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A jednak są powody
żeby się lękać!
W poprzednim numerze na tej samej stronie pytaliśmy, czy przestaniemy się lękać po zakończe
niu wizyty duszpasterskiej Jana Pawła II. Wszystko wskazuje na to, że mimo żarliwych życzeń
papieża o odmianę moralnego oblicza polskiej ziemi, lęk nie ustąpił. Zapewne dlatego, że słów
papieża - Polaka nie słuchali zbyt uważnie ci, którzy odmianie tej winni się poddać. Czy potwier
dzi się obawa: Jan Paweł II odleci do Watykanu, a życie w Jego Ojczyźnie wejdzie w stare tryby
społecznej niesprawiedliwości, powiększającej przestrzenie biedy i frustracji, umacniającej zu
chwałą pewność siebie rządzących.
Już w pierwszych tygodniach po zakończeniu papieskiej pielgrzymki jeszcze głośniej odezwały
się pytania:
Czy wyrodni rodzice, zarówno ci z marginesu jak i „dobrych domów" zaczną się interesować
swoimi latoroślami, i pojmą to, że nie wystarczy spłodzić i urodzić, ale jeszcze wychować?
Czy młodym przybędzie szacunku dla starszych, a także dla własnych rodziców?
Czy bogaci zdobędą się na odruch współczucia wobec tych, których wpędzili w nędzę?
Czy władza przestanie kłamać i wreszcie przypomni sobie, co obiecywała swoim wyborcom?
Czy prawo będzie równe dla wszystkich?
Czy wartości chrześcijańskie nadal pozostaną tylko propagandowym hasłem dla złotoustych
mówców?
Czy pielgrzymka papieża rzeczywiście zmieni Polaków?
Czy...
Podobne pytania można mnożyć w nieskończoność. Większość z nich należy zadać tym na
górze jak też zasiadającym w lokalnych strukturach władzy. Ale jest jedno pytanie uniwersalne,
dotyczące nas wszystkich: Ile usłyszeliśmy, słuchając słów papieża; czy wszystko czy tylko to, co
chcieliśmy usłyszeć?
Pytajmy się o to wzajemnie, również tu, na Kociewiu, by nie poprzestać na tworzeniu dzięk
czynnych hymnów.
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ROMAN SENSKI

List

II

to miasto
prośbą zawisło przy mnie
w nim ptaki z podciętymi
skrzydłami dumy
krwawi w nokturnach
nie wzlatuje - przemyca tematy
z powtórek
czy jest we mnie?
zapatrzone i zagłaskane
chociaż dziś nieobecne
jest odwagą zamrożoną w dźwiękach
i nazwie
a herb jego patrzy
jak mapa odległego kraju

W

iersz pochodzi z almanachu poetyckiego Dożyć w sobie, wydanego z okazji 800-lecia Świecia
przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w 1999 roku, którego promocja odbyła
się 29 maja w ramach Dni Świecia. Publikacja zawiera 55 utworów szesnastu poetów. Najwię
cej z nich zamieszkuje w Świeciu: Karina Dzieweczyńska, Monika Golimowska, Jan Jakubik,
Kazimierz Tomasz Michalski, Krzysztof Spych, Joanna Stosik, Monika Wolak-Dominikowska, Bożena Zyś
i Maria Żurek. Przekazana Czytelnikom książka - pisze we wstępie współautor wyboru, Mirosław Glazik prezentuje wieloletni dorobek literatów Świecia i okolicy, a także tych, którzy się na ziemi świeckiej urodzili,
a obecnie żyją i tworzą w odległych od ukochanego miasta miejscowościach. Tych ostatnich autorów jest
trzech: Mirosław Glazik (Kowal), Roman Landowski (Tczew) i Roman Senski (Inowrocław). Pozostała czwórka
poetów mieszka i tworzy na ziemi świeckiej: Jolanta Czechowska-Treider (Mały Dólsk), Marzena Gzella
(Osie), ks. Franciszek Kamecki (Gruczno) i Dorota Kiedrowska (Gródek), współautorka wyboru. Ale to nie
wszyscy. Bo jakże można poznać wszystkich - wyznaje Dorota Kiedrowska w posłowiu - dotrzeć do nich,
przekonać nieśmiałych, wskrzesić nieobecnych...
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EWA ŻYWIECKA

Sylwetki karykaturzystów
Gazety Gdańskiej
Karykaturzystom,
jak niegdyś trefnisiom nadwornym, pozwala się mówić rzeczy smutne, bo mówią je zabawnie, zaś rzeczy głębokie, bo mówią
je zwinnie, szybko i zrozumiale - pisał przed
wojenny znawca tematu, Jan Topass1
To trafne spostrzeżenie idealnie pasuje do roli, jaką
odgrywali karykaturzyści Gazety Gdańskiej - najdłużej
ukazującego się polskiego dziennika na terenie Wolnego
Miasta i okolic. Odbiorcą ich wizualnego przekazu saty
rycznego była nie tylko gdańska Polonia, lecz także druga
- niemiecka strona tego interesującego pogranicza etnicz
nego, jakim było przed wojną Wolne Miasto Gdańsk.
Wobec polskich czytelników karykatura pełniła funkcję
integrującą w ramach socjologicznej „wspólnoty śmiechu",
a także pomagała odzyskać zmąconą represjami równo
wagę psychiczną2. Wobec Niemców natomiast nabierała
zupełnie innego charakteru, reprezentowała bowiem pol
ski punkt widzenia w sprawie postanowień Traktatu Wer
salskiego dotyczących Gdańska i stosunków polsko-niemieckich. Warto zaznaczyć, że pismo posiadało również
debity zagraniczne, co poszerzało grono odbiorców za
mieszczonej w nim satyry rysunkowej o mieszkańców
Rzeszy, Austrii, Szwajcarii, Czechosłowacji, państw skan
dynawskich i niektórych państw bałtyckich. Inny aspekt
stanowi oddziaływanie owej karykatury w zależności od
poruszanej przez nią problematyki, lecz to już temat na
kolejny artykuł.
Aby w pełni zrozumieć wymowę karykatury politycz
nej Gazety Gdańskiej nie sposób ominąć wizerunku jej
autorów. Szkoda, że braki w materiale źródłowym spowo
dowały, iż niektórzy z nich muszą pozostać anonimowi.
Owe braki wiążą się nie tylko z niekompletnością akt re
dakcyjnych; mylnym tropem okazały się również akta
policyjne, w których zawsze pojawiają się nazwiska
redaktorów odpowiedzialnych3. Nawet jeżeli przyczy
ną konfiskaty danego numeru przez policję Wolnego Mia
sta była karykatura, co zdarzyło się Gazecie Gdańskiej,
jak pamiętamy, kilka razy, to w dokumentach policyjnych
odnotowano jedynie dane dotyczące redaktorów. Dlatego
niezwykle trudno jest przybliżyć sylwetki wszystkich
współpracujących z gazetą karykaturzystów. Tym bardziej,
że oni sami unikali podpisywania się pełnym nazwiskiem,
używając raczej pseudonimów, zaś niektórzy nie podpi
sywali się wcale. Mimo tych trudności postaram się przed

stawić w niniejszym artykule biografię rysowników, któ
rych talent satyryczny i późniejsze osiągnięcia plastycz
ne, czy też zaangażowanie w sprawy społeczno-narodowe nie pozwalają na ich anonimowość.
Satyryczne ilustracje zaczęły pojawiać się na łamach
Gazety Gdańskiej od 1926 roku, czyli dokładnie od mo
mentu, kiedy dziennik przejęło wydawnictwo Drukarnia
Bydgoska T. A. Z bydgoskim wydawnictwem gazeta zwią
zana była do 1929 roku. Był to okres jej świetności w dzie
dzinie karykatury politycznej. Wydawcy, doceniając siłę
rysunków satyrycznych, zapewniali autorom wizualnie
najkorzystniejsze miejsca na szpaltach pisma, jednocze
śnie nieprzypadkowo zapraszając do współpracy najzdol
niejszych rysowników. W czasie bydgoskiej egzystencji
gazety odnotowałam trzech stałych karykaturzystów, oczy
wiście nie licząc obrazków nie podpisanych, które mogą
ukrywać jeszcze innych stałych ilustratorów, aczkolwiek
nie muszą. Wszystkich tych trzech karykaturzystów wy
mienia z imienia i nazwiska „Wybór karykatur Dziennika
Bydgoskiego" wydany w 1929 roku w Bydgoszczy4. Mówi
się tutaj o nich, jako najzdolniejszych satyrykach-rysownikach, chociaż twierdzenie to być może przesadzone, za
wierało sporo prawdy. Obsługujący Dziennik Bydgoski,
a zarazem Gazetę Gdańską trzej wymienieni rysownicy
reprezentowali bowiem niezwykle wysoki poziom arty
styczny oraz wykazywali ogromną satyryczną pomysło
wość. Dokładnie mowa tutaj o Mieczysławie Piotrowskim,
Janie Jędrzejczaku posługującym się pseudonimem - Ego
oraz Pawle Griniowie ukrywającym się pod pseudonimem
- Polo. Niestety, powyższa pozycja nie zawiera żadnej
informacji pozwalającej na bliższe poznanie autorów tak
wychwalanych karykatur.
Szczególnie ostatni z nich, znany czytelnikom Dzien
nika i Gazety, jako Polo - twórca doskonałych ilustracji
satyrycznych, o niezwykle miękkiej, pewnej kresce -jest
postacią całkowicie enigmatyczną. Nie można spotkać
tego nazwiska w żadnym słowniku biograficznym, ani
w żadnych opracowaniach z zakresu historii sztuki, czy
zawężając, historii karykatury. Paweł - Polo - Griniow
szczególnie celował w tematyce propiłsudczykowskiej,
a jego sympatyczne karykatury przedstawiające Józe
fa Piłsudskiego należą do tego rodzaju rysunkowej sa
tyry, która postaci portretowanej przynosi zdecydowa
nie więcej pożytku niż ewentualnej szkody.
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Nieco więcej wiadomości odnaleźć można na temat
Jana Jędrzejczaka, podpisującego się sygnaturą- Ego. Jego
talent rozbłysnął nie tylko na skalę lokalną, ale dostrze
żony został również w Warszawie. Jan Jędrzejczak, jako
młody absolwent seminarium nauczycielskiego w Byd
goszczy, po studiach na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, zaczął rysować dla Cyrulika Warszawskie
go, gdzie zajmował się wyłącznie tematyką polityczną5.
Dla młodego rysownika było to nie lada osiągnięciem, gdyż
Cyrulik Warszawski, który „grał w każdą niedzielę", był
w owym czasie znaczącym czasopismem satyrycznym,
o charakterze jednocześnie elitarnym, adresowanym do
grona literatów, dziennikarzy i artystów. Mottem Cyrulika
były słowa znanego francuskiego komediopisarza Beaumarchais'a: Śmiejmy się! Kto wie czy świat potrwa jeszcze trzy
tygodnie? Jędrzejczak współpracował także z krakowskim
czasopismem Wróble na dachu. W obu pismach nie uży
wał pseudonimu, lecz podpisywał się swoim nazwiskiem6.
Hanna Górska i Eryk Lipiński w swoim indeksie polskich
karykaturzystów podają lata życia interesującego nas ry
sownika - urodził się w 1908 roku, a zmarł w 1931 roku.
Andrzej Zakrzewski pisze, że zmarł przedwcześnie w wie
ku 23 lat. Tak więc, kiedy jego twórczość pojawiła się na
łamach Gazety Gdańskiej miał 18 lat. Pomimo, iż śmierć
zabrała tego karykaturzystę w tak młodym wieku, pozo
stawił on po sobie ciekawy dorobek artystyczny, który nie
wątpliwie mógł wróżyć mu powodzenie i długą karierę,
co podkreślają historycy sztuki. Karykatury Jana Jędrzej
czaka publikowane na łamach Gazety Gdańskiej dowo
dzą niezwykłej wszechstronności jego zainteresowań
w dziedzinie polityki międzynarodowej, a satyryczne ilu
stracje komentujące wydarzenia europejskie i globalne są
pomysłowe i odznaczają się dużą przenikliwością.
Trzeci rysownik na stałe współpracujący z Gazetą
Gdańską, podczas gdy była ona wydawana w Bydgosz
czy, to Mieczysław Piotrowski. Podpisywał on wówczas
swoje prace pełnym nazwiskiem, nie używając żadnego

pseudonimu. Posługiwał się nim dopiero później, kiedy
rozpoczął współpracę z innymi czasopismami; podpisy
wał się wówczas Ćwiartkowski7.
Mieczysław Piotrowski urodził się w 1910 roku
we Lwowie, zmarł w 1977 roku. Jego ojciec był urzędni
kiem pocztowym, w związku z czym zmuszony był często
przenosić się służbowo do różnych miejscowości. Młody
M. Piotrowski mieszkał między innymi w Nowym Sączu,
Krakowie wreszcie w Bydgoszczy, gdzie ukończył Miejkie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. M. Ko
pernika8. Już podczas nauki w gimnazjum zaczął publiko
wać swoje rysunki w Dzienniku Bydgoskim i związanej
z nim Gazecie Gdańskiej, a także w wydawanym przez
Radę Naczelną PPS, a redagowanym przez Ignacego Da
szyńskiego tygodniku Pobudka. W 1928 roku rozpoczął
studia dziennikarskie w Warszawie, lecz nie ukończył ich,
gdyż wstąpił do warszawskiej ASP i niedługo potem wy
grał konkurs na rysunek satyryczny do Cyrulika Warszaw
skiego. Od tego momentu został stałym ilustratorem tego
pisma. Co ciekawe, losy młodego M. Piotrowskiego oraz
J. Jędrzejczaka wydają się bardzo podobne. Być może tych
dwóch młodych ilustratorów łączyła znajomość, a może
nawet przyjaźń. Niestety, J. Jędrzejczak-Ego nie mógł
w pełni wykazać swych niezwykłych umiejętności na polu
karykatury z powodu przedwczesnej śmierci. Tymczasem
M. Piotrowski oprócz Cyrulika „obrysowywał" także Wró
ble na dachu - podobnie jak Jędrzejczak, ale rysował tak
że dla wielu innych pism humorystycznych, jak Mucha
czy Szpilki. Jeśli chodzi o Muchę, to mówi się o niej, iż była
w przedwojennej Polsce czasopismem tak popularnym, że
jej najświeższy numer leżał na stolikach każdego zakładu
fryzjerskiego.
Wracając do biografii naszego karykaturzysty: z cza
sem Piotrowski ostrze swojej satyry zwrócił w kierunku
prawicy, oddając się całkowicie lewicowej propagandzie.
Kiedy rysował dla Gazety Gdańskiej, jego twórczość zna
mionowała jeszcze brak zdecydowania. Spod jego pióra

- Dziadziu, a może by zacząć od tego świńskiego łba?
fi

WIGILIA W BELWEDERZE

Rysunek satyryczny Mieczysława Piotrowskiego,
Gazeta Gdańska nr 295 z 25 grudnia 1928 roku

Młodzianowski, Zaleski, Broniewski, Bartel, Staniewicz,
Makowski, Sujkowski, Raczyński, Romocki.
Almanazor Rostworowski: Hiszpanie, wota, na waszym progu
Przychodzę czołem uderzyć,
Przychodzą służyć waszemu Bogu,
Waszym prorokom uwierzyć.
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O NOWOCZESNA ILUSTRACJA DO „ALPUHARY"
Karykatura Pawła Griniowa - Polo,
Gazeta Gdańska nr 163 z 20 lipca 1926 roku

wychodziły wówczas liczne karykatury antybolszewickie,
ale później poglądy polityczne Piotrowskiego skrystali
zowały się wyraźnie w stronę lewicy. Lata drugiej wojny
światowej spędził, jako nauczyciel gimnazjum w Siedl
cach. Po wojnie publikował karykatury w Szpilkach, Ró
zgach, Musze (powojennej), Walce Młodych, Trybunie
Ludu, Współczesności, Kuźnicy, Nowej Kulturze, Litera
turze. Bardzo chętnie ilustrował książki i czasopisma dla
dzieci. M. Piotrowski był artystą szczególnie pracowitym,
wydał cztery powieści oraz opowiadanie. Napisał kilka
sztuk teatralnych i książek dla dzieci. Był laureatem wielu
nagród, zwłaszcza w dziedzinie karykatury9.
Tak więc, śledząc koleje losu tego rysownika widać
wyraźnie, iż jego praca w Gazecie Gdańskiej stanowiła
jedynie preludium wielkiej kariery, w wyniku której zali
czany jest współcześnie do najznakomitszych polskich ka
rykaturzystów.
Sądzę, iż w tym miejscu można pozwolić sobie na hi
potezę. Otóż znając jego poglądy polityczne, które uze
wnętrzniał w późniejszych swoich rysunkach satyrycznych,
należy przyjąć, że jego karykatury na łamach Gazety Gdań
skiej rysowane były na zamówienie wydawcy - zarówno
w kwestii formalnej jak i treściowej. Przy czym rzeczą
całkowicie możliwą jest również, iż młody gimnazjalista,
debiutujący dopiero w rysunku karykaturalnym w gazecie
codziennej, nie był jeszcze ostatecznie przekonany, co do
własnego kierunku politycznego i realizował go w sposób
narzucony odgórnie, a jego jedynym celem było szlifowa
nie swych plastycznych umiejętności. W swoich później
szych karykaturach M. Piotrowski zajmował się nie tylko
polityką, ale także tematyką obyczajową. Jego prace do
ceniane są przede wszystkim za ogromną pomysłowość
i ciekawe artystycznie rozwiązania.
Kiedy Gazetę Gdańską od 1930 roku zaczęło wyda
wać toruńskie wydawnictwo Dnia Pomorskiego, współ
pracowało z nią trzech kolejnych stałych ilustratorów sa
tyrycznych. Z powodu znacznych trudności, o których
nadmieniłam, tylko jeden z nich okazał się osobą możli
wą do zidentyfikowania.
Mikołaj Arciszewski urodził się w 1908 roku w Wil
nie, zmarł w 1943 roku. Jego rodzice posiadali w Wielko

polsce niewielki majątek. Dwa lata studiował na Uniwersy
tecie Poznańskim. Zmuszony był przerwać studia z powo
du kłopotów materialnych. Podjął więc pracę w dzienni
karstwie - początkowo w poznańskim tygodniku Od A do Z,
potem w bydgoskiej redakcji Dnia Pomorskiego, wresz
cie od 1934 roku w Gazecie Morskiej - gdyńskiej mutacji
Dnia10. W 1936 roku redagował wraz z Józefem Dobrostańskim tygodnik Torpeda, wydawany z podtytułem Oczy
i uszy Gdyni. Mikołaj Arciszewski był doskonałym dzien
nikarzem, całym sercem oddanym sprawie Gdyni". Prze
mawiają za tym nie tylko jego liczne artykuły, ale i twór
czość karykaturalna. Po upadku Torpedy, aż do wybuchu
wojny współpracował z Kurierem Bałtyckim. M. Arciszew
ski ceniony jest przede wszystkim na polu dziennikarskim.
Należał do tzw. grupy dziennikarzy importowanych na
Pomorze do współpracy z sanacją12. Był redaktorem i ka
rykaturzystą zdecydowanie prorządowym. Ogromna część
jego satyrycznych ilustracji dotyczy spraw Gdyni, przy
czym warto wspomnieć, iż własne postępy związane z roz
wojem tego miasta wysuwała sanacja, jako swój główny
sukces w procesie uzdrawiania kraju. Swoje karykatury,
być może nie tak doskonałe pod względem artystycznotechnicznym, aczkolwiek bardzo pomysłowe z dozą inte
lektualnej wrażliwości, publikował na łamach Gazety
Gdańskiej, Torpedy i Kuriera Bałtyckiego13. M. Arciszew
ski, głęboko utwierdzony w swych prosanacyjnych poglą
dach, miał do spełnienia niełatwe zadanie propagowania
na Pomorzu i Wolnym Mieście kierunku prorządowego.
Tym bardziej, że ciesząca się tu znaczną popularnością
prasa endecka często publikowała sądy, iż opinia publicz
na jest na tym terenie kształtowana przez przybyszy w du
chu niekorzystnym dla miejscowej ludności14. Jednak
M. Arciszewski był człowiekiem o silnej osobowości, głę-
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boko przekonanym o słuszności swoich poglądów. Był tak
że bardzo aktywnym dziennikarzem, zaangażowanym
w sprawy społeczne.
Zginął podczas drugiej wojny światowej. Jego do
świadczenia wojenne dowodzą wielkiej odwagi i silnej
osobowości. M. Arciszewski zmobilizowany w 1939 roku
brał udział w walkach w różnych regionach kraju, między
innymi w okolicach Tczewa i Świecia. Został dowódcą
grupy dywersyjno-wywiadowczej skutecznie działającej
w akcjach antyniemieckich. Był doskonałym organizato
rem, bardzo lubianym przez swoich podkomendnych.
W 1942 roku został aresztowany i osadzony na Pawiaku;
podczas przesłuchań nie wydał żadnego z kolegów. Roz
strzelano go w ruinach getta. Miejsce grobu jest nieznane.
Toruński wydawca Gazety Gdańskiej zamieszczał tak
że, zwłaszcza pod koniec lat 30. przedruki z pism zagra
nicznych oraz ilustracje satyryczne bez sygnatury, za któ
rymi kryją się być może inne ciekawe osobowości. Przed
M. Arciszewskim w latach 1930-1932 stałym ilustratorem
pisma był karykaturzysta podpisujący się monogramami
RA. Wielka szkoda, iż nie można nakreślić portretu tego
rysownika. Nawet jego nazwisko jest nieznane z powodu
niekompletności materiału źródłowego. Szkoda, gdyż ta
jemniczy monogramista RA niewątpliwie zasługuje na
uwagę. Był nie tylko utalentowany, ale także bardzo pra
cowity. Jego udane karykatury polityczne pojawiały się
niemal w każdym numerze dziennika. Podobnie jak twór
czość M. Arciszewskiego, satyra RA była wyraźnie prorządowa.
Ignacy Witz w swoich rozważaniach na temat karyka
tury pisze: Zdumiewające jest, jak związana jest karyka
tura z młodością15. Istotnie dla wielu polskich artystów,
twórczość w dziedzinie karykatury była przywilejem mło
dości. Okazuje się, iż wszyscy współpracujący z Gazetą
Gdańską rysownicy byli bardzo młodymi ludźmi, pełny
mi zapału i energii. Reagowali oni błyskawicznie na każ
de znaczące wydarzenie w kraju i na świecie - oczywiście
mowa tu o osobach zidentyfikowanych. Tak więc karykatu
rzyści Gazety Gdańskiej stanowią potwierdzenie ciekawe
go spostrzeżenia wyżej wymienionego historyka sztuki.
W jaki sposób, poprzez obrazkową satyrę, kształtowali
oni opinię publiczną Polaków - i nie tylko - z terenu
Wolnego Miasta wykaże analiza treściowa ich twórczości
w kolejnych artykułach naszego pisma.
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W następnym numerze:
Obraz polityków II Rzeczypospolitej w oczach
karykaturzystów Gazety Gdańskiej.

Krytyk żarliwość ma, ale ostrożną,
Ś m i e c h e m poprawia, j a d e m nie uwłoczy;
A kunsztu jego te p r a w e s p o s o b y :
Występek karać, o s z c z ę d z a ć osoby.
Ignacy Krasicki (1735-1801)
Antymonachomachia,
fragm. pieśni II

Mija 60 lat od wybuchu drugiej wojny światowej,
która rozpoczęła się 1 września 1939 roku napaścią
hitlerowskich Niemiec na Polskę. W ostatnim czasie
rocznice tej agresji obchodzimy jakby z mniejszym
przekonaniem, z pewnym nawet zażenowaniem. Może
dlatego, by nie drażnić zachodniego sąsiada? Można
odnieść wrażenie, że znowu w imię jakiejś „racji sta
nu" niektórzy próbują przejść przez historię na skró
ty, bo pojawił się nowy „duży brat", tym razem na
Zachodzie.

Z

achowanie obu „wielkich braci" uczy, że należy
o tej wojnie nieustannie przypominać, szczególnie
na Pomorzu, by winni jej okrucieństw nie zapom
nieli, czego w przeszłości się dopuścili. Owszem,
to prawda, przebaczyliśmy, ale to nie może być równoznacz
ne z amnezją. W końcu, dziwne było owe przebaczenie - to
pokrzywdzony pierwszy wyciągnął rękę do przeprosin. Po
tem tu i ówdzie można było usłyszeć, że np. nigdy nie było
obozów koncentracyjnych, a do dziś stojące w Oświęcimiu
baraki zostały ponoć wybudowane specjalnie już po wojnie
przez Polaków w celach propagandowych dla podsycenia
„zimnej wojny". Gdy obecnie trwają przetargi z rządem
Federalnych Niemiec, które są przecież spadkobiercami
III Rzeszy, o odszkodowania dla przymusowych robotników
wywiezionych w czasie wojny do Rzeszy, dowiadujemy się,
że Polakom zaproponowano najniższe stawki w stosunku do
robotników innych narodowości.

ROMAN LANDOWSKI

Łatwiej przebaczyć,
zapomnieć trudno
Dotąd nikt i jeszcze nigdy nie upomniał się o napiętno
wanie skutków przymusowego nadawania obywatelstwa nie
mieckiego Polakom na terenach anektowanych do III Rze
szy. Podobnie także nie podjęto żadnych prób moralnego
choćby usatysfakcjonowania osób bądź ich rodzin przymu
sowo wywożonych przez wyzwolicieli do Rosji po 1945 roku.
Kiedyś, wiadomo: wszystko tłumaczono racją stanu, ale po
1979 roku chyba można się już upomnieć o sprawiedliwość!
W dalszym ciągu kolportowane są przez sąsiada zza Odry
książki tendencyjne ukazujące stosunki polsko-niemieckie.
Na przykład w „Chronik des Kreises Dirschau" Otto Korthalsa z Witten (miasto partnerskie Tczewa!) można prze
czytać dziwne rzeczy o Tczewie lat międzywojennych,
a w pierwszym zdaniu rozdziału „Dirschau von 1939 bis
1945", że natychmiast po zdobyciu Tczewa 2 września 1939
roku przez niemieckie wojsko wrócił spokój i porządek, a miej
scowi Niemcy przestali się obawiać. Takie stwierdzenia nie
wymagają komentarza. I między innymi dlatego należy ciągle
przypominać jak wyglądał ów nowy porządek zakładany przez
niemieckiego okupanta. Powinien o tym pamiętać także nasz
obecnie główny adwokat wprowadzający nas do Europy, tej
samej Europy, którą jego dziadowie próbowali poniżyć i uczy
nić z niej lebensraum dla swoich „nadludzi". A wszystko zgod
nie z założeniami totalitarnej ideologii Drang nach Osten.
Dlatego musimy przypomnieć o pewnych prawdach
sprzed 60 lat. Czynią to teksty obok drukowane.

ALOJZY MĘCLEWSKI

Pelplińska
jesień
Aresztowanie księży

Dnia 16 października z wojennej, żołnierskiej tułaczki
wrócił do rodzinnego Pelplina pracownik administracyjny
kurii biskupiej, Stefan Rataj. Zmobilizowany w drugiej
połowie sierpnia z armią generała Bortnowskiego wyco
fywał się z Pomorza w kierunku Warszawy. W bitwie mię
dzy Kazuniem a Palmirami został ranny i przez kilka
tygodni przebywał w szpitalu.
Wśród czekających na dworcu dostrzegł znajomą twarz
pani Kaliszowej, która skinęła na niego dyskretnie i kiedy
stanął obok niej przy rozkładach jazdy, powiedziała pół
głosem: - Kuria jest zajęta przez Gestapo. Niech pan idzie
ze mną, przechowam pana u siebie. Proszę iść po drugiej
stronie ulicy.
Zauważyła, że na stacji ktoś na niego wskazywał. Naj
widoczniej został rozpoznany, gdyż następnego dnia rano
do drzwi Kaliszowej załomotał „długi Gustaw" i zabrał
Rataja do seminarium. Zaprowadził go oczywiście do piw
nicy i tęgim kopniakiem rzucił na ścianę.
Po dwóch dniach - przy czym wcale go nie przesłu
chiwano - został przeniesiony na drugie piętro, ale i tam
dochodziły go krzyki z piwnicy i wrzaski więźniów kato
wanych w biurze Richtera. W celi miał sześciu towarzy
szy; niektórych spotykał przed wojną w innych zupełnie
sytuacjach. Byli wśród nich dr Hepner ze szpitala i bu
chalter z cukrowni Knitter, który przeszedł w seminarium
niezwykle ciężkie chwile. Plecy i siedzenie miał czarne
(jak mój sweter-powie Rataj po latach), nabiegłe zakrze
płą krwią od długotrwałego tłuczenia pałkami.
Następnego dnia rano wzięli go na przesłuchanie, któ
re prowadził Richter za pośrednictwem Ditty Lutzówny.
Obok stał Hogenfeld z gumową pałką gotów bić więź
nia na każde skinienie, a szef Gestapo z Tczewa, Wolff,
i tczewski żandarm Becker rozparci w fotelach przysłu
chiwali się temu śledztwu.
Richter pytał Rataja o biskupa Okoniewskiego i księ
dza doktora Liedtkego: Kiedy opuścili Pelplin, jak prze
biegały ich przygotowania do podróży, jaką trasę wybrali,
co zawierały ich bagaże? Czy zabrali ze sobą Biblię Gu
tenberga? Kiedy wywożono z katedry najcenniejsze dzie
ła sztuki? Na jakich samochodach? Kto eskortował trans
port? Dokąd go wywieziono? Czy to prawda, że Biblię
miano zdeponować w Toruniu? A może w Zamościu?
Rataj, na szczęście, nie był zorientowany w tych spra
wach i logicznie Niemcom tłumaczył, że przygotowania
do ewakuacji biskup przeprowadzał w najściślejszej ta
jemnicy i nie informował o tym jego, skromnego pracow
nika, zaś transport dzieł sztuki i starych ksiąg wyjechał
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z Pelplina w nocy, kilka tygodni przed rozpoczęciem woj
ny. Miejsce, gdzie cenne przedmioty zostały ukryte, znać
może tylko kilka osób, ale żadna z nich nie przebywa
w Pelplinie. Być może zresztą, że miejsce to zna jedynie
biskup Okoniewski i ksiądz dr Liedtke.
Ponieważ odpowiedzi Rataja brzmiały najczęściej „nie
wiem", za każdą więc odbierał porcję batów. Ostatecznie
po kilku ponawianych w ciągu dnia przesłuchaniach od
prowadzony został do celi. Przy wejściu - zgodnie ze zwy
czajem - Hogenfeld poczęstował go uderzeniem klamki
w głowę.
Na drugim piętrze więźniowie traktowani byli stosun
kowo łagodnie, nie byli zbyt często bici, a i nadzór nad
nimi nie był tak ścisły, toteż po południu, kiedy Richter
i Hogenfeld wychodzili do miasta- co widać było z okien
- otwierali drzwi wyjętym z pieca rusztem i odwiedzali
się wzajemnie.
Rataj spotkał się wtedy z księdzem Raszeją, który był
wiele razy pytany o te same sprawy. Ksiądz był bardzo
poruszony widokiem Rataja.
- Teraz powinni mnie zwolnić - mówił. - Powiedzieli
mi, że jak złapią księdza Liedtkego i kamerdynera bisku
pa (wymieniali przy tym nazwisko Rataja), to mnie zwol
nią.
W dniu 19 października rano przybyła z Gdańska do
magistratu młoda Niemka, prawdopodobnie urzędniczka
Gestapo. Po krótkiej rozmowie z Richterem i burmistrzem
Seedigiem wyszła do miasta i wstępując do różnych miesz
kań pytała o adresy księży, których nazwiska miała spisa
ne na kartce. Wyjaśniała, że chodzi o ich właściwe zatrud
nienie.
W południe ciężarowy samochód przywiózł z Tczewa
kilku żołnierzy SS. Zakwaterowali się w gimnazjum, a ich
dowódca, Friedrich, przez dłuższy czas konferował z Rich
terem i Hogenfeldem. Obecny był również niezidentyfi
kowany major SS, który przybył tu prosto z Berlina w celu
zabezpieczenia wartościowych dla wielkoniemieckiej kul
tury książek i dokumentów z biblioteki seminaryjnej, ta
bowiem, jak wszystkie polskie księgozbiory, przeznaczo
na była na zniszczenie.
Wieczorem osoba o nie ustalonym nazwisku rozniosła
księżom wezwania do stawienia się następnego dnia,
20 października o godzinie 800 w biurze magistratu w se
minarium. Celu wezwania nie podano.
Księża - spełniając swój kapłański obowiązek - od
prawili poranne msze, zjedli śniadanie i - niczego nie prze
czuwając udali się do seminarium. Ksiądz Jan Bistram tego
dnia rano miał jechać do rodziców do Wejherowa, otrzy
mawszy jednak wezwanie postanowił jechać pociągiem
popołudniowym. Ksiądz rektor Roskwitalski spożył śnia
danie u państwa Buszkiewiczów, gdzie bywał częstym
gościem.
-Niech ksiądz tam nie idzie-prosiła pani Buszkiewiczowa - niech ksiądz weźmie nasz rower i ucieka.
- Po co? Niczego im przecież nie zrobiłem. Będą
tam wszyscy moi koledzy, nie wypada, żebym ja był
nieobecny...
Wartownik kierował wszystkich na pierwsze piętro,
gdzie panna Lutz zaznaczała na liście obecność każdego
i informowała, że należy czekać na korytarzu.
Atmosfera wśród księży nie była zbyt ożywiona. Nie
którzy snuli domysły, w jaki sposób zechcą ich Niemcy
zatrudnić. Ktoś powiedział, że przeprowadzą kurs języka
niemieckiego, by umożliwić im pracę duszpasterską, inny
zaś, że przewiozą ich do sądu w Starogardzie i rozpatrzą

sprawę każdego z osobna. Nie będzie to chyba najgorsze
- rozumowali - niczego złego przecież nie zrobiliśmy i bę
dziemy wolni. Skończy się wreszcie ta niepewność...
Z drugiego piętra sprowadzono księdza Raszeję, któ
ry od trzech tygodni był pensjonariuszem seminarium.
- Na pewno mnie zaraz zwolnią - mówił z ożywie
niem. - Richter mi to obiecał. Jak to miło być znowu na
wolności i oddychać świeżym powietrzem! - radował się
wobec konfratrów.
Nastroje wśród księży pogorszyły się na widok Edwar
da Jarczewskiego. Była to wśród nich jedyna osoba świec
ka, w dodatku komendant polskiego posterunku policji.
Po co go wezwali? Przecież jego zawód nie miał nic wspól
nego z duszpasterstwem...
O godzinie 9 00 wyszli na korytarz Richter, Hogenfeld
i Friedrich z kilkoma esesmanami, z boku zaś stał major
SS. Hogenfeld odczytał z listy nazwiska i polecił księżom
ustawić się w szeregu.
Jarczewski stanął na końcu. Teraz podeszli do nich żoł
nierze i odbierali od nich kolejno wszystko: dokumenty
osobiste, zegarki, portfele z pieniędzmi. Kiedy ta dziwna,
podejrzana ceremonia odbywająca się wśród głębokiego
milczenia zebranych została zakończona, Richter krótko
oświadczył:
- Sie sind alle verhaftet! (Wszyscy jesteście areszto
wani!).
Jeszcze głębszą ciszę, jaka zapadła po tych słowach,
zakłócił jedynie głos majora, mówiącego coś cicho do
Richtera. Rozumiejący po niemiecku zorientowali się, że
rozmowa ta dotyczyła księdza dra Sawickiego.
- Muszę przecież mieć kogoś - perswadował major kto mnie zorientuje w tej masie papieru! Skąd mam wie
dzieć, co przedstawia jakąś wartość dla kultury niemiec
kiej? Proszę mi go przekazać!
Kiedy Richter opierał się, zasłaniając się rozkazami
z Tczewa i Gdańska, a nawet powołując się na Forstera,
oficer stracił cierpliwość.
- Jeśli pan natychmiast nie wykona mego polecenia,
zatelefonuję do Reichsfuhrera SS Heinricha Himmlera!
Richter wahał się przez chwilę, wreszcie jednak kazał
księdzu Sawickiemu odejść na bok.
- Pomoże mi ksiądz - powiedział do niego major w porządkowaniu biblioteki. Dam księdzu na to kilka dni.
- W ciągu kilku dni nie zdołam wykonać tej pracy sam;
proszę dać mi jeszcze kilku księży do pomocy.
-Ilu?
Ksiądz Sawicki po krótkim namyśle oświadczył:
- Trzech.
- Zechce ksiądz ich sobie wybrać.
Początkowo ksiądz Sawicki wskazał na kilku kanoni
ków, ale Niemiec pokręcił głową.
-Nie, proszę wybrać innych, młodszych.
Ksiądz Sawicki wybrał więc trzech księży - urzędni
ków kurii: kalkulatora Pawła Glocka, rejestratora kance
larii Tadeusza Malinowskiego i katechetę z gimanzjum
biskupiego, kierownika Sodalicji Mariańskiej, Jana Cyrankowskiego.
- Tych czterech biorę do prac w bibliotece - oświad
czył major wobec Richtera i krużgankami udał się z nimi
natychmiast w stronę biblioteki.
Spośród stojących na korytarzu Richter odesłał do
domu księdza Mantheya, Niemca. To samo zamierzał uczy
nić z księdzem Schuettem:
- A ksiądz czego tu szuka? Przecież ksiądz jest Niem
cem! Proszę natychmiast iść do domu!

