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Odległa perspektywa
Przyglądając się i przysłuchując - choćby tylko za pośrednictwem mediów - temu co się dzieje
na szczytach władzy, a tu i ówdzie także na samorządowych dołach, szary obywatel traci wiarę
w demokrację polskiego wydania. Okazało się, że hasło o władzy wziętej dlatego, by ją oddać
społeczeństwu było zwykłym frazesem wyborczym. Praktyki rządzących wskazują na to, że wła
dzy tak chętnie się nie oddaje. Nawet trudno się nią podzielić. Tego nauczyli nas już bolszewicy
i ich naśladowcy - raz wziętej władzy nie oddaje się dobrowolnie. Podobno rządzący są cacy, tylko
naród jest fe i be, nie rozumiejący szczytnych intencji. Należałoby więc naród wymienić.
Jak to jest z tymi efektami polskiej transformacji politycznej i gospodarczej? Dlaczego rządzący
bardziej zajmują się sobą niż społeczeństwem? Dlaczego według wskaźników ekonomicznych jest
tak dobrze, skoro coraz liczniejszej części rodaków żyje się tak źle? Coraz lepiej dzieje się boga
tym, zaś gorzej biednym. Polska rzeczywistość końca XX wieku bardziej służy cwaniakom, dorob
kiewiczom i kanciarzom, czyniącym zgiełk wokół siebie, zaś uczciwi i cisi powiększają obszary
biedy i beznadziei.
Na nowo odżywają prawdy zawarte w starych przysłowiach, że bieda biedę goni, albo bieda
biedę rodzi i również, że bieda biedę wspiera, bowiem na cele charytatywne najwięcej łożą ludzie,
którzy mało mają, a to zapewne dlatego, że zaznawszy biedy rozumieją biedę innych. Prawdą stało
się też to, że tym którym bogactw przybywa, cnoty ubywa.
Pisaliśmy o tym wszystkim już nie raz. Powie ktoś, że się powtarzamy. No cóż, będziemy po
wtarzać - do skutku - aż rządzący zrozumieją, że państwo nie jest poligonem dla kolesiów, a naród
narzędziem w ich ręku. Rządzenie nie jest sztuką łatwą, nie wszyscy mogą się jej nauczyć.
Ba, nawet nie chcą słuchać dobrych rad, o czym świadczy np. zignorowanie słów papieża Jana
Pawła II. Potwierdziło się to - też o tym już pisaliśmy - iż ci, którzy tych słów słuchali, nie do
końca usłyszeli.
Stąd niezbyt optymistyczny wniosek: kraina szczęśliwości szeregowych Polaków to bardzo
odległa perspektywa.

Zacznę od faktu, który jest najlepszym wpro
wadzeniem do tradycji historycznej tego regio
nu. Kiedy Krzyżacy opanowali podstępem
Gdańsk w 1308 roku, jedno tylko z miast zo
stało spalone. Tym miastem był Tczew. To, że spalili Tczew,
a potem zaczęli go zasiedlać na nowo, znaczyłoby, że było
to miasto o wielkich tradycjach i że ludność tamtejsza
wyraźnie nie sprzyjała Krzyżakom. Spalenie miasta ozna
czało zemstę za wierność królowi polskiemu. Nie będę się
rozwodził szczegółowo nad okresem krzyżackim, a przejdę
do okresu, kiedy powstał Związek Ziem i Miast, a więc zwią
zek mieszczan i rycerstwa. Wśród związkowców napotyka
my przedstawicieli mieszkańców Tczewa i reprezentantów
Starogardu oraz innych mniejszych miast Kociewia i Kaszub.
Losy wojny były skomplikowane, poszczególne miasta prze
chodziły z rąk do rąk, a kiedy król Kazimierz Jagiellończyk
chciał wojować przy pomocy „pospolitego ruszenia" z za-
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dę sądów, właśnie Skarszewy były stolicą całego rozległego
województwa. I znowu warto wspomnieć, że właśnie mię
dzy innymi w Skarszewach odbywały się bardzo częste pro
cesy, skierowane przeciw Gdańskowi, który - bywało - nie
respektował praw prowincji i przed sądy pozywał polską
szlachtę.
Trzeba wreszcie zwrócić uwagę na rolę kulturalną tych
miast: Tczewa, Nowego, Świecia, Gniewa. Niech tu posłuży
jeden drobny przykład - nazwisko Lengnicha jest wszyst
kim znane-to autor „Historii Prus Królewskich". Tenże Lengnich został wysłany na naukę języka polskiego do Gniewa.
W tych właśnie szkołach, a ściślej szkółkach miast kociewskich, przy kwitnących gimnazjach Torunia, Gdańska czy
Elbląga, prowadzono lektoraty języka polskiego, dla wydo
skonalenia w tym języku synów patrycjatu gdańskiego.
Stąd prosty wniosek: mimo stosunkowo dużego wpływu
niemczyzny na Kociewiu, nauczano - i to dobrze nauczano

Tradycje

historyczne Kociewia
ciężnymi wojskami Zakonu Krzyżackiego, szanse jego były
niewielkie. Dopiero wprowadzenie polskich wojsk zaciężnych przeważyło szalę wojny na polską stronę. W tym
okresie ważną rolę odegrały miasta kociewskie, a głów
nie te nadwiślańskie: Tczew, Gniew, Nowe i bardziej na
zachód wysunięty, a nas interesujący Starogard.
Siedząc następny okres historii - okres Prus Królewskich
- należy zadać sobie pytanie, gdzie była stolica Pomorza.
Naturalnie, w większości twierdzi się, że stolicą Pomorza
(wyraźniej określanego jako Pomorze Gdańskie) był Gdańsk.
Pozwolę sobie zauważyć, że Gdańsk nie był stolicą Pomo
rza. Można zaryzykować twierdzenie, że był wielką republi
ką miejską, bardzo bogatą. O miano stolicy Pomorza mogą
ubiegać się właściwie dwa miasta: Starogard i Skarszewy.
Dlaczego? W Starogardzie odbywały się sejmiki wojewódz
twa pomorskiego. Odbywał się tam tzw. „generałik". Repre
zentanci poszczególnych powiatów, np. tczewskiego, nowskiego, gniewskiego (bo wtedy były to powiaty), puckiego,
mirachowskiego, tucholskiego, zbierali się właśnie w Staro
gardzie i radzili nad losami województwa. Potem wysyłali
posłów na sejmik generalny do Malborka lub Grudziądza.
O randze Starogardu i Gniewa mogą świadczyć tendencje prze
kształcenia sejmików wojewódzkich w sejmiki całej prowin
cji Prus Królewskich. Ta idea została storpedowana ostatecz
nie w 1632 roku. O tych ambicjach warto jednak pamiętać.
Dużą rolę w całym tym województwie odegrały także
Skarszewy, gdzie przecież rezydował wojewoda pomorski,
a jednocześnie działał sąd wojewódzki, który rozpatrywał
wszystkie sprawy, gdyż wojewoda był najwyższym sędzią
dla całego województwa. Ponieważ Pomorzanie, albo jak ich
inaczej nazywano „Prusacy" (jako mieszkańców Prus Kró
lewskich), bardzo niechętnie apelowali do króla, sąd wojewódz
ki w Skarszewach nabrał odpowiedniej rangi i znaczenia.
Można twierdzić, że w okresie sprawowania przez wojewo-
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- języka polskiego. Istotnym jest fakt, że na terenie Prus
Królewskich, a dokładnie w Gdańsku powstały pierwsze
podręczniki gramatyki języka polskiego i jedne z pierwszych
podręczników ortografii.
W okresie wojen szwedzkich, które były dla Rzeczypo
spolitej sprawą „być albo nie być", najważniejsze bitwy roz
grywały się na linii Wisły. Każda ze stron, czy to atakująca
czy broniąca się, miała za zadanie utrzymać linię Wisły. Tak
to było w roku 1520, kiedy lancknechci niemieccy Schonberga i Isenburga szli na pomoc po raz ostatni wielkiemu mi
strzowi Albertowi Hohenzollernowi; tak było w roku 1626,
kiedy kluczową pozycję, oddającą całe Pomorze w ręce
szwedzkie była walka o Gniew; podobnie było w okresie
wojen sławnego „Potopu", kiedy chodziło o utrzymanie linii
Wisły. Na ziemi kociewskiej leżą wszystkie ważniejsze po
dejścia do Gdańska. Zdobycie tych podejść, opanowanie
Wisły, równało się zdobyciu arterii, którą można było za
wsze przesyłać posiłki, żywność, amunicję dla wszystkich
armii oblegających miasto.
W rozważaniach tych trzeba zatrzymać się na wieku
XVIII, a dokładnie na roku 1769, gdy właśnie ludność Ko
ciewia zademonstrowała swój patriotyzm, swoją solidarność
z ziemiami całej Korony, zawiązując 17 sierpnia 1769 roku
tzw. Konfederację Pomorską, w którą zaangażował się zna
ny nam wszystkim Józef Wybicki. Twórcą jej - oficjalnie
rzecz biorąc-nie był. Inicjował ją jego wuj Lniski, niemniej
jednak rola Wybickiego była tutaj znacząca i można rzec de
cydująca.
Badając dzieje konfederacji warto zwrócić uwagę i na
to, że tylko Świecie i tylko Starogard wystawiły te kontygenty wojska, które wyznaczone były przez władze konfedera
cji. A nie były to ani sprawy proste, ani łatwe, biorąc pod
uwagę fakt, że Gdańsk odmówił swojej pomocy. Mimo to,
podczas gdy np. szlachta nie mogła kupić w Gdańsku broni,

