierpiący na przymus tworzenia”, literat, który
„widzi i myśli obrazami”, wnikliwy obserwator rzeczywistości, który „podgląda, słucha i rozmawia wyłącznie
dla przyjemności”.
Wspólnie z jednym z czołowych
przedstawicieli gatunku science fiction
choć na moment mogliśmy przenieść
się do świata intryg, wojen i czarów.
Królestwo Troy, Martwe Kontynenty,
Cesarstwo Luan, Kopalnia Śmierci…
Gatunkowy miszmasz, epickie opowieści, realistyczne dialogi, rozmach i nieprawdopodobne tempo rozgrywających
się wydarzeń… To zaledwie kropla
w morzu tego, co w swym literackim
dorobku ma do zaoferowania Andrzej
Ziemiański – autor, który profesjonalnie operuje słowem, oddając to, co nierealne w sposób jak najbardziej realny,
bliski zapiskom autentycznego obserwatora. Andrzej Ziemiański spotkał
się z Czytelnikami Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie, promując swoją
najnowszą powieść „Virion 2. Obława”,
stanowiącą kontynuację losów tytułowego bohatera cyklu, natchnionego
szermierza Cesarstwa, obdarzonego
słuchem absolutnym młodzieńca, którego mimowolnym udziałem stały się
walka, stosy trupów oraz widmo wielkiego pościgu.
Prowadzący spotkanie, Prezydent
Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, pytał zaproszonego gościa między innymi
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wszystko jest fantastyką

ZZAndrzej Ziemiański – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt oraz prowadzący spotkanie
prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki (fot. Jacek Cherek)

o pierwowzory literackich postaci, preferowany styl
pisarski, rolę, jaką w antycznym świecie powieściowym odgrywają współczesne wynalazki, jak również o wyjątkową, jak na mężczyznę, umiejętność
kreowania postaci kobiecych.
Andrzej Ziemiański już na wstępie zaznaczył, że
popularne określenie „pisarz” nie do końca oddaje
jego faktyczny stosunek do samego procesu tworzenia fabuł, jest w pewnym sensie sprzeczne z literacką dowolnością, którą tak bardzo ceni i której zasad
stara się bezwzględnie przestrzegać. Jak się okazuje, autor lubi być nazywany „opowiadaczem historii
fantastycznych”, kronikarzem, notującym przebieg
rozgrywających się wydarzeń, gawędziarzem, który świadomie rezygnuje z bycia siłą sprawczą, pozwalając bohaterom na podejmowanie decyzji, nie
zawsze zgodnych z intencjami piszącego. Owa niezależność, fabularna swoboda sprawiają, że twórcy
trudno jest przewidzieć nie tylko kierunek rozwoju
akcji, ale również ostateczną liczbę tomów, które
wejdą w skład danego cyklu. Przedstawiciel gatunku science fiction stwierdził także, że jest typem
autora nieuporządkowanego, pełnego sprzeczności,
nie zawsze potrafiącego zmusić się do systematycznej pracy, niezdyscyplinowanego mimo skłaniania
się ku literaturze „zdyscyplinowanej wyobraźni”.
Wyjaśnił zgromadzonym, że jako twórcy, ale
też przede wszystkim jako człowiekowi, zdecydowanie bliżej jest mu do kobiecej wrażliwości aniżeli do męskiej stanowczości, stąd bierze się między innymi łatwość oraz wnikliwość z jaką kreuje

sylwetki bohaterek powieściowych: kobiet silnych,
niezależnych, zdecydowanych, wytrwale dążących
do celu, a jednocześnie uczuciowych, pełnych emocji i empatii.
Zaproszony gość, z właściwą sobie swobodą
oraz poczuciem humoru, opowiadał o sztucznych
podziałach wydawniczych: o ośmiu tomach, które
nie są w rzeczywistości ośmioma tomami, o trudnościach ze sklasyfikowaniem współczesnej literatury,
o swoim zamiłowaniu do militariów, uprawnieniu do
posiadania broni, jak również o… granicach obrony
koniecznej. Uczestnicy spotkania dowiedzieć się mogli między innymi, w jakim stopniu autor wykorzystuje dostępne motywy, tworząc na ich bazie własne
historie, jaka cząstka „opowiadacza” zawarta jest
w zaprezentowanych postaciach oraz wydarzeniach,
a także czy cykl powieściowy „Achaja” faktycznie
przypomina typowy podręcznik taktyki wojskowej.
Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziła
opowieść o absolwentce wrocławskiej szkoły oficerskiej, stanowiącej pierwowzór Achai, jak również
o pewnej prostytutce zwanej „Zabaweczką”, której
wrodzony optymizm oraz umiejętność stawiania
czoła życiowym zawirowaniom stały się punktem
wyjścia do stworzenia postaci Toy Wars.
Podsumowując, było „fantastycznie”, momentami bardzo życiowo, ale też… militarnie. Dziękujemy za udział w spotkaniu i jednocześnie zachęcamy
wszystkich miłośników twórczości Andrzeja Ziemiańskiego i nie tylko do zapoznania się ze zbiorami
tczewskiej książnicy.
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ZOFIA DANIEL