Sześćdziesięciosiedmioletni Walter Schuett rzeczywi
ście był Niemcem. Po polsku mówił bardzo słabo; w domu
z gosposią rozmawiał po niemiecku, czytał niemieckie
gazety i książki, słuchał niemieckiego radia, do ulubione
go owczarka przemawiał po niemiecku. Urodzony gdańsz
czanin, ukończył pelplińskie seminarium duchowne, od
1899 roku był wykładowcą języka niemieckiego w Colle
gium Marianum, a od 1924 roku był kanclerzem kurii.
Znajomi i księża nazywali go zdrobniale „Szytkiem"; był
lubiany i jako Niemiec nikomu nie wadził. Brat jego był
majorem w Wehrmachcie i pełnił w Berlinie jakąś ważną
funkcję.
Teraz, w drugim miesiącu hitlerowskiej okupacji Po
morza, niemiecki ksiądz Walter Schuett chciał zapomnieć,
że jest Niemcem, pragnął jak najszybciej i jak najdokład
niej wyprzeć się swej narodowości wobec siedemnastu sto
jących obok konfratrów.
- Pójdę z moimi kolegami - oświadczył z godnością.
- Będę z nimi dzielił ich los, tak jak robiłem to dotych
czas.
- Wie sie wollen... - mruknął znacząco Richter
i uśmiechnąwszy się złośliwie dał znak esesmanom.
Ostatnia w ę d r ó w k a pelplińskiej kapituły
Bez pokrzykiwania, bez bicia i poszturchiwania kol
bami sprowadzono wszystkich na dziedziniec. Księża oka
zali się aresztantami nad wyraz posłusznymi. Na tyłach
pomnika teologów, w cieniu katedry eskorta ustawiła księ
ży w trójki, ale ich nadmierna potulność i głęboka cisza,
w jakiej wypełniali wszystkie polecenia, rozdrażniła eses
manów. Zaczęli na nich pokrzykiwać, grozili im kolbami
karabinów, podnosili pięści.
Na drugim piętrze kilkunastu więźniów skupiło się przy
oknach, obserwując tę niezwykłą scenę. Nie trwała ona
zbyt długo. Księżą ustawieni w trójki, otoczeni uzbrojoną
eskortą, żwawym, żołnierskim krokiem podążyli w stronę
Starogardu i zniknęli im z oczu.
Zatrzymano ich dwa kilometry za miastem, na dzie
dzińcu biskupiego majątku Pólko. Z obór i zza szyb
czworaków spoglądali na nich dawni parobcy i forna
le, nie mogąc zrozumieć, po cóż to Niemcy kazali im
wynieść i rzucić kanonikom pod nogi łopaty i kilofy,
po co kazali księżom je zabrać, narzucić na ramiona
i wrócić do szeregu.
Odtąd eskorta stała się bardziej czujna. Żołnierze nie
co oddalili się od kolumny i zwrócili ku niej lufy karabi
nów, po czym z okrzykami Schnellerl Schneller! skiero
wano całą grupę do pobliskiego Lasu Bielawskiego. Tam
na polance w pobliżu nadleśnictwa żołnierze kazali księ
żom kopać dół. Kiedy po pół godzinie był już prawie go
towy, z Pelplina nadjechał na rowerze SA-mann z rozkazem
do najstarszego rangą hitlerowca. Coś mu cicho powiedział,
ten zaś kazał księżom przerwać kopanie.
Eskorta ponownie ustawiła księży w trójki i poprowa
dzono ich tą samą drogą do Pelplina.
Około południa wkroczyli na ulicę Starogardzką.
W ogródku za płotem stała Anna Buszkiewicz, z którą
ksiądz Roskwitalski spożywał rano śniadanie. Teraz zwró
cił ku niej głowę, pokiwał nią znacząco, potem opuścił ze
smutkiem, przekładając łopatę z jednego ramienia na dru
gie. Z innego miejsca obserwował pochód Stefan Kuchta,
kilkadziesiąt metrów dalej Paweł Adamowski i Karol Węsierski, z dala za ostatnim żołnierzem eskorty szedł palacz
z młyna, Jan Szatkowski. Na ulicy Dworcowej obserwo
wała tę scenę zza firanki w swoim mieszkaniu Zofia Bur-
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dakowa. Wszyscy mieszkańcy oglądali księży ukradkiem
wzdłuż trasy tego niezwykłego pochodu.
Na czele z prawej strony szedł w galowym mundurze
SA Gustaw Hogenfeld, z lewej dowódca esesman Frie
drich, za nimi po obu stronach księżej kolumny SA-mani:
Rosenke, Strehlke, Bonus, Blaschke i Voegele oraz kilku
nie rozpoznanych wtedy esesmanów przybyłych spoza
Pelplina. Z tyłu maszerował chodnikiem żandarm Hahn.
Niemcy szli w hełmach, z opaskami pod brodą, z karabi
nami gotowymi do strzału.
Oto przez ulice biskupiej stolicy maszeruje cała kapi
tuła. Nie, nie kapituła - to coś więcej, maszerują wszyscy
pelplińscy księża, jakich zastał w domach dzień 20 paź
dziernika 1939 roku. Idą w sztywnych, białych kołnierzy
kach, niektórzy w kapeluszach, w czarnych, księżowskich
surdutach - tylko ksiądz Bartkowski maszeruje w sutannie.
W pierwszej trójce idzie czterdziestosześcioletni ka
nonik katedralny, rektor seminarium duchownego,
ksiądz doktor Józef Roskwitalski, syn ziemi kociewskiej, profesor katechetyki i pedagogiki. Obok z żoł
niersko podniesioną głową kroczy starszy przodownik,
komendant posterunku policji państwowej w Pelplinie,
Edward Jarczewski z okrągłą, dobroduszną, jak zawsze
lekko uśmiechniętą i lekko rumianą twarzą; ma po swej
prawicy pięćdziesięcioletniego kanonika katedralnego,
księdza doktora Maksymiliana Raszeję, syna ziemi cheł
mińskiej, profesora teologii moralnej i socjologii, dawne
go wikariusza kościoła Św. Brygidy w Gdańsku.
Nad wszystkimi góruje siwiejąca głowa najwyższego,
mierzącego prawie dwa metry księdza. To pięćdziesięcio
letni szambelan papieski, kanonik katedralny, ksiądz Pa
weł Kirstein, dyrektor gimnazjum biskupiego, absolwent
tutejszego seminarium, dawny wikariusz kościoła w Gdań
sku. Po lewej kroczy kanonik katedralny, prałat domowy
Jego Świątobliwości i penitencjariusz, ksiądz doktor Fran
ciszek Różyński - syn ziemi pomorskiej i absolwent pelplińskiego seminarium, po prawej szambelan papieski
i proboszcz w Pelplinie, ksiądz prałat Alojzy Lewandow
ski rodem z Torunia.
Trzecią trójkę otwiera pochylony i zadyszany sześćdziesięciopięcioletni ksiądz radca Jan Zaremba, profesor
matematyki i nauk przyrodniczych w gimnazjum bisku
pim, syn tczewskiego kolejarza, dawny wikary w Zakrzewie
pod Złotowem, od sześciu lat na emeryturze. W środku kro
czy szambelan papieski, kanonik katedralny i wizytator szkół
średnich, ksiądz Bolesław Partyka, Pomorzanin, absolwent
seminarium pelplińskiego, były wikariusz gdański. Po jego
prawicy idzie trzydziestojednoletni ksiądz Józef Grajew
ski, katecheta i ojciec gimnazjum duchownego.
W czwartym szeregu są tylko dwaj księża. Obaj są mło
dzi: wikariusz katedralny Augustyn Dziarnowski ma lat
28, wikariusz katedralny Jan Bistram lat 29.
Piątą trójkę stanowią: szambelan papieski, profesor se
minarium duchownego, czterdziestoośmioletni ksiądz Jan
Wiśniewski, torunianin, absolwent seminarium pelplińskie
go, profesor śpiewu w gimnazjum i dyrygent chóru i or
kiestry seminaryjnej; dwudziestoośmioletni profesor
Collegium Marianum, ksiądz magister Juliusz Sielski,
wychowanek uczelni pelplińskiej; wreszcie wikariusz
katedralny, ksiądz Jan Jankowski II.
Pochód zamykają: Niemiec, sześćdziesięciosiedmio
letni gdańszczanin, kanclerz kurii biskupiej, ksiądz Wal
ter Schuett, absolwent gimnazjum i seminarium pelpliń
skiego, sześćdziesięciosześcioletni kanonik katedralny -
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ksiądz Paweł Kurowski rodem z Żukowa, absolwent se
minarium pelplińskiego, kapelan biskupa a następnie pro
fesor miejscowego gimnazjum. Między nimi, słaniając się
na nogach, idzie najstarszy kapłan kurii pelplińskiej, sie
demdziesięciopięcioletni infułat, prepozyt kapituły kate
dralnej, ksiądz Juliusz Bartkowski, rodem z Gniewa, ca
łym życiem związany z Pelplinem: tu ukończył studia, tu
został kapelanem biskupim, administratorem, następnie
proboszczem, kanonikiem, wikariuszem generalnym i ofi
cjałem sądu biskupiego; odznaczony Krzyżem Komandor
skim Orderu Polonia Restituta.
Kiedy wkroczyli między pierwsze domy Pelplina, z za
snutego chmurami nieba zaczął padać deszcz. Rzadkie,
wielkie krople spadały na rozgrzane, gołe głowy, uderzały
w twarze, u starszych zaczerwienione i pokryte potem od
długiego, szybkiego marszu.
Senior kapituły, ksiądz Bartkowski, wysoki, otyły męż
czyzna, od kilku lat z trudem poruszał schorowanymi noga
mi. Przez pierwszy odcinek drogi bohatersko dotrzymywał
kroku towarzyszom, teraz jednak stopniowo zwalniał, wy
wołując coraz częstsze pokrzykiwania eskorty.
Kiedy przechodzili koło katedry, z którą związane było
prawie całe ich życie, wszystkie głowy zwróciły się ku jej
gotyckim murom, wspaniałemu portalowi i bogatym wi
trażom, ku ścianom Collegium Marianum i dziedzińcowi,
za którym czerwienił się budynek seminarium duchowne
go, zamieniony teraz w miejsce kaźni najlepszych polskich
synów miasta.
Tego widoku nie wytrzymały nerwy starego księdza;
zatrzymał się na chwilę, sięgnął do kieszeni po chustecz
kę, by wytrzeć nos i załzawione oczy, ale najbliższy hitle
rowiec dopadł starca i uderzył go w twarz. Ksiądz opano
wał się, uczynił kilka kroków, naraz potknął się i byłby
upadł, gdyby nie czujne ręce niewiele odeń młodszego
księdza Schuetta. Podtrzymywał go przez kilkanaście me
trów, ale sam sterany wiekiem, z trudem łapał odech, po
dobnie jak idący w tej samej trójce sześćdziesięciosześcioletni ksiądz Kurowski.
W miarę narastającego zmęczenia marsz ich stawał się
coraz mniej rytmiczny, a stuk obcasów o kamienie bruku
mieszał się z głośnymi oddechami. Starsi i schorowani wpa
dali w zadyszkę, oddychali szeroko otwartymi ustami,
z trudem łapiąc powietrze. Jedną śmierć mieli już za sobą
- tę z Lasu Bielawskiego, gdzie na próżno kopali dla sie
bie grób. Teraz, maszerując w nieznane, czekali na na
stępną, chociaż wśród bezładnych myśli coraz uporczy
wiej trzepotała ta jedna: że groźba śmierci minęła i w tym
upokarzającym pochodzie zdążają do jakichś może nie od
powiadających ich siłom robót, ale że przecież ocalą
życie. Dlatego też starcy wysilali się do granic wy
trzymałości w nadziei, że najbliższe chwile przyniosą im
ulgę i odpoczynek.
Kiedy zbliżali się do rynku, nie zdołały już pomóc osła
błe ręce niemieckiego księdza- infułat Bartkowski upadł.
Niemcy podnieśli krzyk, któryś rzucił się ku niemu ze
wzniesioną do ciosu kolbą, ale podbiegli młodsi księża,
Sielski i Jankowski, wzięli go pod ramiona i prowadzili
dalej po wyboistym bruku pelplińskich uliczek.
Przy rynku Niemcy urządzili defiladę. - Wyprostować
się! - wrzasnęli. - Równo maszerować!
Kilku SA-manów pobiegło do przodu, by wykonać
serię pamiątkowych zdjęć w głębokim przekonaniu, że
będą to zdjęcia niezwykle historyczne. Pokażą swym
żonom, dzieciom, znajomym, jak na śmierć maszero-
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wała w szeregach cała pierwsza, polska od setek lat,
kapituła chełmińska.
Eskorta nabrała energii. Zdając sobie sprawę z niezwy
kłości sytuacji hitlerowcy coraz głośniej i częściej pokrzy
kiwali na księży, a prowadzonego z tyłu księdza Bartkow
skiego popychali co jakiś czas kolbami, by w ten sposób
dodać mu sił. Kaci czuli na sobie nienawistne spojrzenia,
płynące ku nim ze wszystkich okien, z twarzy ukrytych za
firankami.
A księża szli, w miarę sił równając krok, z podniesio
nymi głowami, z godnością dźwigając kilofy i łopaty.
Minęli budynek cukrowni, przeszli tory kolejowe i we
szli na obramowaną młodymi drzewami szosę do Rudna
i Tczewa.
Szatkowski ciągle szedł - w pewnej odległości - za
księżmi i kiedy minęli tory, pobiegł do młyna i wdrapał
się na sam szczyt. Widział, jak za pagórkiem w okolicach
Woli konwojenci zatrzymali księży i urządzili im „gimna
stykę", każąc wykonywać przysiady, padać w błoto, a po
tem biegać tam i z powrotem.
„Czarna krowa" - słynny pelpliński autobus bez szyb
- przyjechała w chwili, kiedy ksiądz Bartkowski nie mógł
podnieść się z ziemi o własnych siłach, a większość księ
ży wykonywała rozkazy coraz wolniej i wolniej, ocierając
gołe głowy z kropel deszczu zmieszanych z równie obfi
tymi strugami potu.
Z okna na szczycie niemieckiego młyna Szatkowski
widział oddalającą się kolumnę księży, idących za wolno
jadącym autobusem i ciężarówką.
Kiedy stracił księży z oczu, zauważył ich niemiecki
rządca majątku Wola. W kilka tygodni później, w listo
padzie 1939 roku opowiadał krawcowi, Janowi Krużyckiemu z Pelplina, że w ostatniej trójce widział słaniają
cego się starego księdza, który nie mógł nadążyć za
towarzyszami i był popychany kolbami przez eskortu
jących SA-manów. Rządca, ukryty za krzakiem, obser
wował dalszy przebieg marszu. Na chwilę przesłoniło
mu go jakieś zabudowanie i wtedy usłyszał strzał. Po
kilku minutach znowu dostrzegł maszerującą kolum
nę, ale na jej końcu nie było już padającego z nóg, zgar
bionego starca.
Po jakiejś godzinie, kiedy kolumny księży dawno już
nie było widać, niemiecki rządca poszedł w pobliże szosy
i odnalazł świeżo skopaną ziemię. Miejsce to oznaczył
kamieniem.
Wrócił tam w nocy i długim drutem zaczął badać, co
kryje się wewnątrz.
- Wciskając pręt w ziemię - opowiadał - wyczułem
ciało człowieka wysokiego i grubego. Na pewno były to
zwłoki starego księdza.
Wieczorem dostrzeżono księży w tczewskich kosza
rach. Ojciec Marii Glinieckiej, przebywający tam jako
więzień, rozpoznał wśród kapłanów księży: Raszeję, Kirsteina, Roskwitalskiego, Kurowskiego, Partykę i Bistrama. Gliniecki powiedział córce, że najpierw długo znę
cano się nad nimi w piwnicy, a następnie rozstrzelano za
koszarami.
Hogenfeld pijany pojawił się w seminarium późnym
wieczorem. Głos jego dochodził z różnych stron budyn
ku, najwidoczniej jednak nie znalazł nigdzie towarzystwa,
bo nieoczekiwanie wszedł do celi, w której zamknięty był
Bolesław Krajewski. Siadł na jego łóżku i bez wstępu, lek
ko bełkocząc powiedział:

- Wiesz, co zrobili z tymi księżmi, których dzisiaj aresz
towaliśmy? Wszyscy zostali rozstrzelani!
Następnego dnia rano do tego samego tematu na
wiązał Niemiec z Gdańska, zatrudniony w biurze ma
gistrackim:
- Wie pan, Krajewski, co zrobili z tymi księżmi?
Wszystkich rozstrzelali, zasypali półżywych, jeszcze zie
mia się ruszała!
A po południu, kiedy Krajewski czyścił schody, prze
szło obok niego dwóch SA-manów. Jeden, Walter Dyck
z Lisewa, mruknął: Einpaar Fresser weniger! (Kilku żar
łoków mniej!).
Kilkanaście dni później w Gniewie Polak Maciejew
ski podsłyszał rozmowę dwóch Niemców. Dawny krawiec,
teraz esesman, Konrad Radziejewski, wołał przy piwie do
swych kompanów z SS, Alfreda Taubego i kilku innych:
Kto tak dużo zdziałał dla Niemiec, jak nie my? To prze
cież my wykończyliśmy księży z Pelplina!
Tylko czterej księża zatrudnieni w bibliotece seminaryj
nej - Sawicki, Cyrankowski, Glock i Malinowski - nie wie
dzieli, jaki los spotkał ich kolegów. Odizolowani od świata
pracowali pod okiem majora i przydzielonego do ich pilno
wania sierżanta SA Kuntzego. Wieczorem kazano pójść im
do domu i stawić się do pracy następnego dnia rano.
Ksiądz Sawicki zastał swoje mieszkanie zapieczęto
wane (tak zresztą postąpiono z mieszkaniami wszystkich
pomordowanych księży), dlatego udał się na noc do zna
jomych, ale i tam nie zaznał spokoju. W nocy zbudziło go
stukanie do okna. Był to sierżant Kuntze:
- Proszę się ubrać i pójść ze mną. Stało się coś strasz
nego! Pojedziemy natychmiast do Gdańska. Tu w Pelpli
nie nie mogę ręczyć za bezpieczeństwo księdza prałata.
Sawickiego i Cyrankowskiego odwiózł samochodem
do Gdańska, skąd wrócili 23 października i wznowili pra
cę w bibliotece. Ale coś działo się wokół nich i w związku
z nimi, bo oto 24 października rano Kuntze z dwoma es
esmanami zabrał ich z biblioteki i chyłkiem przeprowa
dził do pałacu biskupiego, gdzie pozamykał wszystkie
drzwi i parterowe okna, a przy głównym wejściu ustawił
posterunek. Sam wzburzony udał się do seminarium, skąd
wrócił po godzinie oświadczając, że „wygrał" i księża
mogą iść z powrotem do biblioteki.
Wieczorem jednak nie wrócili do swych domów. Spali
na piętrze w pokoju kleryków, zamknięci na klucz. Co pe
wien czas uzbrojony wartownik sprawdzał, czy są tam żywi
i cali.
Polecono im zakończyć pracę w bibliotece do listo
pada i zapowiedziano, że ksiądz Sawicki pozostanie
w Pelplinie, a pozostali trzej pojadą do Niemiec na na
ukę języka, by mogli podjąć pracę duszpasterską.
W dniu 2 listopada rano kazano im stawić się w semi
narium i odtąd nikt więcej nie słyszał o księżach Cyrankowskim, Glocku i Malinowskim.
Wykorzystany tekst jest fragmentem książki poczyt
nego niegdyś autora, Alojzego Męclewskiego, „Pelplińska jesień", wydanej w 1971 roku przez gdań
skie Wydawnictwo Morskie.
Ten wybitny dziennikarz i publicysta, należał do gro
na tych pisarzy, którzy specjalizowali się w tematyce
pomorskiej czasów II wojny światowej oraz stosunków
polsko-niemieckich. Książka w latach 70. stała się swo
istym bestselerem ze względu na wyjątkowo wierny
opis zdarzeń, jakie miały miejsce w Pelplinie jesienią
1939 roku.

Prześladował czy bronił?
Pod takim tytułem w Rejsach, dodatku Dziennika
Bałtyckiego z dnia 4 września ubiegłego roku, ukazały
się obszerne materiały dotyczące biskupa Carla Marii
Spletta (1898-1964), postaci nadal bardzo kontrower
syjnej. Niektórzy autorzy próbują bronić jego zacho
wania w latach okupacji hitlerowskiej, inni obciążają
go winą za śmierć wielu pomorskich duchownych.

Spór wokół biskupa Spletta nie został dotąd roz
strzygnięty, choć poświęcono temu problemowi niejed
ną sesję naukową i napisano wiele publikacji. Temat
odżywa zawsze w rocznicę zdarzeń wrześniowych 1939
roku, które siłą rzeczy przywołują smutne lata okupa
cji. Na lamach naszych wspomnień zamieszczamy frag
menty pokaźnej książki Wierni Bogu i Ojczyźnie. Du
chowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski
w II wojnie światowej (Instytut Prasy i Wydawnictw
„Novum", Warszawa 1982), której autorem jest Sta
nisław Podlewski (1906-1979), historyk i publicysta spe
cjalizujący się w problematyce martyrologicznej.
Opinie tegoż pisarza niezbyt często są przytaczane
w trakcie polemik wokół kontrowersyjnego hierarchy
kościelnego. Tym chętniej je przypominamy, choć
przedstawione zostały może zbyt ostro.
Tekst Podlewskiego doskonale uzupełnia wiadomo
ści przekazane przez Alojzego Męclewskiego. Tytuł przy
toczonych fragmentów pochodzi od autora książki.

KMR

K

siądź Carl Maria Splett, biskup gdański, zacie
kły hitlerowiec, ogłasza w dniu 4 września list
pasterski do diecezjan: Smutek napełnił nas,
gdy przed dwudziestu laty nasz piękny niemiecki
Gdańsk, mimo swego stanowczego „ nie ", oderwany został
od Ojczyzny. Dziś cieszymy się i serdecznie dziękujemy Bogu,
że spełniło się życzenie wszystkich Gdańszczan rychłego po
wrotu do niemieckiej wspólnoty. Brak nam słów na wyraże
nie podzięki za bohaterstwo i ofiarny wysiłek naszych gdań
skich synów i braci, dzięki którym nasza bliska Ojczyzna
uchroniona została od zburzenia i zniszczenia z ręki wroga.
W tej historycznej godzinie dziejowej nie zapomnimy podzię
kować Bogu Najwyższemu i prosić go o dalsze błogosławień
stwo dla Fuhrera, narodu i ojczyzny.
W kilka dni później, w związku z wizytą Hitlera
w Gdańsku, Splett wydaje okólnik do katolickich urzę
dów parafialnych i punktów duszpasterskich, którym po
leca udekorować domy parafialne i kościoły, a ponadto
uderzyć w dzwony świątyń.
W końcu września księża pracujący wśród Polonii gdań
skiej zostają zaprowadzeni do komendy obozu w Stutthofie.
Gestapowcy nakazują im załadować się na samochód ciężaro
wy. Zachowanie eskorty wskazuje, że nie wiozą ich na śmierć.

Inni księża wchodzą w skład, tzw. Komanda Leichentrdgerów. Oddają oni ostatnią usługę zmarłym więźniom, ukła
dają ciała w trumnach, a następnie przy śpiewie Miserere
obnoszą je po obozie. W pojęciu esesmanów ma to być
upokorzenie, pobudzenie do śmiechu i pogardy. Tymcza
sem wywiera zupełnie inny skutek.
Jedną z pierwszych ofiar wśród więźniów kapłanów
Stutthofu jest ks. Edmund Roszczynialski, szambelan pa
pieski, dziekan, były prefekt Seminarium Nauczycielskie
go, kapelan na statkach polskich, proboszcz parafii w We
jherowie. Zginął w listopadzie 1939 roku, albo na początku
1940 roku.
W nocy z 7 na 8 lutego 1940 roku wychodzi z baraku
młody kapłan, Jan Lesiński, wikariusz parafii Najświęt
szego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu. Napada go zbo
czeniec SS-man. Ksiądz broni się rozpaczliwie. Zostaje
zastrzelony.
W Niedzielę Palmową 1940 roku Niemcy wybierają
48 więźniów, przebywających od pierwszych dni września
1939 roku w Stutthofie, przeprowadzają ich do osobnego
baraku, tzw. karnej kompanii. W Wielki Piątek, 22 marca,
po rannym apelu, wyprowadzają z baraków 63 więźniów,
samą inteligencję polską. Otacza ich oddział esesmanów
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Biskup hitlerowiec?
Wkrótce samochód wjeżdża w mury Gdańska i zatrzymuje
się przed znanym im gmachem Generalnego Komisariatu RP,
gdzie obecnie znajduje się siedziba Gestapo. Pierwsza myśl,
czyżby mieli ich zwolnić z obozu? Tymczasem zastają w gma
chu ks. prałata Fedtke, który do nich powiada:
- Z polecenia ks. biskupa Carla Marii Spletta pragnę wie
lebnym księżom oświadczyć, że Ekscelencja o nich pamięta
i czyni starania u władz partyjnych, aby rychło zostali zwol
nieni.
Wypytuje ich o warunki życia w obozie i o życzenia.
Księża powracają do obozu pełni złudnej nadziei. Zapewne
chodziło hitlerowcom o zbadanie nastrojów wśród księży
polskich, wysondowanie opinii.
W tej grupie księży z Gdańska był również ks. Bernard
Więcki, proboszcz wiejskiej parafii Wocław oraz ks. Teo
dor Turzyński, kanonik honorowy, dziekan gdyński, pro
boszcz parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny w Gdyni
i ks. Władysław Szymański, duszpasterz Polaków w Sopo
cie. W dniu 15 stycznia 1940 roku księża zostają wywiezieni z obozu prawdopodobnie do Piaśnicy pod Wejherowem
i tam rozstrzelani. W tej mało znanej miejscowości hitle
rowcy mordują około 12 tysięcy Polaków.
W Stutthofie kapłani polscy, a zwłaszcza z Gdańska zmu
szani są do wykonywania najcięższych prac, m.in. do czysz
czenia ustępów obozowych. Przez kilka miesięcy ks. rektor
B. Komorowski wraz z innymi kapłanami, w sutannach, na
oczach całego obozu, za pomocą zwykłego wiadra, wybiera
fekalia z dołu kloacznego i przelewa do beczek na kołach.
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i prowadzi w głąb lasu. Wkrótce esesmani ze śpiewem po
wracają sami do obozu.
Była to pierwsza masowa egzekucja w Stutthofie. Za
mordowani zostali najwybitniejsi działacze Polonii gdańskiej,
a wśród nich księża: Bronisław Komorowski, rektor kościo
ła św. Stanisława we Wrzeszczu, ks. Marian Górecki, rektor
kaplicy dla Polaków w Nowym Porcie, były Powstaniec Wiel
kopolski i ks. Franciszek Rogaczewski, proboszcz parafii
polskiej p. w. Chrystusa Króla w Gdańsku, inicjator budowy
tej świątyni, niezrównany organizator i niezwykle aktywny
działacz katolicki.
Do obozu hitlerowcy przywożą coraz to nowe grupy księ
ży m.in. z Torunia, z więzień znajdujących się w klasztorach
w Górnej Grupie Pomorskiej i Sióstr Miłosierdzia w Chełm
nie nad Wisłą. Wielu księży przeszło przez kazamaty wię
zienne w VII Forcie im. T. Kościuszki w Toruniu. Ponad
siedmiuset Polaków z tego więzienia zostaje rozstrzela
nych w pobliskiej Barburce.
Nadzwyczaj ciężka zima 1940 roku daje się ogromnie
we znaki wszystkim więźniom, tym więcej, że obóz nie jest
przygotowany na przyjęcie i wyżywienie tylu ludzi. Nie ma
urządzeń gospodarczych i sanitarnych. Więźniowie gnież
dżą się w przewiewnych barakach, w straszliwym brudzie,
przez kilka miesięcy nie zdejmują ubrań, ani nie zmieniają
bielizny. Śpią stłoczeni w zgniłych barłogach, w mrowiskach
wszy. Krwawa biegunka zbiera obfite żniwo śmierci. Co
dziennie ponad dwudziestu ofiar. Do rewiru więźniowie przy
noszą coraz to nowych chorych.

Docieramy do rewiru - wspomina ks. Gajdus - i już z dala
bije w nozdrza i dech zapiera żrący w gardle i do wymiotów
pobudzający ostry smród chlorku i drugi ni to z fekalii, ni roz
kładających się trupów... Leży człowiek przy człowieku. Nie
można tego, co się jawi oczom, rozszerzającym się ze zgrozy,
nie można już właściwie nazwać człowiekiem. To strzępy,
łachmany cuchnące, to stwory podobne do wyschniętych, wypaproszonych mumii, to ludzie widma, straszne karykatury.
To nie ludzie. A jednak? Tak, z oczu tej garstki leżącej na sło
mie patrzy ku nam człowiek, patrzą te oczy jak oczy upiora.
Na rewir przywożą 7 kwietnia ks. Feliksa Bolta, starca
75-letniego, wybitnego działacza pomorskiego, posła i sena
tora Rzeczypospolitej. Układając go na barłogu. Wkrótce
skończy życie.
Nazwisko jego to historia - pisze ks. Gajdus w swoich
niezrównanych wspomnieniach obozowych. - Historia wal
ki wpierw z Niemcami o polski stan posiadania, o prawo
bytu, o prawo do języka i kultury polskiej. Ks. Bolt - to „po
morski Wawrzyniak", tytan czynu i pracy. Cale życie jego
jest walką i to walką aż do końca o polskie Pomorze. Bez
kompromisowy, przystępny wszystkim uczuciom ludzkim, jed
nego tylko nie zna uczucia, strachu... Był wielki. Osobiście
na Polsce nie dorobił się ani majętności ani zaszczytu. Sie
dział na małej parafii w Srebrnikach pod Kowalewem Po
morskim,
nie odznaczony ni odznakami kościelnymi,
ni państwowymi, lecz był wielki, większy nad wszystkie
ludzkie zaszczyty i dostojeństwa. Bogaty w szacunek i mi
łość ludu pomorskiego, którego był rzecznikiem u tronu
Rzeczypospolitej a orędownikiem u Boga. Wprowadzono go
przez próg baraku jako 75-letniego staruszka z honorami, jak
kanonika nowomianowanego do stall. Górował i tu. I tu był
panem, senatorem Rzeczypospolitej. I tu wzbudzał szacunek...
Do trumny złożyli go ci, dla których żył - młodzi Polacy. Niosą
go przez dziedziniec do samochodu ciężarowego. Mija nasze
okna wysoko wzniesiona trumna. Nie ma wieńców, przemów,
księży, proporców. Żył skromnie i tak go chowają. Męża z jed
nej bryły, senatora Rzeczypospolitej. Ukochaniem jego była
Polska, a celem Bóg.
W kilka tygodni później, 26 czerwca, młodzi księża przy
noszą do rewiru ks. Alfonsa Schulza, proboszcza parafii Sub
kowy, senatora Rzeczypospolitej, kawalera Orderu Polonia
Restituta. Podobnie jak wielu kapłanów mających niemiec
kie nazwiska, nakłaniano go i kuszono obietnicami natych
miastowego zwolnienia z obozu, byle tylko wyznał, że jest
Niemcem z pochodzenia. Lecz na nic zdają się te zabiegi.
Zbir, szef rewiru, topi sędziwego starca w wannie.
Któregoś dnia do baraku wchodzi SS Obergruppenfuhrer
und General der WąffenSS-Oswald Pohl, sprawujący władzę
nad wszystkimi obozami. W towarzystwie komendanta obozu
przechodzi ten pan życia i śmierci wśród więźniów leżących
na barłogach. Zatrzymuje się przy księdzu słusznego wzrostu.
- Jak się nazywasz?
- Mieczysław Strehl.
- So, so Strehl, Strehl, piękne niemieckie nazwisko, no
i ta twoja germańska budowa, ten „nasz kształt głowy"... Ty
człowieku z krwi i z nazwiska jesteś Niemcem. Nie potrafisz
temu zaprzeczyć?
- Jestem z krwi Polakiem - burczy swym głębokim ba
sem ks. proboszcz Strehl.
Dobroduszny uśmiech błąka się na twarzy komendanta.
- N o , ja wiem, rozumiem, ty byłeś „niby" Polakiem - ale
na pewno twoi rodzice i twoi dziadkowie byli Niemcami.
- Mój dziadek był posłem do Sejmu Pruskiego i bronił
spraw Polski podzielonej przez zaborców - wpada w tok
mowy komendanta ks. Strehl.
- Milcz, gdy mówi pan komendant - wyrwał się gesta
powiec Mathecius, już wznosząc pięść do uderzenia.

- Zostaw go - łagodzi Pohl, a potem do ks. Strehla:
- Nie chcesz być Niemcem? Władasz tak świetną niem
czyzną!
-Nie.
Generał Oswald Pohl zawziął się na kapłana. W kilka
dni później kazał go wezwać. Poczęstował cygarem.
- Panie Strehl (nazwa „panie" była w obozie rzeczą nad
zwyczajną). Panie Strehl, przeglądałem pańskie papiery. Pan
kończył szkoły niemieckie, pan wyrósł w kulturze, pan ma
tak cudne niemieckie nazwisko. Słuchaj: Pohl... Strehl. Czy
nie brzmią jak nazwiska dwóch braci? Pan może być zaraz
zwolniony. Ot, po prostu aresztowano pana przez pomyłkę,
razem z tymi durnymi Polakami. Pan wróci na wolność.
Otrzyma zaraz stanowisko. Pan mnie rozumie. No, panie
Strehl. No, do jakiej narodowości pan się przyznaje?
-Panie komendancie, jestem Polakiem i pozostanę nim.
Ks. Mieczysław Strehl, proboszcz parafii w Ostrowie nad
Gopłem, przebył więzienie w Świeciu nad Wisłą w Inowro
cławiu, w Górnej Grupie Pomorskiej, w Gdańsku, przetrwał
obozy koncentracyjne: Stutthof, Oranienburg i Dachau... Nie
doczekał wolnej Polski. Tam, w Dachau dokonał męczeń
skiego żywota 21 lutego 1941 roku.
Można by mnożyć przykłady wierności ojczyźnie, nie
zrównanego bohaterstwa i poświęcenia kapłanów polskich
w tym tragicznym okresie naszych dziejów. Długa jest lista
księży, którzy stracili życie w obozie w Stutthofie. Był on
tylko jedną stacją na długiej drodze męki duchowieństwa
polskiego.
W obozie tym zginęło 85 tysięcy Polaków i wielu księży
polskich. Stąd wywieziono księży na dalszą poniewierkę i ge
hennę do obozów śmierci w Oranienburgu, Sachsenhausen
i Dachau.

Zbrodnie wołające o pomstę do nieba
Drugiego dnia wojny płk Janik, dowódca 2 Baonu Strzel
ców, mający bronić Tczewa i Pelplina, otrzymuje od gen. Wła
dysława Bortnowskiego, dowódcy armii „Pomorze", rozkaz
wycofania się w kierunku Starogardu.
Wobec możliwości bombardowania przez lotnictwo nie
mieckie władze polskie rzekomo nakazują ewakuację mie
szkańców małego i cichego Pelplina i okolicznych miejsco
wości za Wisłę. Wraz z ludnością opuszcza miasteczko nad
Wierzycą miejscowe duchowieństwo, a więc księża kano
nicy katedralni, pracownicy Kurii Biskupiej, profesorowie
Seminarium Duchownego i gimnazjum duchownego, sław
nego Collegium Marianum .
Na zatłoczone drogi nadlatują raz po raz eskadry samo
lotów nieprzyjacielskich i ostrzeliwują z karabinów maszy
nowych i działek gromady uchodźców.
Ks. dr Józef Rozkwitalski, kanonik katedralny, rektor
Seminarium Duchownego, zabrał z sobą na tę wędrówkę ma
nuskrypt swojej najnowszej książki. Podczas nalotów kryje
się po zagonach i bruzdach na polach pod Świeciem, przyci
skając do piersi swoje dzieło.
Ks. Józef Juchta, wikariusz parafii Wiele (pow. chojnic
ki) przeżył kilka nalotów. W czasie drogi natknął się na uzbro
jonych volksdeutschów, którzy zrabowali mu najcenniejsze
naczynia liturgiczne, łącznie z zabytkową monstrancją któ
rą zabrał z kościoła, aby nie dostała się w ręce Niemców.
Dla licznych rzesz uchodźców z wiosek pomorskich prze
dostanie się za Wisłę staje się jeśli wręcz niemożliwe, to
bardzo ciężkie. Samoloty obrzucają bombami przeładowa
ne wojskiem promy i łodzie. Rano 1 września saperzy pol
scy zdołali wysadzić w powietrze wielki most na Wiśle.
Nasi żołnierze czynią wyjątek dla ks. biskupa Stani
sława Okoniewskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej
i ks. dra Antoniego Liedtke, wiozącego w samochodzie bez- •
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cenny, unikalny egzemplarz Biblii Gutenberga. Przewożą
księży promem na przeciwny brzeg rzeki. Udaje się im doje
chać szczęśliwie do Warszawy.
Pancerno-zmotoryzowane kolumny hitlerowskich na
jeźdźców szybko wyprzedzają masy uchodźców z miast i mia
steczek pomorskich. Po kilkunastu dniach makabrycznych
przeżyć gromady ludzi, ogromnie zmęczonych i zabiedzo
nych, powracają do swoich siedzib. Wraz z nimi do Pelplina
podążają księża kanonicy i profesorowie. Od 3 września
miasteczko zajmują hitlerowscy okupanci. Miejscowi Niem
cy, którzy ujawnili się od razu, jako agenci Gestapo, SA,
członkowie NSDAP, sprawują rządy w miasteczku.
Powracający z wędrówki są przekonani, że w nowych
warunkach będą mogli spokojnie pracować i pełnić Bożą
służbę. Tymczasem czekają ich nowe prześladowania.
Wszystkie mieszkania księży kanoników katedralnych i pro
fesorów Collegium Marianum zajęte są przez Niemców.
Uzbrojone posterunki nie pozwalają nawet wejść do mie
szkań, aby księża mogli zabrać swoje własne rzeczy. W bu
dynku Seminarium Duchownego kwateruje oddział SS Heimwehr Danzig, urzęduje tu także placówka Gestapo, którą
kieruje leutenant SS, Helmut Richter, oraz znajduje się tu
niemiecki magistrat.
Niektórzy księża, widząc co się dzieje, nie wracają do
Pelplina. Zatrzymują się u swoich konfratrów w różnych
miejscowościach, z zamiarem przeczekania burzliwego i nie
bezpiecznego okresu. Ks. Jan Bogdański, profesor Colle
gium Marianum, zatrzymuje się u ks. radcy Alojzego Deji,
proboszcza parafii Nowa Cerkiew koło Tczewa, dawnego
profesora Collegium Marianum . Wkrótce potem Niemcy
obydwu ich aresztują i mordują. Podobny los spotyka
ks. Franciszka Baumgarta, wicekanclerza Kurii i penitencjariusza katedralnego, który przebywał u ks. Jana Szpittera,
proboszcza parafii Klonówka. Zostają obaj aresztowani, prze
wiezieni do Starogardu i tam, 16 października tego roku, za
mordowani w lesie szpęgawskim.
Do Pelplina powraca ks. Józef Chudziński, działacz na
rodowy, redaktor Pielgrzyma, powstającego od wielu lat
w miejscowej drukarni. Mimo ostrzeżeń i rad ksiądz przeby
wa w lokalu redakcji.
W dniu 13 września czarny mercedes zajeżdża przed dom,
wysiada z niego szef miejscowego Gestapo i czterech dra
bów z SA. Ksiądz redaktor zostaje aresztowany. Po pobycie
w areszcie policyjnym na Placu Grunwaldzkim i w celi
w gmachu Seminarium Duchownego, w nocy z 17 na
18 września przewieziony zostaje do obozu internowanych
w Tczewie, na terenie byłych koszar Wojska Polskiego. Hi
tlerowcy znęcają się nad nim w szczególnie sadystyczny
sposób. Codziennie rano pędzą wszystkich więźniów na
przyczółek mostowy na Wiśle, który w dniu 1 września
wysadzili w powietrze nasi żołnierze. Małym młotkiem każą
księdzu rozbijać wielkie żelbetonowe bloki. Wkróce kapłan
ma ręce okryte ranami. Po pracy zmuszają księdza, ubranego
wciąż jeszcze w czarną sutannę, aby siadł na koźle bryczki,
do której zaprzęgają dwóch braci Majerów z Tczewa i wożą
go po obozie ku uciesze hitlerowców. Wraz z trzema Żydami
z Tczewa każą także księdzu gołymi rękami wybierać fekalia
z dołów kloacznych i napełniać beczkę na kółkach.
W dziesięć dni po aresztowaniu kapłan wysyła gryps do
swojej siostry w Pelplinie, w którym prosi, aby mu przysłała
cywilne ubranie i donosi o swoich męczarniach. Siostra przy
wozi paczkę do obozu - tu, niestety, dowiaduje się, że wraz
z trzema innymi Polakami ksiądz został już rozstrzelany.
Po kilku tygodniach administrację na Pomorzu przejmu
je od wojska niemiecka władza cywilna. Pokoje gmachu
Seminarium Duchownego w Pelplinie, w których mieszkali
i uczyli się alumni, przemienione zostają na cele więzienne. |
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Wielki gotycki korytarz gmachu i piwnice Seminarium Du
chownego w dzień i w nocy rozbrzmiewają krzykiem bitych
i maltretowanych Polaków.
Gestapo pieczętuje pałac biskupa Okoniewskiego i urzę
dy kurialne, zajmuje wszystkie majątki kościelne. Aresztuje
też ks. dr. Maksymiliana Raszeję, kanonika katedralnego,
profesora teologii moralnej i socjologii w Seminarium Du
chownym w Pelplinie, zarzucając mu, że współdziałał w ukry
ciu i wywiezieniu skarbca tumskiego, obrazów, ważnych akt
i najcenniejszych eksponatów biblioteki Seminarium Du
chownego. Ks. dr. Józefowi Rozkwitalskiemu, rektorowi Se
minarium Duchownego radzą przyjaciele, aby na jakiś czas
wyjechał z Pelplina do zapadłej wioski. Ksiądz odmawia,
uważając, że w takich chwilach nie może opuszczać swoich
konfratrów i wychowanków.
Około 15 października Gestapo przeprowadza, zakrojo
ne na szeroką skalę, aresztowania wśród duchowieństwa die
cezji chełmińskiej i następnego dnia bez zachowania jakichkolwiek pozorów praworządności, bez sądu - wszystkich
aresztowanych kapłanów rozstrzeliwuje w niewiadomym
miejscu. Znajduje wówczas śmierć kilkudziesięciu księży die
cezji chełmińskiej.
Ks. biskup Konstanty Dominik, będąc ciężko chory, nie
stawia się na wezwanie. Gestapowcy nie wierzą mu. Trzy
razy gwałtownie dobijają się do jego mieszkania, aby naocz
nie przekonać się, że ksiądz jest rzeczywiście obłożnie cho
ry i nie może podnieść się z łóżka o własnych siłach.
Na salę, gdzie są zebrani księża, wchodzi komendant
miejscowego Gestapo, w otoczeniu uzbrojonych żandarmów
z Schutzpolizei. Komendant nakazuje, aby księża oddali ze
garki, kosztowności, wszystkie pieniądze oraz dokumenty
i oznajmia, że wszyscy są aresztowani i odtąd będą trakto
wani, jak zwykli więźniowie. Żandarmi prowadzą księży do
podziemi gmachu, gdzie urządzili katownię, zwaną Danziger
Keller. Następnie wyprowadzają księży na dziedziniec gma
chu i stawiają po trzech. Otacza ich silnie uzbrojona eskorta.
Dopiero po wyzwoleniu, na wiosnę 1945 roku, na tere
nie byłych koszar Wojska Polskiego w Tczewie, na którym,
jak wiemy, okupanci hitlerowscy urządzili obóz internowa
nych, odnaleziono zbiorowy grób, a w nim ciała księży. Ko
misja ekshumacyjna stwierdziła, że przed egzekucją hitle
rowscy siepacze znęcali się nad ofiarami, ślady świadczyły,
że tłukli kapłanów kolbami, żelaznymi prętami, szpadlami.
Ciała ofiar były splątane. Położenie i pozycja zwłok świad
czyły o tym, że niektórzy księża zostali zakopani żywcem.
W tej zbiorowej egzekucji 20 października znalazło mę
czeńską śmierć 23 księży kanoników prastarej Kapituły Cheł
mińskiej, profesorów Seminarium Duchownego oraz Collegium
Marianum.
Z dziesięciu kanoników rezydujących w sędziewej Ka
pitule Chełmińskiej pozostał przy życiu i doczekał się wy
zwolenia jedynie ks. prałat dr Franciszek Sawicki.
W owym pamiętnym dniu masowego morderstwa
(20 października) wraz z innymi księżmi przybył na wezwa
nie Gestapo do gmachu Seminarium Duchownego. Ocalał
przez prosty przypadek. Właśnie przyjechał z Berlina wy
ższy oficer, czy też urzędnik, aby zabezpieczyć najcenniej
sze dokumenty i książki z biblioteki seminarium. Sam tego
nie mógł dokonać. Na jego żądanie gestapowcy wyznaczyli
do tej pracy ks. Sawickiego, jako dawnego długoletniego
bibliotekarza i świetnego znawcę w tej dziedzinie. Chcąc
ratować innych konfratrów, ks. Sawicki oświadczył, że wo
bec podeszłego wieku i nieumiejętności pisania na maszynie
nie zdoła sam wykonać tak wielkiej pracy. Przydzielają mu
więc do pomocy księży: Jana Cyrankowskiego, Pawła Gloc-
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ka i Tadeusza Malinowskiego, notariuszy Kurii Biskupiej.
W końcu listopada tego roku ks. Jan Cyrankowski, sekretarz
generalny Katolickiego Stowarzyszenia im. Piotra Skargi,
wikariusz katedry w Pelplinie, ks. Paweł Glock i Tadeusz
Malinowski zostają wywiezieni z Pelplina w nieznanym kie
runku i wszelki ślad o nich ginie. Zapewne podzielili los in
nych księży pelplińskich.
Po zamordowaniu ks. prałata Alojzego Lewandowskie
go, proboszcza pelplińskiego, ks. Sawicki, wysiedlony ze
swojego mieszkania w Kurii obejmuje administrację osiero
conej parafii pelplińskiej.
Przez wszystkie lata okupacji życie sędziwego ks. prała
ta Sawickiego było wciąż zagrożone i to ze strony ks. Carla
Marii Spletta, biskupa gdańskiego.
Gdy w roku 1938 na żądanie zhitleryzowanego senatu
Wolnego Miasta Gdańska, ks. biskup 0'Rourke musiał ustą
pić ze swego stanowiska - Nuncjusz Apostolski w Polsce
msgr Cortesi, zaproponował ks. Sawickiemu, profesorowi
Seminarium Duchownego w Pelplinie stanowisko biskupa
gdańskiego. Ks. Sawicki wyraził na to zgodę, ustalono więc,
że niebawem otrzyma z Rzymu nominację i w dniu 1 kwiet
nia 1939 roku obejmie ster rządów diecezją gdańską. Tym
czasem w prasie gdańskiej ukazała się wzmianka, że Gdańsk
nie wpuści do siebie polskiego prałata. Wówczas nuncjusz
msgr Cortesi przyjechał do Gdańska i po rozmowie z Greiserem, prezydentem senatu gdańskiego, doszedł do wnio
sku, że ks. Sawicki nie może zostać biskupem. I wtedy
Watykan mianował ks. Carla Marię Spletta, notoryczne
go hitlerowca i wroga polskości, biskupem gdańskim.
Niewątpliwie ks. biskup Splett chciał teraz raz na zawsze
pozbyć się rywala.
Po bestialskim wymordowaniu lub wywiezieniu do obo
zów koncentracyjnych niemal całego duchowieństwa pol
skiego diecezji chełmińskiej, ks. biskup Carl Maria Splett,
dotychczasowy biskup gdański, aktem papieskim zostaje
mianowany w dniu 5 grudnia 1939 roku apostolskim admi
nistratorem diecezji chełmińskiej.
Nominacja ta była pogwałceniem konkordatu polsko-wa
tykańskiego. Przecież ks. biskup Stanisław Okoniewski,
ordynariusz chełmiński żył i nie mógł powrócić do kraju, prze
bywał za granicą a jego zastępca z prawem następstwa ks. bi
skup Konstanty Dominik przebywał wówczas w Pelplinie.
Biskup Splett wyniesiony na to stanowisko przez Greisera,
prezydenta senatu gdańskiego, jak również przez Alberta
Forstera, współpracuje z nimi bardzo ściśle. O nim to
powiedział Forster: To jest mój człowiek, na którym mogę
się oprzeć.
Splett tępi z niesłychaną brutalnością wszelkie ślady pol
skości, wydaje coraz to nowe drakońskie zarządzenia dla urzę
dów parafialnych. W okólniku z 15 maja 1940 roku pisze:
Polecam natychmiast usunąć z kościołów wszystkie przed
mioty z polskimi napisami i emblematami oraz inne polskie
napisy i obrazy kościelne... Chorągwie nie mogą być prze
chowywane w domach parafialnych, ani w domach prywat
nych. Polskie napisy i symbole należy usunąć z chorągwi
i pomników.
Gdyby w poszczególnych wypadkach wykonaniem niniej
szego zarządzenia obarczano służbę kościelną to zobowią
zuję wszystkich księży i duchownych, aby przekonali się
o faktycznym wykonaniu tego zarządzenia.
W kilka dni później wydaje nowe zarządzenie dla wszyst
kich duchownych diecezji gdańskiej i chełmińskiej, za
braniając używania języka polskiego podczas spowiedzi,
zarówno ze strony spowiadającego, jak i spowiednika.
Po wyrugowaniu języka polskiego z Kościoła, Splett po
lecił zastąpić polskie modlitewniki i śpiewniki - niemiecki
mi. Nawet zmarli Polacy byli groźni dla Niemców. Splett