to zakupowah ją (karabiny z bagnetami) - właśnie w Gdań
sku - mieszczanie ze Świecia i Starogardu.
Całe Pomorze przeżyło tragedię roku 1772. Dzisiaj dziwi
ona historyków tym, że nie było pozornie żadnego oporu. Pro
szę jednak zważyć, że opór był beznadziejny, jeżeli całe Po
morze było odcięte od Polski tzw. „kordonem sanitarnym", za
ciągniętym przez wojska pruskie; jeżeli patrole wojsk pruskich
stale od granicy przechodziły na trzy mile w głąb kraju, jeżeli
ochrona wojskowa całego Pomorza składała się tylko ze stu
ludzi (w tym 30 towarzyszy z oficerem i 70 pocztowych). Z ta
ką siłą nie można było marzyć o jakimkolwiek oporze, jeżeli
dywizje gen. Belinga w Słupsku oceniano na około 20 tysięcy.
Wojska konfederackie właśnie w tym samym czasie walczyły
na południu Polski, broniąc Wawelu. Stąd tradycje tych pierw
szych form walk znalazły swój wyraz w Insurekcji Kościusz
kowskiej. Wiemy, że właśnie Dąbrowski wraz z Wybickim,
chcąc odciążyć Warszawę, przeszedł z wojskiem z Wielkopol
ski na Świecie, ale do Świecia w roku 1974 nie dotarł.

że do parlamentu polskiego wybierano tutaj, mimo wszel
kiego rodzaju szykan, posłów polskich. Ale działalność Cey
nowy, działalność Ligi Polskiej miała reperkusje daleko głęb
sze, reperkusje i znaczenie, które należycie oceniły władze
pruskie, wietrząc w działalności czysto oświatowej i ekono
micznej, działalność narodową. Jednym z przejawów ta
kiej tendencji będzie powstawanie towarzystw rolniczych.
Jak wiadomo w roku 1862 powstało takich towarzystw na
Kaszubach i na Kociewiu kilka, np. w marcu Towarzystwo
Rolnicze Ziemi Kaszubskiej, w kwietniu Towarzystwo Rol
nicze Ziemi Pomorskiej, właściwie obejmujące powiat sta
rogardzki. Nas będzie interesowało Towarzystwo Rolnicze
w Piasecznie, powstałe 2 października 1862 roku, założone
przez Juliusza Kraziewicza, tym różniące się od pozostałych
towarzystw, że przeważali w nim chłopi. Nie należeli do nie
go przedstawiciele szlachty. Towarzystwo Kraziewicza na
rażone było na szykany nie tylko ze strony władz pruskich,
ale także ze strony ziemiaństwa polskiego.

Z mandatów gen. Schleidnitza, który groził Kociewiakom a także Kaszubom wynika, że jeśli kogokolwiek złapie
się na współpracy z insurgentami, można się spodziewać naj
cięższych kar, włącznie z karą śmierci. Jak wiadomo, po
wstanie kościuszkowskie nie przyniosło nam wolności i do
piero nadzieje ożyły w latach 1806/1807. I wtedy ten sam
Jan Henryk Dąbrowski, który nie doszedł do Tczewa w roku
1794, tym razem ten Tczew właśnie zdobywał 27 lutego 1807
roku. Pod tym zresztą Tczewem został ranny. Trzeba wspo
mnieć o bardzo ciekawych relacjach dotyczących Gniewa,
gdzie wojska polskie, a potem wojska francuskie spotkały
sie z pomocą i życzliwością. Dawano tam bardzo chętnie żyw
ność, i co jeszcze jest ciekawsze, stworzono polską admini
strację w tempie rzeczywiście zaskakującym.

Jeśli chodzi o Kraziewicza, był on współtwórcą Spółki
Pożyczkowej w Gniewie. Ta spółka nie była niczym innym
jak pierwszym Bankiem Ludowym, który jeszcze tej nazwy
nie przyjął. Rzecz jest tym bardziej ciekawa, że właśnie w za
rządzie tejże Spółki Pożyczkowej zasiadał np. kupiec Jan
Franciszek Lemke z Gniewa, który był członkiem Ligi Pol
skiej. Czyli tradycje narodowe między 1846 a 1865 rokiem
istniały. Naturalnie, mówiąc o tej działalności ekonomicz
nej, nie wspomniałem, że powstanie styczniowe także tutaj
odbiło się echem i to głośnym. Najpierw chodziło o to, żeby
zdobyć pieniądze dla powstańców, żeby zdobyć broń (szmugiel broni przez granicę był możliwy właśnie przez Pomo
rze). Wielu ludzi poszło do oddziałów powstańczych i tam
krwią przypieczętowało swoją łączność z całą Polską.

Napoleon także Pomorza nam nie dołączył do Księstwa
Warszawskiego. Znowu Kociewie wróciło pod władzę kró
lów pruskich. Niemniej jednak, po roku 1815 zaczynamy ob
serwować ożywienie, odrodzenie ducha narodowego, ducha
polskiego. Wyrazem tego jest marsz Ceynowy na Starogard
w 1846 roku. Wybór ataku wypływał bardziej chyba z pobu
dek uczuciowych niż militarnych. Ceynowa zresztą żołnie
rzem nigdy nie był.
Dlaczego mogły to być bardziej pobudki uczuciowe? Otóż
koszary w Starogardzie powstały z rozbieranych pałaców
i rozbieranych zamków. Fryderyk II na budowę koszar kładł
wielki nacisk i dlatego kazał rozbierać wszystkie możliwe
i niepotrzebne, jego zdaniem, budynki jak np. zamek w Bo
rzechowie, który ongiś był krzyżacki a potem starostów pol
skich. Po tym zamku zostały tylko ślady, ślady w ziemi. Po
dobnie jak po Starej Kiszewie, podobnie jak po Osieku. Cegła
z tych wszystkich budynków poszła na budowę koszar i to w du
żej mierze właśnie na budowę koszar w Starogardzie.
Wiosna Ludów i tutaj, na Kociewiu, zapisała się najpięk
niejszymi zgłoskami. Właściwie zaczęła się wcześniej niż
w Polsce, bo z rokiem 1846. Powstała organizacja czy ko
mórka Ligi Polskiej, która krzewiła oświatę, czytelnictwo cza
sopism polskich, zapewniała wzajemną pomoc, nawiązała
kontakty z Wielkopolską, była ruchem w dużej mierze opar
tym o chłopów, o mieszczan, w mniejszym stopniu o szlach
tę. I tej Lidze Polskiej należy zawdzięczać odrodzenie naro
dowe na Kociewiu, odrodzenie, które charakteryzuje się tym,