JEŚLI ZALECZĘ CHOĆ JEDNO SERCE…

K

iedy pierwszy raz nieśmiało przekroczyłam próg
gabinetu Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, by porozmawiać o możliwości wydania mojego debiutanckiego tomiku wierszy
– nie przypuszczałam, że zostanę szefową Koła Literatów w Tczewie im. Romana Landowskiego.
Owszem, wcześniej dręczyła mnie myśl, że
w tak dużym mieście nie funkcjonuje grupa ludzi
piszących i kochających literaturę – przecież Tczew
słynie z wypożyczania dużej liczby książek przez
mieszkańców oraz jest ogromne zainteresowanie
wymienialnią książek. Skoro tak, to z pewnością są
ukryte talenty, które piszą do przysłowiowej szuflady. Jednak od myśli i marzeń do realizacji droga potrafi być odległa… Moją inspiracją do wielu poczynań jest wiersz Emily Dickinson:
Jeśli zaleczę choć jedno serce,
Nie będę żyła na próżno.
Jeśli choć jednej pomogę rozterce,

Jednej ranie ulgą posłużę,
Jeżeli jednego małego ptaka
Z powrotem do gniazda włożę
Nie będę żyła na próżno.

Pragnęłam więc zrobić coś dobrego dla innych,
jak również otoczyć się osobami o podobnych zainteresowaniach. Zdawałam sobie sprawę, że sama
raczkująca jak dziecko nie mam pojęcia, jak się za
to zabrać, więc „wierciłam dziurę w brzuchu” dyrektorowi Krzysztofowi Kordzie.
Nadszedł ten ekscytujący moment – ustaliliśmy
wspólnie datę pierwszego spotkania na 16 stycznia
2018 r. w salce na I piętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie – tam otrzymaliśmy miejsce do
naszych spotkań.
Oczekiwałam tego momentu z bijącym sercem
– czy przyjdzie, chociaż jedna osoba? A może to był
zły pomysł? Takie i podobne myśli kłębiły się wówczas w mojej głowie…

ZZNa spotkania poetów przychodzi już blisko dwadzieścia osób (fot. Jacek Cherek)
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JEŚLI ZALECZĘ CHOĆ JEDNO SERCE…

ZZCzłonkowie Koła podczas spotkania (fot. Jacek Cherek)

Na pierwsze spotkanie przybyło siedem osób
(w tym trzech pracowników biblioteki): dr Krzysztof Korda, Katarzyna Jędraszka, Monika Jabłońska,
Tomasz Hildebrandt, Jan Kulas, Mieczysław Piotrzkowski i Zofia Daniel.
Trzeba przyznać, że jak na początek to wypadło
obiecująco. Każdy miał jakieś propozycje i pomysły
na dalsze funkcjonowanie Koła, m.in.: • spotkania
cyklicznie raz w miesiącu w trzeci wtorek, zawsze
o godz.17 • wprowadzenie spotkań tematycznych –
każdy uczestnik pisze utwór na zadany temat (może
brzmi jak zadanie domowe, ale motywuje do pisania)
• zapraszanie na wybrane spotkanie gościa specjalnego • możliwość drukowania utworów w „Kociewskim
magazynie Regionalnym” • w dalszej perspektywie
wydanie almanachu z utworami członków Koła.
Wszystkimi możliwymi drogami (Facebook,
znajomi itp.) zostały rozesłane wici, by dotrzeć do
jak największej liczby osób chętnych do spędzenia
czasu w nowo utworzonych szeregach. Na efekty nie
trzeba było długo czekać – już na kolejnym, lutowym
spotkaniu dołączyło do nas siedem osób i prawie co
miesiąc nowa artystyczna dusza wpisywała się do
powstałego już grona. W października br. grupa literacka liczyła już osiemnaście osób.
Właśnie w lutym ustanowiono ostateczną nazwę:
Koła Literatów im. Romana Landowskiego. Wybraliśmy na patrona pisarza, publicystę, regionalistę, który tak wiele zrobił dla naszej małej ojczyzny.
Spotkania odbywają się w miłej i pełnej ciepła
atmosferze, przy domowym cieście i bez nacisku na
prezentowanie swojej twórczości – jeśli ktoś nie czuje się jeszcze gotowy na pokazanie swoich utworów,
to sam decyduje, kiedy dojrzeje do tej chwili.