wydzielił Polakom miejsca odrębne na cmentarzach i na
kazał, aby ciała wynoszono tylnymi bramami cmentarny
mi. Poleca usunąć z grobowców i tablic wszystkie pol
skie napisy...
Na życzenie Gestapo, powołuje na terenie diecezji
chełmińskiej spośród księży niemieckich specjalnych bisku
pich komisarzy. Mają oni czuwać nad wykonywaniem jego
drakońskich zarządzeń przez duchowieństwo i egzekwować
jego polecenia. Szczególnie we znaki dają się dwaj komisa
rze: ks. Paul Preuss i ks. Knop, były etatowy katecheta
w Gdańsku. Obydwaj aktywni członkowie NSDAP i agenci
Gestapo, nałogowi pijacy, łapownicy i łajdacy.
Po rozpoczęciu wojny ks. Preuss, jako parteigenosse
wystosował list do Hitlera, w którym prosił go o przyjęcie na
kapelana Wehrmachtu, a gdy tego zaszczytu nie dostąpił,
ks. biskup Splett mianował go swoim komisarzem.
Obydwaj komisarze są nie tylko nadgorliwymi kon
trolerami wszystkich zarządzeń biskupa, hitlerowca, ale
prześcigają się w wymyślaniu różnych inkryminacji wo
bec Polaków, aby zyskać jego uznanie.
Na procesie Spletta po zakończeniu wojny, ks. Feliks
Fischoder, dziekan polski, zeznał, że obydwaj komisarze
przybywali na wizytację parafii i urzędów w otoczeniu żan
darmów i o wszystkim donosili do Gestapo. Obydwaj przy
czynili się do uwięzienia i męczeńskiej śmierci wielu kapła
nów polskich. W niczym nie odróżniali się od swojego
zwierzchnika. O tym, jaki był stosunek biskupa- wikariusza
apostolskiego do polskich kapłanów, prześladowanych przez
okupanta hitlerowskiego, świadczą choćby te fakty:
Trzech księży zasłużonej rodziny Wohlfeilów, zostało
wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Rodzina Wohl
feilów (siostra, stryj i dwaj bracia) zwracają się wielokrotnie
do biskupa Spletta o ratunek dla polskich kapłanów od nie
chybnej śmierci. Jednego razu ks. biskup odpowiada:
- Polnische Priester sind keine Apostelen - sondern
Verrater (polscy księża nie są apostołami, lecz zdrajcami).
Kiedy siostra ks. Roberta błagała o ratunek dla brata,
odpowiedział jej cynicznie i wykrętnie:
- Jest mi bardzo przykro, jednak ks. Wohlfeil był zbyt
pobożny i właściwie nie należał już do tego świata.
Ks. Robert Wohlfeil, proboszcz w Kłodawie Gdańskiej,
aresztowany w pierwszym dniu agresji hitlerowskiej, wię
ziony najpierw w Stutthofie, wskutek bestialskiego trakto
wania przez blokowego Fritza, znajduje następnie śmierć
w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu (lato 1942 r.).
Ks. Edmund Wohlfeil, brat Roberta, wikariusz parafii w Rumii, będący zaledwie od czterech miesięcy kapłanem, zostaje
zamordowany w lasach Piaśnicy pod Wejherowem w paździer
niku 1939 roku, zaś jego bratanek Ernest Wohlfeil, wikariusz
parafii Grzywna pod Toruniem - w październiku 1939 roku.
Biskup Splett, jak zeznali po wojnie liczni świadkowie
na procesie, przyczynił się do aresztowania wielu kapłanów
polskich, przyłożył ręki do męczeńskiej śmierci ks. arcybi
skupa Antoniego Nowowiejskiego, ordynariusza diecezji
płockiej, seniora Episkopatu polskiego i ks. biskupa Leona
Wetmańskiego, sufragana płockiego.
Protestowali oni z więzienia — mówił ks. katecheta Sta
nisław Dobiecki -przeciw mieszaniu się Spletta do zarzą
dzania ich diecezją. Listy z protestem dostawały się w ręce
Gestapo, co niewątpliwie musiało spowodować przyspiesze
nie śmierci obu biskupów.
Duchowieństwo polskie o tym wiedziało i nie ukry
wało swego oburzenia. Gdy wyświęcony przez Spletta
ks. Dunin chciał odprawić Mszę św. w kościele na tere
nie diecezji płockiej, czy krakowskiej, odmawiano mu
tego prawa, mówiąc, że został wyświęcony rękami spla
mionymi krwią dwóch biskupów.
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Druga wojna światowa
na Kociewiu
Początek wojny w Tczewie

Zbrodnia w Szymankowie

Wrzesień 1939 roku to okres heroicznej samotnej woj
ny obronnej Polski oraz jednocześnie początek drugiej
wojny światowej. Z wielu przesłanek wynika, że zaczęła
się ona w Tczewie. Tu nastąpił pierwszy atak nieprzyja
ciela. Dokładniej mówiąc - natarcie lądowe na Tczew,
przewidziane na godz. 445, poprzedził nalot sześciu bom
bowców i sześciu myśliwców niemieckich, które wystar
towały o godz. 4 26 z lotniska pod Elblągiem i dla zmylenia
nadlatując od południa o godz. 4 34 zbombardowały dwo
rzec PKP, zachodni przyczółek mostów oraz koszary 2 Ba
talionu Strzelców.
Bomby zrzucono także w centrum miasta, w rejonie
elektrowni. Nalot na te obiekty powtórzono dwukrotnie
i trwał on około 10 minut. Byli zabici i ranni: żołnierze,
kolejarze i ludność cywilna.
Dopiero po tym ataku, o godz. 445, padły strzały z pan
cernika Schleswig-Holstein na polską placówkę wojsko
wą na Westerplatte.
W tym samym czasie nastąpił kolejny atak na Tczew.
O godz. 4 45 , w ramach Aktion Zug pociąg tranzytowy nu
mer 963 zatrzymał się przed mostem od strony wschod
niej. Z wagonu wybiegli żołnierze Selbstschutzu i SS-mani
z zamiarem opanowania mostów i miasta. Na polskim brze
gu nie dano się jednak zaskoczyć. Zdecydowane działa
nia żołnierzy z 2 Batalionu Strzelców uniemożliwiły hi
tlerowcom przechwycenie strategicznie ważnych mostów
na Wiśle. Na rozkaz ppłk. Stanisława Janika mosty zosta
ły wysadzone w powietrze. Miało to wielkie znaczenie dla
dalszej wojny obronnej całej Polski.

W odwecie za niepowodzenie operacji Aktion Zug gru
pa Niemców, członków NSDAP, wymordowała w Szyman
kowie polskich pracowników kolejowych i członków ich
rodzin. Od kul hitlerowskich oprawców wczesnym ran
kiem 1 września 1939 roku na stacji w Szymankowie zgi
nęli: zawiadowca stacji - Paweł Szczeciński, jego siostra
- Helena, asystent - Alfons Runowski, dyżurny ruchu Albert Wigorski, zawiadowca odcinka drogowego - Mie
czysław Olszewski, kasjer biletowy - Marian Chmielecki, nadzorca przewozów - Alfons Łukowski, torowy - Jan
Izydor Żelewski, nastawniczy - Maksymilian Gołembiewski i Roman Grubba, zwrotniczy - Paweł Kraiński i Paweł
Plath, kasjer biletowy z Kałdowa - Artur Okroy oraz restau
rator dworcowy - Aureli Antoni Strzempkowski, a także Elż
bieta Lessnau, żona Alfonsa Lessnaua, który cudem prze
żył. W Lisewie raniono asystenta Brunona Tysarczyka,
który następnego dnia zmarł w szpitalu malborskim.
Wszystkich zamordowanych wrzucono do przydroż
nego rowu i ustawiono tam tablicę z niemieckim napisem:
Tu spoczywa polska mniejszość narodowa. Zaraz po woj
nie miejsce spoczynku kolejarzy z Szymankowa zostało
upamiętnione. Wzniesiony został pomnik z tablicą, a każ
dego roku, w dniu 1 września odbywają się przy tym po
mniku uroczystości dla uczczenia zamordowanych na po
czątku drugiej wojny światowej polskich kolejarzy. Na
rocznicowych apelach bijąc w werble wzywa się koleja
rzy z Szymankowa: Runowskiego, Szczecińskiego, Platha i kilkunastu innych. Daremnie. Polegli na polu chwa
ły. A mimo to są wśród nas. Zapisała ich historia.

Tczewskie mosty wysadzone w powietrze 1 września 1939 roku
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Eksterminacja i martyrologia
ludności Kociewia
Coraz więcej lat dzieli nas od tragicznego września
1939 roku. Nie wygasa jednak pamięć o czasach najwięk
szej w naszej historii pogardy dla człowieka. Myśl ulatuje
ku tym, którzy wówczas nie tylko polegli w obronie oj
czyzny, ale też zginęli w Lesie Szpęgawskim (ok. 7000
osób) - największym obok Stutthofu i Piaśnicy - miej
scu ludobójstwa na Pomorzu Gdańskim. Najlepsi sy
nowie kociewskiej ziemi - kapłani, nauczyciele, leka
rze, urzędnicy, robotnicy i chłopi ginęli też w lasach
pod Skarszewami i Skórczem, w Gniewie, Tczewie,
Starogardzie. Natomiast w Pelplinie 20 października 1939
roku wymordowano wszystkich profesorów seminarium,
kanoników i pracowników kurii, za wyjątkiem księdza
Sawickiego i biskupa Dominika. Kociewie przesiąkło
krwią ludzi, którzy ginęli jedynie za to, że byli Polakami.
O rozmiarach terroru i okrucieństwa okupanta świad
czy 126 masowych egzekucji, dokonanych już w pierwszych
miesiącach okupacji. Ostrze tego terroru skierowane było
przeciw wszystkiemu co polskie na Pomorzu i Kociewiu.
Mordowano bez skrupułów, z premedytacją, wyrafinowa
niem i sadyzmem, zarówno mężczyzn i kobiety, jak również
starców i dzieci. Z rąk hitlerowców zginęło łącznie kilkana
ście tysięcy mieszkańców Kociewia. Równolegle z ekster
minacją rozpoczęto wywożenie ludności polskiej na roboty
przymusowe do Niemiec i do obozów koncentracyjnych oraz
wysiedlanie do Generalnej Gubernii.
Ale tworzył się i rozwijał ruch oporu. Na Kociewiu i Po
morzu szczególnie widoczna była działalność Tajnej Or
ganizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" i Armii Krajowej.
Dziełem partyzantów było m.in. kilka dywersji kolejowych.
Zbliżał się rok 1945. Wkroczenie na teren Pomorza
Armii Czerwonej, a wraz z nią przedstawicieli nowej wła
dzy, zapoczątkowało kolejną przemoc i nowe represje.
W pierwszym okresie dotknęły one głównie żołnierzy Ar
mii Krajowej, członków „Szarych Szeregów", partyzan
tów „Gryfa Pomorskiego" i niektórych innych organizacji
konspiracyjnych z czasów wojny. Radziecki (NKWD)
i polski (UB) aparat bezpieczeństwa dokonywał licznych
aresztowań dowódców i szeregowych członków tych or
ganizacji oraz ich rodzin. Wielu z nich NKWD wywiozło
w głąb byłego Związku Radzieckiego. Osadzono ich w obo
zach pracy lub więzieniach, a wielu na tej „nieludzkiej zie
mi" pozostało na zawsze. Jest to odrębny dramat mieszkań
ców Pomorza czasów najnowszych. Po latach nasuwa się
pytanie: czy tak musiało być? Odpowiedzmy sobie sami.

Refleksje końcowe
Powyższe fakty mają wymiar ogromnej i uzasadnionej
boleści. Ale nie można żyć wiecznie martyrologią. Trzeba
bardziej spojrzeć przed siebie, by ofiary wojny i okupacji
nie były daremne. Nasi bliscy ginęli za Polskę, zatem my,
żyjący, musimy ją odbudować taką, jaka im się marzyła.
Stojąc pośród jakże licznych krzyży, które świadczą
wobec świata o tej ofierze, pragniemy raz jeszcze uwierzyć
w te ogromne trudy i ofiary. Za te owoce jesteśmy odpowie
dzialni dzisiaj my, żyjący u progu XXI wieku, na które uwraż
liwiać winniśmy tych, którzy przychodzą po nas.
Refleksja historyczna staje się jakby modlitwą narodu,
który złożywszy tak wielkie ofiary ma prawo do godnego,
niepodległego i suwerennego życia. Udając się do grobów
bohaterów, którym zawdzięczamy dzień dzisiejszy, musimy
zwrócić nasze kroki na drogę pokoju i pojednania.
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ZBIGNIEW BIRNA

Gdy mieszkałem
przy Richthofen

B

ył wieczór, jeden z zimowych wieczo
rów stycznia 1945 roku. Siedziałem
w kuchni z mamą i moim o rok młod
szym bratem; mama z bratem przy roz
palonym „krystku", a ja przy kuchennym stole.
Zawsze wieczorami siedzieliśmy w kuchni.
Najmłodsze r o d z e ń s t w o s p a ł o w pokoju.
W ten wieczór nie musieliśmy już odrabiać lek
cji, bo zbliżający się front spowodował, że nie
mieckie szkoły po zimowych fenach nie wzno
wiły już działalności.
Dodać muszę, iż w naszym domu, od początku
okupacji mama i tata rozmawiali z nami - dziećmi
- wyłącznie po polsku. Chodziło o to byśmy nie
zapomnieli ojczystego języka. Po ukończeniu zaś
szóstego roku życia, obok obowiązkowej (mówili
śmy: przymusowej) nauki w niemieckiej szkole,
w domu - potajemnie, mimo bardzo surowych za
kazów, mama uczyła nas po polsku czytać, pisać
i liczyć.
Mając 8 lat, uczęszczałem od września 1944
roku do trzeciej klasy szkoły powszechnej (oczy
wiście niemieckiej) na Czyżykowie. Nauka była
obowiązkowa dla wszystkich dzieci, tzn. dla dzieci
z rodzin niemieckich (Reichsdeutsch - w całej
szkole bardzo nieliczne dzieci z rodzin niemiec
kich przybyłych z III Rzeszy oraz Volksdeutsch też niezbyt liczna grupa dzieci ludności miejsco
wej z rodzin o niemieckim rodowodzie, stanowiącej
przed wojną tzw. mniejszość niemiecką), dla dzieci
z polskich rodzin germanizowanych (Angedeutsch
- tzw. trzecia grupa). Tych było najwięcej łącznie
z dziećmi, które pochodziły z rodzin polskich a nie
przyjęły trzeciej grupy.
Dla dzieci polskich prócz przedpołudniowych,
obowiązkowych dla wszystkich zajęć szkolnych, or
ganizowano dodatkowo popołudniowe lekcje języ
ka niemieckiego. Opuszczenie choć jednej takiej
lekcji karane było chłostą wymierzaną bambusową
trzciną po napiętych pośladkach, w postaci schylo
nej, przy wyprostowanych kolanach, z palcami rąk
dotykającymi palców stóp. Karę wymierzał osobi
ście dyrektor szkoły - zawsze w mundurze SA.
Dzieci z rodzin polskich, niezależnie od tego
czy rodzice mieli trzecią grupę, czy też nie, stroni
ły od dzieci niemieckich, co te ostatnie przyjmo
wały z ubolewaniem, szczególnie w najmłodszych
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klasach. Dzieci z rodzin Angedeutsch uważane
były przez nas za polskie i rzeczywiście takie były,
przynajmniej w ogromnej większości.
Nadawanie trzeciej grupy wymagało właściwie
formalnej zgody na jej przyjęcie. Ale ojcowie nasi
otrzymywali takie „propozycje": albo przyjmiesz
trzecią grupę i wcielony zostaniesz do Wehrmach
tu, tj. niemieckiej armii, albo nie przyjmiesz tej
grupy i wtedy czeka cię obóz koncentracyjny, a jeśli
jesteś zdrowy i silny to najpierw wyślemy cię na
roboty do Rzeszy - a potem i tak czeka cię obóz.
To samo dotyczy twojej żony. A dzieci? Może przyj
mą je do jakiejś niemieckiej rodziny lub też trafią
do obozu.
Mojemu ojcu, dzięki temu, że pracował u „do
brze ustosunkowanego Niemca", udawało się aż
do połowy 1943 roku uniknąć zsyłki.
Jednak „dobre stosunki" Niemca, pracodawcy
mojego ojca, w drugiej - niepomyślnej dla oku
panta, fazie wojny - okazały się niewystarczające
i późnym latem 1943 roku wywieziono go na ro
boty do Bawarii w Niemczech. Mamę i nas pozo
stawiono jednak w spokoju.
Wróćmy do początku zapowiedzianej historii,
czyli do tego zimowego wieczoru 1945 roku.
Siedząc przy kuchennym stole czytałem
sobie, po raz drugi już, a może trzeci, jedyną
przeznaczoną dla dzieci polską książkę - z tych
nielicznych książek polskich, które udało się mo
jej mamie przechować przez okres okupacji. Była
to powieść Henryka Sienkiewicza W pustyni
i w puszczy.
Mieszkaliśmy na parterze wielorodzinnej kamie
nicy przy ul. Richthofen (obecnie Wyspiańskiego)
- jednej z pierwszych ulic dzisiejszej dzielnicy „Za
parkiem", a wtedy praktycznie przedmieścia Tcze
wa od strony Knybawy.
Nagle ciszę wieczoru przerwało gwałtowne
pukanie do drzwi i słowa „aufmachen" - otwierać!
W drzwiach stanął niemiecki żołnierz, a za nim
dwóch cywilów w czarnych skórzanych płaszczach
i jeszcze jeden żołnierz.
Błyskawicznie ściągnąłem ze stołu czytaną
polską książkę i nie mając gdzie jej schować pod
łożyłem sobie pod siedzenie.
Na szczęście nikt z przybyłych tego nie za
uważył. Znalezienie bowiem w mieszkaniu pol
skiej książki groziło strasznymi konsekwencjami,
z których obóz koncentracyjny był karą najłagod
niejszą.
Na nieszczęście nie spostrzegła tego również
moja matka, która zajęta poprzednio rozmową z mo
im bratem, nie wiedziała, że czytam polską książkę.
Przybyli niemieccy „goście" tymczasem pozdej
mowali okrycia i przemoczone obuwie i rozmie
ścili się wokół grzejącego „krystka". Chcieli się
osuszyć i ruszyć jak najszybciej w dalszą drogę.
Pierwszą rzeczą jaką usiłowała zrobić mama, to
szybko odesłać nas do sypialni, co też mój młod-
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szy braciszek uczynił niezwłocznie. Ja wiedzia
łem, że nie mogę się ruszyć z krzesła, bo siedzia
łem na książce.
Po pierwszej reprymendzie, że jest już późno
i mam iść spać, rozpocząłem rozmowę (oczywi
ście wszystko toczyło się w języku niemieckim)
z siedzącym najbliżej mnie niemieckim żołnierzem,
udając wielkie zainteresowanie jego karabinem i ła
downicą z nabojami. Wskazując na poszczególne
detale pytałem, do czego służą i jak funkcjonują.
Niemcom podobały się te moje pytania i na kolej
ną próbę odesłania mnie przez mamę do łóżka
ofuknęli ją, by mi dała spokój, bo ja przecież już
niedługo też będę mógł zostać „dobrym niemiec
kim żołnierzem".
Mama zbladła i tylko zacisnęła zęby. Wiedzia
łem co to oznacza: poczekaj, tylko niech oni sobie
pójdą, już ja ci pokażę „dobrego niemieckiego
żołnierza", aż ci tyłek spuchnie. Tym razem nie
obawiałem się jednak mamy, znacznie bardziej
bałem się Niemców.
Ze sposobu w jaki zwracali się do siebie żoł
nierze i cywile, wywnioskowałem, że ci ostatni
musieli być albo jakimiś „grubymi szychami" albo
zwierzchnikami tych w mundurach. Twierdzili,
iż przemokli w przeprawie przez Wisłę (dziś my
ślę, że po prostu uciekali najprawdopodobniej
z Malborka przed wojskami radzieckimi).
Ta moja pogawędka z „gośćmi" toczyła się pra
wie do l 0 0 w nocy, kiedy to wreszcie jeden z cywi
lów dał hasło do wymarszu. Żołnierze szybko za
winęli nogi wysuszonymi już onucami, wciągnęli
buty, wszyscy narzucili płaszcze i za chwilę drzwi
się za nimi zamknęły. Zostaliśmy sami.
Jak tylko ucichły odgłosy oddalających się
Niemców, mama złapała za pas ze słowami: już ja
wybiję ci z głowy niemieckie mundury i karabiny.
Szybko wyciągnąłem spod siedzenia książkę i po
łożyłem ją na stole.
Zobaczyłem, że mama znowu zbladła a pas
wypadł jej z ręki. Podbiegłem i objąłem mamę,
a ona delikatnie pogłaskała mnie po głowie i przy
tuliła do piersi: - Już dobrze mój synku - powie
działa.
Zrodzone w ten wieczór zainteresowanie bro
nią i amunicją pozostało mi jednak, bo już dwa
miesiące później, po wyzwoleniu, ruszyliśmy
z chłopakami z naszej ulicy, pod wodzą mego star
szego kuzyna, Czesława, rozbrajać pozostawione
przez uciekających Niemców pociski artyleryjskie,
miny i bomby, na stanowiskach ogniowych wokół
miasta i w żołnierskich okopach. Było tego mnó
stwo, ale to już jest całkiem inna historia...
Od redakcji:
Powyższy tekst jest obszernym fragmentem pracy przeka
zanej przez autora (pod pseudonimem „Zielony bez") na konkurs
ogłoszony w 1997 roku przez naszą redakcję.
Zbigniew Birna zmarł w tym samym roku nie doczekawszy
się opublikowania swoich wspomnień.
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Straż Ludowa w Gniewie
Był to burzliwy okres roku 1919. W Gniewie istniała już
Rada Ludowa Powiatowa, o powstaniu której czytelnicy
mogli się dowiedzieć w poprzednim numerze KMR.
Dzięki staraniom czynionym przez przewodniczącego
tejże rady, ks. dr. Antoniego Wolszlegiera, Franciszka Czar
nowskiego i por. Józefa Głowackiego oraz przy skutecznym
poparciu Tadeusza Odorowskiego z Kamionki, Jana Brochońskiego z Nicponi, Józefa Guzińskiego i Szczepana Czaji z Je
lenia, ks. wikariusza Alojzego Wojciecha Karczyńskiego
i Jana Cyganka z Gniewa, pod naciskiem tutejszego spo
łeczeństwa niezadowolonego z zachowania żołnierzy
„Grenzschutzu", władze niemieckie w Kwidzynie zgodziły
się na wycofanie wojska niemieckiego z terenu lewobrzeż
nej części powiatu kwidzyńskiego (a więc terenu Gniewu
i okolic) oraz na organizację Straży Ludowej, którą miesz
kańcy musieli sami utrzymywać. Na wieść o tym w ciągu
zaledwie kilkunastu godzin z różnych zakątków powiatu,
nawet z Nowego i Pelplina stawiła się w Gniewie spora ilość
ochotników licząca około 200 żołnierzy. Jak oświadczył były
współtwórca straży, Szczepan Czaja (pisemna relacja z dnia
28 maja 1976 r. znajduje się w naszych muzealnych zbiorach):
Straż Ludową zorganizowano jako jednostką regularnej pie
choty (...). Umundurowanie było poniemieckie. Dystynkcje służ
bowe oparto o wzory polskie. Na czapkach polskie orzełki (zo
stały) wykonane w Poznaniu. Czerwone otoki czapek zasłonięto
szarą taśmą, wskutek czego otrzymały one wygląd maciejó
wek. Zamożniejsi żołnierze sprawili sobie na własny koszt ro
gatywki, których szyciem zajmował się m. in. krawiec gniewski
Ksawery Zawadzki.
Oficjalnie wojskowa polska jednostka rozpoczęła działal
ność w dniu 7 lipca 1919 roku. Żołnierze posiadali legitymacje
służbowe wystawione w języku polskim i niemieckim, podpi
sane przez przewodniczącego Rady Ludowej Powiatowej
ks. Wolszlegiera, Franciszka Czarnowskiego, komendanta (do
wódcę) por. Józefa Głowackiego i landrata kwidzyńskiego.
Jaki był cel straży? Czuwała nad porządkiem publicznym
i bezpieczeństwem mieszkańców, ścigała przestępców i zło
dziei. Dlatego dowództwo organizowało aż kilkunastooso
bowe patrole, które strzegły w dzień i w nocy wyznaczone
obwody i wychwytywały tych, którzy próbowali rozbojów i kra
dzieży. Jak wiadomo lata powojenne były trudne... Straż po
niekąd pełniła rolę policji, której na tutejszym terenie nie było.
Porucznik Józef Głowacki zwracał uwagę na dyscypli
nę, właściwe wyszkolenie i na godne reprezentowanie straży
na zewnątrz. Jej miejscem zakwaterowania był gniewski za
mek. Straż zajęła kancelarię, izbę chorych, świetlicę, izby
mieszkalne, komory odzieżowe, kuchnię, warsztaty napraw
cze i kuźnię.
Funkcje kierownicze w straży pełnili członkowie Orga
nizacji Wojskowej Pomorza. Z polecenia dowódcy utworzo
no biuro, którym kierował chorąży Jan Brochoński.
Ponadto utworzono dział zaopatrzenia - kwatermi
strzostwo (Józef Cyganek), dział rachuby (Donat Rajski),
kuchnię wojskową (Franciszek Guziński), komorę odzie
żową (Bolesław Kucharski), rusznikarnię i kuźnię (Pa
weł Białkowski), izbę chorych (Zakrzewski).
Powstała także orkiestra kierowana przez Władysława
Sikorskiego.
Nad zdrowiem żołnierzy czuwał miejscowy lekarz, Ro
man Kamiński. Straż posiadała także własny samochód

osobowy, którego kierowcą był Franciszek Siemion, a jego
pomocnikiem Pomierski.
Wiadomo, że żołnierzami straży w większości byli lu
dzie, którzy tylko ukończyli niemiecką szkołę ludową, tzw.
Volkschule. Dlatego wprowadzono obowiązkową naukę ję
zyka polskiego dla całej jednostki. Funkcję kapelana pełnił
ks. Alojzy Wojciech Karczyński, wikariusz gniewski.
Komendy wojskowe w języku polskim opracował Fran
ciszek Wardziński. Dopiero później sprowadzono z Wielko
polski podręczniki obowiązujące w wojsku polskim.
W celu zabezpieczenia się przed napaścią ze strony Grenz
schutzu sporządzono szczegółowe wykazy byłych żołnierzy,
zdemobilizowanych Polaków, szeregowych jak i podoficerów.
Pierwszy oficjalny apel wojskowy odbył się na gniew
skim rynku. Jak pisze Szczepan Czaja: Na apelu znalazł się
nieproszony, burmistrz miasta Fanelsa. Skoro posłyszał, że
komendy podawane są w języku polskim i że w tymże języku
odbywa się odprawa, wyniósł się tak samo nieproszony, z roz
czarowaną miną.
Z inicjatywy dowództwa straży powstało w Gniewie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół". Bezpośrednimi założy
cielami byli: Edward Grochocki, Szczepan Czaja i Józef Mu
szyński. W skład pierwszego zarządu „Sokoła" weszli: lekarz
Roman Kamiński - prezes; Szczepan Czaja- sekretarz; Edward
Grochocki - naczelnik.
W „Sokole" oprócz ćwiczeń gimnastycznych i musztry
formalnej (obowiązkowej) prowadzono naukę języka polskie
go i historii dla członków (dziewcząt i chłopców) oraz przygo
towywano i wystawiano w Gniewie i okolicy przedstawienia
teatralne, np. „Grube ryby" Bałuckiego, „Noc listopadowa"
Wyspiańskiego. Członkowie straży śpiewali w miejscowym
chórze, którym dyrygował organista, Pestka. Jak z tego wyni
ka Straż Ludowa w Gniewie organizowała na szeroką skalę
działalność kulturalno-oświatowa, dostępną dla wszystkich.
Po prawej stronie Wisły w drugiej połowie 1919 roku
i później, nadal funkcjonowała niemiecka administracja,
oparta na Grenzschutzu. Dlatego Prusacy z zawiścią patrzyli
na to, co się w Gniewie i okolicy działo. Zażądali, by Rada
Ludowa Powiatowa rozwiązała gniewską Straż Ludową. Tego
jednak nie uczyniono i słusznie. Zdarzył się bowiem w tym
czasie moment zagrożenia. W straży ogłoszono wówczas stan
ostrego pogotowia. Niemcy nie odważyli się jednak na zbroj
ne wystąpienia, prawdopodobnie ze względu na interes lud
ności niemieckiej, do której -jak pisze Czaja - należała także
większość właścicieli majątków obszarniczych w powiecie (Cie
płe, Jeleń, Lipia Góra, Włosienica, Kopytkowo, Frąca, Smarzewo) oraz ze względu na bliską ratyfikację wersalskiego
traktatu pokojowego. Natomiast Prusacy dążąc do zuboże
nia terenów mających przypaść Polsce, rabowali je. Dlatego
wyrąbywali nasze lasy. W protokole, spisanym w Gniewie
w dniu 24 października 1919 roku, a podpisanym przez Fran
ciszka Czarnowskiego, polskiego delegata powiatowego przy
landraturze w Kwidzynie, czytamy: Sprawdzono systematycz
ne rąbanie drzewa w następujących duktach: nr 97, 98, 110,
111, 87, 88, 89, 86 i 85. Doszczętnie wycięte zostały dukty nr
106 i 108. Drzewo zostaje w największym pośpiechu przewo
żone samochodami ciężarowymi i wywożone do części powia
tu po prawej stronie Wisły (...) Podług informacji patroli Stra
ży Ludowej dziennie wywozi się około 50 m drzewa. Niemcy
wywozili również zboże, ziemniaki i inne płody rolne.
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Miejscowa ludność polska składała ostre protesty do
wymienionego już delegata Czarnowskiego i Rady Ludowej
Powiatowej. 27 listopada 1919 roku odbyło się w Opaleniu
walne zebranie Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
z udziałem mieszkańców wsi i okolicy.
Delegat z Gniewa druh Nowak omawiając sprawy na
szej kochanej Ojczyzny Polski powiedział, iż pomiędzy na
szymi rodakami znajdują się pas karze (paserzy - wyj. red.),
którzy za marny zysk nasz lud i naszą kochaną Ojczyzną,
Polską krzywdzą (...). Zaprotestował osobiście przeciw wy
wożeniu i wyrąbywaniu drzewa w naszych lasach. Inny mów
ca, żołnierz Straży Ludowej w ostry sposób krytykował tych
obywateli, którzy nasyłają na straż Grenzshutz i wywożą nie
legalnie za Wisłę zboże dla Niemców. Podał dwa nazwiska
Polaków z Rakowca.
Zebranie jednogłośnie uchwaliło rezolucję (protest), którą
za pośrednictwem Nowaka przekazano „Naszej Szanownej
Radzie Ludowej Powiatowej w Gniewie":
My dzisiaj zebrani, zorganizowani Obywatele protestu
jemy energicznie przeciwko wywozowi i wyrąbywaniu drze
wa z naszego lasu oraz protestujemy przeciwko nasyłaniu
nam (czyli na nas) Grenzschutzu z najeżonymi bagnetami na
nasz lud spokojny. W protokole, podpisanym przez przewo
dniczącego zebrania J. Szumalskiego i sekretarza J. Fortunę,
podkreślono cały tekst tegoż protestu.
Straż w porozumieniu z Radą Powiatową Ludową,
a szczególnie z polskim delegatem powiatowym, przeciw
działała i to ostro i bezwzględnie, nie dopuszczając do dal
szej dewastacji lasów, szczególnie w rejonie Opalenia,
nie pozwalając na demontaż obiektów przemysłowych:
młyna, tartaków, mleczarń oraz na wywóz zwierząt rzeź
nych, produktów rolnych, szczególnie zboża i ziemniaków i in
nych artykułów spożywczych. Współpracowała z Polakami pra
cującymi na kolei, w transporcie rzecznym, na pocztach
i w służbie leśnej.
W Opaleniu, Kolonii Ostrowickiej i Kopytkowie utwo
rzono stałe posterunki pracujące całą dobę. Prócz tego spraw
nie funkcjonowały lotne patrole, które często zaglądały do
poszczególnych miejscowości. Mieszkańcy o straży mówili
- nasze wojsko, co świadczyło, że darzyli żołnierzy zaufa
niem i sympatią. Na różnych koncertach z radością witano
straż z orkiestrą która później stała się orkiestrą 65 staro
gardzkiego pułku piechoty.
W ostatnich miesiącach 1919 roku zorganizowano kurs
szkoleniowy dla kandydatów do Polskiej Policji Państwo
wej, który prowadzili specjalni instruktorzy z Poznania.
Jak podaje Szczepan Czaja - wydatki na utrzymanie
Straży Ludowej pokryte zostały częściowo z darów Pola
ków z nieograniczonego kredytu Banku Ludowego
w Gniewie, któremu szefował Paweł Tollik. Sam ks. dr An
toni Wolszlegier ofiarował na ten cel kwotę, równającą
się 4000 dolarów.
Straż Ludowa wraz z orkiestrą witała przybywającą Błę
kitną Armię gen. Hallera na moście nad Wierzycą. Był to już
dobrze zorganizowany, godnie reprezentujący się batalion pie
choty. Była to wielka zasługa m.in. por. Józefa Głowackiego
z Pelplina, absolwenta uniwersytetu wrocławskiego, wielkie
go Polaka i społecznika. Pięknie scharakteryzował jego
osobowość człowiek z nim ściśle współpracujący: W pra
cy społecznej wyróżniał się talentem organizacyjnym
i darem budzenia u młodzieży patriotyzmu i zapału do
samodzielnej działalności na rzecz Polski. Por. Józef
Głowacki za działalność na rzecz wyzwolenia Polski zo
stał odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po za
kończeniu swojej patriotycznej działalności w Gniewie prze
bywał w Poznaniu, gdzie dalej kontynuował swoją społecz
ną działalność. Był m.in. wiceprezesem Związku Oficerów
Rezenvy oraz senatorem. Zawsze skromny i przystępny, na
wskroś uczynny. Tyle słów Szczepana Czaji.
Warto by imieniem tegoż człowieka nazwano jakąś szko
łę. Nie tylko wielcy na to zasługują ale i ludzie, którzy tu
jeszcze w czasie zaboru tworzyli polskie wojsko, zręby pań
stwowości i jeszcze współcześnie są godni naśladowania.
Dzięki tym ofiarnym ludziom powstała w lipcu 1919 roku
tzw. Gniewska Republika.
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zadko udaje się znaleźć źródła o przodkach
sięgające czasów przedrozbiorowych, a jeśli mają one
jeszcze postać wilkierza będącego wyrazem ówczesne
go prawa stanowionego to satysfakcja jest tym większa.
A to dzięki temu, że ukazujący się w Pelplinie „Pielgrzym"
w roku 1880 odnotował na swych łamach o tym, że w zbio
rach poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk znajdo
wał się rękopis Wilkierza... (któremu podlegać będą) wszy
scy poddani na wsiach w starostwie gniewskim...