Zacytuję zupełnie prozaiczny tekst anonimowy, który bar
dzo dobrze oddaje życie i uczucia tych ludzi:
Kto kocha swoją ojczyznę,
cnoty, obyczaje,
niechaj strzeże tej ziemi.
Niech ją w skiby kraje.
Żadne inne słowa nie uświadainiają tak głęboko, że ostoją
Polski był chłop, drobny mieszczanin, który rozumiał war
tość i sens tego „krajania ziemi w skiby". Wiemy także i to,
że tutaj w roku 1906 miał miejsce strajk szkolny, który objął
prawie cały powiat starogardzki i część tczewskiego.
Wreszcie warto zacytować fragment ze wspomnień Ma
cieja Rataja, marszałka Sejmu, który przebywał na Pomorzu
w lutym 1920 roku, a więc wtedy, kiedy wojska polskie wkro
czyły na Pomorze: W Tczewie zatrzymaliśmy się na kilka go
dzin, zwiedziłem miasto. Zdawało się wybitnie i wyłącznie nie
mieckie. Zwiedziłem je i w drodze powrotnej, 48 godzin potem
zmienione jakby czarodziejską różdżką. Już zdołano przetłu
maczyć i przemalować szereg wywieszek na sklepach, wyma
lować emblematy polskie na sklepach tytoniowych, spolszczyć
nazwiska Jozefów, Kowalskych,Peterów, Grydów na Józefów,
Kowalskich, Piotrem Grzędów itp. Otóż Rataj trafił w sedno.
Pod warstwą niemczyzny biły najszczersze polskie serca. Nie
ma różnicy między rokiem 1309 a rokiem 1920, między 1945
a rokiem 1939 i 1940. Za tę polskość zapłacono tutaj i krwią
i pracą. Krew się widzi, praca natomiast często uchodzi naszej
uwadze. A o niej warto także pamiętać.

Prof. Wacław Odyniec (1922-1999) znany historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, był sympatykiem regionu
kociewskiego. Uczestniczył w wielu sesjach naukowych i popularnonaukowych organizowanych na Kociewiu, m.in.
był częstym gościem spotkań pomorskich w Piasecznie.
Zamieszczony wyżej artykuł jest prelekcją wygłoszoną w czasie sesji popularnonaukowej, która odbyła się
w 1974 roku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku.

EWA ŻYWIECKA

Sąsiedzi Polski

w karykaturze Gazety Gdańskiej

Karykaturzyści
współpracujący z Gazetą przedstawia
satyryczne obrazy tylko trzech sąsiadujących z Polską państw - Niemiec, ZSRR i Litwy oraz samego
Gdańska. Jeden raz zamieszczono karykaturę grupy etnicz
nej sąsiadującej z Polską, lecz nie posiadającej jeszcze wła
snego państwa - Ukrainy. Ze względu na miejsce wydawania
Gazety Gdańskiej karykatury wyobrażające Niemców pojawiały
się bardzo często, aż do roku 1934, kiedy polsko-niemiecka
deklaracja o nieagresji spowodowała zmianę sanacyjnej po
lityki wobec zachodniego sąsiada. Równie często na łamach
pisma publikowano karykatury dotyczące Związku Ra
dzieckiego, aczkolwiek była to przede wszystkim satyra
na panujący tam ustrój społeczny stroniąca od uogólniają
cych ocen całego narodu. To różniło karykatury antyrosyj
skie od antyniemieckich i antylitewskich. Zwłaszcza te ostat
nie stanowiły bowiem zdecydowanie krytyczną ocenę Litwy
i jej mieszkańców. Jeżeli chodzi o karykatury przedstawiają
ce Niemców, to w zasadniczym swym założeniu nie różniły
się one od wyobrażeń tego państwa w twórczości innych pol
skich satyryków, nawet odmiennych opcji politycznych. Je
dyną różnicą był fakt, iż w Gdańsku tematyka ta pojawiała
się o wiele częściej ze względu na szczególny charakter tego
miasta i nieustanne poczucie zagrożenia ze strony Niemiec.
Natomiast krytyka komunizmu wiązała się już ściśle z kie
runkiem politycznym Gazety Gdańskiej i stanowiła część
składową propagandy sanacyjnej. Karykatury przedstawia
jące Litwinów również powielały funkcjonujący w całej
Rzeczypospolitej stereotyp. W tym miejscu pozwolę so
bie przypomnieć, że karykatura międzywojenna - i to za
równo polska, jak i zagraniczna - przedstawiając politykę
międzynarodową posługiwała się tzw. stereotypem narodo
wym1. Istnienie takich stereotypów i ich żywotność wywierały
wpływ na kształtowanie postaw społeczeństw, stanowisko
opinii publicznej. Ich rola nabierała szczególnego znacze
nia w okresie antagonizmów państwowych2. Karykaturzyści
Gazety Gdańskiej w swojej twórczości na temat polskich
sąsiadów również wykorzystywali zjawisko stereotypu na
rodowego. Aczkolwiek nie powielali oni-tylko i wyłącznie
- owego stereotypu, lecz kreowali obraz sąsiadów, na który
nakładały się także ich własne spostrzeżenia, aktualna linia
propagandowa Gazety oraz obszar jej kolportażu. Ten ostat
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ni czynnik wydaje mi się szczególnie ważny w przypadku
karykatur dotyczących tematyki niemieckiej. Analiza treścio
wa satyry antyniemieckiej dowodzi bowiem, iż jej autorzy
świadomi byli wagi problemu polsko-niemieckiego w Gdań
sku, co nie omieszkali uwzględnić w swej twórczości. Nale
ży pamiętać również o tym, iż owa antyniemiecka satyra miała
do spełnienia ściśle określone zadanie, o czym będzie mowa
w zakończeniu artykułu. Karykaturzyści Gazety Gdańskiej
chcąc zbudować taki czy inny obraz Niemiec, ZSRR, Litwy
czy np. Ukrainy posługiwali się odpowiednią symboliką, bądź
uniwersalną - funkcjonującą w całej karykaturze europej
skiej, bądź też stworzoną na własny użytek. Korzystali oni
w swej interesującej rysunkowej sztuce z indywidualnych
chwytów satyrycznych, lecz także z tradycyjnych recept na
wywołanie komizmu.
Okres między pierwszą a drugą wojną światową, nie
mówiąc już o okupacji hitlerowskiej, stanowi najciemniej
szą kartę w stosunkach polsko-niemieckich. Niemcy były zde
cydowane odzyskać ziemie, które w latach 1918-1922 mu
3
siały oddać Polsce w wyniku przegranej wojny . Państwo
niemieckie przyzwyczaiło się do granicy z Rosją, przecięt
nemu Niemcowi Polska kojarzyła się z obszarem dawnego
Królestwa Kongresowego. Polacy natomiast doskonale zda
wali sobie sprawę z tych rewizjonistycznych dążeń, a szcze
gólnie mieszkańcy spornych obszarów. Rosnące nieustannie
niebezpieczeństwo na zachodniej granicy spowodowało za
korzenienie się w Polsce negatywnego stereotypu Niemca.
Pierwszą karykaturę dotyczącą naszego zachodniego są
siada zamieszczono w Gazecie Gdańskiej 19 grudnia 1926
roku4. Jest to satyryczna podobizna czołowego polityka Re
publiki Weimarskiej Gustawa Stressemana-pełniącego w la
tach 1923-1929 funkcję ministra spraw zagranicznych. Ry
sunek nie posiada sygnatury autora, jest to zwyczajny portret
karykaturalnie przerysowany, lecz nie aspirujący do przeka
zania adresatowi jakiejś głębszej refleksji. Zupełnie inną rolę
odgrywa podobizna tej samej postaci ze świata niemieckiej
polityki wykonana przez M. Piotrowskiego - opublikowana
na łamach pisma 25 stycznia 1929 roku 5 . Rysunek nosi tytuł:
„Stresseman jako wirtuoz". Na dole obrazka widnieje napis:
„W słowach harmonja, w muzyce zgrzyty!", a karykatura
przedstawia Stressemana jako sfrustrowanego dyrygenta .