Każde spotkanie uwiecznia nam p. Jacek Cherek, dzięki temu możliwe jest prowadzenie kroniki
Koła Literackiego.
Przez te kilka miesięcy (z przerwą wakacyjną)
gośćmi specjalnymi było już kilka ważnych osób,
które wniosły wiele nowych treści i emocji:
• 20 marca – Maria Banna – szefowa Uniwersytetu III wieku w Tczewie zaproponowała współpracę polegającą na wspólnych występach. Tego dnia
Koło otrzymało rubrykę „Kącik Literacki” w miesięczniku „Kurier Tczewski”, w którym drukowane
są utwory kolejnych osób.
• 17 kwietnia – Janusz Landowski – syn patrona
Koła, który przedstawił zebranym książkę z 2017 r.
„Roman Landowski POEZJE 462 utwory zebrane”
i zaciekawił opowieścią o twórczości ojca, oraz jak
go postrzegał będąc dzieckiem.
• 19 czerwca – Ryszard Pokropiński – poeta ze
Złocieńca, opowiadał zebranym o dzieciństwie spędzonym na Kurpiach Zielonych, silnie wiążących
go uczuciowo z ziemią kurpiowską i ludźmi, którzy
wpisali się w jego życiorys. Prezentował swoje wiersze z tomiku „Mój dom rodzinny Kurpie Zielone”
wydanego w grudniu 2017 r.
• 18 września – Krystyna Łatasiewicz – córka
Józefa Dylkiewicza, znanego tczewskiego literata,
nauczyciela i społecznika, przybliżyła życiorys ojca
obdarzonego talentem pisarskim – wiersze, sztuki teatralne, kilka hymnów tczewskich szkół, oraz
utwory okolicznościowe wykonywane np. przez
Chór „Echo”, czy zespól „Fisolki” i inne.
Wszystkich zainteresowanych, miłośników literatury, poetów piszących dotychczas „do szuflady”
zapraszamy na spotkania w MBP w Tczewie.
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Hanna Jama
OJCZYZNA
Niepodległa i wolna Polska,
historia w słowach zapisana.
Flaga nasza, biało-czerwona,
jak krew za nią przelana.

Ludwik Kiedrowski
SPOTKAŁEM OJCZYZNĘ

Granice otwarte mamy.
Różna otacza nas mowa.
Często nie w swojej ojczyźnie,
budujesz swój świat od nowa.

Spotkałem dzisiaj na ulicy moją Ojczyznę
była zatroskana, widziałem smutek w jej oczach
Rysy jej szarej twarzy zatarły swą wyrazistość
jej odzienie także niby zgodne z modą a zmięte

Ważne by słowo ojczyzna,
flaga, polskie granice,
miały dla ciebie znaczenie,
jak dla tych co oddali życie.

Co Tobie? Zapytałem
Spojrzała błagalnie
ze łzami w oczach
Odwróciłem głowę
bojąc się jej wyrazu twarzy.

Wracaj do domu rodzinnego,
gdzie bliskie ci wioski i miasta.
Do Polski, twojej ojczyzny,
boś przecież w niej dorastał.
Przekazuj polskie tradycje,
wiarę i hymnu słowa,
niech znają historię legionistów,
bo w słowach tych Polska się chowa.

46

Dlaczego tak?
Pytanie moje zawisło
w łkających ustach
bałem się odpowiedzi
a jednak czekałem
Naraz……
jej słowa zabrzmiały boleśnie
Proszę Was wszystkich
Rodacy moi współcześni
pozwólcie mi żyć
pozwólcie mi żyć
następne 100 lat.
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KRZYSZTOF KORDA