BOGDAN BIELIŃSKI

Maniowie
Interesujący nas Mania, występujący jako Paweł Mena,
był współautorem owego wilkierza, jako jeden z trzech
sołtysów gareckich (wsi Garc), zmarły w 1753 roku. Jego
zejście zostało odnotowane w zapiskach sołeckich przez
Jakuba Szmyta:
W imię Trójcy świętej naznaczamy Szołtysa Gareckiego już w Bogu odpoczywającego imieniem nazwany Pa
weł Mena umarł w r. 1753 dnia 1 Adwentu. Panie Jezu
daj mu wieczne spokojne odpoczywanie w dzień sądny
wesołe zmartwychwstanie co daj Jezu Amen.
Kronikarze nie omieszkali odnotować również obszer
nie pogrzebu Zofii Menowej, żony dwóch autorów zapi
sków. Z jednym z nich żyła 17 lat, a z drugim po śmierci
pierwszego jeszcze 30 lat spędziła.
O tych zapiskach „Pielgrzym" informował aż w trzech
numerach (122, 123 i 125). Była tam mowa przede wszyst
kim o prawach, o przysiędze sołtysów, ale nie pomijano
również spraw rodzinnych.
Jednakże najstarszy zapis o Maniach stanowi doku
ment z 1594 roku dotyczący Pomyj. W akcie wystawio
nym w Lignowach figurują nazwiska gospodarzy i sołty
sów, a wśród nich wymieniono także Tomasza Meinę.
Ks. Kujot tak wyjaśnia transformację nazwiska: Meina ma
jący w pieczęci nazwisko Mena, zapewne jest Manią, któ
re to nazwisko już zachodziło pod Narkowami leżącymi
pół mili od Subków.
Późniejszy zapis znajdujemy po 150 latach od poprzed
niego. Wskazuje on na dalszy pobyt Maniów w tej okoli
cy, a ściślej umiejscawia ich w samych Narkowach. Brzmi
on dosłownie: Rok 1742 puścił konwent Narkowy Ada
mowi Mani (nazwisko jego często pisane jest Menia) na
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3 lata za 300 zł dzierżawy rocznej. Piwo mógł ważyć na
własną potrzebę. Przy oddaniu majątku miał zostawić cały
zasiew. Ten kontrakt został przedłużony na rok 1745 i 1748,
tym razem jednak za 308 zł dzierżawy.
Najwcześniej ustalony przodek Maniów, o których tu
taj będzie mowa, to Jan Mania ożeniony z Katarzyną Beh
rendt. Spotykamy ich w Małych Walichnowach. Natomiast
z Pomyjami związany jest Albin Mania, skąd pochodził
Tomasz zapisany w 1594 roku.
W dotychczasowych poszukiwaniach natrafiono na
Maniów w siedmiu wsiach Pomorza Nadwiślańskiego. Ro
dziny te są związane ze sobą węzłem pokrewieństwa. Przed
stawiono je w kolejności wykazanych wsi, w których za
mieszkiwali: Małe Walichnowy, Rajkowy, Szprudowo,
Pomyje, Sztumska Wieś, Malewo i Rogoźno Pomorskie.
Choć nie jest znany rok przybycia Jana Mani do Ma
łych Walichnów, jak też lokalizacja domostwa tego rodu
we wsi, wszystko wskazuje na to, że Maniowie w tej miej
scowości przebywali. Wiemy choćby to, że ich syn Paweł
tu się urodził w 1851 roku. Nikt z ośmiorga potomków
Jana nie pozostał na ojcowiźnie, a rodzice zmarli w Pomyjach na długo przed końcem XIX wieku.
O Jakubie i Janie, synach Jana i Katarzyny, usłyszymy
przy okazji Sztumskiej Wsi. Ludwik zamieszkiwał w Ro
goźnie, Paweł z licznym męskim potomstwem osiadł w Rajkowach. Maria wyszła za Majewskiego z Malewa. Natomiast
Anna wyszła za Thiela i mieli pięcioro dzieci, a August oże
nił się z Ciesielską i pozostali bez potomstwa.
W Rajkowach pierwszym z Maniów, który tu osiadł
był Paweł, syn Jana z Walichnów. Objął gospodarstwo po
Langmesserach. Miało ono w 1929 roku 140 ha roli. Wie
lopokoleniowe gospodarowanie przez Maniów na tych
dobrach spowodowało, że nazywano je „Maniowem".
Pierwszą żoną Pawła była Klara Tollik, córka Melchio
ra i Pauliny Behrendt. Owocem tego małżeństwa była jedy-

Jan Majewski z żoną Marią z d. Mania z Malewa
Reprod. zdjęcia sprzed 1900 r.

na córka Urszula, którą wydano za bogatego kupca, Jana
Andrzeja Kleina do Gniewa. Drugą żoną Pawła była Klara
z Hillarów. Ona po swojej rodzinie odziedziczyła gospodar
stwo zwane „Górką" (63 ha). Chociaż wyszła za mąż, go
spodarstwo nadal w księgach wieczystych figurowało pod
jej nazwiskiem. Prawdopodobnie był to wybieg przed fisku
sem, ażeby zapobiec nadmiernemu opodatkowaniu, jakiego
spodziewano się w przypadku połączenia obu gospodarstw.
Prasa w latach dwudziestych odnotowała dwa zdarze
nia (kradzież i pożar) związane z gospodarstwem Klary.
W nocy z 8 na 9 marca 1926 roku ukradziono dwa
„miechy" żyta. Jako sprawców kradzieży pelplińska poli
cja ustaliła Alojzego Gdana i Leona Rogaczewskiego, za
trudnionych w tym gospodarstwie. Kradzież tę wykryto
dzięki tropiącemu psu policyjnemu z Tczewa, który do
prowadził do chlewików złodziei.
W końcu sierpnia 1928 roku, w sobotę około 1830, pod
czas burzy piorun uderzył w stodołę, która wypełniona była
niewymłóconym zbożem, powodując pożar. Mimo ener
gicznej akcji straży pożarnych, m.in. z Pelplina, pożaru
nie zdołano ugasić. Szkody wyniosły około 50 000 zł.
Budynek mieszkalny gospodarstwa Klary zachował się
w dobrym stanie do czasów obecnych. Spadkobiercą tego
gospodarstwa była córka Zofia Siodo.
Wracając do macierzystego gospodarstwa Maniów, to
należy wspomnieć, że po Pawle dziedziczył je syn Broni
sław, który w momencie śmierci ojca miał dopiero 12 lat,
który do faktycznego objęcia spadku poczekać musiał do
swojej pełnoletności.
Bronisław Mania (1889-1925) jest zapewne w rodzi
nie jedną z ciekawszych postaci. W swojej barwnej dzia
łalności społecznej pełnił m.in. funkcję przewodniczące
go kółka rolniczego, komendanta Straży Ogniowej i Straży
Obywatelskiej w Rajkowach. Był także członkiem Powia
towej Rady Ludowej w Tczewie, a ukoronowaniem jego

Albin Paweł Mania (1850-1934) z Pomyj
Fot. z około 1905 r. ze zbiorów A. Soleckiego z Gniewa

Bronisław Mania (1889-1925), poseł z Rajków
Ze zbiorów autora

Klara Mania z d. Tollik, pierwsza żona Pawła Mani z Rajków
Ze zbiorów autora

działalności było uzyskanie mandatu poselskiego w Pierw
szym Ordynaryjnym Sejmie Prawodawczym.
Było jeszcze w Rajkowach w tym samym czasie trze
cie gospodarstwo Maniów, położone przy drodze polnej
do Subków. Wcześniej było ono w posiadaniu Tomasza
Tollika, a ostatnim lokatorem z tej rodziny była jego żona,
Maria z Białków tercjo voto Sentek. Nabywcą był Stani-

sław Mania, młodszy brat Bronisława. Stanisław poślubił
Jadwigę Szoła. Po jej śmierci w 1945 roku ożenił się z Mał
gorzatą Baranowską primo voto Nadolną.
Ich budynek mieszkalny był dosyć okazały i otoczony
zadbanym parkiem. Po opuszczeniu przez ostatnich wła
ścicieli niszczał, aż w końcu został rozberany i w miejscu
tym Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Plon" postawiła

Dworek Maniów w Pomyjach, stan z 1994 r.
Fot. autor
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budynek wielorodzinny. Zabudowania gospodarcze
z wcześniejszego okresu w części jeszcze się zachowały.
Kolejną wsią, w której zamieszkiwali Maniowie, było
Szprudowo. Należy mieć nadzieję, że uda się jeszcze od
szukać tu osiadłych członków rodu Jana, ożenionego z Ka
tarzyną Behrendt. Wszystko zależy od tego, czy zostanie
odnaleziona butelka, w której zakorkowano zapisy o tej
rodzinie i o samej wsi. Butelka z zapisem ongiś wmuro
wana została w podstawę figury, postawionej po prawej stro
nie drogi prowadzącej z Lignów do Szprudowa. Potwier
dzeniem istnienia tej butelki jest fakt, że odnaleziono ją po
zburzeniu figury i wmurowano ponownie przy ustawieniu
w tym samym miejscu krzyża na terenie gospodarstwa Łu
kaszewskich, należącego poprzednio do Tucholskich.
Gospodarstwo Maniów w Szprudowie położone było
przy drodze przelotowej Bydgoszcz-Gdańsk po stronie
zachodniej. Budynek mieszkalny i obiekty inwentarskie
rozebrano; pozostał jedynie dawny masywny spichlerz
przebudowany na mieszkania.
Po Pawle Mani i Katarzynie z Szotów gospodarkę prze
jął ich syn Augustyn Mania z żoną Anną Schulz („Emma").
W momencie śmierci wdowy Emmy (1927) gospodarstwo
to miało 94 ha.
Wśród Maniów o nieustalonych jeszcze więzach rodzin
nych należy wspomnieć Jana ze Szprudowa (ur. 1820 r.),
który uczęszczał do gimnazjum w latach 1841-1844 ra
zem z Florianem Ceynową. Był także Józef Mania (18191896) ze Szprudowa, członek Towarzystwa Filomatów,
który został księdzem. Wspomnieni Jan i Józef mogli być
braćmi i synami Jana Mani i Marianny Radzikowskiej.
W ewidencji geodezyjnej w Tczewie jako właściciele
ziemscy w Szprudowie figurują też Jakub i Stefan Mania.
Parafią rzymsko-katolicką dla Szprudowa są Lignowy. Tam też w pobliżu kościoła jest cmentarz, na którym
pochowani są Maniowie ze Szprudowa. Znajdujemy tu co
najmniej dwa pokolenia Maniów - Pawła i Katarzyny oraz
ich dzieci ze współmałżonkami: Weronika z mężem Ra
dzikowskim, Anna z mężem Janem Paszotą i dziedziczą
cy ojcowiznę August i Emma z Schulzów.
W Pomyjach mamy trzy pokolenia Maniów. Paweł
Mania (1821-1877) urodzony w Szprudowie osiadł tu ze
swą żoną Katarzyną Szołła z Rajko w. On to został zastępcą
prezesa Towarzystwa Rolniczego w Pelplinie. Po nim go
spodarkę przejął Albin Paweł Mania (1850-1934) z żoną
Katarzyną Paulina Szoła. W trzecim pokoleniu znajdujemy

ich syna Pawła, kawalera, który zmarł około 1962 roku. Sie
dziba Maniów znajdowała się tu przy drodze bocznej nieda
leko stawu. W okresie międzywojennym gospodarstwo li
czyło blisko 100 ha. Wiadomo, że w 1923 roku miało ono
95 ha, a jego roczny dochód wynosił 2 154 mk.
Ponadto byli w Pomyjach jeszcze inni Maniowie, któ
rzy mieli gospodarstwo o powierzchni 9 ha.
W Sztumskiej Wsi gospodarstwo rolne miał Jakub
Mania (ur. 1901 r.) ożeniony z Paulina Tollik. Gospodar
stwo ich liczyło około 800 ha, ale zostało wykupione przez
Zakład Karny w Sztumie.
Z licznego rodzeństwa (razem siedmioro) tylko Jan
osiadł na roli. W 1925 roku wziął ślub z Heleną Gulgowską primo voto Tollik, obejmując w ten sposób 400 hekta
rowe gospodarstwo w Kiełbasinie. Jan Mania zginął
w 1943 roku w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu.
Jedna z sióstr Jana, Leonida, wstąpiła do zakonu Elżbie
tanek i była przełożoną w klasztorze. Pochowano ją w Pile.
Najmłodsza z córek Jana i Katarzyny - Maria Mania
wyszła za mąż za wdowca, Jana Majewskiego z Malewa.
Majewscy mieli tu duży majątek ziemski, choć byli jedy
ną polską rodziną wśród Niemców. Majątek ten był praw
dopodobnie w rękach Majewskich od 100 lat.
Jan Majewski zmarł na cukrzycę. Maria z Maniów,
która była jego drugą żoną, sprzedała majątek po śmierci
męża i zamieszkała w Malborku.
Ostatnią z miejscowości, w której osiedlili się Manio
wie, było Rogoźno Pomorskie. Spośród skąpych wiado
mości faktem jest, że mieszkał tam Ludwik Mania posiada
jący gospodarstwo rolne. Jest on bratem Marii Mani (zam.
Majewskiej). Miał dwoje dzieci: Władysława i Walerię.
Po Ludwiku gospodarstwo objął syn Władysław. Cho
dził on do gimnazjum w Chełmnie, a studiował w Berlinie.
Tam poznał artystkę-śpiewaczkę Gross, z którą się ożenił.
Żona Władysława lubiła życie towarzyskie, zapraszała na
majątek w Rogoźnie gości, często z Niemiec, i urządzała
przyjęcia, głównie dla artystów. Prowadzenie życia ponad
stan spowodowało, że Władysław stracił swój majątek, któ
ry wreszcie sprzedał (Kamrowskim i Paczkowskim) i prze
niósł się z żoną do Berlina. Bywał niekiedy w Polsce, a ostami
raz odwiedził rodzinę w kraju około 1924 roku.
Siostra jego - Waleria była sparaliżowana. Po sprze
daży spadku nabyła w Grudziądzu 5 pokojowe mieszka
nie. Pod koniec swego życia przeniosła się jednak do Tu
choli i zamieszkała u rodziny Górnych.

Dom mieszkalny gospodarstwa Maniów na „Górce" w Rajkowach, stan z 1990 r.
Obok grób Augusta Mani i jego żony, Emmy na cmentarzu w Lignowach
Fot. autor
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Klub Miłośników Kociewia
Niechaj dowie się kto nie wie,
że najmilsze mi Kociewie...

K

lub Miłośników Kociewia przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu
realizuje zadania statutowe służące rozwijaniu po
czucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszano
wania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jedno
czesnym otwarciu się na wartości kultur Europy. Staramy się
nadać należną rangę wychowaniu regionalnemu poprzez peł
niejsze poznanie własnej kultury i dziedzictwa historycznego.
Braliśmy udział w pracach przygotowawczych w two
rzeniu Federacji Kociewskiej „Więźba".
W roku szkolnym 1998/99 klub zorganizował we współ
pracy z Radą Gminy i Biblioteką Szkolną III edycję gminnego
konkursu plastycznego, recytatorskiego i fotograficznego pod
hasłem Z Kociewia do Europy - co pokazałbyś przyjacielowi
z obcego kraju w swoim regionie? Konkurs, jak zawsze, cie
szył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 244
uczniów ze szkół podstawowych w Buśni, Bzowie, Wielkim
Komórsku, Płochocinie i Gminnego Przedszkola.
Niechaj dowie się kto nie wie,
że najmilsze mi Kociewie
i kociewskie te opłotki
i te mrugające kotki.

Tymi słowami powitano laureatów i zaproszonych gości
na gminnej uroczystości pokonkursowej w SP nr 1 w Warlu
biu. Jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć nasze Kociewie
w wykonaniu małych mistrzów palety.
Recytowano też utwory Bernarda Janowicza, Emilii Rulińskiej i Władysława Kirsteina. Najlepsi otrzymali nagrody,
a pozostali drobne upominki. Zarówno wystawa prac jak i pro
gram regionalistów ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także recy
tacje przypomniały raz jeszcze, że piękne jest nasze Kociewie
i jego tradycje, z którymi śmiało można wkroczyć w XXI wiek.
Spotkanie laureatów i ich opiekunów ze szkół w gminie
zakończyło się skromną biesiadą, podczas której dyskuto
wano nad celami edukacji regionalnej i możliwościami wy
korzystania form dziedzictwa kulturowego w środowisku.
Za pośrednictwem redakcji organizatorzy serdecznie dzię
kują sponsorom konkursu: Radzie Gminy w Warlubiu za
ufundowanie nagród i panu Grzegorzowi Rucińskiemu z War
lubia za ofiarowane słodycze.
Cieszymy się bardzo, że tu, na skrawku wspólnej plane
ty, między Wisłą, Wdą i Wierzycą, znajdujemy przyjaciół
w pracy nad popularyzowaniem wartości historycznych
i przyrodniczych regionu kociewskiego. Nasi regionaliści
zdobyli też nagrodę w konkursie fotograficznym Cztery pory
roku w Parku, organizowanym przez Wdecki Park Krajobra
zowy w Osiu. Malowniczą ziemię na skraju Borów Tuchol
skich cały czas promują w gazetce szkolnej „Europejczyk",
za którą uzyskali III miejsce w VII edycji wojewódzkiego
konkursu gazetek szkolnych, organizowanego przez Woje
wódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy. Służą temu też
„Nowe Twarze" we Wrocławiu, pisemko tworzone przez
uczniów różnych państw Europy.
Współpraca:
Marian Wiśniewski, Zofia Babińska,
Małgorzata Dombrowska, Maria Jankowiak.
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Przedstawiciel delegacji Klubu Miłośników Kociewia
z Warlubia, Mikołaj Malinowski, przemawiający
podczas obrad Klubów Europejskich w Sali Kolumnowej
Sejmu RP w Warszawie w dniu 10 kwietnia 1999 roku

Co chciałbyś
pokazać z Kociewia
przyjacielowi
z obcego kraju?
Na to pytanie
odpowiedzieli uczestnicy
III edycji konkursu
Z Kociewia do Europy,
który znowu cieszył się
dużym powodzeniem.
Jego laureaci
spotkali się w Warlubiu
4 czerwca 1999 roku.
Plon konkursu dowiódł,
że nasz region ma się
czym pochwalić.
Dzieci z Buśni, Bzowa,
Wielkiego Komórska,
Płochocina i Warlubia
na pewno wzbogacą
dorobek europejskiej
wspólnoty

ALICJA

SŁYSZEWSKA

O powrót do domu...
Z DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY W PRZEDSZKOLU

ródła inspiracji do działań w dziedzinie wprowadzania edukacji regionalnej do pro
gramu wychowania w przedszkolu tkwią w rodzinie. Przywiązanie do miejsca uro
dzenia, do ziemi przodków, ukochanie wspaniałych krajobrazów nadwiślańskich
zostało mi zaszczepione przez niezwykłych rodziców, którzy całe swoje życie poświęcili pracy
z dziećmi i młodzieżą. To ich osobowy wzorzec aktywnej postawy twórczej na polu szerzenia
szeroko pojętej kultury był dla mnie fundamentem kształtowania człowieczeństwa opartego
na najwyższych wartościach moralnych i etycznych, charakterystycznych dla kultury chrze
ścijańskiej Europy.

Ź

Inspiracje i odkrycia
ziś w aspekcie zmian zachodzących na „starym kon
tynencie" można już tylko mówić o konieczności
ratowania tych humanistycznych przesłanek, bez któ
rych nie da się wyobrazić procesu „stawania się" i „bycia"
człowiekiem. Zatem rzeczywistość doznań i doświadczeń
dzieciństwa oraz wieku młodzieńczego kształtowanie, pod
trzymywanie tradycji rodziny kociewskiej, kultywowanie
obrzędów i szeroki udział w życiu społeczności lokalnej, re
ligijnej, regionalnej pozwoliły uświadomić mi fakt niezwy
kłej potęgi twórczej „podstawowej komórki społecznej". Dla
tego też moja praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi
przedszkolnymi ujmowana jest zawsze w kontekście współ
działania i bliskich kontaktów z rodzinami.
Zgromadzone doświadczenia w tym względzie, spotęgo
wane efektami dokonań mojej własnej rodziny (czwórka
dzieci w wieku szkolnym), utwierdziły mnie w przekonaniu,
że „matecznik" jest pierwotnym miejscem socjalizacji czło
wieka i zalążkiem edukacji regionalnej. Jak pisał J. Sabiniarz:
Tak jak nie może istnieć niebo bez gwiazd
tak bez domów nie może istnieć Mała Ojczyzna.

D

Poszukiwania
miłowanie ziemi rodzinnej, zainteresowanie literatu
rą i sztuką regionu oraz chęć współuczestniczenia
w kształtowaniu współczesnego oblicza Kociewia
skłoniły mnie do udziału w I Kongresie Kociewskim, Warsz
tatach dla Nauczycieli Kociewia odbywających się w Tcze
wie i Starogardzie Gdańskim, seminarium warsztatowym
Źródła i impulsy budowania programów autorskich eduka
cji regionalnej, spotkaniach Regionalnego Forum Eduka
cyjnego w Gdańsku i w licznych imprezach lokalnych na
Kociewiu.
Zdobyta tymi drogami szczegółowa wiedza m.in. o kie
runkach działań regionalnych w edukacji pozwoliła mi zre
widować dotychczasowy pogląd na realizowanie programu
wiedzy o regionie w wychowaniu przedszkolnym.

U
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Zdałam sobie sprawę, że drogi poszukiwań są zawsze
otwarte, bz uzyskać odpowiedzi na istotne pytania:
-jaka ma być współczesna oświata?
- jak w pełni dowartościować dziecko w procesie dydaktyczno-wychowawczym?
-jaka jest moja rola w systemie edukacji?
Ostatecznie wielki wpływ na dalsze rozważanie tematu
wywarły na mnie słowa J. Kossaka-Główczewskiego:
Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu, do zie
mi życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i języka,
a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, na
rodowej i ogólnoludzkiej.
Tak rozumiana edukacja regionalna nie odpowiada na
pytanie o model wychowania: nie wskazuje jak realizować
cele wychowania, nie podaje metod ani technik wychowania
i nauczania rozumianych tradycyjnie. Uwzględnia zaś cało
ściowy kontekst „stawania się" człowiekiem w świecie. Daje
też możliwość pełnego czerpania z głębi dziedzictwa kultu
rowego, by właściwie wychowywać do wolności.
W związku z tymi doświadczeniami i wnioskami, zebra
nymi z realizacji programu regionalizacji nauczania, powstały
zalążki edukacji regionalnej w przedszkolu, która polega na
zdobywaniu przez dzieci wiedzy poprzez doświadczenie,
działanie i wyzwalanie aktywności twórczej.

W zreformowanej placówce
dukacja regionalna stwarza więc tę możliwość pełne
go odkrycia wartości dziecka w procesie nauczania
i wychowania, wyzwalania jego pozytywnej indywi
dualności. Jest to obecnie możliwe poprzez decentralizację
programów, tworzenie programów nowatorskich i dostoso
wywanie ich do potrzeb konkretnych uczniów, co rozszerza
pole ich aktywności twórczej w konkretnej rzeczywistości.
Dlatego też tak ważne jest, szczególnie w zakresie wy
chowania przedszkolnego, ścisłe oparcie i powiązanie dzia
łań placówki z rodzicami, ich szeroki udział w zajęciach
z dziećmi, wspólne przeżywanie uroczystości okazjonalnych,
wycieczek, rocznic itp.

E
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Wiążącym aspektem jest tu nawiązywanie kontaktów
osobowych w relacjach: wychowawca - dziecko - rodzice,
które w konsekwencji decydują o rzeczywistej integracji śro
dowiska przedszkolnego. Nauczyciel, by sprostać tym za
daniom, musi posiadać dar jasnego i otwartego myśle
nia, akceptować najwyższe wartości etyczno-moralne
i prezentować je własnym życiem.
Za całokształt działań placówki oświatowej odpowie
dzialny jest dyrektor, co nakłada na niego szczególne obo
wiązki przygotowania bezpiecznego pola realizacji wyżej
wymienionych wartości i zadań. Tylko w ten sposób nastąpi
ubogacenie dziedzictwa kulturowego, pomnożenie skarbów
materialnych i duchowych społeczności lokalnych, regional
nych, narodowościowych, by kolejne pokolenia mogły w nich
aktywnie wzrastać i samorealizować się zgodnie z wielowie
kową tradycją.

Wiedza o regionie
w wychowaniu przedszkonym

D

ziedzictwo kulturowe poznawane jest przez człowie
ka od najwcześniejszych lat życia. Dziecko postrze
ga zmysłowo otaczającą rzeczywistość i od początku
pragnie być w niej traktowane podmiotowo. Rozpoznaje ją
poprzez kolejny udział w rodzinie, wspólnocie lokalnej, re
gionalnej, grupie narodowościowej, kręgu kulturowym.
Droga od regionalizmu do uniwersalizmu wiedzie poprzez
ciągłe uświadamianie dziecku związków z przeszłością miej
sca „zakorzenienia się" i utożsamianie z określonymi warto
ściami oraz wzorcami postaw.
Przedstawione poniżej elementy dotyczą regionalizacji
nauczania w Przedszkolu Samorządowym w Subkowach i zo
stały wprowadzone jako przygotowanie do realizacji progra
mu edukacji regionalnej w przedszkolu na Kociewiu.
Celem tych działań było umożliwienie dzieciom pozna
nia dziedzictwa kulturowego poprzez przeżywanie treści
w formach bliskich dla tego wieku - w powiązaniu z uczest
nictwem dziecka w życiu rodzinnym, środowiska lokalnego
oraz wydarzeniami regionalnymi.
Podstawę tych działań stanowią założenia programowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej X/1995 Dziedzictwo kul
turowe w regionie, które wskazują, że:
Celem edukacji regionalnej w procesie dydaktycznowychowawczym jest ukształtowanie w uczniach poczucia
własnej tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowa
nia w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego
otwarcia na inne społeczności i kultury.
Dziecko powinno czuć się związane z miejscem swego
urodzenia, zamieszkania, ziemią przodków - znać tradycje
i kulturę, pielęgnować obyczaje ale również, a może przede
wszystkim, mieć swój własny indywidualny wkład we
współczesne oblicze rodzinnej ziemi. Powinno mieć po
czucie konieczności realizacji i rozwoju aktywności twór
czej w otaczającej je rzeczywistości. Winno wnosić do
grupy przedszkolnej bagaż doświadczeń z „matecznika".
W tym celu należy wykorzystać wszystkie pozytywne ele
menty uwarunkowań tak, by bez oderwania od dotych
czasowej wąskiej rzeczywistości dziecko ubogaciło nowe
środowisko rozwijając jednocześnie własną osobowość.
Wiadomo, że dziecko najchętniej poznaje i najpełniej od
czuwa to, co najbliższe - czego może dotknąć i doświad
czyć. Angażuje się uczuciowo wzmacniając świadomość ist
nienia i „zakorzenienia" w tej najbliższej mu społeczności
rodzinnej, lokalnej, regionalnej i narodowościowej. Obco
wanie z przepięknym krajobrazem nadwiślańskim „kociew-

KMR

ski ziamni", wsłuchanie w poetyckie teksty lokalnych
twórców (m.in. A. Grzyb, Z. Bukowski), niepowtarzal
ność autentycznej gwary (B. Sychta, B. Janowicz) dostar
cza dzieciom wspaniałych przeżyć estetycznych, kształtuje
przywiązanie do miejsc, po których codziennie stąpa.
Tym sposobem uobecnia się niepowtarzalna więź z przy
rodą, co kształtuje postawy proekologiczne.
Poznawanie elementów sztuki regionu i jej twórców po
zwala na wyzwalanie w dziecku chęci działań manualnych
na bazie różnych materiałów naturalnych zebranych podczas
spacerów i wycieczek.
Zbliżanie dziecka do tradycji regionu, kultywowania
w przedszkolu obrzędów związanych ze świętami rodzin
nymi, religijnymi i lokalnymi nie tylko integruje dzieci
i pracowników przedszkola z rodzinami, czy wspólnotą
środowiskową i etniczną, ale także utrwala etyczne i mo
ralne wartości regionu. Takimi działaniami realizuje się na
turalne wchodzenie dziecka w krąg kolejnych wspólnot oraz
jego świadome w nich uczestnictwo, co jest jedyną szansą
na obronę indywidualnych i tożsamych grup etnicznych
w kształtującej się Europie regionów - w duchu wzajemne
go szacunku i tolerancji, zgodnie z ideą współistnienia Ma
łych Ojczyzn wyrażoną przez Janusza St. Pasierba:
Małe Ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach wielkich, kto nie
broni i nie rozwija tego, co bliskie - trudno wierzyć, by był
zdolny do tego, co wielkie i najpiękniejsze w życiu i na świecie.
Dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się bardzo in
dywidualnie, w charakterystycznym dla niego rytmie i tem
pie. Dlatego też proponując włączenie elementów regional
nych do programu wychowania w przedszkolu nie można
wskazywać na ich realizację w konkretnych grupach wieko
wych. Wprowadzenie treści regionalnych powinno mieć
charakter otwarty i uwzględniać rzeczywiste potrzeby,
chęci i zainteresowania dziecka oraz rozwijać jego aktyw
ność psychoruchową. W równej mierze dotyczy to wycho
wawcy, który przede wszystkim sam powinien akceptować
dziedzictwo kulturowe regionu, zgłębiać je i właściwą po
stawą kreować stosunek emocjonalny dziecka do rodzinnej
ziemi.
Elementy regionalne można wplatać w tok całodziennej
pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: w czasie
zabaw porannych i popołudniowych zajęć programowych,
podczas pracy stymulacyjno-kompensacyjnej oraz w kontak
tach z innymi placówkami przedszkolnymi.
Najważniejsze jest w tym względzie to, by stopniowo
a konsekwentnie budzić potrzebę:
identyfikacji małego człowieka ze wspólnotą etniczną,
zadziwienia nad pięknem rodzinnej ziemi,
zainteresowania dziejami miejsc po których stąpa,
włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska na
turalnego,
wrażliwości na przejawy niewłaściwych postaw, które mogą
zagrażać dążeniu dziecka do dobra.
Aby osiągnąć sukces w tym względzie, trzeba szukać
oparcia w bliskich kontaktach przedszkola z rodziną, w or
ganizowanych dla rodzin przedszkolaków uroczystościach
okazjonalnych, wystawach tematycznych, konkursach, wspól
nych wyjazdach i innych formach oraz akcentować treści
pogłębiające wiedzę o regionie i kształtować umiłowanie „naszy rodzinny ziamni". Poprzez wyjście z działaniami proregionalnymi w środowisko lokalne (prezentacje elementów
folkloru, literatury i sztuki) realizować można szeroko poję
tą edukację regionalną, by jednocześnie obronić swoją tożsamość etniczną, ubogacić człowieka oraz zaspokoić jego
potrzeby posiadania własnego miejsca na ziemi.
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czerwca 1999 roku po raz pierwszy w czasie swojego
pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził stolicę die
cezji pelplińskiej. We wspólnej modlitwie z Ojcem
Świętym na Biskupiej Górze uczestniczyło ponad 200 tysię
cy wiernych.
Blisko 10 miesięcy trwały przygotowania do tego histo
rycznego wydarzenia. Aby godnie przyjąć w Pelplinie na
stępcę św. Piotra podjęto wiele inicjatyw społecznych i dusz
pasterskich. Wierni zdążający na to spotkanie spodziewali
się, jak to zwykle bywa podczas pielgrzymek papieża do Pol
ski, że słowa Jego dodadzą im nadziei i umocnią w wierze.
Witając Piotra naszych czasów na kociewskiej ziemi bi
skup pelpliński, Jan Bernard Szlaga, nawiązał do symbolicz
nego znaczenia Góry, na której papież spotkał się z wiernymi.
- Góra jest miejscem uprzywilejowanym, bo w sposób
naturalny przybliża nas do Boga - powiedział biskup. - Gro-

madzimy się więc tu, aby jak uczniowie słuchać wielkiego
świadka wiary.
W homilii wygłoszonej do wiernych papież przypomniał
o Chrystusowym błogosławieństwie, które towarzyszy na
szemu pielgrzymowaniu po polskiej ziemi. Przypomniał rów
nież długą tradycję słuchania Słowa Bożego na tych ziemiach
oraz tradycję świadectwa dawanemu Słowu, niejednokrot
nie okupioną cierpieniem i męczeńską śmiercią.
- Wymownym i tragicznym symbolem tej ciągłości - gło
sił Jan Paweł II - była tak zwana „pelplińska jesień", której
sześćdziesięciolecie przypada w tym roku. Wówczas 24 męż
nych kapłanów-duszpasterzy, profesorów seminarium du
chownego, pracowników kurii biskupiej okupiło swoją wier
ność posłudze Ewangelii ofiarą cierpienia i śmierci. A cały
okres okupacji wydarł tej pelplińskiej ziemi 303 duszpaste
rzy. Za cenę własnego życia heroicznie nieśli Chrystusowe
orędzie nadziei w dramatycznym okresie wojny i okupacji.
Jeżeli dzisiaj wspominamy tych kapłanów-męczynników to
dlatego, że z ich właśnie ust nasze pokolenie słuchało Słowa
Bożego i dzięki ich świadectwu doświadczyło i doświadcza
jego mocy. Trzeba, abyśmy pamiętali o tym historycznym
zasiewie słowa i świadectwa, szczególnie teraz, gdy zbliża
my się do kresu drugiego tysiąclecia. W trzecim tysiącleciu
nie może zostać przerwana ta wielowiekowa tradycja (...).
Do wszystkich, którzy niebawem mają przekroczyć próg
trzeciego tysiąclecia papież skierował słowa:
- Budujcie dom na skale! Budujcie dom waszego życia
osobistego i społecznego na skale!
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Podczas powtarzanego w homilii cytatu pochodzącego
z Ewangelii według św. Łukasza: Panie, zostań z Nami! na
placu celebry rozlegały się oklaski. Na papieskie wezwanie
zebrani pielgrzymi odpowiadali: Ojcze, zostań z nami! Wie
dzieli dobrze, że nie zatrzymają umiłowanego gościa ponad
wyznaczone programem godziny, jakie spędzić miał w Pel
plinie. Zabrali jednak ze sobą papieskie posłanie o zachowa
niu w życiu Słowa Bożego.

N

a czas papieskiej wizyty w oknach domów miesz
kańców Pelplina - i nie tylko, bo przecież na całym
Kociewiu - pojawiły się plakaty z wizerunkiem Ojca
Świętego oraz papieskimi emblematami. Udekorowane były
także wystawy sklepowe. Na balkonach, szczytach domów oraz
murach załopotały flagi w kolorach narodowych, papieskich
i maryjnych. Trasę przejazdu przystrojono chorągiewkami. Nie

zbarakło również transparentów z treściami będącymi wyra
zem czci i modlitwy w intencji papieża. Najczęściej powtarza
ły się dobrze znane już hasła: Bóg jest Miłością czy Totus Tuus.
Podczas celebrowanej mszy na placu wokół Biskupiej
Góry śpiewał chór liczący ponad 1000 osób. Powstał on z po
łączenia 24 chórów kościelnych działających w diecezji, tak
liczną rzeszą śpiewaków dyrygował ks. dr Edward Hinz,
profesor muzykologii i śpiewu liturgicznego Wyższego
Seminarium Duchownego.
Wcześniej, w ramach programu słowno-muzycznego za
prezentowały się młodzieżowe zespoły regionalne z Kociewia i Kaszub oraz parafialne schole młodzieżowe. Podczas
spotkania z papieżem wystąpiła również tczewska Harcer
ska Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Kubickiego, a także
Orkiestra Marynarki Wojennej z Gdyni.
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la wielu ten szczególny dzień rozpoczął się już po
północy. Bowiem wówczas to wyruszyły pierwsze
pielgrzymki z pobliskiego Tczewa i Starogardu
Gdańskiego. W sektorach wierni zaczęli się gromadzić od
godziny 2 00 . Oczekujących przez długie godziny na placu
celebry, często zmęczonych, zziębniętych, do wspólnej mo
dlitwy o świcie poderwała pieśń Kiedy ranne wstają zorze.
Nad wszystkim czuwał blask wielkiego krzyża. Autora
mi 33 metrowej konstrukcji są architekci Politechniki Gdań
skiej, Anita i Marek Gawdzikowie. Rozpiętość belki poziomej
krzyża sięga 13 m, a jej szerokość - 1,4 m. Krzyż obłożony
jest częściowo blachą ze stali nierdzewnej o wypolerowanej
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powierzchni, a jego wewnętrzna ażurowa część daje wraże
nie lekkości. Powleczona poliwęglanem i poświetlona po
woduje, że w dzień krzyż lśni w słońcu, natomiast nocą
oświetlają go reflektory. Krzyż pozostanie w Pelplinie na
pamiątkę papieskiej wizyty.