o niezbyt powabnej fizjonomi i który zamiast batuty trzyma
w ręku miecz, wymachując nim niezwykle energicznie. Z ob
razem tym kontrastują ścielące się pod nogami naszego
muzyka nuty melodii pokoju, pax serenady i popularnej
w okresie międzywojennym piosenki „Całuję twoją dłoń
madame". Autor tej karykatury uciekł się do bardzo pro
stego chwytu satyrycznego, korzystając z klasycznej teorii
komizmu charakterów. Otóż jak pisze Stanisław Bystroń
o ludzkich charakterach: Typy, same przez się niejednokrot
nie mogące oddziaływać komicznie, występują jeszcze wy
raźniej, o ile możemy w nich stwierdzić zewnętrzny kontrast.
Słowa te staną się całkowicie zrozumiałe w stosunku do
wyżej opisanej karykatury Stressemana, jeśli przypomni
my, iż Gustaw Stresseman był laureatem pokojowej na
grody nobla. Rysunek M. Piotrowskiego dowodzi natomiast,
iż karykaturzysta nie był bynajmniej przekonany co do po
kojowej polityki niemieckiego ministra spraw zagranicznych.
Zatem satyra ta ma charakter demaskatorski.
Zdemaskowanie prawdziwych intencji polityki Niemiec
- w kwestiach gospodarczych - miał również na celu nie
podpisany rysunek z 15 lutego 1927 roku, który przedsta
wiał „Jak Niemcy wyobrażają sobie w praktyce traktat han
dlowy między Polską a Niemcami'" 6 Na tej ilustracji użyto
- przyjętej w karykaturze światowej - personifikacji pań
stwa i narodu niemieckiego, jaką był „niemiecki Michel" 7 .
Postać ta zaopatrzona w niezbędne, identyfikujące ją atrybuty, szlafmycę i fajkę, prowadzi niewielki drewniany wózek
z równie niewielką ilością towaru. W stronę przeciwną„nach
Berlin" odjeżdża pociąg załadowany po brzegi węglem, zbo
żem, drzewem i artykułami spożywczymi, z pociągu wychy
la się chudy polski kolejarz. Symbolizujący Niemcy Michel
to uśmiechnięty, „dobrze odżywiony" człowieczek. Ta po
stać będzie w karykaturze Gazety Gdańskiej występować dość
rzadko. W okresie nasilenia polsko-niemieckiego antagoni
zmu pod koniec lat trzydziestych poczciwina w szlafmycy
niemal zupełnie zniknie ze szpalt pisma. Dlaczego między
wojenni karykaturzyści niechętnie posługiwali się w swej
twórczości tą znaną już od dawna w sztuce personifikacją?
Myślę iż doskonałą odpowiedź na to pytanie stanowi ilustra
cja z 28 czerwca 1931 roku, której autorem jest rysownik
podpisujący się monogramem RA8 Karykatura ta zbudowa
na jest na zasadzie kontrastu między ubranym w połatany
strój chudym Michelem, składającym ręce w błagalnym ge
ście, a potężnym uzbrojonym po zęby żołnierzem w masce
przeciwgazowej. Wszystko wyjaśnia umieszczony na dole
napis: „Za jakiego chce uchodzić i jakim jest w rzeczywisto
ści niemiecki Michałek". Dlatego też w rysunkowej satyrze
Gazety Gdańskiej państwo niemieckie uosobione będzie za
zwyczaj w postaci ogromnego, budzącego postrach żołnie
rza, i to najczęściej pruskiego, gdyż to Prusy reprezentować
miały najgorsze cechy niemieckości". Jeśli już posługiwano
się postacią Michela, to zawsze reprezentował on wrogie
Polsce sity, jak np. na obrazku z 18 października 1928 roku
pt. „W pokojowym kieracie" 10 . Karykatura ta ukazuje dwuli
cowość niemieckiej polityki. Michel biega w kółko z gołąb
kiem pokoju w ręku, wrzeszcząc PAX! Pod pachą trzyma
rulon dokumentów z napisem - „Kredyty na budowę pan
cernika i na lotnictwo wojenne". Zza płotu spogląda z zacie
kawieniem Polak w rogatywce. Co ciekawe, w karykaturach
Gazety Gdańskiej symbol Michela odnosi się zawsze do ca
łego państwa, narodu a zarazem rządu niemieckiego. Nie ma
tutaj takiego rozróżnienia, jakie stosowali np. karykaturzy
ści śląskiego „Kocyndra" utożsamiając Michela z dyskrymi
nowanym narodem niemieckim ujarzmionym przez siły wy
ższe11. Michel czy jakakolwiek postać symbolizująca Niem
cy była na łamach Gazety sumą wyobrażeń o niemieckim
społeczeństwie, rządzie czy mentalności. Słowem - symbo
lizowała niemieckość w szerokim tego słowa znaczeniu.

Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie, nr 21 z 25.01.1929 r.

Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie, nr 36 z 15.02.1927 r.

Gazeta Gdańska, nr 145 z 28.06.1931 r.