historia górek

H

wspominają budowę pierwszych domów na Górkach,
istorię Tczewa opisaną oczyma świadka, losami
ludzi, miejsc i wydarzeń okresu międzywojen- trudności mieszkaniowe i inne problemy mieszkańnego zawdzięczamy twórczości Anny Łajming, ców Tczewa w drugiej połowie XX wieku, od lat
z d. Żmuda-Trzebiatowskiej, jej niezapomnianej
pięćdziesiątych począwszy. Omawiają warunki bytoksiążce „Mój dom”. Ta mieszkająca w Tczewie
we mieszkańców, trudności dzisiaj nam obce, związnana polska i kaszubska pisarka w sposób pla- zane np. z brakiem wody, łazienki czy kanalizacji.
styczny, niekiedy pełen szczegółów, opowiedziała
Ostatnia część monografii Górek poświęcona
także dzieje ówczesnych Górek. Do tych wspomnień
jest historii parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. AuAnny Łajming nawiązują autorzy najnowszej publi- torzy opracowali biogram proboszcza, budowniczekacji o osiedlu Witosa w Tczewie, popularnie zwa- go kościoła – ks. Jana Buka. Wspominają historię
nego Górkami, by przedstawić czytelnikowi dalsze
budowy kościoła, słynne pikniki parafialne łącząlosy osiedla, od II wojny po czasy współczesne.
ce wszystkich mieszkańców parafii i ściągające na
Ze starannością historyka swoją opowieść
Górki mieszkańców całego Tczewa. Przypominają
zaczynają jednak od dziejów najdawniejszych – kalendarium budowy kościoła, różne inicjatywy paod pierwszej wzmianki o tych terenach związa- rafialne, np. pielgrzymki.
nej z lokacją, założeniem miasta Tczewa, a więc
Należy docenić rzetelną pracę autorów w pow 1260 roku. Później przedstawiają pierwszych wła- szukiwaniu i gromadzeniu materiału, także zdjęścicieli tego terenu – rodzinę Fockingów – założycie- ciowego, której poświęcili kilka lat. W tym celu odli w 1828 roku majątku Georgenthal. Pochodząca od
wiedzali archiwa w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu
nich niemieckojęzyczna nazwa osiedla nawiązuje do
i Warszawie. Zapoznali się z obszerną literaturą, by
imienia jednego z właścicieli – Georga Fockinga i do
czasem trafić jedynie na epizodyczne informacje
topografii terenu, jego pofałdowania. Georgenthal
o Górkach, także w literaturze niemieckiej. Dokonato tyle co „Dolina Jerzego”. Teren majątku, prak- li tłumaczeń tekstów o Górkach z języka niemieckietycznie od początku do II wojny
go. Korzystali z dawnej prasy
światowej, rozpościerał się popolskiej i niemieckiej.
między Czarlinem, Śliwinami,
Osobiście doskonale paPiotrowem, i co ciekawe, sięgał
miętam, z jakim poświęceniem
aż do wieży ciśnień, czyli do dziposzukiwali potomków Fockinsiejszego centrum miasta.
gów, Ennsów czy Łubieńskich.
Rodzina Fockingów zarząTrud się opłacił, bo w książce
dzała „Górkami” do roku 1897
zamieścili wiele informacji
i pozostawiła po sobie wiele
o nich, a nawet zdjęcia. Osoblidokonań. Po niej – jak wskazuwością tej publikacji są zdjęją autorzy – zarząd przejęła rocia pozyskane od mieszkańców
dzina Enns. Ennsowie posiadali
osiedla i różne mapy.
majątki także Czatkowy i CzyNiewątpliwie największą
żykowo. Mieszkali w pobliżu
wartością tej książki, poza jej
Tczewa od 1830 roku. Kolejnym
rzetelnością, jest to, że wywłaścicielem terenu był Erich
szła spod pióra autochtonów,
Preuss, od 1920 do 1922 roku.
mieszkańców Górek. Czytając
Majątek przeszedł następnie
ją, czuje się w pełni, że autorzy
w ręce hrabiego Stefana Łubieńwywodzą się z tego osiedla. Ich
skiego, a po nim stał się własnoemocje i znajomość terenu oraz
ZZPiotr i Tomasz Kajzer, Historia tczew
ścią Zenona Łubieńskiego.
dociekliwość są doskonale wiskich „Górek”. Zarys dziejów ma
Tomasz i Piotr Kajzer
doczne na wszystkich kartach
jątku i osiedla Górki oraz parafii
w „Historii tczewskich «Górek»”
pw. św. Franciszka z Asyżu, Tczew 2018 tej publikacji.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