P

apieska wizyta była okazją do wielu artystycznym ini
cjatyw. Między innymi w pelplińskim wydawnictwie
„Bernardinum" powstał album zatytułowany Ku to
bie ziemio. Na publikację złożyło się ponad 100 barwnych
zdjęć starogardzkiego fotografika, Henryka Spychalskiego,
towarzyszących poezji Karola Wojtyły. Album powstał we
dług pomysłu i w opracowaniu redakcyjnym Romana Lan
dowskiego. To samo wydawnictwo przygotowało z okazji
wizyty cztery okazjonalne plakaty „Witamy w Pelplinie". Trzy
wzory przedstawiają postać papieża w sąsiedztwie pelplińskiej katedry, natomiast czwarty prezentuje sylwetkę Jana
Pawła II na tle mapy diecezji pelplińskiej. Jednym z darów
przeznaczonych dla papieża był linoryt znanego tczewskie
go artysty plastyka, Janusza Akermanna.
- Pomysł zrodził się pół roku temu; praca nad tym pro
jektem była dla mnie swoistym przygotowaniem, także du
chowym do tak ważnego wydarzenia jakim jest wizyta Jana
Pawła II na ziemi kociewskiej - zwierzył się w wywiadzie
artysta. - W czasie powstawanai linorytu studiowałem Bi
blię i chrześcijańską ikonografię średniowieczną.
Dzieło przedstawia dwa światy, jeden o wymiarze Boskim,
pozaziemskim i drugi który odzwierciedla życie doczesne wraz
z charakterystycznymi dla naszego regionu motywami. Na li
norycie widnieją m.in. cztery świątynie: katedra w Pelplinie,
zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Tczewie, chojnicka fara i kościół NMP Matki Kościoła
mieszczący się na tczewskich Suchostrzygach.
Dużym wydarzeniem artystycznym było prapremierowe
wykonanie koncertu Pieśń o Bogu ukrytym. Utwór muzycz
ny do tekstu Karola Wojtyły skomponował poznański twór
ca, Mariusz Matuszewski, a wykonawcami byli Aleksandra
Justa-Zamachowska, Zbigniew Zamachowski, chór młodzie
żowy „Juventus" i zespół kameralny. Całością dyrygował
kompozytor. Prapremiera miała miejsce 3 czerwca w tczew
skiej farze; koncert powtórzono następnego dnia (premiera)
w farze w Starogardzie Gdańskim.
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izyta papieska wyzwoliła wiele pomysłów kultu
ralnych. W Muzeum Wisły w Tczewie 2 czerwca
otwarto wystawę fotograficzną Moje spotkania
z Ojcem Świętym, na którą złożyły się zgromadzone od tczewian zdjęcia upamiętniające ich prywatne audiencje w Wa
tykanie, a także uczestnictwo w poprzednich wizytach pa
pieża w Polsce.
Inną wystawą była prezentacja w Gniewskim Domu Kul
tury prac plastycznych uczniów szkół podstawowych Gnie
wa, Gogolewa i Piaseczna. Podobnych imprez na Kociewiu
było bardzo wiele.
Konstrukcja wielkiego ołtarza na placu celebry wokół
Biskupiej Góry na długo pozostanie w pamięci mieszkań
ców Kociewia. Niebiańskie ptaki rozpinające sieć wokół krzy
ża symbolizują ewangeliczne połowy wyznawców Chrystu
sowego Słowa. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bo
żego i zachowują je (Łk 11, 28) - tak rozpoczął tam swoją
homilię Jan Paweł II.

MAREK ŚLIWA

Mennonici
w Mątawach
W ubiegłym roku 10 września w Mątawach obcho
dzona była 100. rocznica istnienia tamtejszego kościoła.
Ta obecnie katolicka świątynia zbudowana została jako
mennonicki zbór.
Mennonici to swoisty odłam protestantyzmu anabaptystycznego. Ich cechą szczególną jest całkowicie pacyfistycz
ny stosunek do otaczającego ich świata, wręcz niemal całko
wite jego odrzucenie. Współcześni mennonici, np. w USA,
w pełni ignorują osiągnięcia cywilizacji, nie uznając techni
ki mechanicznej, elektryczności, sztucznych barwników czy
nawozów.
Jako odłam religijny mennonici powstali w habsburskich,
ultrakatolickich Niderlandach w 1 połowie XVI wieku. Na
zwa tej grupy wyznaniowej wywodzi się od imienia ich
głównego teologa, Menno Simonsa (1492-1561). Głów
ne założenia tej konfesji to: uznanie Nowego Testamentu za
podstawę życia i organizacji społecznej, jednorazowy chrzest
osób dorosłych (min. 14 lat) i eucharystia, skrajny pacyfizm,
zakaz przysięgania i zakaz udziału w życiu świeckim poza
wspólnotą lokalną. Jako tacy byli trudni do zaakceptowania
nie tylko przez katolików, ale i inne odłamy protestanckie.
Z uwagi na stałe zagrożenie indywidualne i zbiorowe
mennonici zmuszeni byli do opuszczenia własnych ziem
i szukania sobie nowych miejsc bytowania. Jedno z nich od
naleźli w Polsce, gdzie ówcześni władcy potrafili dostrzec
ich wysoką kulturę rolną i zdolności meliorowania gruntów.
Z tego też względu Olendrzy (gwarowo tak zwali ich miej
scowi Kociewiacy) osadzeni zostali na podmokłych grun
tach Prus Królewskich, poczynając od Żuław Gdańskich
poprzez Malborskie oraz wzdłuż Wisły.
Polskie dzieje mennonitów rozpoczęły się więc w Gdań
sku już w 1543 roku. Główne prześladowania tej grupy reli
gijnej przypadły jednak na 1555 rok i lata następne (edykt
cesarski o karaniu anabaptystów, do kary śmierci włącznie),
wtedy też rozpoczął się ich gremialny exodus.
Na ziemi nowskiej pojawili się oni w 1568 roku, osie
dlając się w Mątawach i Zajączkowie; nieco później w in
nych osadach Niziny Nowsko-Sartowickiej: Lubieniach,
Trylu, Bratwinie czy Dragaczu, zasiedlając ogółem 28 miej
scowości. Było to tak zwane osadnictwo emfiteutyczne: men
nonici korzystali z całkowitej autonomii, dzierżawiąc zie
mie długoterminowo i dziedzicznie, na podstawie pisemnej
umowy zbiorowej i rozliczając się z jej dysponentem wy
łącznie w pieniądzu. Posiadali oni samorząd typu gromadz
kiego i pełną swobodę wyznaniową. W praktyce sprowa
dzało się to do całkowitej separacji i ścisłej hermetyzacji
osad-gmin religijnych, wewnętrznych małżeństw i pełnej
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Fronton świątyni w Mątawach

Gunter Franz przy tablicy pamiątkowej
W czasie nabożeństwa śpiewał i grał zespół Fistulatores et
Cantores Novienses, z Centrum Kultury „Zamek"
w Nowem, bardzo ciepło przez wszystkich przyjęty

kontroli starszych nad resztą lokalnej społeczności. Wszel
kie władze polskie, nie wyłączając kościelnych, w pełni
honorowały tę odrębność. Olendrzy zagospodarowali
swoje ziemie, zabezpieczyli je przed wylewami Wisły i,
ogólnie rzecz biorąc, swym przykładem znacznie podnie
śli kulturę rolną i stosunki prawno-finansowe okolicznych
terenów.
Duże zmiany w dziejach polskich Mennonitów przyniósł
I rozbiór Polski (1772), w wyniku którego niemal całe Prusy
Królewskie włączone zostały do Prus. Prawo pruskie nie prze
widywało bowiem żadnych odrębności statusowych jakiej
kolwiek grupy ludnościowej czy wyznaniowej. Część men
nonitów wyemigrowała wówczas do zaboru rosyjskiego, do
Rosji czy Ameryki. Dla tych, co pozostali, władze pruskie
przygotowały z czasem coś na kształt odrębnej legislacji.
Olendrzy zostali wówczas dokładnie spisani i policzeni,
a potem obciążono ich specjalnymi podatkami (m.in. wyku
pem od służby wojskowej), w dodatku z mocą wsteczną, czyli
zmuszono ich do zapłaty za 2 lata. Spory z państwem pru
skim powodowały znaczne osłabienie religijnej i kulturowej
odrębności niderlanckich przybyszów (zmuszono ich m.in.
do posługiwania się językiem niemieckim, także w liturgii).
Mennonici w Niderlandach od dawna już nie istnieli, bo
wiem w 1632 roku przyjęli doktrynę kalwińską, więc osad
nicy z okolic Nowego również skazani byli na obumieranie
praktyk religijnych.
W 1920 roku, kiedy część ziem pruskich, w tym też Po
morze, powróciły do Polski, trudno już było odróżnić praw
dziwych mennonitów od reszty protestantów. W 1945 roku
zaś generalnie wszystkich nie-katolików i nie-Polaków uzna
no za Niemców, zmuszając ich tym samym do opuszczenia
od wieków zasiedlanych terenów.
Pierwszy w ziemi nowskiej mennonicki dom modlitew
ny, jeszcze drewniany, wzniesiono przypuszczalnie w Trylu.
Murowaną, neoromańską w stylu, świątynię pobudowano
w Mątawach w 1898 roku, w tradycyjnym miejscu zebrań
i modlitw lokalnej społeczności. W 1947 roku stała się ona
kościołem katolickim. Odrębna parafia w Mątawach powstała
jednak dopiero w końcu 1982 roku, p. w. NMP Królowej
Polski. Jej proboszcz, ks. Zenon Dowbusz, na obchody stu
lecia tegoż kościoła zaprosił też jego dawnych użytkow
ników - niemieckich mennonitów - po części dawnych
mieszkańców Mątaw i okolic. Głównym organizatorem
tegoż spotkania ze strony niemieckiej był Gunter Franz, obec
nie zamieszkały w Bremen.
Zaplanowana na 45 minut modlitwa ekumeniczna trwała
dwie godziny. W jej trakcie Polacy i Niemcy, katolicy i pro
testanci wspólnie czytali Biblię, modlili się i śpiewali. Wielu
starszych wiekiem mennonitów wspominało dawne, dobre
czasy, kiedy żyli i pracowali na polskim przecież wówczas
Pomorzu. Wielu z nich, jak np. Gunter Franz, nadal znako
micie mówi po polsku. Każdy z wypowiadających się
Niemców nie tylko z wielkim sentymentem wspominał
czasy swej młodości (np. chrzest w tym kościele), ale i z wiel
kim taktem mówił o wygnaniu i jego przyczynach - faszyz
mie, komunizmie, umowiejałtańsko-poczdamskiej. Niejedno
krotnie podkreślali swe wielkie zrozumienie i szacunek dla
Polaków, w tym obecnych mieszkańców Mątaw, którzy także
musieli opuścić swe dawne tereny i wyruszyć w nieznane.
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej,
na której po polsku i niemiecku krótko opisano historię świą
tyni, wielu uczestników, nie tylko mennonitów, miało łzy
w oczach.
Tą prawdziwie ekumeniczną uroczystość zakończyło
wspólne, dwujęzyczne odśpiewanie „Te Deum".
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Klucz lignowski
do końca XVIII wieku
W skład klucza lignowskiego wchodziły trzy wsie: Gręblin, Lignowy i Rudno. Po pokoju
toruńskim (1466) stanowiły one własność królewską (państwową). Gręblin należał
wówczas do pobliskiego starostwa międzyłęskiego, zaś Rudno i Lignowy do staro
stwa gniewskiego. Były one usytuowane na lewym brzegu Wisły, na skraju wysoczyzny części
doliny Wisły zwanej Niziną Walichnowską. Są to prastare wsie, które istniały jeszcze przed
przybyciem Krzyżaków, kiedy stanowiły własność książąt pomorskich.

Początki klucza lignowskiego
Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Gręblina pochodzi z początku XIII wieku. Około
1229 roku książę Warcisław (XII/XIII?-1229)
zapisał tę wieś wraz z całą ziemią gniewską
klasztorowi cystersów w Oliwie. Książę ociągał się jednak
z jej przekazaniem i cystersi dopiero w 1233 roku przejęli
dane im posiadłości.
Nie był to koniec nieporozumień. Książę Sambor II (1207?1277), skłócony z księciem seniorem Mściwojem II (1220?1294) cofnął darowiznę Warcisława i w 1276 roku nadał
ziemię gniewską Krzyżakom. Dokument ten nie miał mocy
prawnej, gdyż dla prawomocności wymagał zatwierdzenia
przez Mściwoja II.
Krzyżacy, którym bardzo zależało na zdobyciu jakiego
kolwiek dokumentu, który byłby pretekstem do roszczeń
w sprawie ziemi gniewskiej, osiągnęli cel. Posiadanie tej zie
mi miało dla nich strategiczne znaczenie. Stała się ona ich
bazą wypadową na Pomorze Gdańskie. Sam gród w Gnie
wie przedstawiał duże znaczenie strategiczne, jego położe
nie (naturalne ufortyfikowanie) wykorzystali Krzyżacy dla
wzniesienia twierdzy trudnej do zdobycia.
Po śmierci Sambora II, Mściwoj II odmówił Krzyża
kom realizacji darowizny stryja. Wówczas Zakon zwró
cił się ze skargą do kurii papieskiej, która rozstrzygnię
cie sprawy przekazała legatowi, Filipowi z Fermo. 18 maja
1282 roku w Miliczu, w wyniku długotrwałych sporów
i procesu, doszło do kompromisowej ugody. Zakon zre
zygnował z roszczeń terytorialnych wobec Pomorza.
Zwrócił inne posiadane dokumenty będące przedmiotem
sporów z wyjątkiem aktu Sambora II z roku 1276. Książę
Mściwoj II zobowiązał się do realizacji nadania Sambo
ra II. Tak więc ziemia gniewska legalnie dostała się w rę
ce Krzyżaków.
Gręblin został przyłączony do komturii w Gniewie.
25 maja 1301 roku zmieniona została lokacja według prawa
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niemieckiego w czasie urzędowania landmistrza krzyżackie
go, Heldwiga von Goldbacha. Dokument osadczy stanowi,
że landmistrz Goldbach wypożyczył wieś niejakiemu Jakobusowi w celu jej urządzenia zgodnie z prawem chełmiń
skim. Wieś lokowano na 38 łanach.
Pierwszy znany przywilej dla wsi Lignowy wydał
landmistrz krzyżacki, Heldwig von Goldbach w latach
1300-1302. W roku 1381 wielki mistrz krzyżacki, Wynryk von Kniprode, wystawił nowy przywilej dla tej wsi,
gdyż stary był już mocno zniszczony. Nowy dokument
był potwierdzeniem poprzedniego. Wieś posiadała 69 ła
nów, z których sołtysowi przypadało 5 wolnych, a probo
szczowi 4 łany. Ponadto sołtys pobierał trzeci grosz z są
dów. Lignowy również zostały przyłączone do komturii
w Gniewie.
Dla Rudna zachował się dokument wystawiony
w 1359 roku przez komtura gniewskiego, Jana von Falkensteina. Jednak nie był to pierwszy dokument lokacyj
ny tej wsi. Wystawiono go przy ponownym pomiarze grun
tów. Potwierdzono w nim przywileje prawa chełmińskiego.
Grunty wsi liczyły 60 łanów. W momencie wystawienia
dokumentu część gruntów znajdowała się na wysoczyźnie, część zaś na Nizinie Walichnowskiej. Na wyżynie
znajdowały się 43 łany i 11 morgów, z czego sołtys po
siadał 5 łanów i 11 morgów. Po odliczeniu nadziału soł
tysa, na św. Marcina (11 listopada) z 38 łanów płacono
po trzy miary pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Z części
wsi położonej na Nizinie Walichnowskiej, tj. z 17 łanów
bez 11 morgów płacono czynsz w wysokości 1,25 grzyw
ny chełmińskiej od łanu na dzień Oczyszczenia NMP
(2 lutego).
Wraz z nadaniem aktów lokacyjnych przybywała na te
ziemie ludność niemiecka. Dostępne nam źródła i literatura
nie podają co stało się z mieszkającą już wcześniej ludno
ścią słowiańską. Prawdopodobnie pozostała na miejscu, ale
zdegradowana do rzędu ludności bezrolnej. Kolonizacja nie
miecka przyniosła zmiany zarówno w gospodarczym jak
i prawnym ustroju wsi.
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Własność królów polskich
Po

zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466
roku, dawne posiadłości krzyżackie przeszły
na
własność królów polskich, a dokładniej na
rzecz skarbu państwa. W Prusach Królewskich
utwrzono z nich starostwa. Gręblin należał do starostwa
międzyłęskiego. Analizując życiorysy starostów międzyłęskich nie napotkaliśmy informacji o Gręblinie. Natomiast
Rudno i Lignowy należały wówczas do starostwa gniewskie
go, co potwierdzają lustracje z 1570 roku. Jednak już w XV
wieku tenuta ta została wydzielona od starostwa. Z dostęp
nych danych wynika, że pierwszym znanym dzierżawcą Rud
na i Lignów był rajca gdański, Tiedemann Giese (ok. 1488).
Rodzina Giese była przez długi czas w posiadaniu tych dóbr,
a ostatni dzierżawca z tego rodu, również Tiedemann, 7 lip
ca 1534 roku, po śmierci ojca, otrzymał administrację Li
gnów i Rudna. Nie udało się ustalić do kiedy zawiadywał
tenutą lignowską.
Wiadomo natomiast, że 4 stycznia 1549 roku, Jerzy Ko
nopacki, kasztelan gdański i starosta świecki, dostał od króla
zatwierdzenie na Lignowy, Rudno i Gręblin, posiadane przez
niego już od 1546 roku, z obowiązkiem wykupienia Gręblina z rąk Jakuba Rexa. Jednak już w marcu 1549 roku (po
śmierci Rexa), pozwolenie na wykup Gręblina otrzymał
Krzysztof Konarski (z możliwością dożywotnego posiada
nia). Nie wiemy jak długo żył Konarski, lecz według lustra
cji z 1565 roku był jeszcze w tym czasie włodarzem Grębli
na. Następców Krzysztofa Konarskiego nie udało się ustalić.
Wiadomo tylko, że w drugiej połowie XVI wieku Gręblin
należał do dzierżawy międzyłęskiej pozostając w posiada
niu klasztoru cystersów w Pelplinie.
Rudnem i Lignowami do 1574 roku zawiadywała ro
dzina Konopackich, (z dwuletnią przerwą spowodowaną
zatargiem). W wyniku egzekucji dóbr w 1569 roku odebra
no dzierżawę lignowską jednemu z właścicieli rodziny Ko
nopackich, Jerzemu i dano Stanisławowi Przyj emskiemu. Po
śmierci króla Zygmunta Augusta, Konopacki odebrał Przyjemskiemu siłą swe dawne posiadłości. Ponieważ Przyjemski
nie był szlachcicem pruskim, stany pruskie poparły Konopac
kiego. Gdy szlachta wielkopolska próbowała mu odebrać po
siadłości, zamiar ten udaremnił starosta golubski, Krzysztof
Kostka. Sprawa ta odbiła się głośnym echem na sejmie konwokacyjnym w 1573 i koronacyjnym 1574 roku. Mimo, że
król wydał dekret na korzyść Przyjemskiego (7 IV 1574),
pozostał on jedynie na papierze. Komisja senacka na posie
dzeniu w Toruniu we wrześniu 1574 roku przyznała dzierżawę
Przyjemskiemu z prawem zbrojnego jej odzyskania. Przyjem
ski w roku 1577 (lub wcześniej) wrócił na swe dzierżawy
i utrzymał je do 1595 roku.
W latach następnych klucz pozostawał w rękach Przyjemskich, najpierw syna Krzysztofa (1596-1611), potem jego
brata Andrzeja (1611-1618), który 9 czerwca 1618 roku prze
kazał go w dożywocie synowi Adamowi. Ostatnim dzierżaw
cą z tej rodziny był Stanisław, który w 1621 roku zrzekł się
dóbr na rzecz Dymitra Wejhera i jego żony Katarzyny Opa
lińskiej. Obecność Wejhera na tej dzierżawie potwierdza lu
stracja z 1624 roku.
Dymitr Wejher (ok. 1578-1628), kasztelan gdański, był
synem pułkownika i starosty puckiego oraz Anny z Mortęskich. W młodości przebywał za granicą zdobywając do
świadczenie w zakresie sztuki wojennej. Po powrocie do kraju
ożenił się z Gertrudą Konarską. W 1611 roku objął staro
stwo kościerskie (założył na jego terenie wieś Szymbark dla
osadników z Pomorza Zachodniego i zbudował dla nich zbór).
Po śmierci Gertrudy ożenił się powtórnie z Katarzyną Opa
lińską, córką Piotra, krajczego koronnego. W 1621 roku uzy
skał wymienione starostwo lignowskie. Dzierżawił też wsie
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Brudzewo, Celbowo, Pruszewo i Bzin, odłączone od staro
stwa puckiego oraz część Orłowa. 16 marca 1626 roku zo
stał kasztelanem gdańskim. W lecie tegoż roku uciekł przed
najazdem szwedzkim. W 1628 roku uczestniczył w „rewi
zji" klasztoru karmelitów gdańskich w związku z ich spo
rem z Radą Miejską. Zmarł 25 sierpnia 1628 roku.
Po śmierci Dymitra, żona Katarzyna po raz drugi wyszła
za mąż za starostę kościerskiego Gerarda Denhoffa, przy
szłego wojewodę pomorskiego. Gerard Denhoff (1589-1648)
za młodu wysłany został na dwór elektora brandenburskie
go, gdzie kształcił się w sztuce wojennej. W latach 16261629 walczył ze Szwedami w wojnie „o ujście Wisły".
W 1629 roku ożenił się z Katarzyną z Opalińskich, wdową
po Dymitrze Wejherze, otrzymując wraz z nią w dożywocie
starostwo kościerskie. Jako protestant i Niemiec z pocho
dzenia pozostawał w dobrych stosunkach z Gdańskiem.
W 1636 roku dostał od króla Władysława IV bogatą ekono
mię malborską. Wówczas przyczynił się do odnowienia zam
ku w Malborku. W 1642 roku otrzymał godność senatorską
- kasztelanię gdańską, a w 1643 roku został wojewodą po
morskim, przejmując jednocześnie urząd podskarbiego pru
skiego po Pawle Działyńskim. Po śmierci swej pierwszej żony
ożenił się w roku 1637 z Sybillą Małgorzatą, księżniczką
Brzegu i Legnicy. Tenutą lignowską zarządzał aż do śmierci,
tj. do roku 1648. Wiadomo, że w skład tenuty lignowskiej
wchodził w tym czasie również Gręblin.
Odtąd, aż do 1731 roku, dzierżawę lignowską posiadali
starostowie kościerscy z rodu Denhoffów: po śmierci Gerar
da w latach 1648-1657 - Sybilla Małgorzata Denhoffowa,
wiatach 1657-1683 - Władysław Denhoff, co potwierdza
lustracja z 1664 roku.
Władysław Denhoff (1639-1683) wojewoda pomorski,
podskarbi Prus Królewskich, był synem wojewody pomor
skiego Gerarda i księżniczki brzesko-legnickiej Sybilli Mał
gorzaty. W 1651 roku rozpoczął naukę w gimnazjum toruń
skim. W 1655 roku został starostą kościerskim. Niebawem
zaciągnął się do wojska, służąc pod komendą Jana Sobie
skiego. Dostał się też na dwór królewski jako dworzanin
pokojowy Jana Kazimierza. Od roku 1664 był posłem na sejm
z Prus Królewskich. Jan Kazimierz przed abdykacją miano
wał go podkomorzym pomorskim. W 1673 roku brał udział
w bitwie pod Chocimiem. Po śmierci Michała Korybuta po
parł elekcję Jana Sobieskiego. 23 lutego 1677 roku dostał
kasztelanię chełmińską, a latem tegoż roku został wojewodą
pomorskim. Na kampanię wojenną 1683 roku wystawił cho
rągiew husarii i regiment piechoty. Do głównych sił polskich
dołączył tuż przed bitwą pod Wiedniem. 7 października 1683
roku poległ w bitwie pod Parkanami.
Po jego śmierci tenuta, na trzydzieści lat (1683-1713),
przeszła w ręce wdowy Konstancji Denhoffowej. Następnie
władał nią Stanisław Denhoff (1717-1728), zaś w roku 1728
Maria Zofia Denhoffowa (Sieniawska), która po ponownym
wyjściu za mąż za Augusta Aleksandra Czartoryskiego, uczy
niła go dzierżawcą lignowskim aż do 1771 roku.
13 czerwca 1771 roku August Czartoryski przekazał dzier
żawę synowi Adamowi, generałowi podolskiemu i jego żo
nie Izabelli z Flemmingów. Po I rozbiorze rząd pruski uznał
tę dzierżawę za dziedziczną i nie rościł do niej pretensji.
Dopiero w 1787 roku Adam Czartoryski sprzedał ją z wolnej
ręki. Dostępne nam źródła i literatura nie podają komu.
Analizując treść gręblińskiej księgi sołeckiej możemy
wnioskować, że obecność dzierżawców we wsiach klucza
była rzadka. W kwestiach spornych, trudnych do rozstrzy
gnięcia przez ławę wiejską, dzierżawcy przysyłali swoich za
rządców. Zarządcą Konstancji Denhoffowej na tenutę lignow
ską w 1706 roku był Teodor Trębecki.
Księga sołecka podaje, że w 1749 roku „gubernatorem"
tenuty lignowskiej był kapitan Marcin de Rostken. W jego
obecności 25 września 1749 roku składał przysięgę nowo
obrany sołtys, Piotr Rajkowski.
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Niedawno staraniem dwóch wydawców: Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku i Wydawnic
twa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" ukazała się cenna i dotąd nie wydana praca Ber
narda Sychty, nieżyjącego już etnografa, wybitnego znawcy kultury ludowej Kociewia i Ka
szub. Książka jest opublikowaną pracą doktorską autora. Tekst ten przeszedł dziwne koleje
losu; wyświetlił je prof. Józef Borzyszkowski, główny sprawca faktu, że rozprawa Bernarda
Sychty ujrzała dzienne światło. O wszystkim dowiedzieć można się ze Wstępu Józefa Borzyszkowskiego do tejże Kultury materialnej Borów Tucholskich (ss. 152, format 14,5 x 20,5 cm).
Poniżej drukujemy obszerne fragmenty tego tekstu. Tytuł materiału pochodzi od redakcji.

JÓZEF BORZYSZKOWSKI

0 mieszkańcach Borów Tucholskich
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siądz Bernard Sychta (1907-1982) (...) zasłynął za życia
głównie jako twórca siedmiotomowego, pomnikowego
Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej i rów
nie cennego trzytomowego Słownictwa kociewskiego na tle kul
tury ludowej, wydanych przez Ossolineum. W podziękowaniu
szczególnie za te dzieła Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
w Gdańsku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim wybiły na jego cześć specjalne meda
le, co - j a k się wówczas mówiło - wcześniej przydarzyło się
tylko Samuelowi Bogumiłowi Lindemu, twórcy Słownika języ
ka polskiego z początku XIX wieku.
Będąc profesorem pelplińskiego seminarium i przez wiele
lat jednocześnie pelplińskim proboszczem, B. Sychta za życia
i po śmierci występuje zawsze jako ks. doktor, rzadziej kanonik
czy prałat, które to godności kościelne stały się i jego udziałem
pod koniec twórczego żywota. Stopień naukowy doktora filozo
fii uzyskał 6 czerwca 1947 r. na Uniwersytecie Poznańskim,
a w 1981 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdań
skiego. Przez dziesiątki lat wielbicieli i przyjaciół ks. dr. B. Sychty
interesowała treść jego rozprawy doktorskiej, o której sam mó
wił, a za nim powtarzali inni, iż bezpowrotnie zaginęła. To zagi
nięcie w Archiwum Uniwersytetu Poznańskiego albo w Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie, gdzie referował ją do dru
ku, było wielce zagadkowe i niezrozumiałe. Dla mnie wydawało
się wręcz niemożliwe, nawet w takiej sytuacji, gdyby oryginał miał
postać jedynego egzemplarza w rękopisie. Wszyscy znaliśmy ty
tuł tej rozprawy: Kultura materialna Borów Tucholskich.
Już przed laty, jeszcze za życia ks. B. Sychty, próbowałem
szukać tej rozprawy - przede wszystkim w Poznaniu. Niestety,
wówczas bez większego efektu (...). Nie traciłem jednak nadziei.
Wzrosła ona, gdy dr Halina Horodyska odnalazła na nowo ręko
pis i opublikowała tom II Słownika języka pomorskiego czyli
kaszubskiego Stefana Ramułta, dzięki czemu ukazał się on dru
kiem w stulecie swego powstania. Pamiętając o mądrości - na
kazie biblijnym - „szukajcie a znajdziecie", w 1997 r. zwróciłem
się raz jeszcze do Archiwum PAN w Krakowie i UAM w Pozna
niu, skąd do Instytutu Kaszubskiego nadeszło pismo mgr Anny
Domalanus z 25 sierpnia 1997 r. następującej treści:
W odpowiedzi na Pana pismo, dotyczące pracy doktorskiej
ks. dr. Bernarda Sychty, uprzejmie informujemy, że jej egzem
plarz znajduje się w naszym Archiwum - doktoraty Wydziału
Humanistycznego sygn. 121. Może zostać udostępniony w na
szej pracowni naukowej czynnej od poniedziałku do piątku
00
00
wgodz. 9 -14
Jednocześnie przesyłamy kserokopie najistotniejszych doku
mentów znajdujących się w teczce doktoranckiej ks. Sychty —
sygn. 112/47.
Z poważaniem
Anna Domalanus
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Był to jeden z piękniejszych życiowych prezentów, wspa
niała wiadomość tamtych dni. Natychmiast skontaktowałem się
z dyrektorem Archiwum UAM, Grzegorzem Łukomskim, który
wysłuchawszy historii tej rozprawy, prośbę o jej kopię spełnił
niejako od ręki (jeszcze raz serdecznie mu za to dziękuję!). Nie
co później nadeszła negatywna odpowiedź z Krakowa (...). Z sa
tysfakcją przekazaliśmy informację o odnalezionej zgubie. (...).
Opublikowanie całości rozprawy uznaliśmy za pierwszorzęd
ne zadanie Instytutu Kaszubskiego, licząc na pomoc Wydawnic
twa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum", a także zrozumienie
u rodziny Autora.
O wartości tej rozprawy sprzed półwiecza pisali jej recen
zenci - wspaniali uczeni, profesorowie: Józef Kostrzewski
i Edward Frankowski. E. Frankowski, charakteryzując i ocenia
jąc dzieło ks. B. Sychty, napisał:
Została mi przedłożona do oceny doktorska praca mgr.
ks. Bernarda Sychty pt.,, Kultura materialna Borów Tucholskich ".
Bory Tucholskie stanowią obok Puszczy Białowieskiej najwięk
szy obszar leśny w Polsce i leżą między rzekami Wdą i Brdą zdąża
jącymi do Wisły. Obszar ten po raz pierwszy został objęty nauko
wym badaniem etnograficznym. Materiały do pracy obejmujące
21 wsi kościelnych zebrał autor w okresie okupacji hitlerowskiej.
Praca została podzielona na 13 rozdziałów. Rozdział
1 zawiera wiadomości wstępne, obrazujące zjawiska antropogeograficzne, etniczne i historyczne oraz podaje wyobrażenia
ludowe o borze. W rozdziale II została opisana gospodarka le
śna, dalej—pędzenie smoły i wypalanie węgli, bursztyniarstwo,
zbieranie grzybów i jagód. Treścią rozdziału III jest łowiectwo,
IV-rybactwo, V — uprawa roli, VI — hodowla zwierząt domo
wych, pasterstwo, bartnictwo oraz zwyczaje związane z hodow
lą zwierząt, VII - transport i komunikacja, VIII - przemysł do
mowy i rzemiosła, IX — budownictwo, X - sprzęty domowe,
XI — ubiór, XII — pożywienie, XIII — wnioski i wykaz literatury.

Pracę ilustrują: 1 mapa i 61 rycin, wykonane przez autora z za
kresu kultury materialnej Borów Tucholskich.
W wyniku swoich badań mgr ks. B. Sychta przychodzi do
wniosku, że kultura materialna Borowiaków, prócz podłoża
wspólnego z całą Polską, zawiera wiele swoistych pierwiast
ków regionalnych. Są one wynikiem właściwości zamkniętego
obszaru leśnego. Autor stwierdza uderzające podobieństwo kul
tury borowiackiej z kulturami kociewską i kaszubską. Zwłasz
cza silnie się wiążą Bory Tucholskie z Kaszubami, choć w zakresie mianownictwa zbliżają się więcej do Kociewia. Związek
z Kaszubami zaznacza się w sposobie wypalania węgli i pędze
nia smoły, w hodowli zwierząt domowych i w uprawie roli. Wspól
ne są również zasadnicze narzędzia rolnicze (...).
Z przybyciem osadników niemieckich na obszar borowiacki
zaczęły oddziaływać wpływy późnoniemieckie. Zapożyczenie ob
cych wytworów kulturowych jest jednak w stosunku do całości tak
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nikłe, że borowiacka kultura materialna pozostała tym, czym
była od początku: kulturą pomorską, którą w ciągu wieków za
silała kultura polska, idąca z Polski Środkowej drogą prowa
dzącą w znacznej mierze także przez sąsiadujące na wschodzie
Kociewie. (...).
Praca mgr. ks. B. Sychty stanowi cenny dorobek etnografii
polskiej, a jej autor wykazał się raz jeszcze jako badacz sumien
ny i wnikliwy.
Pracę mgr. ks. Bernarda Sychty pt. ,, Kultura materialna
Borów Tucholskich " oceniam jako bardzo dobrą.
E. Frankowski
Tymże dziełem ks. B. Sychta wystawił szczególny, trwały na
szczęście, pomnik wdzięczności ludziom Borów Tucholskich, gdzie
spędził lata okupacji hitlerowskiej, ratowany przez przyjaciół.
Niestety, wspomniane przez rencenzenta materiały ilustra
cyjne nie zachowały się w Archiwum. W rękopiśmiennej recen
zji profesora Józefa Kostrzewskiego czytamy:
Autor od 1922 r. zajmujący się badaniem kultury ludowej
Pomorza, przedstawił w pracy niniejszej część wyników doty
czących kultury materialnej najmniej dotąd zbadanej części tego
obszaru, jakkolwiek szczególnie ciekawej ze względu na zacho
wanie się tutaj wielu projektów kultury pierwotnej. Praca świad
czy o doskonałym znawstwie opracowanych zagadnień, a szcze
gólną jej zaletą jest porównawcze uwzględnienie regionów
sąsiednich, szczególnie Kaszub i Kociewia. Cenne jest też przy
toczenie mnóstwa charakterystycznych wyrażeń i tekstów w gwa
rze borowiackiej, częściowo z melodiami. Pracę objaśnia kilka
dziesiąt rysunków autora. W całości pracę ks. Sychty uznać
należy za b. cenną pozycję ze względu na wypełnienie przez nią
dotkliwej luki w naszej znajomości kultury ludowej Pomorza,
która szybko ulega niwelującemu wpływowi kultury miejskiej.
Oceniam pracę jako bardzo dobrą.
J. Kostrzewski
Obie recenzje są wyśmienitą rekomendacją rozprawy
ks. B. Sychty, która stanowi dokument zarówno ginącej kultury
ludowej Borowiaków, jak i stanu nauki polskiej - etnografii nie
tylko Borów Tucholskich tuż po wojnie, w połowie XX wieku.
Dziś badania etnograficzne i prace dotyczące podobnej problema
tyki prezentują niekiedy nieco inne metody, bardziej antropolo
giczne czy etnologiczne ujęcie tej problematyki, ale nic pełniej
szego nie powstało dotąd o Borach Tucholskich ponad dzieło
B. Sychty.
Obok recenzji w teczce doktoranckiej zachował się jego wła
snoręczny życiorys (bardzo ciekawy!) oraz autorskie wykazy pu
blikacji: Spis utworów literackich (15 pozycji), Wykaz prac na
ukowych z zakresu etnografii i słownictwa (7 pozycji) i Prace
z zakresu psychiatrii pastoralnej (4 pozycje)... Wśród prac lite
rackich są cztery dotąd nieznane, z których dwie wówczas miały
być w przygotowaniu do druku. Są to: Genesis kaszubska, le
genda dramatyczna. Pusto noc - powieść kaszubska oraz ręko
piśmienne Zbiór nowel kaszubskich i Inscenizacja kaszubskich
pieśni ludowych.
Jeszcze ciekawsze informacje zawiera Wykaz prac nauko
wych. Obok rękopisów słowników kaszubskiego i kociewskiego wymienione są dalsze: Etnografia Kaszubów, Słownik rodzi
mych wyrazów borowiackich i Borowiacy Tucholscy, kultura
ludowa.
Aż wierzyć się nie chce, że rękopisów tych dziś nie ma. Są
dzę, że z czasem przynajmniej ich fragmenty odnajdzie dzie
dziczka spuścizny i prac autorskich ks. B. Sychty- mgr Stefania
Sychta, będąca w posiadaniu m.in. dokumentacji dotyczącej roz
prawy doktorskiej stryja, z której korzystał ks. J. Walkusz (autor
biografii Piastun słowa - wyjaśn. red.).
Kultura materialna Borów Tucholskich wzbogaca naszą
wiedzę o kulturze Pomorza. Stanowi unikatowe dzieło, prezen
tujące najmniej znaną grupę etniczną Pomorzan. Jest zarazem
pomnikowym dokumentem życia i pracy ks. Sychty, wpisujące
go się - tak jak w kulturę Kaszub i Kociewia - dobitniej w dzie
je i współczesność Borów Tucholskich.
W oryginalnej wersji maszynopis opublikowanej rozprawy
liczy 185 stron. Na wielu kartach Autor wprowadził odręczne
poprawki czy drobne uzupełnienia. Przygotowując tekst do dru
ku, poprawiono jedynie za pomocą przypisów oczywiste błędy
maszynowe, jak również pisownię, interpunkcję tam, gdzie było
to konieczne ze względu na czytelność tekstu. (...).
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dzie bowiem w regionalizmie o podmiotowość
człowieka, o wolność i odpowiedzialność, o nasze
pokrewieństwo. Stąd tak ważna rodzina, społecz
ność lokalna i ogólnoludzkie problemy świata,
wrażliwość nie tylko na własne krzywdy i dobro,
ale na równi o otwartość wobec innych, o utożsa
mianie się z innymi małymi i z większymi zbiorowościami.
Prof. Józef Borzyszkowski
Regionalizm a świat uniwersalnych wartości

Kultura regionalna i w jej ramach funkcjonują
ce kultury lokalne tworzą przestrzeń i dostarcza
ją treści dla łatwej komunikacji międzyosobowej.
Dzięki nim ludzie są sobie bliscy.
Ks. prof. Leon Dyczewski
Kultura w całościowym planie rozwoju regionu

Pojęcie podmiotowości nie odnosi się tylko i wy
łącznie do faktu istnienia społeczności i grup.
Wyraża się ono także w pojęciu tożsamości kul
turowej: każda grupa i społeczność regionalna,
jako faktycznie istniejący byt społeczny, posiada
swoją kulturową tożsamość i ma jej świadomość.
Ks. prof. Henryk Skorowski
Regionalizm we współczesnej myśli społecznej Kościoła

egionalizm jako ruch społeczny i regionaliza
cja jako program odpowiedniego przestrzennego
zagospodarowania kraju oraz idea oparcia ustro
ju administracyjnego kraju na społecznościach
lokalnych i regionalnych odpowiadają również
kierunkowi przemian dokonujących się w społe
czeństwach współczesnych - zwanemu lokalizmem, lokalnością, powrotem do lokalności.
Prof. Jan Turowski
Regiony - regionalizm - lokalizm

Wypowiedzi pochodzą z referatów
wygłoszonych na VI Kongresie
Regionalnych Towarzystw Kultury,
Radom 23-26 września 1998 r.
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TADEUSZ LINKNER