Gazeta Gdańska- Echo Gdańskie, nr 240 z 18.10.1928 r.
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Karykatury antyniemieckie na łamach pisma miały speł
nić dwojaką rolę - komentować ważne wydarzenia w życiu
politycznym z wyraźną oceną niemieckiej polityki lub infor
mować jedynie czytelnika o sytuacji w Niemczech. Karyka
tura RA z 20 lipca 1930 roku należy do tego pierwszego ro
dzaju12. Przedstawia ona Prusaka grającego na flecie, wokół
niego tańczą dzieci z różnych państw europejskich, co można
poznać po czapkach stanowiących symbole danej narodowo
ści. Jest tu mała Marianna w czapce frygijskiej symbolizują
ca Francję, jest Włoch w kapeluszu z piórami, jest także Polak
w rogatywce i dzieci symbolizujące inne państwa. Nieopo
dal stoi szyld z napisem: „Kindergarten - Paneuropa". Na
dole RA umieścił podpis: „Jak Niemcy wyobrażają sobie
„Paneuropę"". Autor tego rysunku chciał odzwierciedlić utopijność idei „Paneuropy", dla której przeszkodą jest ogrom
ne dążenie dominacji ze strony państwa niemieckiego. Mo
tyw „Paneuropy" dość często pojawiał się w satyrycznych
ilustracjach Gazety Gdańskiej, za każdym razem współpra
cujący z nią karykaturzyści podkreślali utopijność tej idei13.
Satyra antyniemiecka na stronicach kolportowanego w Wol
nym Mieście dziennika była także wyrazem nasilających się
obaw wobec terytorialnych zakusów Niemiec. 8 sierpnia 1930
roku opublikowano proroczą karykaturę RA przedstawiają
cą Niemca trzymającego w ręku jabłko z napisem „Nadre
nia", spoglądającego z apetytem na drzewko obwieszone jabł
kami: SAARA, Europen i Malmen, Pomorze, Górny Śląsk,
Poznańskie14. Łakomy niemiecki żołnierz mówi: „Im więcej
jem, tym większy mam apetyt". Motyw niemieckiego apety
tu w kontekście rewizjonizmu niemieckiego w kwestiach te
rytorialnych, był już od dawna wykorzystywany przez kary
katurę polityczną Polski międzywojennej15. Autor opisanej
wyżej karykatury o „żarłoczności" Niemiec wykorzystał za
tem sprawdzony chwyt satyryczny.
2 października 1930 roku po raz pierwszy w rysunkowej
satyrze Gazety Gdańskiej pojawia się, równie znana jak Mi
chel, personifikacja państwa niemieckiego - Germania 16
Narysował ją monogramista RA. Germania, jest potężną ko
bietą, o krągłych kształtach. Na ręku trzyma małego hitlerow
ca i kiwa pozostającemu w oddali Hindenburgowi mówiąc:
„Kiedy mam Hitlera, nie potrzebuję już żadnych innych sym
boli". Rysunek ten jest również pierwszym, który poruszył
problem hitleryzmu. Krocząca dumnie Germania na tle swa
styki i hasła: „Deutsche erwache", zwiastuje nastanie w Niem
czech nowej epoki - nazistowskiego totalitaryzmu. Na razie
autor tego rysunku powstrzymuje się od wyraźnych osądów,
informując jedynie o fakcie. Inny karykaturzysta w grudniu
tegoż samego roku, niestety anonimowy, nazwie już rzecz
po imieniu. Rysując pulchną Germanię w objęciach przeraź
liwego Hackenkreuza, spuentuje ten rysunek słowami: „ta
niec śmierci"17. Postacią Germanii posługiwano się również
w tradycyjnej, nieustannie przeplatającej się w tematyce sa
tyrycznej Gazety Gdańskiej kwestii jawnej remilitaryzacji
Niemiec i wiążącego się z tym niebezpieczeństwa. Na ry
sunku z 27 października 1931 roku „mamuśka Germania"
śpi, śniąc o pieniądzach. Pod jej łóżkiem leżą hełmy i minia
turowe okręty18.
Niezwykle ponure czasy w historii międzywojennej przy
niosła epoka hitleryzmu. Dla gdańskiej Polonii stanowiło to
szczególnie przykre doświadczenie. Publikowana wówczas
na łamach Gazety Gdańskiej karykatura stanowiła oręż słu
żący rekompensacji poniżeń - znajdujących się w mniejszo
19
ści - zamieszkujących Wolne Miasto Polaków . Jednocze
śnie użycie zdecydowanie ostrzejszych środków wyrazu,
większa deformacja karykaturyzowanego przedmiotu zdra
dzały ogromne obawy oraz przerażenie postępującą faszyzacją życia ze strony samych autorów antyhitlerowskiej satyry.
Jak zatem rysuje się, w sensie dosłownym, problem hitlery
zmu na łamach pisma, które było jedynym polskim pismem
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w Gdańsku od 1930 roku? Na niepodpisanej satyrycznej ilu
stracji z 22 marca 1931 roku na temat sytuacji wewnętrznej
Niemiec widzimy przedstawicieli czterech niemieckich stron
nictw politycznych zręcznie wkomponowanych, jakby
2
w skrzydła wiatraka ". Satyra przedstawiać ma wewnętrzny
chaos polityczny w Niemczech, przy czym „skrzydło" hitle
rowskie wydaje się być najbardziej agresywne. Autor tej cie
kawej karykatury użył niejako dwóch chwytów satyrycznych
potęgując tym samym komiczny efekt. Otóż oprócz intere
sującego pomysłu kompozycji graficznej dodatkowo wzmoc
nił ów polityczny dowcip w części werbalnej poprzez użycie
21
zwrotu „Deutsche Wirtschaft" . W listopadzie tego samego
roku także anonimowy rysownik przedstawi zanikanie nie
mieckich stronnictw umiarkowanych i postępowych, które
22
zjada - w dosłownym tego słowa znaczeniu - hitlerowiec .
Te dwie powyżej opisane ilustracje przybliżają opinii publicz
nej sytuację w Niemczech. Istniała jednak ogromna liczba
karykatur, za pomocą których satyrycy jednoznacznie opo
wiedzieli się przeciw nazistowskim stronnictwom, demasku
jąc ich prawdziwe oblicze. Na wspomnianej już ilustracji,
tańczącej z „Hackenkreuzem" Germanii, karykaturzysta zo
brazował hitleryzm pod postacią kościotrupa. Jest to symbol
chyba najczęściej pojawiający się w kontekście faszystow
skiego stronnictwa23. Kolejne wizerunki faszyzmu w rysun
kowej satyrze Gazety Gdańskiej stanowią potwierdzenie so
cjologicznych obserwacji K. Żygulskiego, który pisze: ...im
ostrzejszy konflikt tym na ogól bardziej deformujący, kary
katuryzujący, a nawet groteskowy staje się obraz komiczny,
w jakim znajdujące się w konflikcie wspólnoty etniczne wi
dzą siebie wzajemnie. 18 grudnia 1931 roku RA zamieścił
w Gazecie karykaturę pt. „Hitler u progu władzy", uzupeł
niwszy ją podpisem „ostatnie wcielenie ubermenscha"24. Na
obrazku widzimy kudłatego „nadczłowieka" czyli goryla
z maczugą i hitlerowską przepaską. Widoczny na ilustracji
slogan: „Deutsche erwache" brzmi jak kpina. Być może au
t o r - RA, chciał wezwać odbiorcę do przebudzenia i dostrze
żenia prawdy o istocie faszyzmu. Być może miał nadzieję, iż
nie tylko polscy czytelnicy dostrzegą jego wizualny przekaz
dla zafascynowanych hitleryzmem mieszkańców Wolnego
Miasta. Kolejny przykład animalizacji nazizmu stanowi kary
katura z 5 czerwca 1932 roku, na której widoczny jest pająk
25
krzyżak w stahlhelmie . Ta ilustracja jest w swej satyrycz
nej wymowie najbardziej ostra spośród innych antyhi
tlerowskich karykatur. W tym miejscu chciałabym z całą
stanowczością podkreślić, iż antyniemiecka satyra na łamach
Gazety Gdańskiej nigdy nie otarła się o psychologiczne gra
nice oddziaływania wizualnej propagandy w karykaturze,
które były wielokrotnie łamane np. w antypolskiej karykatu
rze w owym czasie na terytorium Niemiec2''. Polska karyka
tura antyniemiecka jest wyrazem pogłębiającego się uczucia
przerażenia rozwojem wypadków, natomiast antypolska ka
rykatura w Niemczech znamionowała pogardę, a wręcz obrzy
dzenie.
Temat, który najczęściej przewijał się w kontekście spraw
polsko-niemieckich, a który wraz z rozwojem faszyzmu na
pawał ogromną obawą karykaturzystów interesującej mnie
Gazety to nieustanna niemiecka remilitaryzacja i nastroje
rewizjonistyczne. Pod koniec roku 1931 w jednym z nume
rów tego dziennika anonimowy satyryk zamieścił ilustrację
przedstawiającą spoglądającego zza wysokiego muru Prusa
ka, który żąda „korytarza" od stojącego nad morzem Polaka,
ten odpowiada mu, nadstawiając bagnet „Chodź i weź!" 27 .
Była to manifestacja zasadniczych założeń rządu polskiego
w kwestii polityki zagranicznej, a zwłaszcza w sprawie
Gdańska. Satyra antyniemiecka zapełnia szpalty pisma do
5 listopada 1933 roku, później rysownicy podporządkowali
się sanacyjnym dyrektywom propagandowym rezygnując z tej
tematyki28.
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W ogromnej masie karykatur politycznych, które gościły
na łamach Gazety Gdańskiej zaledwie kilka bezpośrednio
porusza problematykę Wolnego Miasta. 29 maja 1927 roku
pojawił się satyryczny, anonimowy obrazek pt. „Gdańsk boi
się polskich dziennikarzy". Nawiązywał on do wypowiedzi,
nieprzychylnie względem Polski nastawionego, ówczesnego
nadburmistrza Gdańska, iż pióra są czasem niebezpieczniej
sze od bagnetów2". Karykatura ta należała do tego rodzaju
humorystycznych ilustracji, które informują jedynie o wyda
rzeniu - w tym wypadku o planowanych restrykcjach praso
wych - bez wyraźnych ocen i komentarzy ze strony rysowni
ków. Druga karykatura dotycząca Wolnego Miasta została
opublikowana dopiero w roku 1931 30 . Jak już wspomniałam
był to rok szczególnej polemiczności satyrycznej pisma. Ilu
stracja przedstawiała niemieckiego żołnierza szczującego ma
łym pieskiem z napisem „Gdańsk" Polaka w rogatywce. Na
kolejnej ilustracji opublikowanej kilka tygodni później Wol
ne Miasto to maleńki piesek szczekający groźnie spod ogrom
nego, przykrywającego go stahlhelmu 31 . Ostatnia karykatura
dotycząca sytuacji w Gdańsku zamieszczona w roku 1931
stalą się pretekstem do konfiskaty całego numeru pisma".
Ukazywała ona gdańskiego policjanta spokojnie palącego
cygaro, podczas gdy za jego plecami hitlerowcy okładają bezbronnego Polaka. Wszystkie trzy krytykujące politykę Wol
nego Miasta karykatury wykonał monogramista - RA. Jest
on również autorem kolejnego, a zarazem ostatniego rysun
ku bezpośrednio dotyczącego Gdańska, z 12 czerwca 1932
roku' 3 . Karykatura przedstawia nową wersję herbu Gdańska,
na którym lwy w hitlerowskich przepaskach z fajkami w zę
bach wspierają tarczę z dwiema swastykami zamiast równo
ramiennych krzyży, na dole RA umieścił napis: „Hoch Grawina". Ostrze tej satyry skierowane było nie tylko przeciw
dwulicowości Wolnego Miasta, ale również przeciw dwu
znacznej polityce angielskiej, o czym świadczy podpis pod
rysunkiem i fajki w pyskach lwów. W tych kilku rysunkach
widoczna jest nie tylko próba zdemaskowania antypolskiej
polityki władz gdańskich zdominowanych przez stronnictwa
hitlerowskie, lecz także ukazanie małości owego powersaiskiego tworu politycznego. Kiedy patrzymy na rysunki, na
których Gdańsk przedstawiono jako małego pieska z groź
nym jednak pyskiem młodego boksera, narzuca się tu po
równanie, które na łamach Gazety padło kilka lat wcześniej.
Pisząc o stosunkach polsko-gdańskich, porównano Wolne
Miasto do lilipuciego karla, którego stawia się na równi
z wielomilionowym państwem czyli Rzeczpospolitą34. A więc
szydzono z małości miasta, ale zarazem dostrzegano ogrom
ną wagę jego geograficznego położenia i konieczność
współpracy Gdańska z Polską. Ów pogardliwy ton był nato
miast dowodem frustracji i rosnącej nieustannie obawy przed
utratą łączności z Wolnym Miastem. W porównaniu
z ogromną liczbą karykatur antyniemieckich znikoma
część satyry Gazety Gdańskiej nawiązująca do tematyki
lokalnej wydaje się spowodowana groźbą prasowych re
strykcji ze strony gdańskich władz.
Bardzo często na stronicach pisma, w ołówkowej saty
rze politycznej, poruszano temat naszego wschodniego są
siada. Niemal każda karykatura dotycząca Związku Radziec
kiego, w zasadniczym swym założeniu, miała za zadanie
zdemaskować przed opinią publiczną prawdziwe oblicze
komunizmu. Nie oceniano całego narodu rosyjskiego, wręcz
przeciwnie - karykaturzyści byli dla niego pełni współczucia.
Krytykowano przede wszystkim rząd i cały ustrój. W werbal
nej części rysunków państwo położone za naszą wschodnią
granicą nazywano nie inaczej jak Bolszewia lub Sowiety.
W latach dwudziestych próbowano ośmieszać socjalizm po
przez ukazanie jego utopijności i braku odzewu w szerokich
rzeszach rosyjskiego społeczeństwa. Mieczysław Piotrowski
narysował wielkiego rosyjskiego chłopa walącego z pasją