O Raszejach z Kociewia

C

zapka na gwoździu to książka, której autorem
co oznaczało zakończenie tego dnia pracy w gospojest Stefan [Paweł] Raszeja (1945–2009). W pod- darstwie. W Zelgoszczy na gospodarstwie został
tytule dodano Rozważania kociewskie. O Rasze- młodszy brat protoplasty rodu – Maciej (1781–1858).
jach mieszkających na skraju Borów Tucholskich. I tak, przeplatając opowieści o życiu rodu Raszejów
Autor książki nie doczekał jej wydania, pracę nad nią
informacjami z historii wsi Wielki Bukowiec oraz
przerwała jego nagła śmierć. Książkę do druku przy- wydarzeniami na Kociewiu w latach okupacji hitlegotowała Irena Bartnik, jego siostra. W pierwszym
rowskiej, autor przechodzi do linii wielkopolskiej
rozdziale, pt. „Ocalić od zapomnienia” autor pisze: Raszejów. Przedstawia także tragiczny bilans rodzi„Życie rodzin dawnych Raszejów staram się ukazać
ny z lat wojny, członków rodziny w niej walczących.
na tle czasów i terenów, z którymi ich byt się wiązał. Przedstawia też Raszeję odznaczonego medalem
Jest to więc historia rodu Raszeja wywodzącego się „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” oraz Raszez Zelgoszczy, przedstawiona na tle historii miejsco- jów prawników, naukowców, profesorów, a wśród
wości, z którymi ten ród jest związany”. Zgodnie zaś
nich prof. dr hab. Stefana Raszeję, doctor honoris
z przyjętą koncepcją książki autor przedstawia naj- causa AM w Bydgoszczy i AM w Gdańsku.
pierw informacje o Borach Tucholskich, na których
Całość wieńczy kolekcja fotografii rodzinnych,
terenie leży Zelgoszcz, a także związany z Rasze- informacje z rodzinnych zjazdów, dokumenty rojami Wielki Bukowiec oraz parafia Czarnylas. Życie
dzinne i wybór tablic genealogicznych rodu RaszeRaszejów nieodłącznie wiąże się z Kociewiem, więc
jów. Na końcu można znaleźć kilka pozostawionych
w następnym rozdziale autor przedstawia w zary- przez autora kart zatytułowanych „Liban”, a wśród
sie historię Kociewia do
nich jedną z wykazem pirozbiorów Polski, historię
sowni i odmiany rodowego
Zelgoszczy – gniazda rodu,
nazwiska oraz nazwy mieja także Kociewie i Pomorze
scowości Raszeia i Raszew czasie zaborów.
ja w Libanie. O związaPo obszernym wstęnej z Libanem legendzie
pie
przedstawia
pierwkrążącej wśród potomszego z Raszejów – Jana
ków Ignacego z Chełmna
(1779–1855),
urodzonego
(najmłodszego brata Jana,
w Zelgoszczy, ale osiadłego
który to wieszał tytułową
w Wielkim Bukowcu oraz
czapkę na gwoździu) autor
rodziny jego syna Ignacego
pisze na wstępie. Ponoć
(1812–1903). Następnie auRaszejowie mieli przybyć
tor omawia historię rodziny
z Bliskiego Wschodu do
kolejnego Jana (1847–1917),
Polski, razem z braćmi zasyna Ignacego, który to Jan
konnymi.
w prostej linii jest przodLista materiałów wykiem
autora
(pradziadkorzystanych w książce,
kiem). Tu przychodzi czas
wykaz listów, wywiadów
na przedstawienie życia na
i wspomnień oraz zestawsi w tych latach i wyjawienie archiwów, bibliotek
śnienie tytułu książki Czapi parafii, w których autor
ka na gwoździu. To tenże
przeprowadził
kwerenZZStefan (Paweł) Raszeja, Czapka na gwoździu.
Jan, wchodząc wieczorem
dy, obrazuje ogrom pracy,
Rozważania kociewskie. O Raszejach mieszkają
do kuchni, zdejmował czapjaką wykonano podczas
cych na skraju Borów Tucholskich, przygotowała
kę i wieszał ją na gwoździu,
prac nad książką.
do druku i wydała Irena Bartnik, Człuchów 2018
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W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRĄBKI WIELKIE

ZZ

Krzysztof Korda: Droga do Niepodległej (6)
Strajki szkolne na Kociewiu

ZZ

Monika Jabłońska: Co kryje się „za tęczowymi
drzwiami”? Promocja tomiku poetyckiego Zofii
Daniel

ZZ

Stolem Ziemi Kociewskiej – Maria Pająkowska-Kensik

ZZ

Monika Jabłońska: Wirtualnie ciepły zakątek