Poetyckie ścieżki
Małgorzaty Hillar
II. Od poezji miłosnej i erotyków do poezji macierzyńskiej
Ktokolwiek
pisał o pierwszym tomiku Małgorzaty Hillar, nie zapominał powiedzieć chociażby słów
kilka o jej wierszach miłosnych. Jeżeli krytycznie mówiono o innych utworach Glinianego dzbanka,
to o jego liryce miłosnej wypowiadano się zawsze pozytywnie. Takie było zdanie Jerzego Kwiat
kowskiego, pochwalającego śmiały wdzięk wierszy miłosnych, Pawła Soszyńskiego nazywającego Hillar
poetką miłości czy Anny Kamieńskiej najlepiej umiejącej o tej poezji mówić, bo widzącej w niej nie ro
mantyczną sublimację uczuć, ale pozbawioną pruderii szczerość, co w latach pięćdziesiątych wymagało
rzeczywistej odwagi. Ponieważ A. Kamieńska widziała w tych wierszach więcej smutku niż radości, więc
powiadała, że Smutna jest to miłość, biedna i bezdomna (...), miłość tęskniąca do mówienia o sobie, a hamo
wana wstydliwością uczuć i niewiarą w wielkie uczucie, miłość po ludzku pełna nieporozumień, niezrozumień
i rozczarowań. Po ludzku - zmysłowa, a w świecie realnych stosunków z konieczności trywializowana36. Tym
czasem Ryszard Matuszewski, nazywając Hillar poetką delikatnych uczuć, zwracał szczególnie uwagę na
jej zmaganie się z fałszywymi pozorami, patosem, fałszywą romantyką w poezji i w życiu37.
obec takich przekonań i sądów kolejny tomik Proś
ba do macierzanki (1959) spełniał tym bardziej
oczekiwania krytyki i odbiorców, ponieważ był
tomikiem erotyków, zapowiedzianych tak w podtytule. Co
było w Glinianym dzbanku, rozwinęło się jeszcze lepiej w to
miku następnym, i co najważniejsze - umiano to docenić.
Rozumiano, że Spontaniczna i naturalna szczerość w liryce
- a szczególnie w erotyku -jest sztuką trudną. Grozi w każ
dej chwili ekshibicjonizmem i zatrąca niebezpiecznie plotką.
Zachować intymność - a jednocześnie osiągnąć zobiektywi
zowanie; zachować szczerą prawdą przeżycia, bez minoderii czy pruderyjnych grymasów - a jednocześnie nie zwie
rzać się gorączkowo „ na ucho " — to bardzo cienka granica.
Małgorzacie Hillar udało się pogodzić te sprzeczności i wy
wieść z nich dobrą poezję38. Natomiast Andrzej Mencwel
wśród miłosnego smutku erotyków Hillar zauważał radość,
którą przynosi spełniona miłość'9. Z racji wyraźnego postę
pu w poezjowaniu, decydował się na jej „rozgrzeszenie"
nawet J. Kwiatkowski. Widząc w tym tomiku miłość
opowiadaną wedle najbliższych każdemu doświadczeń, prze
powiadał jej tym większe uznanie u „młodego pokolenia"40.
W tym zbiorku, zapowiadającym nie przypadkiem proś
bę do macierzanki, do zioła o leczniczych własnościach i słu
żącego niegdyś przeciw czarom41, a rosnącego najchętniej
na piaskach, w sosnowych lasach, co wiele już mogłoby po
wiedzieć o rodzinnym Kociewiu poetki i zarazem o treści
tych wierszy, znajdujemy lirykę miłosną rozpisaną na pięć
rozdziałów, z których każdy niesie inną tematykę, na co wska
zują zresztą już tytuły: Prośba do macierzanki, Kąkole, Kar
nawałowy batonik, Skazana, Szukanie pierścienia. Już
w pierwszym tomiku autorka dowidła umiejętnego fabula
ryzowania miłosnych treści, wobec tego tym bardziej można
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się było tego spodziewać tutaj. Bo przecież prawdziwa mi
łość powinna poddać się sprawiedliwemu czasowi, zdać
egzamin z oczekiwania, z tęsknoty. Dlatego w tytułowym
cyklu wierszy miłosnych, którymi rozpoczyna się ten tomik,
poznajemy najpierw tęsknotę za ukochanym. Kiedy Ona ze
chce mu dać pierwszą poziomkę, tę kroplę słońca przypomi
nającą łzę, kiedy za Nim tak tęskni, zda się, jakbyśmy sły
szeli echo Pieśni nad Pieśniami, że nic nie zdoła zatracić
miłości. Ona jest jednak nazbyt niecierpliwa, tęsknota nie
pozwala Jej spokojnie czekać. Bo po cóż świat wokół Niej,
na cóż jego piękno, jeżeli to wszystko jest bez Niego:
Moje oczy
bez twoich oczu
nieuważne roztargnione
gubią po drodze
uzbierany świat
(Pdm42, s. 8).
Tworzy to poezję impresji, momentalną poezję chwili, jak
mówił Mencwel, czego konsekwencją jest, że u Hillar Wiersze
są czasami niedokończone, urwane, brak im point, są pisane
jedną chwilą. Są szukaniem. Szukaniem spełnienia, szukaniem
43
ideału, tego co każdy z nas czuje, do czego tęskni .
I wtedy jawi się tytułowy wiersz tegoż tomiku: Prośba
do macierzanki. W oczekiwaniu i tęsknocie dni są zbyt dłu
gie, i to szczególnie latem, a czas zdaje się stać w miejscu.
Lecz tak nam się tylko zdaje, czas bowiem upływa zawsze
w takim samym tempie. Przyroda nie zna psychologicznego
upływu czasu. Ułudą jest tylko, że czas trwa raz dłużej, in
nym zaś razem krócej. Dlatego trzeba prosić kwitnącą fiole
tem macierzankę, by nie przekwitła. Bo kiedy Ona powróci,
świat powinien być piękny — cały w gorących kwiatach. Ale
kiedy Go nie ma, pozostają tylko wspomnienia i pamięć piesz
czot jego rąk. Tęsknota nie pozwala ani ze spokojem czesać
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włosów, ani ustawiać glinianych garnków /na sosnowej półce
(Pdm, s. 10). Mógłby ktoś powiedzieć, że przecież to tak
bardzo prozaiczne. Ale tak właśnie jest, wszak miłość czyni
to nadzwyczaj rzeczywistym. Tak rzeczywistym i prawdzi
wym, że z tęsknoty za ukochanym można by krzyczeć w środ
ku dnia/ na białej ulicy (Pdm, s. 10). Pozostaje więc jeszcze
Modlitwa, oddana z doskonałym wyczuciem rytmu litanii:
Matko Boska w papierowej koronie
Mieszkanko zimnego kościoła
Królowo srebrnej ciszy
Ucieczko od ciekawych spojrzeń
Opiekunko słów miękkich jak narcyzy
Patronko naszych pocałunków
Świadku najpiękniejszej przysięgi
Codziennie do ciebie przychodzę
Chociaż wiem
Tęsknoty nie zmniejszysz
Rozłąki nie skrócisz
(Pdm, s. 11).
I gdyby tymi słowami ta miłosna modlitwa się skończyła,
wiersz byłby udany, nie zazgrzytałby niby piasek w zębach
ostatnią zwrotką pretensji pełną do Tej, od której imienia ta
litania się rozpoczęła. Zakochanym jednak i stęsknionym tego
uczucia można to chyba wybaczyć.
Gdy więc modlitwa nie pomaga, trzeba oddać się rozbu
dzonej tęsknotą imaginacji. Pozostaje więc tylko „szukanie"
odczuć i niegdysiejszych przeżyć tychże miłosnych pocałun
ków i pieszczot - tam i tutaj:
Dotykam wargami
liści drzew
słonecznika
i zimnej ściany
która ma kolor miodu
(Pdm, s. 12).
Dla „zakochanej" dzień jeszcze niesie radość, nawet z tego
zapomnienia w miłości, które jakże często zdaje się być roz
targnieniem, najgorsza jest jednak noc, kiedy samotność do
kucza najbardziej. Bo czymże jest miłość, jeżeli nie ciągłym
czekaniem. Tak powie Hillar w wierszu kończącym Jej tęsk
noty za Nim, i powie to wierszem doskonale oddającym uczu
cie miłości, dla którego nie ma przecież definicji. Niemniej
już tytuł tego utworu zapowiada, że pomimo wszystko mi
łość warto opowiedzieć, chociaż tak naprawdę miłość jest
tylko czekaniem:
Jest czekaniem
na niebieski mrok
na zieloność traw
na pieszczotę rzęs
Czekaniem
na kroki
szelesty
listy
na pukanie do drzwi
Czekaniem
na spełnienie
trwanie
zrozumienie
Czekaniem
na potwierdzenie
na krzyk protestu
Czekaniem
na sen
na świt
na koniec świata
(Pdm, s. 15).
Inaczej już będzie mówiła Hillar o miłości w cyklu na
stępnym tego tomiku, wymownie zatytułowanym Kąkole.
I wówczas nie może nam być obojętne, że miłość w jej wier
szach dzieje się najczęściej latem, kiedy to mityczny czas

upalnego lata, a jeszcze bardziej letniego południa niesie zło.
Dlatego już pierwszy wiersz nie przypadkiem nosi tytuł Ką
kole. Opowiada spacer zakochanych wśród dojrzewających
zbóż, gdy ich Wargi / nabrzmiałe /jak kłosy pszenicy // A pra
gnienia /jak kąkole /posiane przez diabla (Pdm, s. 19). Lecz
jest to tylko chwila- moment, kiedy podczas szalonej miło
ści o wszystkim się zapomina. A potem przychodzi smutna
rzeczywistość i wtedy okazuje się, że w życiu tak wiele dzie
li nie mogących być razem zakochanych (wiersz Mówisz).
Bo chociaż miłość, jak to z miłością bywa, jest zawsze inna
i niezwyczajna, to nie jest przecież niczym niecodziennym.
Świadkami miłości bohaterów Hillar są znane każdemu w jej
wierszach sowy i świerszcze. Zakochanym pomaga nawet
Matka Boska z przydrożnej kapliczki, prowadząc zziębnię
tych pod dach stodoły i biorąc z niej wrzeszczącą zgorszoną
sowę, by w ich miłosnym misterium nie przeszkadzała. Ale
są jeszcze inni tej miłości świadkowie. Jak chociażby podzi
wiające zakochanych polne świerszcze i podglądający ich
krasnoludek, przestraszona sarna, zdziwiona wilga i trzmiel
chowający się wstydliwie w kieliszku dzwonka (por. wiersze
O sowie, Świerszcze, Krasnoludek).
I tak można by opowiadać każdy erotyk Hillar, zdając
sprawę z miłosnych wzdychań, tęsknot, radości spotkań
i wspólnych przeżyć. Wiele w tym wszystkim sensualizmu
i konkretnych zdarzeń, budzących wyobraźnię jak wino, kiedy
to Po każdym kieliszku /stajemy się coraz lepsi (s. 27). I wten
czas następuje to, czego zakochani najbardziej pragną a co
tak subtelnie umie opowiedzieć Hillar, osnuwając delikatną
mgiełką erotyzmu. Tutaj i wtedy, w tej „chwili" tak wiele
znaczą zda się tak mało mówiące w innych sytuacjach atrybu
ty, jak owa pelargonia, księżyc i noc. Nie są one stereotypowe,
tworząc jedyną w takiej sytuacji aurę miłosnego upojenia:
Zgasła na oknie
pelargonia
Palii się tylko
nade mną
twój oddech
Z głową przechyloną
przez krawędź księżyca
spadałam
na dno nocy
(Pdm, s. 32).
Następne erotyki tego tomiku są zapowiadane podobnie
wymownie, chociaż miłość nie zawsze jest w nich tak szczę
śliwa. Tego będzie można się już spodziewać po Karnawa
łowym baloniku, pierwszym wierszu z następnego cyklu, kie
dy Ona okaże się mu tylko potrzebna jak słoneczny fresk, bo
Jego uczucie szybko wygaśnie i odleci niczym tenże przy
słowiowy balonik. Jej natomiast pozostanie tylko żałować,
że nie odbierze ukochanemu tamtych nocy, jak pożyczonej
książki (s. 37). Zawiodła się i nie sięgną już wspólnie słońca.
Oczywiście, będzie to miało dalsze konsekwencje, jeżeli na
stępny cykl wierszy, nie przypadkiem zatytułowany Skaza
na, zostanie zapowiedziany wierszem Odpoczynek czyli proś
ba śmierci. Hillar oczywiście nie nazwie tego po imieniu,
ale samobójczych myśli będzie można się tu dosłuchać w sło
wach przygotowujących jakby na to najgorsze. Bo czegóż
innego można się spodziewać, jeżeli najpierw Ona wyłączy
się z otoczenia, a potem patrząc w słońce będzie milczała, aż
On tak zamknie jej powieki, jak się zamyka / zepsutym lal
kom/albo umarłym (Pdm, s. 45). Psychodramę nieszczęśli
wie zakochanej dziewczyny będą także opowiadały wiersze
Zioła, Boję się, Automat, by potem raz jeszcze zapowiedzieć
to najgorsze utworem Z czwartego piętra.
Cóż to jednak zmieni, jeżeli Ona przez miłość została na
niego skazana. Nadzieja jedynie w tym, że pozostają cho
ciaż marzenia. Szkoda tylko, że są one tak ulotne. Stąd na
wet w tytułowym wierszu następnego cyklu daremne będzie
szukanie pierścienia, który sobie po tylu z Nim spotkaniach
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wymarzyła. I wtenczas lektura wiersza Dziewczyna sprawi
takie wrażenie, jakby Ona już odeszła, a Jej nagrobek spoty
kają inni zakochani:
Pachnie macierzanka
Pod kamienną płytą
leży dziewczyna
(Pdm, s. 61).
Bohaterce wierszy Hillar pozostaną po ukochanym tylko
wspomnienia. Bo jak pierwsze erotyki w tym zbiorku opo
wiadały miłosne tęsknoty, marzenia i wyczekiwania, a po
tem był czas miłości tej spełnienia, tak ostatnie dają często
obrazy pustki, samotności, wyczekiwania. Takie były i są
dramaty miłości. Ale nie tylko Jej miłości, lecz Ich miło
snych rozterek, bo przecież przeżywają je i przeżywali po
dobnie wszyscy młodzi. Przychodzi wtedy czas na lekturę
wiersza My z drugiej połowy XX wieku, wiersza pełniącego
w tym zbiorku niby to osobną rolę, a tak naprawdę będącego
dla jego treści swoistym zwornikiem i zarazem resume. Bo
chociaż dotąd było nam dane poznawać osobiste zwierzenia
dziewczyny, nawet te szeptane w samotności, w chwilach
największej rozpaczy, a tutaj słyszymy chór głosów, to kon
kluzja będzie ta sama:
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości
(Pdm, s. 64).
Ponieważ w każdym z tych wierszy miłosne doznania są
tak jedyne i tak lirycznie bogate w Jej przeżycia, więc może
właśnie dlatego trafniej były odczytywane i oceniane przez
kobiety recenzujące ten tomik. Mówiono więc, i to nawet po
mimo wielu krytycznych słów, że to szczerość i bezpośredniość
a przede wszystkim niezblazowana młodość poetki odnosi suk
ces, że Z prawdziwie kobiecą subtelnością a jednocześnie wni
kliwością i znajomością dróg, po których kroczą ludzkie uczu
cia, rysuje poetka tę sferę ludzkich spraw. Liczy przy tym i ufa
własnym obserwacjom i własnym doświadczeniom, dlatego też
będą to przede wszystkim doznania dziewczyny, przyżycia mło
dej, współczesnej kobiety, która pragnie spotkania miłości,
wierzy w nią45. Natomiast rodzaj męski krytyków, chociaż za
uważał dosłowność tych wierszy, to zwracał częściej uwagę na
ich sentymentalizm bez maski46. Było to jednak niewiele.
Więcej można o wierszach tych powiedzieć, kiedy ma
się na uwadze odwieczny konflikt ducha i ciała, tego ciała,
które przestało być od czasów Kartezjusza tożsame duszy:
Dla starożytnych wszystko, co żyło, posiadało duszę jako
pierwsze źródło życia, od Descartesa zaczęła się teoria, że
świadomość jest czymś odrębnym od materii. Życie zostało
pojęte jako czysty proces materialny, a dusza straciwszy łącz
47
ność z życiem straciła też zarazem łączność z ciałem . W po
zytywizmie natura zyskała materialność, ale ciała nie zjedno
czono z duchem. Zauważyli to moderniści i stąd znajdujemy
w nich oraz w ich twórczości tyle indywidualnego (czytaj:
indywidualistycznego!) buntu przeciwko oderwaniu ducha
od ciała. Stąd tyle ich usilnych starań, aby z pozytywistycz
nej fascynacji kulturą powrócić do natury. Było to jednak
niełatwe i się nie udawało. Jedynym, który sobie z tym ra
dził, był właśnie Leśmian: Odzyskawszy w poezji Leśmiana
jedność duchówo-cielesną człowiek najwymowniej poświad
cza rozbrzmiewający w jego erotykach ton „Pieśni na Pie
śniami". Tajemnica ciała jest w nich tajemnicą człowieka,
który jest bardziej ciałem uduchowionym niż duchem uciele
śnionym, a przenikanie jej w ekstazie miłosnej jest zarazem
mistycznym doznaniem istnienia4*. Stąd mamy u Leśmiana owe
modlitwy do nieśmiertelności w Malinowym chruśniaku i tak
widoczny kontakt podmiotu jego poezji z naturą. Dlatego trze
ba było zauważyć w poezji miłosnej Hillar tę aurę bliską Pie
śni nad Pieśniami, bo i u niej odczuwa się podobne tęsknoty
i dramy, nie mówiąc już o zainteresowaniu Leśmianowską po
ezją. Sama się zresztą do tego przyznawała, chociaż mówiąc
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ojej poezji nie zwracano uwagi ani na reminiscencje z Le
śmiana, ani tym bardziej na ich sensowną celowość. Tymcza
sem można by mówić o sytuacji podmiotu jej wierszy podob
nie, jak podawał to Edward Boniecki, rozpatrując kwestie
relacji ducha i ciała: Z doświadczenia ciała jako doświadcze
nia prymarnego dla kondycji ludzkiej wynika zatem, że czło
wiek jest ciałem, z którego wyłania się świadomość należąca
do niego, nie bowiem świadomości bez ciała49.
Idąc dalej tropem spraw duszy i ciała w poezji Hillar,
docieramy wreszcie do Różewicza. Jego odczytywano z niej
najczęściej, ale mówiono przede wszystkim o kompozycyj
nych zapożyczeniach, nie widząc wcale owego problemu
duszy i ciała. Natomiast Hillar byłaby pełniej i lepiej rozu
miana, gdyby widziano jej wiersze w kontekście moderni
stycznych prób scalania kultury z naturą i duszy z ciałem.
Dlatego wskazania na jej koneksje z Leśmianem, któremu
się to w jakiś sposób udało, nie były i nie są tu przypadkowe.
Ponieważ dla Hillar kluczem i rozwiązaniem tego problemu
był Leśmian, więc nie mógł być jej także obojętny Róże
wicz. Ale nie na jego wiersze wypadałoby w tym miejscu
wskazać, a na dramat Białe małżeństwo. W Biance jako głów
nej jego bohaterce znajdujemy postać modernistycznej poetki,
Marii Komornickiej, która podobnie jej przeżywa nieświadmość ciała. Jak bowiem mówi Boniecki, Różewicz dobrze
uchwycił „abstrakcyjność" Komornickiej, dążącej do roz
wiązania konfliktu między płcią biologiczną, dyspozycją psy
chiczną a rolą społeczną i zharmonizowaniem tych elemen
tów w jedną całość, w osobie50. Taki był efekt egzystencji
jednostki w modernistycznej kulturze oderwanej od natury.
Stąd Leśmiana wręcz biologiczne i fizykalne zespalanie się
w poezji z naturą musiało przynieść rzeczywiste efekty. Na
tomiast poezja Hillar tak miała się do tego, że umiała obro
nić się przed modernistycznymi rozterkami (tragedia Komor
nickiej była tego konsekwencją), oddając się naturze. Nie
przegrała jak Komornicka zmagań z ciałem, umiejąc jego tę
sknoty sugestywnie oddać poetyckim słowem. Jeżeli nawet
podobnie jak Komornicka nie umiała się pozbyć egzystencjal
nych leków, to udawało się neutralizować to wszystko liryką
miłosną i oddaniu naturze, której znaczącym elementem była
dla niej zawsze przyroda opowiadana wiejskimi pejzażami.
Bo jeżeli nawet odczytywano z jej miłosnych wierszy i ero
tyków biologizm51, burzący często spokój podmiotu lirycz
nego, to wiejska przyroda, tak bogata w jej znaczące i tak
często stałe florystyczne atrybuty, okazywała się dla miłości
zawsze przyjazna. Oczywiście nie można by już tego powie
dzieć o mieście, co w tym przypadku każe u Hillar znowuż
pamiętać o młodopolskich kontekstach.
Wobec tego warto by odpowiedzieć na pytanie - Jakie
były miłosne liryki Hillar w następnych tomikach: w Kro
plach słońca (1961) i w Czekaniu na Dawida (1967)? Krytycy,
52
którzy mieli okazję je poznać, już nie tak często nazywali je
sentymentalnymi, a raczej mówili o nich, że pozbawione pruderii wyrażają zbiorową wyobraźnię współczesnych zakocha
nych, opowiadają dramat miłości, a w ostatnim tomiku, ujawiniając dojrzewanie biologiczne bohaterki lirycznej i mówiąc
53
o narodzinach, niosą pochwałę życia w ogóle . Bowiem jak
w życiu to bywa, od miłości wszystko się w tej poezji zaczę
ło, a narodzinami dziecka i miłością macierzyńską się koń
czy. Wracając do ustalonych opinii o poezji Hillar, warto w tym
miejscu pamiętać, co mówili o niej Anna Kamieńska i Marta
Wyka. Pierwszy była przekonana, że miłosne wiersze Hillar
podobają się młodzieży, ponieważ są autentyczne i pozbawio
ne moralizatorstwa: Po prostu problem moralności w odnie
sieniu do erotyki w poezji tej nie istnieje. Cały temat przenie
siony jest tylko w płaszczyznę przeżywania i w płaszczyznę
54
nastroju . Było to w tymtych czasach podobnie odważne, jak
oskarżenie ówczesnej poezji. Wszak Kamieńska dalej mówi
ła, że w procesie poszukiwań formalno-światopoglądowych
wyjałowiła ona niemal doszczętnie materię wiersza z liryzmu55.
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Chociaż w tym oskarżeniu, adresowanym pomiędzy wierszami do ówczesnego ustroju, była zarazem geneza tej poezji, którą
nieświadomie stworzył tamten czas. M. Wyka natomiast, oce
niając bodajże po dziesięciu latach poezję Hillar, nadal widziała
w niej (...) sentymentalną erotykę, przesłodzoną Arkadię uczuć
i wyznań, małe kobiece tragedie56.
Jeżeli nawet w tym dwugłosie poetki i krytyka było wie
le prawdy o miłosnej poezji Hillar, nie sposób przemilczeć
ostatnich tomików wydanych za jej życia57, czyli Kropli słoń
ca i Czekania na Dawida. W pierwszych znajdujemy wiele
wierszy już znanych, spisanych z poprzednich zbiorków, co
ma swój sens i znaczenie i na co zwróciła uwagę właśnie
Kamieńska: Poetka dość przemyślnie odwróciła chronolo
gię, wiersze nowe umieszczając na początku, a kończąc książ
kę pierwszymi swoimi utworami. W ten sposób czytając to
mik idziemy pod prąd czasu i śledzimy rozwój tej poezji do
jej początku58. Sprawia to takie wrażenie, jakby Hillar chcia
ła odbiorcy ujawnić swoją ewolucję twórczą aby mógł w tym
tomiku przyjrzeć się temu, co było i co się zmieniło. Ale
była w tym zamyśle także próba uchwycenia i zarazem od
nowienia czasu, który chociaż minął, to ostał się w słowach
wierszy. Dlatego tamte dawne utwory zamykały tomik, prze
dłużając i jakby odnawiając poprzez powtórne odczytanie
swój żywot, gdy tymczasem te pierwsze, ponieważ jako naj
nowsze już się w czasie znalazły, więc skazane zostały na
przeminięcie. Aby więc odnowić ich żywot trzeba by zabieg
ten powtórzyć w innym tomiku.
W pierwszym cyklu nowych wierszy, zatytułowanym
Krople słońca, najpierw spotykamy liryki miłosne. Za gra
natowym murem / snu (Ks, s. 7), dzielących rzeczywistość
od sennych marzeń, niemożliwe jest spotkanie zakochanych.
I właśnie tego dziewczyna się obawia. Nie chce, aby uko
chany bywał z nią w sennych marzeniach, ponieważ ona nie
jest tam sobą. Nie może jednak temu zapobiec i pozostaje jej
być tylko o siebie, lub raczej o swoją postać, zazdrosną:
Zazdrosna o siebie
wiem
nawet gdy otworzę
furtki twoich powiek
nie przejdę przez nie
na drugą stronę
muru
(Ks, s. 8).
Podobnie zastanawiał się nad tą granicą dzielącą jawę
od sennych marzeń, Leśmian w wierszu Dziewczyna:

Dwunastu braci wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.
Im też nie udało się dostać do przestrzeni snu dziewczyny
i zatracili się w tęsknocie za nią i za tym innym światem, który
okazał się nicością. Bo Leśmian ostatecznie oddawał swoim
słowem jego porażającą pustkę, współczując zarazem człowie
czej bezsilności i bezradności. Na tak filozoficzny dyskurs oczy
wiście Hillar się nie odważyła, a postanowiła opowiedzieć
tylko sytuację zakochanej bez pamięci dziewczyny, która chcia
łaby być z ukochanym nawet w jego snach. Jej miłość okaże
się wkrótce tak zaborcza, źe w następnym wierszu dziewczy
nie przeszkadzać będzie nawet skóra ukochanego, która nadto
osłania i nie pozwala w pełni poznać i doznać. Bo w podtek
ście zda się to brzmieć niczym tęsknota za pełnią miłosnego
doznania. I chociaż sadomasochizmu mamy tu cokolwiek, to
jakby tego nie odbierać i nie nazywać, wiersz ten oddaje rze
czywiście szaleństwo miłości. Chociaż tak naprawdę to eroty
zmu jest w nim niewiele, na pewno mniej niż w wierszach
Dynia, Wieża cierpliwości, Przychodził nocą.
W Kroplach słońca mówi się przede wszystkim o miło
ści. Poznajemy ją w nocy i o poranku, spełnieniu i oczeki
waniu na kolejne spotkanie. Tyle jest tutaj miłosnych uczuć,
że nie sposób ich opowiedzieć. Wszak są to miłosne impre
sje, które najlepiej udaje się tylko odczuć i zachować dla
siebie. A przecież powinno być inaczej, jeżeli nie jesteśmy
ich adresatami. Ich wygłos jest jednak tak głęboko osobisty
i uniwersalny zarazem, że chociaż zda się on być tylko od
czuciem Hiilar, to i naszym okazuje się być zarazem. Nieła
two więc z racji tak znacznego bagażu intymności, zdawać
z tych wierszy sprawę. Takim jest chociażby wiersz Poca
łunki, podobnie intymnie wspólny jest wiersz Nie wiedział,
takie są co raz w tym cyklu liryczne frazy. Oczywiście, nie
wszystkich wierszy, bo jak poprzednio tak i tutaj radość mi
łości kłóci co raz nieszczęście. Najpierw będzie to gorączka
choroby, zapowiadana tak częstym u Hiilar i zarazem tak
znaczącym dla solarnego tytułu tego cyklu słonecznikiem
(Ptaki jaśminu), a potem kończąca się obłąkaniem tragedia
porzuconej dziewczyny. Najpierw zostanie ona Skazana/na
zielony piec /przez wszystkie tygodnie / gorączki (Ks, s. 27),
a kiedy w następnym wierszu królowej łąki dziewannie wy
drze żółte oczy (Ks. s. 29), to symbolicznie sama skarze się
na nieszczęście. Choroba skończy się tragicznie i bohaterka
Hillar zyska w finale kreację tejże nieszczęsnej dziewczynki
z baśni Andersena:

W zbiorku zapowiadającym nie przypadkiem prośbę do macierzanki, do zioła rosnącego najchętniej na piaskach,
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Dnia jednego
znaleziono ją
pod zielonym piecem
przerzucającą
z reki do ręki
rozpalone węgle
(Ks, s. 28).
Oczywiście tutaj zostanie to potraktowane a'rebours. Bo
jak w Andersenowskiej baśni był mróz i dziewczynka ogrze
wała zmarznięte rączki zapałkami, tak u Hillar zastaniemy ją
w gorączce, bawiącą się niczym obłąkana rozpalonymi wę
glami pod zielonym piecem. Wszystko jakby podobne, ale
zarazem tak przewrotnie inne. Tak inne w tymże sonecie Jana
Andrzeja Morsztyna, kiedy to zakochany trawiony ogniem
miłości gorzej ma się od trupa. Wracając jednak do rzeczy,
w następnym wierszu dziewczyna za oślepienie dziewanny
zostanie ukarana. Niszcząc bowiem tego kwiatu słoneczność,
zniszczyła swoją miłość. Żółte kwiaty dziewanny miały nie
gdyś charakter solarny, co ostało się jeszcze w przysłowiach
i ludowych zwyczajach, kiedy to podczas sobótki dziewan
na była świętym kwiatem. Zresztą nie przypadkiem takie imię
miała mieć słowiańska bogini, którą Długosz nazywał bogi
nią lasów, a inni ją uważali za boginię ognia i opiekunkę
dziewic59. W wierszu Hillar ślepa dziewanna ukaże się nocą
w oknie pokoju, aby się zemścić. Ale tym razem się to nie
uda, bo dziewczyna będzie miała swego obrońcę:
Mężczyzna
głowę dziewczyny
kołysze
powieki wargami
zasłania
aby świerszcze
oczu
nie wypiły
(Ks, s. 30).
Dopiero kiedy go zabraknie, zatraci się u niej sen o ciszy
i wśród ludzi spokoju nie znajdzie. Będzie więc uciekała/
w ciszę/czerwonej koniczyny (Ks, s. 33) i zasypiała/zanu
rzona głęboko / w żółtej kołysce / słońca (Ks, s. 33). Będzie
niczym obłąkana zasypiała na ziemi, by wyśnić ukochanego,
który na zawsze odszedł w noc śmierci. Jedynie słoneczniki,
chociaż znajdą się w czarnym dzbanku (Ks, s. 37), uciesząją
niczym obraz ich u Van Gogha. Lecz chociaż odda się kwiatoterapii, odmawiając litanię do kwiatów i polnych roślin
w wierszu Nasturcjo ruda, w którym znajdą się zarówno
kwiaty słoneczne / nasturcja zwana tu „ latarką lata ", sło-

necznik jako „ wyznawca słońca " i rozchodnik „płonący nad
ziemią"/Jak rośliny najbardziej pospolite (pokrzywy i kwit
nące trawy), to spokoju nie zazna. Dręczona lękami i bez
radna, przerażona samotnością tak usilnie będzie tęsknić za
ukochanym, że byłaby gotowa przejść do niego na drugi brzeg
/gdzie jest ciepło/ i kwitnie tatarak (Ks, s. 40). I wiele czasu
upłynie, zanim zdecyduje się wyjść na ulicę, by powrócić do
życia, dla którego tym razem nie ciepło ale słońce okaże się
najtrafniejszym symbolem.
Jeżeli tak optymistycznie skończy się pierwszy cykl wier
szy, należałoby się spodziewać podobnej aury w dwóch
pozostałych. Okazuje się, że jednak tak nie jest. Cykle
te, wypełnione tekstami z tomików poprzednich, dla trafniej
szej prezentacji poetyckiej myśli, zmieniły kolejność swoich
utworów. Niczym w szachach, tytułowy wiersz z Prośby do
macierzanki z pierwotnej trzeciej pozycji został przesunięty na
pierwszą, Poziomka z pierwszej przeszła na drugą, a Modlitwa
znalazła się na miejscu czwartym, bowiem ze Wspomnienia
twoich rąk zrezygnowano. Podobnie odrzuciła Hillar wiele in
nych i zmieniła też miejsca wierszy następnych. Również ich
wersy zdecydowała się co raz rozbijać -jakby dla lepszej eks
presji - na krótsze frazy. Zdarzać się będą też przeredagowa
nia, jak samotność wpisana na miejsce lęku (wiersz Ucieczka),
czy niebieskie ściany zmienione na szare (wiersz Niepokój).
Te oraz inne zmiany miały zapewne służyć tym lepszej prezentacji miłosnych treści, jak chociażby tęsknot Ja lirycznego za
ukochanym, euforii ich spotkań i rozpaczy rozstań.
Jeszcze odważniej pozwoliła sobie Hillar z wierszami pu
blikowanymi w ostatniej części tomiku, które znalazły się tutaj
przepisane z Glinianego dzbanka. Aby zapowiedzieć onirycznie ostatnią część Kropel słońca, zmieniła najpierw tytuł pierw
szego utworu (z Krokusa na Sen o krokusie), a potem znacznie
przeredagowując następny (Sen o ojcu) i zmieniając zupełnie
jego ostatnią zwrotkę. Wyszło mu to oczywiście na dobre. Po
przednio było to wielce infantylne i nazbyt słodkie lirycznie:
Teraz nocami
często tak
w ostatniej chwili
Wołam
tatusiu
tatuśku
i budzę się
z oczami pełnymi łez