młotem w małego komunistę, nad głową ofiary wirują gwiazdy, a pod spodem widoczny jest napis: „Młot, sierp i gwiazdy
- czyli, jak chłop rosyjski robi użytek z symboli komuni
zmu". Żeby nie było wątpliwości postacie są podpisane. Ka
35
rykaturę Piotrowskiego zamieszczono 4 grudnia 1928 roku .
Rysunki RA z 1930 roku wykazują już, iż ten autor jest cał
kowicie pozbawiony złudzeń co do istoty komunizmu
w Związku Radzieckim. Jego karykatura z lutego 1930 roku
przedstawiająca wewnętrzną politykę w ZSRR, pokazuje
36
sytuację dokładnie odwrotną niż u Piotrowskiego '. Groźny
komunista pomiata chłopem, trzymając w ręku bat zakoń
czony gwiazdą na dole czytamy: „Kolektywizacja gospo
darstwa wiejskiego w Bolszewji". Nieco później ten sam
autor zadrwi z idei rządu robotniczo-włościańskiego, rysu
jąc chłopa i robotnika, którzy w pocie czoła ciągną wóz na
którym siedzi opasły przedstawiciel owego rządu pogania
jąc ich batem. Na wozie widoczny jest symbol „sowiec
kiego raju" - sierp i młot 5 7 . W podobnym tonie utrzyma
ne są wszystkie antybolszewickie karykatury ukazujące
się systematycznie w Gazecie Gdańskiej aż do roku 1937.
Przy czym ośmieszano nie tylko wewnętrzną sytuację
w ZSRR, ale próbowano ukazać płynące stąd niebezpieczeń
stwo, sięgające niemal drugiego krańca Europy. 28 lutego
1930 roku zamieszczono satyryczny rysunek RA, na którym
odrażający bolszewik z nożem w zębach wyciąga ogromną,
długą rękę - przez Polskę i Niemcy - aż ku wieży Eiffla.
Tytuł brzmiał „Długie ręce G P U " czyli tajnej sowieckiej
policji 38 . Jeżeli chodzi o wizerunek stosunków polskoradzieckich, najjaskrawszą ocenę sytuacji przedstawił Pa
weł Griniow (pseudonim Polo) w styczniu 1929 roku39. Jego
ilustracja przedstawiała karykaturę Józefa Piłsudskiego, któ
rego kąsa wilk w owczej skórze - czyli Związek Radziecki.
Był to satyryczny komentarz w sprawie toczących się roz
mów odnośnie polsko-radzieckiego układu, będącego dla obu
stron potwierdzeniem antywojennego paktu Kelloga. Umo
wa została ostatecznie zawarta, z udziałem jeszcze kilku państw
bałtyckich, niecały miesiąc od dnia opublikowania karykatutry
P. Griniowa - Polo. Dla ZSRR układ ten nie był niczym wię
cej, jak tylko spektakularnym sukcesem propagandowym. Z
perspektywy czasu i znajomości późniejszych wypadków hi
storycznych, ta karykatura zamieszczona w styczniu 1929 roku
na łamach Gazety Gdańskiej wydaje się prorocza.
W przeciwieństwie do satyry antyniemieckiej czy antybolszewickiej, która przede wszystkim powodowana była
poczuciem zagrożenia ze strony tych dwóch potężnych
państw, satyra antylitewska odzwierciedlała pogardę i poczu
cie wyższości wobec tego sąsiada. Jak już wspomniałam na
początku tego artykułu, Litwa na łamach Gazety Gdańskiej
postrzegana była stereotypowo. Niczym nie uzasadniona
megalomania narodowa - mówiąc językiem J. S. Bystronia
- nakazywała satyrykom współpracującym z tym dzienni
kiem powielać znany już od dawna w Rzeczypospolitej li
tewski stereotyp. W swej przedwojennej książce na temat
narodowej megalomanii Bystroń pisze: Litwini uchodzili po
wszechnie za tchórzów, chytrych i zdradliwych40. Niemal
wszystkie antylitewskie karykatury na stronicach Gazety po
wtarzały ten sam wizerunek. Co prawda na pierwszej antyli
tewskiej karykaturze z dnia 7 października 1927 roku Litwę
symbolizuje gęś, która z chytrością ma niewiele wspólnego,
wręcz przeciwnie, lecz przeszło rok później na rysunku Pio
trowskiego, jako symbol tego państwa zostanie wykorzysta
ny struś chowający głowę w piasek41. Ten drugi z ptaków
jest już niedwuznaczną animalizacją-w twórczości karyka
turalnej -tchórzostwa. Do galerii zwierząt symbolizujących
Litwę na łamach Gazety Gdańskiej należą także ropuchy, na
które patrzy z wyższością polski minister spraw zagranicz
nych August Zalewski, zanimalizowany pod postacią żura
wia brodzącego w litewskim stawie. Ta ostatnia karykatura,
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Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie, nr 229 z 7.10.1927 r.
bez sygnatury, nosiła tytuł „Mamy w Królewcu żurawia, któ
42
ry czuwa, aby ropuchy się zbytnio nie nadymały" . Była to
aluzja do rokowań polsko-litewskich prowadzonych w tym
czasie w Królewcu. Oprócz symboli zwierzęcych, często
Litwę ukazywano pod postacią dziecka 4 3 . Był to symbol
wielofunkcyjny, mający dwojaki charakter- po pierwsze roz
kapryszony, wrzaskliwy i odpychający dzieciak miał wzbu
dzać niechęć i odrazę, po drugie ukazywać niedojrzałość pań
stwową Litwy. Co ciekawe, polscy karykaturzyści Gazety
Gdańskiej wykorzystywali w tym przypadku dokładnie taki
sam chwyt satyryczny, jak niemiecka karykatura antypolska,
która przy pomocy symbolu odpychającego bachora ukazy-