(Gdz, s. 23),
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natomiast przeredagowane zyskało na myśli i artyzmie,
0 czym najlepiej samemu można się przekonać:
We śnie
często tak
w ostatniej chwili
podbiegam
i budzę się
z krzykiem
zabijającym noc
(Ks, s. 80).
Podobny los będzie spotykał w tym tomiku coraz inne wier
sze przepisywane z Glinianego dzbanka, w których kasuje się
czy dopowiada nowe treści. A wszystko zakończą wspomnie
nia z dzieciństwa, sygnowane poetyckimi obrazami owych
wiejskich gęsi, jarmarku, Cyganek i pierwszego poezjowania.
Oczywiście chodzi tutaj o wiersz Dziki człowiek, który mówi,
jak tamto przeminęło, a ostała się niespełniona tęsknota za kimś
bliskim. Tylko że wtenczas, kiedy nie było jeszcze tomiku Proś
ba do macierzanki, nie odbierano ostatnich słów Dzikiego czło
wieka jako tęsknoty za ukochanym, a jedynie za rodzinnym
ciepłem. Gdy potem tyle się zdarzyło i tyle już się przeżyło,
właśnie tym wierszem wypadało zakończyć trzeci tomik, i trzeba
przyznać że pomysł okazał się udany. Bo chociaż wiersz się
nie zmienił, to czas zmienił jego odczytanie, co zyskało najlep
szy wyraz w jego finale. I to jeszcze jeden efekt przetasowań
i powtórzeń w Kroplach słońca.
W Czekaniu na Dawida (1967) nie znajdziemy już wier
szy z innych tomików. W dwóch cyklach, o wiele mówiących
tutułach: Ogień i Brzuch, mamy blisko 30 nowych utworów,
wśród nich obok kilku erotyków i wierszy miłosnych najwię
cej jest utworów sławiących macierzyństwo. Temat miłości i na
rodzin mamy w nim przede wszystkim. Dlatego Krzysztof
Nowicki, widząc najpierw w tym tomiku próbę utrwalenia
zajętej przed dziesięciu laty pozycji60, słusznie powiadał, że Jeśli
można mówić o zmianach, to widać wyraźnie dojrzewanie bio
logiczne bohaterki lirycznej. Nie jest już naiwną dziewczyną,
ściskającą ręce chłopcu wśród obcych i obojętnych, ale kobie
tą obserwującą ten okres macierzyństwa, o którym poezja
wypowiada się bardzo niechętnie61. Kiedy dodamy jeszcze od
recenzenta, że poezja ta jest prawdziwa62, to o wierszach z dru
giego cyklu można mówić, że są rzeczywiście w swej treści
oryginalne i jedyne. Wszak wierszy o kobiecie w ciąży, a nade
wszystko ojej uczuciach wobec mającego się wkrótce naro
dzić dziecka, nie znajdziemy w naszej poezji za wiele. Wobec
tego ich cykl w ostatnim tomiku Hillar dowodził apoteozą ko
biety - matki63 udanego finału, ale zarazem naturalnego resume
poezji miłosnej. Tylko że dla tej poetki okazało się nieszczę
sne. Bo jeżeli ewolucja twórcza jest uznana i zawsze wysoko
notowana, to dla Hillar jako autorki poezji miłosnej skończyło
się to twórczą stagnacją i zamilknięciem na wiele lat. Powrót
do wierszy miłosnych i erotyków nie był już możliwy, chyba
że byłyby to kolejne powtórki tych samych motywów, a temat
macierzyństwa już wyeksploatowała. Przewidział to Michał
Sprusiński i dlatego kończył swoje recenzyjne sprawozdanie
z poetyckich dokonań Hillar słowami: po doświadczeniach
„Czekania na Dawida" powrót do wypełniania kaligraficz
nym pismem kart dziewczęcego pamiętnika, do poezji ulotnych
zachwyceń, to eskapada niemożliwa do ponownego podjęcia64.
I tak się też stało! Szczerość poetyckiego słowa okazała się
samobójcza. Zemściła się zamilknięciem poetki, poza kilkoma
utworami publikowanymi w kilku literackich czasopismach65,
na kilkadziesiąt lat. I jakby nie było tego dosyć, los nie pozwo
lił jej ujrzeć Wierszy nowych wydanych po blisko 30 latach
w ostatnim tomiku o zmiennym tytule Gotowość do Zmartwych
wstania (1995). Jaka była to poezja i czy udało się Hillar wyjść
z zaklętego kręgu otwartości i prawdy poetyckich zwierzeń, po
wie się w innym miejscu, teraz warto zająć się jej słowem o ma
cierzyństwie, i to nie tylko i może nawet nie tyle w kategoriach
kobiecych wrażeń i przeżyć, co także i może przede wszystkim
wobec mitycznego universum kobiecej natury.
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W cyklu Ogień, który rozpoczyna tenże poetycki tomik,
miłość jest znowuż najważniejsza. Jakże mogłoby być ina
czej, jeżeli ogień był i jest jej symbolem. I tutaj znowuż Ona
tęskni za Nim, przywołując wspomnienia tamtych chwil, kie
dy byli razem. Tak jest chociażby w wierszach Światło, Gniaz
do, Rozbity dzbanek. On jest jej potrzebny, bez Niego jest
bezradna i nieporadna, do czego przyznaje się już w ostat
nich słowach pierwszego wiersza:
Która bez ciebie
nie umiem zapalić
w zwyczajnym piecu
Bez ciebie
jestem ślepym nietoperzem
(CznD. s. 8).
Że jest sama, wiele Jej w tym winy. To ona wszak odeszła
z bezpiecznego gniazda /jego ramion / i zabłąkała się /
w mroku (CznD, s. 9-10). I jakie są tego efekty, widać najle
piej w Rozbitym dzbanku; zapewne tym samym, o którym
Hillar opowiadała w pierwszym tomiku. Lecz wtedy był on
jeszcze cały. Nie mogło być zresztą inaczej, jeżeli Jej życie
było niegdyś jak każdej dziewczyny tak radosne. Gdy jednak
się rozbił, tylko On umiałby go skleić i znowuż znalazłyby
w nim swoje miejsce kwiaty, ale nie jak niegdyś słoneczniki.
W jej życiu tyle się już zmieniło, że słońca w oczekiwaniu
na Niego mamy w ostatnich wierszach niewiele, a ostało się
jedynie światło. Chociaż mówiła dawniej, że miłość jest światłem moich wierszy (Gdz, s. 26), to teraz okaże się że to wła
śnie On Czekał na nią /pod każdym słońcem (CznD, s. 13).
Jeżeli przychylne było mu słońce, czyżby był to Jej kom
pleks winy i dlatego siebie oskarża za wszystkie nieszczę
ścia w Ich miłości? W Czekaniu na Dawida też nie będzie
nam dane Go poznać. Podobnie jak poprzednio widzimy tyl
ko Ją, czekającą na Niego, i Miłość, która tutaj jak najbar
dziej, z racji Jej cierpliwości i oddania, na nazwę własną
zasługuje, chociaż wiemy, dlaczego tak się stało.
Bohaterkę tych wierszy kojarzono z Izoldą, Jego nato
miast z Tristanem66. Tymczasem Hillar w ostatnim tomiku
nazwała Ją Eurydyką, oskarżając Jego o wielkie nieszczę
ścia. On bowiem nie zasłużył na miano Orfeusza, On był
tylko sztukmistrzem, bo przecież,
Kiedy stącono ją
do Podziemi
nie poszedł
za nią
(CznD, s. 19).
Wobec tego, jeżeli mogła Go oskarżać, nie musiała mieć
kompleksu winy. Pozostały jednak wpomnienia, budzące tym
większą tęsknotę za mężczyzną. Taka jest bowiem nasza na
tura, że tęsknota budzi pamięć, ta zaś wyobraźnię syconą ero
tycznymi obrazami. W Czekaniu na Dawida znajdujemy je
najpierw w tej niby-Leśmianowskiej Łące, a potem w wier
szach Twoje ręce i Rzeka. Jeżeli je porównać z poprzednimi
erotykami, to zdają się one być odważniejsze i bardziej doj
rzałe. Są tak sensualistyczne, że sprawiają wrażenie, jakby
dziewczyna Hillar więcej już doświadczyła. A może tego
dowodzić chociażby to, że nie powie już teraz biblijnym sło
wem, że Ich pragnienia są niczym kąkołe /posiane przez dia
bła (Pdm, s. 19). Wówczas On rozbierał ją oczami, teraz na
łące stanie się to rzeczywistością:
Nadzy
na jej dnie
wilgotnym i ciepłym
niecierpliwymi rękami
odnajdujemy siebie
ona zmywa z nas
wszystko
co nieczyste i przeszłe
(CznD, s. 21).
Jeżeli zaś zwrócimy uwagę na ostatnie wersy tej cytacji,
nie będzie to już nieczyste i grzeszne. Inaczej także będą się
zachowywały ręce, te ręce nie przypadkiem przywołane w ko-
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lejnym erotyku. Niegdyś najczęściej dotykały Jej rąk, szyi
czy ramion, a teraz powie że:
w nich
dojrzewają winogrona
moich piersi
(CznD, s. 23).
Kiedyś były spacery, uściski, pocałunki i marzenia, cho
ciaż Jego oczy już lśniły jak grzech (Gdz, s. 93). Nawet w ero
tykach z Prośby do macierzanki było najpierw podobnie,
chociaż co raz można było odczuć w upale lata narastającą
żądzę miłości, tej miłości kończącej się spełnieniem. A kie
dy się to działo, nawet nie mogła ich widzieć sowa, a jeżeli
udawało się to krasnoludkowi, to tylko dlatego, że był istotą
z baśni. Natomiast w ostatnim tomiku nieważna już będzie
sceneria, nieważne lato czy noc, a liczyć się będzie tylko speł
nienie, najpełniej opowiedziane właśnie w wierszu Rzeka,
wierszu tak erotycznym wśród erotyków Hillar, że zda się
graniczącym w ostatnich wersach z pornografią67:
Jeszcze chwila
a rozerwie
niebieskie strumienie
nerwów
i zacznie się
potop ognia
Jeszcze chwila
a
Wtedy
zanurzasz się
we mnie
jak w płonącej rzece
(CznD, s. 27).
Lecz czymże byłaby miłość, gdyby pozbawiono ją erotyzmu?
Bez erotyzmu mizerne byłyby jej efekty. Może to nazbyt
śmiałe słowa, ale te właśnie wiersze oraz kompozycja tego
tomiku nie pozwalają o tym zapomnieć.
Stąd nie przypadkiem zamyka ten cykl tytułowy wiersz
Ogień, wiersz zapowiadający czy też raczej opowiadający tę
ostateczną chwilę, kiedy poczęło się nowe życie. A potem
w drugim i ostatnim cyklu tegoż tomiku, o mówiącym tytule
Brzuch, będzie już tylko mowa o doznaniach matki oczekują
cej narodzin dziecka. Co prawda rozmawia ona z dzieckiem,
ale jest to zawsze monolog, przypominający tamte rozmowy
bohaterki Hillar z ukochanym, którego mogliśmy nieraz sły
szeć, jak chociażby podczas tej rozmowy przez telefon, ale ni
gdy nie można było go ujrzeć. Ponieważ wiersze te opowiada
ją kolejne fazy rozwijającego się podczas ciąży płodu, więc
najpierw jest cisza, a dopiero w następnym wierszu jej ręce
Nasłuchują
jak stuka
niecierpliwie
małymi piąstkami
jakby chciało powiedzieć
Otwórz
chcę zobaczyć
światło
(CznD, s. 35).
Ale jeszcze nie czas, by dziecko mogło poznać świat i jego
zło; zarówno to rzeczywiste, jak i czyhające w marzeniach,
pragnieniach i tęsknotach. Tutaj, za ścianą matczynego brzu
cha jest bezpiecznie, a na świat wyjdzie niczym Alicja, boha
terka opowieści Lewisa Carrolla, przez Dziurę w płocie. Ona
jednak dostała się tamtędy do krainy baśni, natomiast oczeki
wany Dawid z baśniowej arkadii wyjdzie w świat okrutnej rze
czywistości. Wtenczas pozna ręce, które biją/ za przechodze
nie / na drugą stronę/ świata (CznD, s. 38), chociaż Hillar nie
chciałaby, aby musiał jak ona uciekać na strych (jakby na ten
strych ze Sklepów cynamonowych Bruno Schulza), gdzie ro
dziły się jej pierwsze wiersze, i aby czuwał nad jego spokojem
nietoperz. Chociaż wszystko będzie go w tymże świecie dzi
wiło, jako pierwsze i nieznane (wiersz Czekanie).
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Prawa natury są jednak nieubłagane i dlatego finał wier
sza Dziura w płocie zabrzmi właśnie w trybie rozkazującym:
To jest
dziura w płocie
przez nią przejdziesz
na drugą stronę
świata
(CznD, s. 39).
Niemniej narodziny są cudem natury. Dlatego ta Ballada o cu
dzie i przywołana w niej postać Matki Boskiej z Jezusem
owiniętym niczym cygańskie dziecko w kolorową chustę,
Matki Boskiej podpatrywanej tak przez bohaterkę tych wierszym, jakby była małą świętą Bernadettą. Balladowe jest
bowiem przywołanie postaci Matki Boskiej i oryginalne ze
stawienie z niegdysiejszym już wiejskim obrazkiem, kiedy
to pod lasem co raz koczowały cygańskie tabory, po wsi Cy
ganki chodziły, a gospodynie lamentowały, że giną im kury.
A. wtenczas poetycka wyobraźnia Hillar wyczaruje z tego
wszystkiego taki oto baśniowy obraz:
Pod lasem
gdzie jarzębiny
stało dużo
wielkich wozów
z małymi oknami
Do nich wiodły
srebrne schody
wysoko
Po tych schodach
Matka Boska
do nieba wchodziła
z Chrystusikiem
i kurą czerwoną
(CznD, s. 44).
Potem naturalistycznie rzeczywista okaże się w kolejnym
wierszu karmiąca dziecko. Bo tylko na obrazach /wielkich
mistrzów (CznD, s. 46) wygląda to dostojniej. Chociaż Mat
ka Boska z Krużlowej będzie pomimo wszystko tak zwyczaj
na jak wiejska dziewczyna, która wróciła /przed chwilą /
z wiadrem wody / od studni / a teraz niesie / gołego malca /
żeby go wykąpać / w drewnianej balii (CznD, s. 48). Jeżeli
nawet budzą te słowa pamięć o obrazach Malczewskiego, to
jest to tym bardziej artystycznie oryginalne. Podobnie jak od
tworzona w poetyckiej wyobraźni owa momentalna scena, co
też musiała przezywać ta widziana w Pompei kobieta, zanim
zastygła w wulkanicznej lawie. Resume zaś tego takie, że
Żadna rzeźba
nie oddałaby
tak wiernie
męki
na jej twarzy
przerażenia rąk
zasłaniających brzuch (CznD, s. 49-50).
Słowa te powiedziały wszystko i nie trzeba już było
ich ilustrować ani Hiroszimą, ani tym bardziej owym po
etyckim plakatem, zapowiadającym groźbę atomowej
zagłady. Lecz takie były wtedy czasy i polityka wciskała
się nachalnie każdą szczeliną do wierszy. Stąd w tej sa
mej formule jak Pompea były pisane w tym tomiku na
stępne. Obronił się jedynie przed nią ten opowiadający
narodziny dziecka (Wrośnięty korzeniami w ciemność).
Jest on jednak tak sugestywny i zwarty w swoim poetyc
kim wyrazie, że nie sposób go omawiać, aby nie rozwiała
się jego aura i zatraciła myśli. I chociażby dlatego wła
śnie na nim powinna Hillar skończyć ten tomik. Bowiem
dwa ostatnie utwory, straszące dziecko cywilizacyjnymi
zagrożeniami, można było już sobie darować.
I to tyle o miłosnej poezji Hillar, bowiem Wiersze nowe,
kończące wydany w 1995 roku tomik Gotowość do Zmar
twychwstania, już do tego tematu nie sięgają. Podobnie zresztą jak nie ma w nich obrazów natury i przyrody.

Przypisy
36

A. Kamińska, Rzeczy małe, s. 143.
R. Matuszewski, Staroświecka młoda pani z Krakowa, s. 2.
38
B. Biernacka, Kto powiedział A..., „Nowe Książki" 1959, nr 11,
s. 670.
39
A. Mencwel, Kropla słońca (O erotykach Małgorzaty Hillar),
„Odnowa" 1959, nr 26, s. 7.
40
J. Kwiatkowski, Rozgrzeszenie Małgorzaty Hillar, „Przegląd
Kulturalny" 1959, nr 25, s. 5.
41
Por. J. Rostawiński, Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów
o roślinach. Zbiór wiadomości do Antropologii Krajowej, 1895, tom
18, s. 179.
42
Odtąd przy cytatach podaję w nawiasach skrót pierwszych liter
tomików poezji Małgorzaty Hillar i stronę. Tak więc Gliniany dzbanek
(Warszawa 1958) to Gdz, Prośba do macierzanki (Warszawa 1959) Pdm, Krople słońca (Warszawa 1961) - Ks, Czekanie na Dawida (War
szawa 1967) - CznD, Gotowość do Zmartwychwstania (Warszawa 1995)
-GdZ.
43
A. Mancwel, op. cit.
44
Tutaj fiolet nie wskazuje na żałobę.
45
T. Lisiecka, Prośba do macierzanki, „Życie Literackie" 1959,
nr 33, s. 10; Z. Macużanka, O wierszach Małgorzaty Hillar, „Poloni
styka" 1960, nr 2, s. 51.
46
J. Ziomek, Odwaga sentymentalizmu, „Nowa Kultura" 1959,
nr 35, s. 2.
47
A. Krąpiec, Ja-człowiek (w:) Dzieła, t. 9, Lublin 1991, s. 50.
48
E. Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka,
IBL Warszawa 1998, s. 23.
49
Ibid, s. 26.
50
Ibid, 120.
51
Por. M. Wyka, Świat w miniaturze, „Współczesność" 1962,
nr 10, s. 4.
52
Ibid.
53
Por. K. Kol, Małgorzata w krainie czarów, „Stolica" 1962,
nr 50/51, s. 15; B. Ostromęcki, Moja prośba do macierzanki, „Twór
czość" 1962, nr 10, s. 113; B. Biernacka, Małgorzata Hillar. Słownik
polskich pisarzy współczesnych, „Tygodnik Kulturalny" 1966, nr 2, s. 5;
K. Nowicki, Poezja popularna, „Wiatraki" 1967, nr 21, s. 2; W. P. Szy
mański, Ogień i brzuch, „Nowe Książki" 1968, nr 11, s. 768.
54
A. Kamieńska, Miłość w poezji, „Nowa Kultura" 1962, nr 14, s. 2.
55
Ibid., Wcześniej podobnego zdania był Mencwel: Poezja młode
go pokolenia omijała miłość. Na kartkach wielu tomików poetyckich
była wadliwie tagubiona wśród eksperymentów słownych i myślowych,
wśród spraw, które zagłuszały jej slaby śpiew. Tutaj wybuchła. (A. Man
cwel, Kropla słońca /O erotykach Małgorzaty Hillar/, „Od nowa" 1959,
nr 26).
56
M. Wyka, Poezja Małgorzaty Hillar, (w:) Debiuty poetyckie 19441960. Wybór i opracowanie: Jacek Kajtoch, Jerzy Skórnicki, Warszawa
1972, s. 446.
57
Tomik Gotowość do Zmartwychwstania ukazała się co prawda
w roku 1995, ale już po śmierci Małgorzaty Hillar.
58
A. Kamieńska, Miłość w poezji, „Nowa Kultura" 1962, nr 14, s. 2.
59
Na przykład Bronisław Trentowski.
60
K. Nowicki, Poezja popularna, „Wiatraki", nr 21, s. 2.
61
Ibid.
62
Ibid.
63
Por. określenie Marty Wyki, (w:) M. Wyka, Poezja Małgorzaty
Hillar, (w:) Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze autointerpretacje
opinie krytyczne, wybór i opracowanie: Jacek Kajtoch , Jerzy Skórnic
ki, Warszawa 1972, s. 453.
64
M. Sprusiński, Uroki dziewczęcego pamiętnika, „Poglądy" 1969,
nr 3, s. 12.
65
Por. „Kultura" 1971, nr 7, s. 3; „Poezja" 1971, nr 6, s. 22-27.
66
Por. M. Sprusiński, Uroki dziewczęcego pamiętnika.
67
Chociaż tak naprawdę to jej definicji nie udało się dotąd ustalić
i pozostawmy to ocenie odbiorcy.
37

Dalszy ciąg w następnym numerze

Laureatka
z Tczewa
21 czerwca br. rozstrzygnięto IX Ogólnopolski Konkurs
Poetycki o nagrodę Zygmunta Bukowskiego. Przypomnij
my, że organizatorem tych corocznych zmagań poetów jest
Przywidzkie Centrum Kultury, a inicjatorem fundator na
grody, znany kociewski poeta i rzeźbiarz, Zygmunt Bu
kowski z Mierzeszyna.
Jury tegorocznego konkursu obradowało pod przewod
nictwem Stanisława Pestki (redaktor Pomeranii) przy
udziale Marzeny W. Orszulak (filolog, teatrolog) i ini
cjatora turnieju, Zygmunta Bukowskiego. Oceniający nie
mieli łatwego zadania, bowiem wpłynęło 49 zestawów po
etyckich, spośród których 4 nagrodzono a 10 wyróżniono.
Nagrodę główną otrzymała
Grażyna Giełdon z Tczewa
która w przywidzkim konkursie uczestniczyła nie pierwszy
raz. Obiecującą poetkę gościliśmy już na naszych łamach,
z tym większą satysfakcją publikujemy nagrodzony zestaw
jej wierszy.
Gratulujemy!

DWA ŚWIATY
Zamiast jesieni
Której wypatrujesz
Przemycę Ci pod sercem
Wiosny odrobinę
Tylko mnie przytul mocno
Bo jedynie tyle nam wolno
Przed ptakiem i drzewem
Teraz poprowadź
Przez szkice poranka
Do południowych aniołów bezpańskich
By łowić ich szalone chóry
Splecionym sznurem ramion
W zmierzch wejdźmy cicho
Jak przystoi gościom
Onieśmielonym twarzą gospodarza
Z suchych dni przyszłych
Rozniećmy ognisko
Dla oczu głodnych
Takiego spojrzenia
Co jest pewnością
Więc do widzenia? Żegnaj!
Gońmy swoje światy
Już posiwiałe z lekka od tęsknoty
Pamiętaj... wiosnę masz
Ja... wszystko

Grażyna Giełdon
WIDOKÓWKA Z LATA
Jastarnia
Słońce zagniewane
Przestało świecić
Michaś chce zasypać morze
Pasją małej rączki
Jest jak muszla ubrana w czapkę
Na bosych nogach
Języki fal
Uwolnione z bezkresu
Liżą jego ślady
I wracają wołane tajemnicą
On też słyszy to wołanie
Zwrócony całym sobą
Ku wielkiej wodzie

DUCH I JAWA
W deszczu kroplach
Jak w lusterkach szczęścia
Widzę Twe oczy figlarne
Odszedłeś dawno
W te strony albumu
Które się palcem
Żałoby wskazuje
A jednak moknę tobą cała
Rozkwitam konwalią
Otumaniona wiosną zabłąkaną
Madonno nagłych spotkań
Opiekunko wzruszeń
Przyczyń się
Za Jawą i Duchem
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OCZY SŁOWIANKI
ROZISKRZONE
Błogosławione oczy
Niczym wyspy zielone
Dziewicze
Przez owale miękkie
Przybrzeżne okolone
Przyczernione dniem
Nachylonym
W miłości spełnione
Dla Privisa
O przeźroczystym sercu
Jak woda
Którą rozcina
Piersią łodzi
Spiesząc co dnia
W tę samą stronę
Przeklęte oczy
Urodą wypełnione
Jak spichlerze łakome
Na przednówku głodnym
Zamknięte
Blask ciskające
Aż za horyzonty
Ojca Światowida
W przepaść losu
Wtrącone
Przez miłość
Pod obcym znakiem, Bogiem
Uliczki Przywidza
Pełne dziewcząt
Najpiękniejsza o oczach
Błogosławionych, przeklętych?
Tylko łabędź - król jeziora
Pisze coś dziobem na wodzie...

O

d dawien dawna człowiek
zastanawiał się nad istnie
niem tak zwanych sił nie
czystych. Zawsze słyszano
o dziwnych historiach, których nie dało
się racjonalnie wytłumaczyć w logiczny
sposób. Często zjawiska te tłumaczono
bujną ludzką wyobraźnią, plotką, zabo
bonami czy też tym, że są świadectwem
zacofania. Tak można było sądzić o zda
rzeniach, które miały miejsce w minio
nych wiekach. W tamtym okresie wiara
w różne przesądy i gusła były na porząd
ku dziennym. Wierzono w diabły, złe du
chy, w nieczystą i szkodliwą moc czarow
nic. Wpływ na to miał niski stan oświaty,
a czarownicą mogła być każda kobieta.
Posądzano je o konszachty z diabłem.
Karą za uprawianie czarów było spalenie
na stosie, a w najlepszym wypadku chło
sta i wygnanie ze wsi lub tzw. próba wody.
Wierzono też w „złe miejsca", w których
ponoć zamieszkiwały złe duchy. Przykła
dano uwagę także do magii liczb: feralnej
trójki, dziewiątki, trzynastki. Stąd też roz
maite czynności magiczne należało po
wtarzać trzykrotnie. Tu też ma źródło
stare powiedzenie, plecie trzy po trzy.

Jednak co mamy sądzić o współcze
snych niewiarygodnych opowieściach,
o których będzie tutaj mowa? Może jest to
właśnie motto do tego starego przysłowia?
W latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych XX wieku w Śliwicach leżących
w Borach Tucholskich miały miejsce wy
darzenia, które rozniosły się szerokim
echem po najdalszej okolicy. Rozpisywa
no się o nich nawet w kraju. Trudno po
wiedzieć, ile w tym wszystkim ludzkiej
fantazji i wyobraźni, a ile prawdy. Więk
szość osób, z którymi rozmawiałem na ten
temat, twierdziła że to prawda, ale oni tego
na własne oczy nie widzieli. Z kolei na
oczni świadkowie tych przedziwnych wy
darzeń mówili bardzo mało, ale co do
autentyczności swoich słów nie mieli
żadnych wątpliwości. Te niesamowite
zdarzenia jeszcze dzisiaj powodują
u wielu lęk i dreszcz emocji. Po prostu
skóra cierpnie.

W

iatach 1951-1953 w podśliwickiej osadzie Wądo
ły w obejściach pewnego
gospodarstwa, zaczęły się przytrafiać
mieszkającym tam osobom przedziwne hi
storie. Przeróżne przedmioty znajdujące
się w mieszkaniu poruszały się same, spa
dały i tłukły się w najmniej spodziewanym
momencie. Szafy, stoły i krzesła mszały się
i przesuwały w coraz to inne miejsca.
Lampa naftowa wisząca na ścianie prze
mieszczała się co pewien czas. Pokrywa
stojącej w kuchni beczki z kapustą sama
się otwierała i zamykała, natomiast kapu
sta w beczce została do samego dna wy
mieszana ze śmieciami. Do mieszkania
przez okna wpadały gorące kamienie zo
stawiające w szybie tylko małe otwory.
Nawet ciasta, które piekła w piekarniku
gospodyni, po upieczeniu były całkowi
cie pokruszone. Upieczone ponownie
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w piecu sąsiadów ciasto tejże gospodyni
było znowu pokruszone, a ciasto sąsiadów
pozostało całe. To tylko niektóre przypad
ki wspominane najczęściej.
Wieści o tych zdarzeniach rozniosły
się bardzo szybko wśród sąsiadów, a wkrót
ce dotarły też do Śliwic. Początkowo po
sądzano mieszkańców tego gospodarstwa,
że sami to wszystko wymyślają. Zaintere
sował się tym nawet ówczesny Urząd
Bezpieczeństwa, a gospodarzy z Wądo
łów przetrzymano parę dni w areszcie, aby
udowodnić, że to ich sprawka. Ale dziw
ne rzeczy działy się nadal. Przekonali się
o tym także na własnej skórze pierwsi cie
kawscy. Zaczęto odtąd mówić o ...diabłach
grasujących na polach.
Pamiętam z częstych opowiadań mo
jego nieżyjącego już ojca, jak to wybrał
się razem z bratankiem gospodarza, Ber-

pozostawiony koło płotu sam zaczął ...jeź
dzić po podwórzu, a potem dookoła ma
łego stawu.
Jak

wspominają najstarsi ludzie
tych okolic, strach i niepokój można było dostrzec na twarzach osób
rozmawiających na ten temat. Mieszkań
cy Śliwic zaczęli snuć domysły, czym to
sobie ta rodzina zasłużyła, że spotkało ich
takie nieszczęście. Przypuszczenia były
różne. Jedni mówili o jakiejś starej klą
twie, która zapewne wisi nad tą rodziną,
inni zaś o tajemnych siłach występujących
na tych terenach od dawien dawna. Były
to oczywiście wersje tych, którzy sami je
rozpowiadali i wymyślali. Jednak najczę
ściej mówiło się o pewnej starej księdze
czytanej przez starowinkę, teściową go
spodarza. Mówiło się o różnym formacie

Opowieści

ADAM

Jak to w Śliwicach
nadkiem, aby samemu przekonać się, czy
„te strachy" są prawdziwe. Będąc już na
miejscu cały czas stroili sobie żarty z tych
wcześniejszych informacji o diabłach.
Trwało to tylko do czasu, gdy jeden z do
mowników poszedł po kartofle do sklepu
czyli piwnicy-kuli mającej wejście w pod
łodze izby. W pewnym momencie leżące
na łóżkach poduszki zaczęły same pod
nosić się i spadać przez otwór w podło
dze. W oczach żartownisiów pojawił się
strach i przerażenie. Teraz nie było już im
do śmiechu. Wszyscy znajdujący się
w mieszkaniu rzucili się do ucieczki, ale
okazało się że drzwi wejściowe były za
mknięte, a klucz od nich wisiał na haku
przy piecu. W tym miejscu trzeba wspo
mnieć, że wcześniej nikt tych drzwi nie
zamykał na klucz! Jakimś cudem jednak
udało się im wydostać z tego nawiedzo
nego domu i uciec „gdzie pieprz rośnie".
Słuchając tych opowieści żartowałem,
że może tego dnia za dużo wypili i to
wszystko tylko im się wydawało. Po za
chowaniu ojca zauważyłem, że rzecz wy
darzyła się na serio. Mama zaś, wspomi
nając tamten okres, powtarzała że bała się,
czy aby tata nie przyniósł do domu ,jakiego złego pod nogami".
Jednym z kolejnych śmiałków, który
chciał zbadać te dziwy, był śliwicki orga
nista. Jak głosi opowieść, pojechał na
Wądoły rowerem, ale szybko wrócił bez
niego do domu bardzo przerażony. Rower

i objętości domniemanej książki. Powta
rzała się opinia, że na okładce była syl
wetka nagiej baby owiniętej w węża, albo
dama pikowa. Ponoć księgę tę należało
czytać od końca bez powtarzania. Ci co
tę księgę widzieli nie chcieli jej brać do
ręki, bo bali się, że też zostaną dotknięci
podobnymi nieszczęściami.
Święcenie i żegnanie znakiem krzyża
przez gospodarza nie skutkowało. Mówio
no, że tylko duchowny bez skazy może te
diabły święconą wodą przepędzić. Popro
szono więc miejscowego proboszcza, któ
ry słynął ze swego powołania, aby coś
zrobił z tą siłą nieczystą. Wiadomo po
wszechnie, że Kościół katolicki w takich
sytuacjach najczęściej milczy i odmawia
udziału w tego typu ceremoniach. Jednak
w tym przypadku sytuacja była wyjątko
wa i kapłan podjął się przeprowadzenia
egzorcyzmu. Udał się więc z wodą świę
coną w miejsce nawiedzone przez złe siły.
Czy poświęcenie tego miejsca coś po
mogło czy nie, trudno dziś powiedzieć.
Mówiono jednak, że jak proboszcz wstał
z krzesła, to w to miejsce gdzie siedział
spadł gorący kamień, ale jemu nic się nie
stało.
Dopiero po czasie zdano sobie spra
wę, że te wszystkie wydarzenia miały
miejsce w okresie Wielkiego Postu i jak
mawiają miejscowi: diabły brojyli bez
czterdzieści dni. Apogeum tych wydarzeń
nastąpiło w Wielki Piątek, kiedy to od
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siennika, gdzie spała staruszka zapalił się
dom i obejście. Pierwsi, którzy zaczęli ra
tować dobytek, wspominają jak to starowinka nie chciała wyjść z płonącego do
mostwa krzycząc, że tylko czarny pan
może ją uratować. Strażacy pomimo usil
nych starań nie mogli dojechać do poża
ru, bo konie odmawiały posłuszeństwa.
Dopiero po czasie udało im się dotrzeć
na miejsce. Tam z kolei okazało się, że...
motopompa nie chce podawać wody do
gaszenia. W czasie tego pożaru rozwście
czony koń kopnął na tyle mocno gospo
darza, że chciano jechać już po księdza.
Miejscowi mówią że to diabeł w postaci
konia bronił się do końca.
Dalsze losy starszej kobiety są też
dość dziwne i na dzień dzisiejszy trudne
do ustalenia. Zmarła ponoć w kilka lat
później w zakładzie psychiatrycznym.

stanie opublikowana. Dlatego nie mogę
zaspokoić ciekawości czytelników.

K

olejne nie wyjaśnione okolicz
ności miały miejsce kilka lat
później, już w latach sześćdzie
siątych i to w samych Śliwicach. Jak w po
przednim przypadku powtarzały się te
same historie. Dziać zaczęło się to wszyst
ko ponoć od ...ubikacji stojącej w podwó
rzu gospodarstwa. Pewnego dnia gospo
darz zauważył, że co jakiś czas panuje tam
okropny bałagan. Cały wychodek był wy
smarowany kałem. Oczywiście nikt z do
mowników się do tego nie przyznawał.
Synowie gospodarza nawet zaczaili się
którejś nocy, aby zbadać czyja to spraw
ka. Schowani w wozówce, czekali przez
kilka godzin. W pewnej chwili zaczęły
spadać z dachu gwoździe papowe, a to od-

niesamowite
BLOCH

...diabły grasowały
Zbieg okoliczności, przypadek czy inne
siły? Mieszkańcy tych stron zadają sobie
te pytania w dalszym ciągu. Może dzisiaj
to już tylko ludzka wyobraźnia dodaje
sensacyjne wątki, ale słuchając relacji tych
ludzi widać, że mówią to wszystko z wiel
kim przekonaniem i wiarą. Oczywiście ich
wersje często się różnią, ale wątek na ogół
jest taki sam.

Z

bierając informacje do tego ar
tykułu udałem się w miejsce
omawianych wydarzeń: zabu
dowania jakich wiele w tych okolicach dom mieszkalny, budynki gospodarcze,
sad, wspomniany stawek oraz typowe
wiejskie ogrodzenie z drewna. Jak się
później dowiedziałem, to właściwie
wszystko się tutaj zmieniło od tamtych
czasów. Starsze pokolenie już wymarło,
ale pamięć mieszkających jest cały czas
żywa. Wspominają, że tylko głęboka wia
ra w Boga ich rodziny, potrafiła im
przetrzymać ten trudny dla nich okres.
Najmłodsze pokolenie mieszkające tutaj
ma nawet pewne wątpliwości czy warto o
tym wszystkim pisać. Po długiej rozmo
wie usłyszałem całkowicie inną wersję do
tyczącą przyczyn tych zjawisk. Jest to hi
poteza chyba najbardziej prawdopodob
na, bo oparta na różnych powiązaniach,
które stanowią jakąś w miarę logiczną
całość. Musiałem jednak obiecać mojej
rozmówczyni, że ta część rozmowy nie zo-
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czterech elektryków, którzy pracowali
przy elektryfikacji wsi w latach sześćdzie
siątych. Jeden z nich podobno też czytał
jakieś tajemne księgi. Czynił to ponoć
razem z kimś miejscowym, ale takie były
tylko domysły i plotki.
Prasa ogólnopolska i lokalna rozpi
sywała się o tych wydarzeniach bardzo ob
szernie. Radio regionalne też nadało kil
ka audycji na ten temat.
Od tych dwóch przedziwnych, ale jak
ciekawych wydarzeń minęło już przeszło
trzydzieści i czterdzieści lat. W jakim
stopniu po upływie tego czasu możemy
uznać te historie za prawdziwe, a w jakim
za fikcję?
Naoczni świadkowie tych zdarzeń
najlepiej wiedzą ile jest w tym wszyst
kim prawdy. Trzeba przyznać, że są one
fascynujące i ciekawe, jak spotkanie ze
światem z innego wymiarem.
Dzisiaj

takie dziwne historie oraz
różnego rodzaju przepowiednie
często możemy wyczytać w pra
sie lub obejrzeć w telewizyjnych pro
gramach o zjawiskach paranormalnych.
Słuchamy tych relacji z zapartym tchem
i zastanawiamy się czy wierzyć w te dzi
wy czy też nie. Uśmiechamy się: a może
jednak jest w tym coś z prawdy!?
Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do opi
sanych tu zdarzeń, które jednak miały miej
sce w Śliwicach, może osobiście wybrać
się w tamte strony i sam porozmawiać z naj
starszymi mieszkańcami tych okolic. Oni
tych wątpliwości nie mają wcale!

wróciło ich uwagę. Po chwi
li stwierdzili, że wychodek
jest znowu zabrudzony.
Zło rzucało też gorący
mi kamieniami, przestawia
ło meble, przewieszało zegar,
zrzucało czapkę oraz wyry
wało bat z ręki woźnicy.
Jako mały chłopiec pa
miętam ogromny pożar go
spodarstwa w czasie strasznej
burzy, gdzie właśnie rozgry
wały się te niewyjaśnione
wydarzenia. Deszcz lal tego
dnia jak z cebra. Prawdziwe
oberwanie chmury, a zabu
dowania paliły się jak po
chodnie. Miejscowa struga
mająca tylko niecały metr
szerokości ...wylała i przypo
minała rwącą rzekę. Najstarsi
mieszkańcy wspominali, że
czegoś takiego jeszcze w Śli
wicach nie było.
Tym razem jakie były
przypuszczenia co do pocho
dzenia tych zjawisk?
Do dzisiaj krąży po Śli
wicach taka oto hipoteza: że
w tym okresie na stancji u te
goż gospodarza mieszkało
Stawek obok gospodarstwa
nawiedzonego przez złego
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Mówiono kiedyś, że lasy i ogrody były naturalną spiżarnią każdego domu i to wcale nie
małą. Poza grzybami las dostarczał wielu przeróżnych owoców, zbieranych przez całe
lato do jesieni na soki, syropy, marmolady i powidła. Zbierano leśne maliny, jeżyny,
borówki, jagody, żurawiny, poziomki. Owoców dostarczały także niektóre krzewy i drzewa na
obrzeżach lasu i rosnące na przydrożach: czarny bez, jarzębina, rokitnik, głóg, dzika róża, berbe
rys, tarnina, rajska jabłoń, morwa, dzika mirabełka, dereń. Praktycznie przetwarzano wszystko,
co się dało, bowiem nie zawsze ogrody dostarczały hojnych zbiorów. Pamiętajmy, że zorganizowa
ne uprawy sadownicze, zwane wówczas ogrodnictwem polnym, w gospodarstwach chłopskich
zadomowiły się na Pomorzu po połowie XIX wieku. Nieco wcześniej sady stały się obecne w otoczeniu dworów. Pierwsze spiżarnie wypełniały przetwory z darów rosnących w stanie dzikim,
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Słodkie dary lasów
kociewskiej kuchni przed syropami były soki, po
nieważ syrop wymagał, jak wiadomo, dodatku du
żej ilości cukru, którego za wiele w chatach nie
było. Sok otrzymujemy poprzez wyciśnięcie go ze świeżych
owoców i pasteryzowanie w wysokiej temperaturze.
Pierwszą czynnością, po oczyszczeniu i obmyciu owo
ców, było ich rozmiażdżenie (najczęściej tłuczkiem do kar
tofli) i odpestkowaniem. Po zmiażdżeniu nie wyciskano owo
ców natychmiast, ponieważ mogły sfermentować; należało
odczekać około 30 minut. Sok wyciskano przy użyciu lnia
nego woreczka, który napełniano miazgą i wkładano do drew
nianej prasy klinowej, na co dzień używanej do odciskania
twarogów. Takie prymitywne urządzenie z dwóch desek znaj
dowało się niegdyś w każdym gospodarstwie.
Po pierwszym wyciśnięciu, do miazgi warto dolać prze
gotowaną wodę (w proporcji 1 część wody do 4 części
miazgi) i zamieszać, by po godzinie ponowić czynność
wyciskania. Otrzymane w ten sposób soki z pierwszego i dru
giego wyciśnięcia należy połączyć, przecedzić przez gęste
sito, a następnie poddać klarowaniu.
Najskuteczniejszym i najstarszym sposobem klarowania,
czyli odmętnienia soku, jest jego ogrzewanie. Ten proces
należy przeprowadzić w emaliowanym naczyniu, w którym
sok podgrzewamy do około 75°. Temperaturę tę należy utrzy
mać przez 10-15 minut, by następnie naczynie z gorącym
sokiem gwałtownie zanurzyć w innym, większym naczyniu
z wodą. To szybkie oziębienie jest najistotniejszym momen
tem klarowania. Po kilku minutach wyjmujemy naczynie
z wody i odstawiamy je na 6-10 godzin. W tym czasie osad
powinien opaść na dno. Warto pamiętać, by nie przekraczać
znacznie wyżej określonych czasów, ponieważ zbyt długie
klarowanie pozbawić może sok wielu wartościowych skład
ników. Babcie nasze twierdziły, że nic się nie stanie, jeśli
soki nie będą krystalicznie klarowne.
Po sklarowaniu trzeba sok zlać do innego naczynia za
pomocą węża poprzez zassanie. Należy zwrócić uwagę, by
w czasie tego ściągania zanurzony w soku koniec węża nie
dotykał osadu, co mogłoby spowodować ponowne zmętnie
nie. Dla pewności odcedzony sok można jeszcze raz odsta
wić do „osadzenia", a osad do ponownego ugruntowania;
potem powtórzyć zlewanie.

W
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Soki otrzymać można również poprzez zalanie owo
ców gorącą wodą, podgrzanie i odcedzenie. Jest to spo
sób wprawdzie mniej skomplikowany, nie wymagający
miażdżenia owoców i wyciskania, ale skuteczny tylko
wobec niektórych miękkich i łatwo puszczających sok,
np.: czarnych wiśni, porzeczek, malin, jeżyn - i to tylko
bardzo dojrzałych.
Wprawdzie każdy owoc posiada odrębne charakterystycz
ne właściwości smakowe i zapachowe, które decydują o uro
dzie soku, ale niekiedy warto połączyć ze sobą dwa, trzy soki,
celem wyrównania tych właściwości. Soki mieszane sporzą
dzamy według własnego uznania, kierując się jednak pew
nymi zasadami. Można łączyć soki kwaśne ze słodkimi, by
uzyskać umiarkowane stężenie. Celem wyrównania aromatu
można mieszać soki o silnym zapachu z tymi o słabym zapa
chu. Niegdyś często stosowano łączenie soku malinowego
z żurawinowym. Kwaśna żurawina neutralizuje bowiem sil
ny aromat leśnej maliny. Do słodkich soków dodawano naj
częściej sok z czerwonej i białej porzeczki, natomiast do tych
o nikłym aromacie dodawano sok z leśnych poziomek. Bar
dzo kwaśny sok z berberysu koniecznie łączono ze słodkimi
sokami z malin czy czarnej jagody.
Żeby sok przechować na dłuższy okres należy go spasteryzować, podgrzewając do 75° przez okres 20-30 minut. Kie
dyś czasochłonną czynnością było butelkowanie, bowiem
korki musiały być dokładnie dopasowane, wyparzone a po
tem zalakowane. Dzisiaj wystarczy pasteryzować butelki już
zamknięte patentowo metalowym zatrzaskiem (klamrą) lub
przykrywkami typu twist.
Soki mogą być również produktem dla uzyskania syro
pów. Bardzo lepkie i słodkie syropy są po prostu sokami
utrwalonymi dużą ilością cukru. Syropy sporządza się jak
soki po przecedzeniu i sklarowaniu dodaje się 1,5 kg cukru
na 1 litr soku. Wszystko należy podgrzać do temperatury 75°,
mieszając do rozpuszczenia cukru. Tak otrzymany syrop zagotowuje się i zlewa na gorąco do podgrzanych butelek.Patentowe butelki lub twisty trzeba zamknąć póki syrop jest
gorący, co spowoduje samoistne zassanie zamknięcia.
Najlepsze są syropy z owoców łatwo puszczających sok,
np.: z czarnych wiśni, malin, jeżyn, czarnego bzu, porzeczek,
jagód, poziomek.
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Innym produktem otrzymywanym z surowców zebranym
Galaretka z berberysu ma specyficzny, bardzo przyjem
ny smak i piękną czerwoną barwę. Owoce tej rośliny zawie
w lasach i ogrodach są marmolady. Przygotowuje się je
rają dużo witaminy C i A.
z przecieru owocowego, rozgotowując go razem z cukrem.
Ilość dodanego cukru jest zależna od tego, jaką marmo
Dżem z jarzębiny i rajskich jabłuszek
ladę chcemy otrzymać. Miękka do smarowania wymaga tyl
ko 1,3 kg cukru na 1 kg przecieru, twarda marmolada do kroJarzębinę zebrać po pierwszych przymrozkach. 1 kg
jenia - 0,5 do 0,6 kg na 1 kg przegotowanego przecieru.
owoców oczyścić, umyć i zaparzyć wrzątkiem pozostawia
Marmoladę praktycznie uzyskać można z każdych owo
jąc w nim do 10 min. W tym czasie przygotować syrop
ców. Najczęściej jednak wykonuje się je z jabłek i porze
z 0,5 kg cukru ugotowanego w 0,25 1 wody. Owoce jarzębiny
czek, bowiem surowców tych jest najwięcej. Sporządza się
odcedzić i przełożyć do rondla, by zalać je gorącym syropem.
ją także z leśnych owoców mieszanych, jeżeli nie mamy ich
Chwilę gotować, po czym dodać 0,5 kg rajskich jabłuszek,
tyle by z każdego gatunku sporządzić inny lepszy produkt
obranych, pokrojonych na ósemki i oczyszczonych z gniazd
np.: galaretki, powidła, soki.
nasiennych. Wszystko razem smażyć na wolnym ogniu do czasu
Na galaretki babcie nasze używały tych soków, które zaaż owoce staną się szklisto przejrzyste. Gorącym dżemem wywierają dużo pektyny, a więc związków cukru powodujących
i
pełnić
wyparzone słoiki, które należy natychmiast zakręcić.
szybkie żelowanie, czyli twardnienie soku. Nadają się do tego
Owoce
jarzębiny są bardzo bogate w witaminy A i C.
szczególnie: porzeczki, agrest, jeżyny, żurawiny, berberys
Zbiera
się
je
bardzo dojrzałe, najlepiej po przymrozkach, by
i niektóre gatunki jabłek.
straciły cierpki smak. Zebrane przed przymrozkami należy
Dawniej w domach przetwarzano owoce również na dże
przemrozić sztucznie, umieszczając na kilka dni w zamramy. Można je przygotować ze wszystkich owoców leśnych
żalniku. Natomiast rajskie jabłuszka są bogatsze w składniki
jak i ogrodowych, zarówno z produktu wcześniej już paste
mineralne i witaminy od zwykłych jabłek, a poza tym są bar
ryzowanego jak też surowego. Zasadniczo różnią się one od
dzo aromatyczne.
marmolad tym, że zawierają całe owoce lub ich duże cząstki
i są przeważnie żelowane. To jakby połączenie „grubej"
Przecier z rokitnika
marmolady z galaretą.
Czym innym są powidła, które uzyskuje się przez silne
Był to także „produkt dworski" zalecany przez leka
wygotowanie owoców, dlatego mówi się, iż powidła się wy
rzy. Aromatyczne owoce rokitnika są bardzo bogatym źró
smaża. Zdolności galaretujące owoców w tym przypadku nie
dłem witaminy C. Zebrać je trzeba również po przymroz
mają znaczenia, gdyż powidła nie muszą krzepnąć, a tylko
kach, by straciły goryczkę i nabrały smaku kwaskowatego.
gęstnieć. W praktyce domowej powidła najchętniej smażo
Owoce rokitnika należy oczyścić i przygotować jak jarzę
no ze śliwek i borówek, chociaż atrakcyjne w smaku były
binę czy berberys. 1 kg owoców wsypać do emaliowanego ron
także te przygotowane z innych owoców leśnych.
dla i po dodaniu 20 dag cukru podgrzewać je na sucho pod
A teraz kilka najstarszych przepisów na przetwory owo
przykryciem, co pewien czas mieszając. Kiedy owoce zaczną
cowe naszych prababć i to takie, których w handlu nie spo
wydzielać sok, przetrzeć je przez sito i ponownie podgrzać na
sób dzisiaj zdobyć.
małym ogniu. Gorący przecier włożyć do czystych wyparzo
nych słoików i natychmiast je zamknąć. Potem pasteryzować
Konfitura z głogu (z winem)
15 minut w temperaturze 80-90°. W słoikach wydzieli się nek
tar, który jest bardzo smaczny i przydatny do przyrządzania
Wydrylować 1 kg owoców głogu i zalać je taką ilo
kisieli, napojów i jako dodatek do przeróżnych deserów.
ścią wrzącej wody, by były tylko przykryte, potem ugotować
na miękko. Następnie owoce przełożyć łyżką cedzakową do
Galaretka poziomkowa
zimnej wody, a do powstałego wywaru dodać 0,5 1 białego
To bardzo stary przepis, znany od 200 lat. Wyciśnięty,
wytrawnego wina i 1 kg cukru. Całość gotować 10 minut aż
według ogólnych sposobów, sok z surowych poziomek nale
powstanie syrop. Potem wrzucić do niego owoce i gotować
ży przecedzić, zagotować i odstawić, by opadł osad. Potem
kolejne 10 minut. Następnego dnia odlać syrop i gotować
odciągnąć sok i na każde jego 2 szklanki dodać 1 szklankę
ponownie przez 5 minut, po czym znowu dodać owoce gło
soku z zielonego agrestu. Całość dobrze wymieszać, po czym
gu i gotować je nadal w syropie aż staną się szkliste. Gorące
dodać 6 szklanek cukru i zagotować. Trzymać na małym
konfitury przełożyć do wyparzonych słoików, które należy
ogniu, sprawdzając co pewien czas, czy opuszczona kropla
zamknąć natychmiast.
syropu ścina się w galaretkę. Jeśli się potwierdzi próba, szyb
Przypomnijmy, że takie konfitury przygotowywano na
ko całą zawartość przelać do słoików i szybko je zakręcić.
kociewskich dworach już w XIX wieku, a głóg zawiera cen
ną prowitaminę A oraz witaminy B i C.
Dżem malinowo-jeżynowy
W podobny sposób przyrządza się konfitury z berbery
su, bez dodatku wina, stosując na 1 kg owocu 0,8 kg cukru,
Dokładnie przebrane maliny i jeżyny przepłukać szyb
pamiętając o wcześniejszym usunięciu szypułek i starannym
ko
zimną
wodą na sicie. Po odsączeniu umieścić w naczyniu
opłukaniu.
przesypując warstwami cukrem - na 1 kg owoców 0,5 kg
cukru i pozostawić na całą noc, by puściły sok. Następnego
Galaretka z berberysu
dnia sok z owocami przelać do płaskiego emaliowanego ron
dla i gotować na małym ogniu, lecz z przerwami, by owoce
Zaważyć 1 kg owoców berberysu, dokładnie umyte
nie rozgotowały się na miazgę. Gotować do próby krzepnię
i oczyszczone z szypułek, potem zmiażdżyć je, zalać szklan
cia. Maliny i jeżyny doskonale się uzupełniają: pierwsze są
ką wody (0,25 I), rozgotować i oziębić. Następnie odcisnąć
słodkie, drugie zawierają dostateczną ilość pektyny potrzeb
sok, rozpuścić w nim 0,5 kg cukru. Tak uzyskany syrop pod
nej do skrzepnięcia masy owocowej.
grzewać na małym ogniu w szerokim garnku ciągle miesza
jąc. Co pewien czas przeprowadzić próbę gęstnienia. Jeżeli
W podobny sposób przygotowuje się dżem z żurawin,
kropla soku opuszczona na zimny talerz nie rozleje się, to
z tą różnicą, że połowę przeznaczonych owoców należy
znaczy iż galaretka jest gotowa. Należy ją zlać do wyparzo
zmiażdżyć celem uzyskania zagęszczonej masy. Najlepiej
nych i wysuszonych słoików, które trzeba zamknąć jak naj
połączyć je z rozgotowanymi jabłkami rajskimi, by uzyskać
szybciej.
niezbędną galaretę.
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nia 22 kwietnia bieżącego roku
w Szkole Podstawowej w Gni
szewie odbyła się Sesja Krajo
znawcza o nadwiślańskiej Gminie
Tczew poświęcona jej przyrodzie, za
bytkom, tradycji, historii oraz proble
mom regionalizmu. Organizatorami
spotkania był Urząd Gminy Tczew, Mu
zeum Wisły w Tczewie (Oddział Central
nego Muzeum Morskiego w Gdańsku)
z Nadwiślańskim Klubem Krajoznaw
czym „Trsow", Tczewski Oddział Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego, komi
sje krajoznawcze przy Regionalnym
Ośrodku Programowym PTTK w Gdań
sku i przy Oddziale PTTK Ziemi Elblą
skiej oraz Gdański Oddział Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami.

D

larstwo). Prezentowane było także ma
larstwo na szkle Wojciecha Lesińskiego i linoryty Grzegorza Walkowskiego.
Gniszewskie dzieci miały wyśmienitą
okazję do pokazania swoich prac plastycz
nych, które brały udział w konkursie „Tak
piękne jest Kociewie", zorganizowa
nym przez Kociewskie Towarzystwo
Oświatowe. Całość dopełniała pięk
na i okazała wystawa fotografii Jerzego
Turowieckiego, ogarniająca krajobrazy
całego województwa pomorskiego. Au
torem aranżacji wszystkich prezentacji
był Piotr Osowski, dyrektor szkoły.
Przyznać trzeba, że frekwencja do
pisała; w sesji uczestniczyło 87 przed
stawicieli różnych środowisk. Obecni
byli reprezentanci władz samorządo-

wszechstronnej pomocy w przeprowa
dzeniu pełnej inwentaryzacji zasobów
przyrodniczych, kulturowych i historycz
nych gminy Tczew. Bardzo intensywnie
wspomagać będą rozwój agroturyzmu
w wytyczeniu tras wycieczkowych i spa
cerowych czy szlaków promujących za
bytki i osobliwości przyrody.
W uchwale jest także mowa o wy
odrębnieniu - pomiędzy Gniszewem,
Waćmierkiem, Czarlinem i Tczewem
- zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i nasyceniu go ścieżkami dydak
tycznymi eksponującymi przyrodę,
archeologię, historię, etnografię, któ
rych punktem wyjścia i zakończenia
będzie zespół parkowo-dworski
w Gniszewie.

Po otwarciu sesji i wystąpieniach
głównych organizatorów charaktery
stykę gminy przedstawił jej wójt Ire
neusz Włochyń. Natomiast walory
krajoznawcze tego terenu omówił
Roman Klim, kurator Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Z kolei Piotr Osowski, dyrektor Szko
ły Podstawowej w Gniszewie scha
rakteryzował zespół parkowo-dworski
w Gniszewie (jego przeszłość i perspek
tywy), na terenie którego mieści się
miejscowa szkoła. Przedstawiciel Zarzą
du Głównego PTTK, Wiesław Karger
wygłosił referat „Turystyka a środowi
sko przyrodnicze".
Wybór miejsca sesji nie był przypad
kowy: Szkoła Podstawowa w Gniszewie,
usytuowana jest w dawnym zespole parkowo-dworskim. To tutaj powstały war
tościowe programy rewaloryzacji tego
zabytku oraz wytyczono ścieżki dy
daktyczne na obszarach przyległych do
Gniszewa. Dla uczestników sesji przygo
towano bardzo bogaty program towa
rzyszący: występ dziecięcego zespołu
kociewskiego, działającego w ramach
Kółka Regionalnego, prowadzonego
przez Grażynę Narloch, liczne ekspozy
cje, a wśród nich kolekcje rzeźby twór
ców ludowych: Jerzego Makowskiego,
Kazimierza Dubieli, Stanisława Dęb
skiego i Zbigniewa Wespy (również ma-

wych i wojewódzkich, instytutów na
ukowych Trójmiasta, towarzystw tury
stycznych i krajoznawczych, pedagodzy
szkół podstawowych i średnich z gminy
Tczew, przedstawiciele stowarzyszeń re
gionalnych i placówek muzealnych.
W drugiej części sesji organizatorzy
zaproponowali wycieczkę terenową po
gminie, której trasa wiodła przez: Waćmierek, Swarożyn, Boroszewo, Turze,
Stanisławie, Szpęgawa. Niespodzianką
dla uczestników wycieczki był rozległy
park ekologiczny w Szpęgawie, który za
prezentował jego główny pomysłodaw
ca i realizator, Ireneusz Włochyń. Na du
żym terenie ponad 40 ha, wznoszącym
się nad doliną Młyńskiego Rowu i Mo
tławy, dzięki uporczywej i konsekwent
nej pracy zaczyna przybierać realne
kształty nowy park. Zasadzono duże ilo
ści drzewek i krzewów, poprowadzono
kilometry chodników, zagospodarowa
no teren, wzniesiono obiekty parkowe,
a nawet wykopano staw z wysepką, któ
ry będzie miał połączenie z Młyńskim
Rowem. Z parku na pewno będą korzy
stać mieszkańcy nie tylko Szpęgawy ale
i Tczewa.
W wyniku dyskusji i owej wizji lo
kalnej w terenie, sformułowane zostały
cenne propozycje, wnioski i postulaty
uwidocznione w uchwale sesji. Posta
nowiono, że uczestnicy sesji udzielą

W Szkole Podstawowej w Gnisze
wie winien powstać skansen kociewski,
a na terenie gminy baza turystyczna od
powiadająca wymogom współczesno
ści, ale pozostająca w zgodzie z zasa
dami ochrony przyrody i krajobrazu
kulturowego.
Uczestnicy sesji proponowali
przywrócenie czystości wód Szpęga
wy i jej zlewni, w tym także Motławy
z Rowem Młyńskim, Dryboka i jezior
Damaszka i Waćmierek oraz przywró
cenie świetności letniskowej Młynek
i Swarożyna. Jednym z cennych po
stulatów było odnowienie żeglugi tu
rystycznej na Motławie.
Leśne ścieżki dydaktyczne winny
być wytyczone również w Lesie Swarożyńskim, na trasie których warto odtwo
rzyć dawne punkty widokowe.
Poparto projekty prac badawczych,
przyrodniczych i hydrotechnicznych,
służące ochronie środowiska, a zmierza
jące do opracowania nowych koncepcji
zagospodarowania dolin rzek z zacho
waniem istniejących wartości ekolo
gicznych i kulturowych. Generalnie
stwierdzono, że Wisła winna stać się
dla gminy „oknem na świat".
Sesja Krajoznawcza o nadwiślań
skiej gminie Tczew była jedną z form
uczczenia Dnia Ziemi w ramach 15-lecia Muzeum Wisły.

HUBERT POBŁOCKI

Kociewiak,
wejta tyż tamój je

O

twarta w dniu 16 lutego 1999 roku w Spichlerzu
Opackim, siedzibie Muzeum Etnograficznego
w Gdańsku-Oliwie wystawa „Pamiątka z woj
ska", wywarła na zwiedzających duże wrażenie.
Jej organizatorzy (komisarze Ewa Gilewska i Stefan Figlarowicz) trafili w oczekiwania zarówno starszego jak i młod
szego pokolenia.
Zmora służby wojskowej, a nie daj Boże wojny, od
wieków prześladowała płeć męską. Wciągnięty w gry poli
tyczne możnych tego świata i handlarzy bronią rodzaj męski
płacił i wciąż jeszcze płaci najwyższą cenę za gotowość
uczestniczenia w wojnach.
Wymowną pamiątką bezmiaru cierpień, lat poniewierki,
krwi i łez, były eksponowane zdjęcia, fajki, oleodruki, wyro
by z łusek od pocisków, kuferki, papierośnice, świeczniki,
hafty, poezja miłosno-erotyczna, listy pełne tęsknoty do bli
skich i współczesne pamiątki odchodzących do rezerwy kolorowe chusty z portretami idoli. Chciałoby się na tych
chustach widzieć, w miejscu krzewicieli przemocy: Ramba
i Barbarelli, gołębia pokoju czy podobiznę papieża. "Nieste
ty, jeszcze wiele krwi przeleje ludzkość aż zmądrzeje.

Scenarzysta, Hubert Czachowski, tak wyeksponował
zbiory, by zachować historyczną ciągłość wojskowych pa
miątek. Wystawę otwierają eksponaty XIX-wieczne z armii
państw zaborczych, w którym służyli Polacy.
Kociewie reprezentowała fotografia starogardzianina,
Feliksa Kierszki, w mundurze pruskiego kirasjera z 1911 roku.
W cywilu, w okresie międzywojennym, Feliks Kierszka był
właścicielem zakładu malarskiego w swoim rodzinnym mie
ście. Żył w latach 1884-1970.
Po raz pierwszy wystawa „Pamiątek z wojska" pokazana
była w Toruniu. Wzbogacona o eksponaty związane ze służbą w marynarce wojennej, uzyskane od prywatnych kolekcjo
nerów, przyciągnęła wielu zwiedzających. W czasie ekspo
zycji z głośników płynęła muzyka, przede wszystkim marsze
wojskowe, co dodatkowo, obok naprawdę wartej obejrzenia
dokumentacji, wytworzyło niezapomniany nastrój. Oprawę
muzyczną wystawy w Spichlerzu Opackim uzupełniały utwo
ry zaczerpnięte m.in. ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN w War
szawie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz nagrania
Kapeli Kociewskiej ze Starogardu Gdańskiego.
Wystawa czynna była do 6 czerwca 1999 roku.
Feliks Kierszka (1884-1970) ze Starogardu Gdańskiego
w mundurze pruskiego kirasjera (1911).
Żoną jego była Helena Skibba.
Ojciec, Wincenty, również był malarzem.
Ze zbiorów prywatnych autora.

Gniew ma monografię

N

akładem pelplińskiego „Bernardinum" ukazała
się w ubiegłym roku pokaźna książka Dzieje
miasta Gniewu do 1939 roku pod redakcją Bła
żeja Śliwińskiego. Jest to pierwsze w piśmiennictwie tak
poważne opracowanie dotyczące historii tego nadwiślańskie
go grodu.
Na publikację składają się dwie obszerne części ujęte
w jednym woluminie: Historia oraz Zabytki, kultura, oby
czaje. Poza wstępem redaktora naukowego, prof. dr hab. Bła
żeja Śliwińskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdań
skiego, książka zawiera łącznie 11 rozdziałów.
Prof. dr hab. Bogusław Kreja z Instytutu Filologii Pol
skiej UG omawia obszernie problem pochodzenia nazwy
miejscowej Gniew.
Najdawniejsze dzieje Gniewu i okolic (od pradziejów
do wczesnego średniowiecza i w początkach życia miejskie
go) opisała mgr Elżbieta Choińska-Bohdan, pracownik
naukowy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W roz
dziale tym zapoznać można się ze środowiskiem natural
nym grodu na tle Pomorza, a także z warunkami życia miesz
kańców w epokach prahistorycznych.
Gniew w okresie średniowiecza od XIII do połowy
XV wieku opracował dr Klemens Bruski (Instytut Hi
storii UG). W tej części publikacji omówione zostały
czasy książąt pomorskich oraz dokładnie wyszczególnio
no stosunki władzy i panowanie Krzyżaków w okresie
komturstwa gniewskiego.
Autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Grotha są dwa następ
ne rozdziały. Czasy Rzeczypospolitej (1466-1772) dotyczą
gniewskiego starostwa królewskiego: władzy miasta i jego
gospodarki w obrębie korporacji rzemieślniczych, rolnictwa,
hodowli, rybołówstwa i stosunków rynkowych. W rozdziale
tym znajdują się także informacje o porcie i żegludze w Gnie
wie. Natomiast w latach zaboru do 1815 roku omówione
zostały przede wszystkim stosunki ludnościowe i organiza
cja pruskich władz miejskich.
Drugi okres pruskiego zaboru (1815-1920) opracowany
został przez dr. hab. Andrzeja Romanowa z Instytutu Hi
storii Polskiej Akademii Nauk. W tym rozdziale poznać

można stosunki demograficzne, wizerunek narodowościowo-wyznaniowy miasta i podziały społeczno-zawodowe
mieszkańców. Mowa tu także o szkolnictwie, placówkach
ochrony zdrowia, stosunkach wyznaniowych i polskim ru
chu narodowym w ostatniej fazie zaboru.
Prof. dr hab. Mieczysław Widernik, pracownik nauko
wy Instytutu Historii UG jest autorem ostatniego rozdziału
pierwszej części. Zaprezentował w nim lata II Rzeczypo
spolitej, a więc władze miasta i powiatu, oblicze polityczne,
gospodarkę komunalną, oświatę i organizacje społecznokulturalne w Gniewie.
Część drugą opracowania zaczyna rozdział o zespole
zabytkowym Zamek-podzamcze -port, który przygotował
mgr Henryk Paner z Muzeum Archeologicznego.
Natomiast autorem obszernego rozdziału o zabytkach
miasta, stanowiących świadectwo kultury materialnej, arty
stycznej i intelektualnej mieszkańców gniewskiego grodu (od
XIII do XIX w.) jest dr hab. Krzysztof M. Kowalski z In
stytutu Historii UG. Tutaj czytelnik znajdzie wiele informacji
o układzie przestrzennym zamku i miasta, o kościele parafial
nym św. Mikołaja, dawnym budownictwie mieszkalnym i za
ginionych budowlach sakralnych.
Nieżyjący już prof. dr hab. Wacław Odyniec opisał ży
cie i obyczaje mieszkańców Gniewu w wiekach XV-XVIII.
W rozdziale tym zawarta została duża wiedza o układach
sąsiedzkich, systemach sądowniczych i obchodzeniu świąt
kościelnych i dorocznych.
Autorem ostatniego rozdziału, poświęconego pieczęciom
i herbom miasta jest redaktor publikacji, prof. Błażej Śli
wiński.
Książka ukazała się w nakładzie 1000 egz. z okazji 700lecia istnienia miasta; warto bowiem pamiętać, że w paź
dzierniku 1297 roku wystawiony został przez Krzyżaków
dokument lokacyjny Gniewu. Inicjatorami tego cennego
przedsięwzięcia, tj. opracownia i wydania monografii, byli
przedstawiciele ówczesnych władz samorządowych: Alicja
Samulewska - przewodnicząca Rady Miasta i Maria
Taraszkiewicz-Gurzyńska - burmistrz Gniewa.

R.L.

Pieczęcie gniewskie używane w XIV i XV wieku

komtura gniewskiego Zygfryda
z 1309 r.

komturów gniewskich
z XIV i XV w.

władz miejskich
do 1450 r.
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a i podobne daty na terenie Pomorza mają swoistą
wymowę. Są to daty wyzwolenia tych ziem spod pru
skiej okupacji. Nic więc dziwnego, że Tczew obrał tę
datę, jako dzień swego święta. Na pewno w związku z tym
ukazało się sporo publikacji ale sądzę, że jeszcze jedno wspo
mnienie przedstawiające ten rozdział naszej historii, widziane
oczami samego generała Józefa Hallera, nie zaszkodzi.
Gen. J. Haller po przybyciu z Murmańska do Francji
13 lipca 1918 roku zgłosił się do dyspozycji Komitetu Naro
dowego w Paryżu. Z miejsca został powołany na członka
komitetu, obejmując wydział wojskowy. W sierpniu otrzy
mał też nominację na Naczelnego Dowódcę wojsk polskich.
Z ochotników ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, Pola
ków z Francji, jeńców z armii niemieckiej i austriackiej roz
począł formowanie 100 000 armii, której pierwszy pułk już
brał udział w bitwach nad Marną. Jedna z dwóch utworzo
nych dywizji weszła do walk w październiku pod dowódz
twem francuskiego generała Vidalon. Druga dywizja czeka-

T

polska odniosła natychmiastowe sukcesy odzyskując borysławski okręg górniczy, Tarnopol i Stanisławów. Przyszedł jednak
rozkaz wycofania oddziałów, ponieważ armia w tym jeszcze
czasie podlegała dowództwu francuskiemu, co Ukraińcy na
tychmiast wykorzystali i podeszli aż pod Lwów. Po dłuższych
pertraktacjach, alianci zgodzili się na udział hallerczyków
w wojnie na Ukrainie i wtedy też wojska polskie pod dowódz
twem gen. Wacława Iwaszkiewicza, szybko dotarły do rzeki
Zbrucz i utrzymały się przez kilka miesięcy na jej linii.
W pierwszych dniach października, gen. Haller otrzy
mał rozkaz przeniesienia się do Skierniewic i został miano
wany dowódcą Frontu Pomorskiego. W skład armii pomor
skiej weszły- 11 dywizja oraz 16 pomorska płka Stanisława
Skrzyńskiego, która do tej pory stała w Poznaniu podlegając
gen. Dowbór-Muśnickiemu. Gen. Haller otrzymał wszyst
kie instrukcje omawiające klauzule Traktatu Wersalskiego
oraz zawartej konwencji z Niemcami dla przejęcia ziemi po
morskiej przez władze cywilne i wojskowe. Na podstawie

ła na dozbrojenie. Już po zawieszeniu broni cała armia stała
gotowa do akcji. Chodziło teraz o szybkie wyrażenie zgody na
przewiezienie jej do Polski. Clemenceau nie sprzeciwiał się,
ale zwrócił gen. Hallerowi uwagę na trudności polityczne.
W trakcie oczekiwania na zezwolenie gen. Haller zażądał jesz
cze od Ministerstwa Wojny uzupełnienia w formie 300 cięża
rówek i czołgów - tych otrzymał 70. Warunkiem jednak było
przeprowadzenie kursów dla kierowców. W Pau szkolono też
pilotów, skąd wyszło kilkudziesięciu dobrych lotników.
Niemcy nie chcieli zgodzić się na transport tej armii drogą
morską do Gdańska. Haller zaproponował przewóz koleją przez
Essen do Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego. Marszałek Foch
z miejsca zaaprobował tę ideę, mówiąc: Nie chcieli krótkiego
transportu morskiego, będą więc mieli długi lądowy.
Z Polski dochodziły wieści o trudnościach na froncie
wschodnim oraz o zaatakowaniu przez Czechów Śląska Cie
szyńskiego. Śmierć Cezarego Hallera na Śląsku, brata gen.
Józefa, spowodowała zmianę opinii Clemenceau o poprzed
nich układach francusko-czechosłowackich. Uważał je te
raz za zerwane (Cest la sang qui a parle).
Dowództwo Armii Błękitnej wyjechało 23 kwietnia 1919
roku do Polski. Niemcy zapewniali swoją ludność, że to po
trwa tylko trzy tygodnie, jednak transporty szły przez pięć
miesięcy.
W połowie maja 1919 roku pierwsze dywizje Błękitnej
Armii zetknęły się z wrogiem na zachodniej Ukrainie. Armia

konferencji z ministrem dla byłych ziem pruskich, generał
ustalił program ich przejęcia. Uchwalono, że przejmowanie
rozpocznie się na południe od Torunia, przy szosie Poznań,
Inowrocław, Toruń. Z drugiej zaś strony od Mławy na Dział
dowo, Brodnicę, Grudziądz. 16 stycznia miała wymaszerować
16 dywizja do Torunia. Dowództwo Okręgu Pomorskiego miał
objąć gen. Stanisław Pruszyński. 19 stycznia wymarsz pod
dowództwem gen. Hallera z wojewodą Stefanem Łaszewskim i oficjalne przejęcie Pomorza. Uroczyste włączenie Wy
brzeża i Pucka do Macierzy miało nastąpić dopiero 11 lute
go 1920 roku, po opuszczeniu Gdańska przez resztę wojsk
niemieckich.
Kiedy nastał dzień wymarszu do Torunia, Haller otrzy
mał wiadomość o zbrojnym oporze przy wejściu do Gniew
kowa. Płk. Skrzyński pytał więc - co robić. Dostał odpo
wiedź: Opór siłą przełamać, maszerować dalej. 19 stycznia
Toruń przyjmował wojska polskie. Ze strony Niemców wy
kazywano niesubordynację, ale kilka spraw sądowych
unormowało stosunki. W Gdańsku wychodziła „Danziger Zeitung", która opublikowała bezczelny artykuł. Gazeta
została skonfiskowana na terenie całego Pomorza i odebrano
jej debit (zezwolenie na rozpowszechnianie). W polskim do
wództwa zjawił się naczelny redaktor pisma, przepraszając
i twierdząc, że się to więcej nie powtórzy. Aby sprawdzić
jego lojalność, gen. Haller nakazał mu przesyłać codziennie
przez trzy miesiące 10 egzemplarzy pisma.
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Inną próbą zaskoczenia sił polskich była próba zorganizowania strajku kole
jowego od Tczewa do Gdańska. Meldunek w tej sprawie przyszedł do gen. Halle
ra późnym wieczorem. Aby nie dezorganizować kolei, zostawiono cały personel
na stanowiskach. W tym wypadku Haller posłał szyfrowane polecenie do oficera
przy starostwie w Tczewie, aby byłymi kolejarzami z Batalionu Saperów obsa
dzić wszystkie stacje z Tczewa do Gdańska. Sabotaż się nie udał, co przy okazji
umożliwiło pozbycie się niepożądanych elementów.
10 lutego generał wyruszył pociągiem przez Grudziądz, Tczew, Gdańsk do
Pucka. Witany był owacyjnie na wszystkich stacjach. Od Grudziądza jechał z nim
też minister spraw wewnętrznych, Stanisław Wojciechowski. W Gdańsku nastą
pił dłuższy postój, gdyż ludność polska ze starostą Józefem Wybickim zgotowała
manifestacyjne przyjęcie. Starosta Wybicki wręczył gen. Hallerowi dwa platyno
we pierścienie dla zaślubin Polski z Bałtykiem. Dopiero przed godziną 1300 do
tarł pociąg do Pucka, gdzie mimo późnej godziny i deszczu, ludność czekała w por
cie koło ołtarza. Dziekan frontu pomorskiego, ks. płk. Józef Wrycza, celebrował
mszę św. zakończoną uroczystym „Te Deum". Drobny deszczyk nie przeszka
dzał, a Kaszubi twierdzili, że to tak Bóg im błogosławił, gdy wypływali na dobre
połowy. Po mszy, przy salutach armatnich i odegraniu hymnu państwowego, wcią
gnięto polską banderę morską na maszt. Dotychczasowy strażnik wybrzeża, ry
bak kaszubski z wiosłem u boku, oddał straż w ręce polskiego marynarza. Stojąc
pod banderą, gen. Haller w krótkim przemówieniu powiedział, żeśmy wrócili
nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znowu władczynią na swoim Bałty
ku. Na znak zaślubin Polski z Bałtykiem, rzucam w morze pierścień, ofiarowany
przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski. Po lodowej tafli pobie
gło kilku Kaszubów za pierścieniem, ale go nie znaleźli. Na ptanie, dlaczego go
nie uchwycili odpowiedzieli: Będziem go mieli w Szczecinie.
Znany obraz, chyba Fałata, bo o nim generał wspomina, że robił szkice w czasie
tej uroczystości, przestawia generała na koniu, wjeżdżającego w morskie fale.
Jak sam generał opisuje, daleko mu było do konia i fal.
Na bankiecie, w Domu Zdrojowym, przybyły z Warszawy wicepremier, Win
centy Witos, zadeklarował pewną globalną sumę na rozbudowę portów polskich.
Minister Spraw Wojskowych, Kazimierz Sosnkowski, zainicjował również budo
wę linii kolejowej Puck-Hel.
11 lutego w towarzystwie wojewody Łaszewskiego, admirała Porębskiego
i gen. Lamezana, wyjechał na zwiedzenie całego Wybrzeża, od Wielkiej Wsi po
Jastrzębią Górę. Z Wielkiej Wsi mniej więcej koło obecnego Hallerowa, wypły
nęli małym motorowym kutrem rybackim, lądując gdzie jest obecnie Władysła
wowo. Przystani nie było, więc zostali wyniesieni na barkach rybaków. Na miej
scu zostali przyjęci przez Czorlińskiego i Detlafa. Zaprowadzono ich pod pięknie
przybraną bramę, gdzie przywitano ich śpiewem dzieci i mieszkańców wsi.
Przyjechali jeszcze do Jastrzębiej Góry, a następnie przez Redę do Gdyni,
gdzie już zebrała się grupa ekspertów portowych. W Gdyni dołączyła do niego
żona generała z synem.
Następne dni generał poświęcił objazdowi całego Pomorza. Odwiedził Dział
dowo, Lidzbark, Brodnicę, Wąbrzeźno, Grudziądz, Gniew, Tczew, Kościerzynę
i Kartuzy, a wreszcie Puszczę Tucholską (tak generał nazwał Bory Tucholskie),
potem Chojnice, Koronowo, Nakło. Zajechał też do Bydgoszczy zajętej przez
gen. Dowbór-Muśnickiego.
Po powrocie do Torunia doszły go słuchy, że jakiś oddział kawalerii planuje
pucz w Gdańsku. Pewien wyższy oficer francuski ostrzegł go przed taką ewentu
alnością, która mogłaby zaszkodzić dobremu imieniu Polski. Zwrócił uwagę na
nieuregulowaną kwestię Górnego Śląska, co w Wersalu mogłoby zaważyć na de
cyzji przyznania go Polsce. Próba przewrotu została wykryta, a konspiracja ta
została przez generała zlikwidowana.
Większej czujności wymagała wiadomość o puczu ze strony niemieckiej, pla
nowanym przez niejakiego Kappa. Z tego powodu wzmocnił załogę w Tczewie,
nakazując śledzenie ruchów pomiędzy Niemcami a Prusami Wschodnimi.
Około 10 marca został wezwany na konferencję w Belwederze, z powodu
zachwiania się frontu nad Dźwiną.
Po wojnie gen. Haller osiadł w Gorzuchowie koło Grudziądza, którą to posia
dłość kupił za pieniądze otrzymane od rodziny i swoich weteranów ze Stanów
Zjednoczonych.
Na podstawie książki gen. J. Hallera Wspomnienia,
wydanej staraniem syna generała, Eryka w oficynie „Veritas" w Londynie,
z której dochód przeznaczony został na rzecz Ośrodka Księży Marianów w Fawley Court

54

MARIA
PAJĄKOWSKA-KENSIK

W sprawie
zapisu

kociewszczyzny
głos kolejny
i pewnie nie ostatni

Z

byt ważne są dla mnie gwa
ry kociewskie i ich zapis, by
nie odnieść się do propozy
cji Bernarda Kaisera za
mieszczonej w numerze 3-4 (22-23)
Kociewskiego Magazynu Regionalne
go. Na ten temat przydałby się dłuż
szy wywód i być może to uczynię
w przygotowywanym do druku Słow
niku gwar kociewskich. Jednak już te
raz muszę podać parę uwag:
• wprowadzenie dodatkowego (do
już przyjętego) oznaczania przez y
realizacji wymowy różnych samogło
sek jest zbędne i właściwie pokrętne;
• trzeba bowiem pamiętać, że orto
grafia większości języków nie przysta
je w pełni do wymowy, (np. musieliby
śmy pisać japko, bo tak wymawiamy
wyraz jabłko);
• pisownia zastosowana w słow
niku Bernarda Sychty opiera się na
zasadach transkrypcji fonetycznej
(jedna głoska = jeden znak) stosowa
nej w naukowym językoznawstwie,
więc w powszechnym użyciu nie
może mieć zastosowania (cierpli
wym polecam omówienie znaków,
które autor zamieszcza w cennym
słowniku);
• sprawa ortografii często wzbu
dza emocje, o czym świadczą kło
poty Kaszubów, choć mają (i to nie
jedne) zasady pisowni naukowo
opracowane;
• „póki co" wszystkim miłośnikom
dialektu kociewskiego polecam spo
sób pisowni zastosowany w Bajkach
kociewskich Bernarda Janowicza,
a zweryfikowane przez profesora ję
zykoznawcę z Kociewia, Bogusława
Kreję.
Piszmy więc i po kociewsku, je
żeli mamy o czym.
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Nasze promocje

Żuławy śpią
Przebijając światłem mrok
Szpaler drzew i pustą szosę
Głuche pola, ciche wioski
Rzadkie, niskie, mocne domy
Mknęły szybko moje oczy
Żuławy śpią!
Daleko stąd!
Do wszystkich ludzi
I tak blisko...
Dogonić dzień
Po wybojach
Odnaleźć dom
W zimnej mżawce...
Czemu jest tak ciemno?
Czemu jest tak cicho?
Tylko światło w oknach
Świadczą
Że ktoś jednak żyje...
Tylko noc
Puste przestrzenie
Milczące wsie
Obce i bezludne...
Nadciąga mgła
Znad wiekich, mokrych pól
Nadciąga dzień
Wraz z rosą...
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kazał się jedenasty z kolei
w dorobku literackim Wacła
wa Krakowskiego tomik poezji, wydany przez Kociewski Kantor Edytorski w Tczewie,
a zatytułowany Życie za życie .
Autor urodził się w 1923 roku
w Tczewie, a od 1949 na stałe mieszka
w Łodzi. Jego najnowszy zbiorek wier
szy jest drugą książką poetycką poświę
coną rodzinnemu miastu. Poprzedni
„tczewski" tomik Chłopak z Królowej
Jadwigi, wydany w 1995 roku również
przez KKE, wzbudził dużą życzliwość
u czytelników, co zapewne zachęciło
Wacława Krakowskiego do kontynu
owania „czułego komentarza" zdarzeń
z miasta nad Wisłą.

Miasto
jak kwiat
w klapie
Życie za życie zawiera 57 nowych
wierszy o Tczewie. W każdym z tych
utworów tkwi namacalna obecność
miasta, czasem już w tytułach: Mlecze
znad Wisły, Tczewianie, Na Placu Mar
szałka Piłsudskiego, Na Dąbrowskiego,
Żołnierze ze Skarszewskiej, W muzeum,
Na Świńskim Rynku, Kozenfyrtel, W sta
romiejskiej farze. ..
Tczew w wierszach Wacława Kra
kowskiego - jak trafnie stwierdził re
cenzent tomiku w wstępie „Tęsknoty
i prawdy", Michał S. Dalecki - ma bar
wę jego uczuć, ma piękno jego tęsknot.
Rzadko który z autorów tak ciepło pi
sze o swoich rodzinnych stronach,
mimo iż pół wieku już fizycznie pozo
staje poza nimi. Poeta jest obecny w tym
mieście lirycznie, w snach dzieciństwa,
by móc zachować zdolność marzeń.
Tytułowe Życie za życie pochodzi
z utworu Niech wiedzą, dedykowanego
dwunastu tczewianom zamordowanym
24.01.1940 roku przez hitlerowców.
Ich myśli
nadal trzepotały nad Wisłą
niech wiedzą o tym
z pierwszych szeregów
tczewianie
łatwiej będzie im żyć
w nas
nadal
życie za życie
wymienili
Tomikiem Wacława Krakowskiego
zainteresują się na pewno nie tylko sym
patycy poezji, jego lektura dostarczy
sporo wrażeń każdemu tczewianinowi.
r-el

ROMAN LANDOWSKI

Tęsknota za latawcami
Od czerwca, po świętym Janie, siedział na starym pomoście, razem ze swoim szarym kundlem.
Śledził brzegi Wisły, to w górę, to w dół rzeki, jakby sprawdzał swoje siły przeciw nurtom, które
w letniej porze płynęły spokojnie i leniwie. Wiedział jednak, że siły już z wolna go opuszczały.
Dawniej na tym brzegu rybaczył od świtu, a o zmierzchu przegarniał w sękatych dłoniach schnące sieci. Po
tamtych latach pozostał mu ból w kościach, wielka łódź i ten pies, z którym rozmawiał przyjaźnie jak z czło
wiekiem.
Wysiadywał w połowie drogi między mostami. Ten stary, w dole rzeki, w pogodne dni szumiał od pocią
gów, sunących między stalowymi łukami, a drugi most, ten młodszy, zwisał w górze rzeki równą wstęgą,
zaczynającą się i kończącą w gmatwaninie wiklin i wierzbowych zarośli.
Już nie rybaczył. Mówił, że wszystko co było jego, zdołał z Wisły wyciągnąć. Życiowe połowy miał już za
sobą. Teraz niekiedy przewoził ludzi przez rzekę. Trochę z nudów, bardziej z uprzejmości. Chętnych nie
brakowało: jacyś spacerowicze, wędkarze albo zakochane pary.
Gdy dawali mu pieniądze, bronił się, mówiąc:
- Ej, ludzie, nie trzeba! Sam chętnie się przewiozę.
Wiosłami obracał jeszcze sprawnie. Kierował łódź wzdłuż brzegu pod prąd, a gdy mijał trzecią głowę,
przecinał rzekę spokojnym łukiem, by osiąść przy piaszczystym półwyspie, naprzeciw miejsca, z którego
wypłynął. Z powrotem płynął podobnie, dokładnie do miejsca przy pomoście.
Na drugim brzegu lubił trochę posiedzieć. Obracał na miasto pogodną twarz, na której znad starczych
bruzd jaśniały niebieskie oczy. Patrzył na ten obrazek niby na widokówce, na kościelne wieże, ukośne dachy
domów i na szarość równo ustawionych klocków na mieszkaniowym osiedlu.
- Poszerzyło się miasto - mruczał. - Poszerzyło...
Zdarzało się też, że uwiązywał łódź do pala i wychodził z psem na zielony brzeg. Dolina Wisły była w tym
miejscu najszersza. Za pasmem wiklin otwierała się soczysta przestrzeń pastwisk. Stary przystawał na wznie
sieniu i wiódł wzrokiem, uśmiechając się przy tym serdecznie. Trawy pachniały zielem i to w każdej części lata
inaczej: łagodnym aromatem mięty, słodką koniczyną albo liliowymi ostami. Po deszczu albo tuż przed
jesienią łąki pachniały stajnią i świeżym mlekiem.
A czasem, gdy słońca starczyło tylko na kilka godzin, wyruszał na drugi brzeg sam, tylko z psem. Wyjmo
wał fajkę i woreczek z tytoniem, potem długo i dokładnie napychał cybuch. Zapalał i po kilku pyknięciach
zanurzał dłoń w szorstkiej sierści kundla.
- Patrz, Szary! Już trawy przygasają. Za kilka tygodni wyfruną latawce. Tu zawsze były najlepsze wiatry.
Po sezonie chował łódź do budki obok pomostu.
Na latawce patrzył przez okno z niskiego domu w ogrodzie. Wznosiły się wysoko, białe i odległe, jak
tęsknota dzieciństwa.
Tekst pochodzi z przygotowanego do druku cyklu miniatur Okruchy niegładzone.
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