Gazeta Gdańska - Echo Gdańskie, nr 59 z 1.03.1928 r.
44

wala z kolei - państwowość polską . Jednak najczęściej
w kontekście spraw polsko-litewskich w interesującej nas
karykaturze Gazety Gdańskiej pojawiała się postać au
tentycznego polityka Augustinasa Voldemarasa, który po
dokonanym na Litwie w 1926 roku zamachu stanu został
premierem. Voldemaras był zwolennikiem ostrego anty
polskiego, a zarazem proniemieckiego kursu w polityce za
granicznej. Karykaturzyści Gazety Gdańskiej ukazywali proniemieckość tego polityka poprzez jednoczesną deprecjację
wrogiego Polsce - Augustinasa Voldemarasa w opinii pu
blicznej. W marcu 1928 roku, na swym rysunku dotyczącym
problematyki litewskiej, Jan Jędrzejczak pokazał przy uży-

Gazeta Gdańska, nr 200 z 2.09.1930 r.

ciu symboliki dziecka, jak mały Voldemaras spieszy do Ge
15
newy na bujanym koniku z napisem: „made in Germany"" .
W październiku tego samego roku ten sam autor w karykatu
rze zatytułowanej: „Na genewskiej arenie" przedstawi li
tewskiego polityka, wielkości niemal lilipuciej, który próbuje
dosiąść za pomocą drabiny ogromnego konia. Owego wielkie
4
go konia trzyma za uzdę równie wielki pruski żołnierz ". Szcze
gólne nasilenie tematyki litewskiej w satyrze Gazety Gdańskiej
przynosi rok 1928, w zasadzie niemal wszystkie karykatury do
tyczące tego tematu pojawiły się właśnie w tym czasie. Jest to
rok znacznego nasilenia się antagonizmów polsko-litewskich,
co często znajdowało ujście na forum Ligi Narodów. W roku
1929 nie opublikowano żadnej karykatury antylitewskiej,
w 1930 roku zamieszczono karykaturę RA drwiącą z zakoń
czenia kariery politycznej Voldemarasa, po czym nastąpiła długa
przerwa w podejmowaniu litewskiej tematyki do roku 1936.
Głowiński narysował wówczas satyryczny komentarz litewskiej
47
ustawy o polskich nazwiskach . Od tej pory, aż do wybuchu
wojny nie poruszono już problemu litewskiego.
Jeden raz w karykaturze Gazety Gdańskiej pojawił się
problem kolejnej grupy etnicznej sąsiadującej z Polską, a mia
nowicie Ukrainy. Można by sprawę potraktować marginal
nie, aczkolwiek ta pojedyncza, odosobniona satyryczna ilu
stracja dotycząca Ukrainy zawiera ciekawe przystosowanie
funkcjonującego raczej na kresach wschodnich wyobraże
nia ukraińskiego hajdamaki do warunków lokalnych zwią
zanych z miejscem kolportażu pisma. Jak pisze J. Tomaszew
ski: We wschodnich prowincjach Rzeczpospolitej tworzył się
negatywny stereotyp Ukraińca, (...) który wcale nie intereso
wał mieszkańców prowincji zachodnich, gdzie niemiecki rewizjonizm przesiania! wszystko48. Ów negatywny stereotyp
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kazał widzieć w Ukraińcach prymitywnych zbirów podże
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W następnym numerze
Sytuacja międzanarodowa (1926-1938).
W zwierciadle satyrycznym Gazety Gdańskiej

Ważnym ogniwem kultury,
zwłaszcza w czasach nagłaśnia
nia hasła o Europie regionów,
jest rozwijanie wszelkich
form regionalizmu,
tradycji i kultury regionalnej,
lokalnej twórczości.
W

ostatnim dziesięcioleciu coraz jawniej zaczęto
traktować kulturę w sposób spektakularny. Stała się czymś na pokaz, czymś szczególnym, wy
cofując ją jakoby z codzienności życia społecznego. Przy
tej okazji zakradło się wokół pojęć o kulturze wiele nie
porozumień.
Żeby chociaż podstawowe prawdy osadzić we właści
wym miejscu, nie obejdzie się chyba bez pobieżnej po
wtórki z wiedzy o kulturze. Przypomnijmy zatem, że
kultura jest to ogół zadań, reguł i wytworów ludzkiej
działalności i twórczości w sferze duchowej i material
nej, stanowiących indywidualny i zbiorowy dorobek
społeczeństwa, zbiorowisk i środowisk, gromadzony na
przestrzeni pokoleń, rozwijany i przekształcany w pro
cesie historycznym, osiągnięty stanem wiedzy oraz for
mami współżycia społecznego, przekazywany przez
tradycję, wzbogacany i upowszechniany celową dzia
łalnością.
Sfera duchowa to świat wartości idei, wierzeń i myśli,
procesów intelektualnych i filozoficznych, nauki i form
twórczości artystycznych, zaś sfera materialnej kultury
- to świat zdobyczy cywilizacyjnych techniki i rozwoju
sił twórczych.
W orbicie tych sfer znajduje się człowiek wytwarzają
cy te dobra dla innego człowieka. Jest więc nadawca i od
biorca, tworzący wzajemną więź komunikacji owych war
tości kultury. To pisarz jest nadawcą treści dla czytelnika,
twórcy muzyczni dla słuchacza, teatralni i filmowi dla
widza. Gwarancją prawidłowej realizacji owej ko
munikacji jest prowadzenie celowego procesu, który
nazywamy upowszechnianiem kultury. Przebiega on
w dwóch formach: ekstensywnej, czyli udostępniania
osiągnięć kultury jak najszerszemu ogółowi biernych
uczestników i intensywnej, czyli włączania zaintere
sowanych osób w czynne tworzenie dóbr kultury.
W ten sposób działalność ta spełnia wiele zadań, z któ
rych najistotniejsze są trzy: moralne, społeczne i estetycz
ne, wpływające na rozwój godności człowieka, norm
estetycznych, poczucia sprawiedliwości, wolności i pa

triotyzmu czy wreszcie zaspakajanie potrzeby piękna, roz
wijanie wyobraźni, wzbogacanie wnętrza duchowego czło
wieka. W ten sposób ludzie łatwiej dostosowują się do
okoliczności i otoczenia, wiążą się z grupą o tych samych
zainteresowaniach, likwidują w sobie poczucie niższości.
Jest to więc oddziaływanie zmierzające do zaspokoje
nia podstawowych potrzeb społecznych, a przecież każdy
człowiek potrzeby takie ma mniej lub bardziej rozbudzo
ne. Kiedyś nie trzeba było nikogo przekonywać, że upo
wszechnienie kultury jest normalną pracą wychowawczą
poprzez właśnie kulturę, która winna być prowadzona
metodycznie i ustawicznie. Wobec społeczeństwa jest to
obowiązek. Dziwnie więc brzmiały rady niektórych decy
dentów, w tym również jednej pani minister kultury, by
pisarze poczekali z wydawaniem książek, a czytelnicy zre
zygnowali z kontaktu z niedoszłą literaturą, ponieważ nie
ma środków na wypromowanie tych dzieł. Podobne rady
kierowano pod adresem innych twórców dóbr kultury. To
tak, jakbyśmy proponowali dzieciom, by wstrzymały się
od rozwoju i nauki, ponieważ także brak środków na oświa
tę, a chorzy poczekali ze swoimi dolegliwościami, bo brak
pieniędzy na ochronę zdrowia.
Jest to po prostu niemożliwe, jak podobnie niemożli
we jest wstrzymanie wierzeń religijnych lub nie zaspoko
jenie głodu fizjologicznego. Kontakt z kulturą jest taką
samą potrzebą. Mamy obowiązek ją zaspokoić w proce
sie upowszechnienia.
Podejmując się tej działalności wychowawczej
przez kulturę trzeba odpowiedzieć sobie na trzy pod
stawowe pytania:
- z jakim odbiorcą mamy do czynienia,
-jakim chcemy go wychować,
-jakimi środkami realizacyjnymi dysponujemy?
Brzmi to może wszystko zbyt teoretycznie, a w prak
tyce proces ten nie jest tak wyraziście postrzegany, ale
winniśmy pamiętać, jak to pięknie uwartościował
ks. prof. Janusz Pasierb:
kultura jest osobistym obowiązkiem i powołaniem każ
dego człowieka.
Winniśmy mu w tym pomóc, obojętnie jakim by ten
człowiek był: czy homo prymifivus (człowiek prostacki
o niskim poziomie umysłowym), homo ekonomicus (zdo
minowany posiadaniem dóbr materialnych, który chce
więcej mieć niż być) czy homo ludens (czyli człowiek
rozrywki, uznający tylko zabawę), albo homo faher (typ
technokraty przedkładający cywilizację techniczną nad hu
manizm) czy wreszcie homo naturalis (zwolennik przy
rody, skłonny do powrotu do natury, ale także hołdujący
swobodzie obyczajowej). Najmniej kłopotu sprawia za
pewne homo esteticus, człowiek wrażliwy na piękno,
uczuciowy, skłonny do odczuwania wartości kultury. A nad

nimi wszystkimi znajduje się homo humanus, cel owego
procesu wychowania przez kulturę - człowiek humanitar
ny, otwarty na drugiego człowieka, szlachetny i po prostu
dobry.
Każdy z tych społecznych typów ludzkich prezentuje
różną jakość gotowości uczestnictwa w kulturze i nieco
inne, a niekiedy dość różniące się potrzeby. A więc dzia
łalność upowszechnieniowa winna być różnorodna, nakie
rowana na każdego, co znaczy że nie można tylko bawić
rozrywką, ale i nie tylko nużyć przesadnie powagą form
estetycznych. Umiejętność wyboru owego „złotego środ
ka", tego optymalnie najskuteczniejszego sposobu zawsze
była najtrudniejsza. A więc działalność różnorodna, adre
sowana pod różne potrzeby!
Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czym dys
ponujemy, żeby je zaspokoić.
acząć należy od książki, która jest podstawowym
instrumentem przekazu myśli ludzkiej, głównym
i najskuteczniejszym, sprawdzonym nośnikiem
wszechstronnych wartości kultury. Bez książki nie ma wie
dzy, wyobraźni, wrażliwości, a nawet rozrywki, bo
przecież różne są rodzaje i gatunki piśmiennictwa.
Książki nie prześcigną żadne internety i satelitarne tele
wizje. A trzeba wiedzieć, o czym nie wszyscy chcą pa
miętać, że bez książki rośnie społeczeństwo analfabetów.
A rękę przykładają do tego niektórzy nauczyciele poloni
ści, radząc uczniom, by obejrzeli film Wajdy zamiast prze
czytali narodową epopeję Mickiewicza. Więc chodzi
o treść a nie o formę. Treści literackiej z filmu nie można
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wydobyć. Wajda to nie Mickiewicz, a Hoffman to nie Sien
kiewicz.
Mimo tych nieporozumień biblioteki mają się nienajgorzej. Z tczewskiej książnicy miejskiej korzysta co piąty
mieszkaniec miasta. Pod względem statystycznym wyglą
da to dobrze. Gorzej, gdyby się przyjrzeć, co czytają. Lite
rackie dzieła obrastają kurzem, a w ciągłym ruchu są krymi
nały, romansidła i inne czytadła. Ta przewaga ilości nad
jakością ma jednak pewną zaletę - chroni społeczeństwo
przed wtórnym analfabetyzmem. Bibliotekarze są zado
woleni: obojętnie już co, ale niech czytają!
Z drugiej zaś strony biblioteki są jedynym kontak
tem z książką. Jeżeli postępująca pauperyzacja rodzin
jeszcze bardziej ograniczy możliwość indywidualne
go nabywania książek na własność, domowe regały będą
coraz skromniejsze. W tej sytuacji samoistnie powstaje
wniosek - należy wzmocnić sieć bibliotek publicznych.
Czasem bywa jednak odwrotnie: na wsiach likwiduje się
biblioteczne placówki.
Innym problemem są biblioteki szkolne. W dobie po
wszechnej biedy całego systemu oświaty trudno mówić
o ich rozwoju.
ażnym ogniwem kultury, zwłaszcza w czasach
nagłaśniania hasła o Europie regionów, jest roz
wijanie wszelkich form regionalizmu, tradycji
i kultury regionalnej, lokalnej twórczości. Działalność ta,
realizowana na kilku płaszczyznach, pełni istotną rolę spo
łeczną na rzecz umocnienia więzi międzyludzkich, kształ
towania postaw patriotycznych, zgodnie z zasadą „przez
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Kogo dzisiaj będzie stać na utrzymanie takiej amatorskiej grupy artystycznej, jaką był działający
przez wiele lat w Tczewie Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz", upowszechniający tańce narodowe i regionalne
oraz kształtujący wrażliwość estetyczną wśród jego członków.

umiłowanie małej ojczyzny do integracji całego narodu".
Stara to prawda. Tylko ten, kto do końca miłuje swoją
ziemię najbliższą, własne miasto, wieś, miejsce pocho
dzenia czy stałego pobytu, zdolny jest utrwalić poczu
cie wielkiego patriotyzmu. To właśnie te korzenie wią
żące człowieka z jego rodzimym podłożem, regionalnymi
zwyczajami, tradycją obrzędów, gwarą przodków, decydują
o trwałości kulturowego dziedzictwa. Dzisiaj wiemy, jak bo
leśnie odbieramy zaniedbania w tej mierze. Dlatego obec
nie należy umacniać przywiązanie do „małej ojczyzny".
Jednym z elementów pielęgnowania tradycji jest jej
postać artystyczna. W tej dziedzinie wiele dobrego uczy
nić mogą zespoły regionalne, kapele ludowe, grupy ob
rzędowe. Są to przykłady zdwojonej funkcji: zespoły ta
kie umacniają regionalną więź swoich członków, a ponadto
efekty własnej pracy artystycznej upowszechniają na ze
wnątrz regionu. Najprościej mówiąc: edukują i promują.
Najefektywniejszym sposobem uprzystępnienia wie
dzy o regionie jest jego forma piśmiennicza, docierająca
indywidualnie i nieograniczenie do każdego potencjalne
go odbiorcy, dająca się wielokrotnie powielić, przecho
wać i odtworzyć. Należy więc cieszyć się z istnienia ofi
cyn wydawniczych, czasopism. Trzeba je wspierać
i umacniać, bo kiedy zabraknie tej „tuby" nagłaśnia
jącej o regionie będzie cicho, głucho i ślepo. Wielu lu
dzi na szczytach lokalnych władz nie zdaje sobie jeszcze
z tego sprawy.
Nie wolno też zapominać o obowiązku zachowania do
robku zrodzonego z amatorskiego ruchu artystycznego,
wykształconego na przestrzeni wielu lat tradycji. Nie spo
sób wyobrazić sobie kulturalnej mapy Tczewa bez np. chó
ru „Echo", orkiestry dętej ZHP czy chóru „Juventus".
Oprócz wartości społecznych i wychowawczych zespoły
te pilnują rzeczywistych idei kultury-jej estetycznej
funkcji.
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pele takie słano już kilka lat temu, zgłaszając oba
wy wobec zapowiadanych zmian finansowania
kultury. Wiadomo, że wszystkich dziedzin upo
wszechnienia nie da się zekonomizować. Przy tej okazji
warto niektórym przypomnieć, że

Dobre księgi za najlepszą szkołę staną.
Franciszek Zabłocki

ekonomika kultury nie polega na tym, by wszyscy
i wszystko zarabiało.
Jest to wiedza o najefektywniejszym i celowym wyda
waniu pieniędzy otrzymanych na działalność kulturalną
- bez względu na to skąd one pochodzą, czy z urzędo
wych dotacji czy od prywatnych sponsorów. O tym też nie
wszyscy chcą wiedzieć.
Obawy jednak się powtarzają. Wiele form życia kul
turalnego utrzymuje się tylko dzięki ofiarności kon
kretnych osób, zaangażowanych w to, co robili przez
wiele lat. Warto o nich pamiętać, czasem podziękować za
bezinteresowność. Dzięki nim łatwo szermować hasłem
„Z Tczewa wszędzie blisko", bo szermierze korzystają
z dorobku tych pasjonatów. W rzeczy samej najczęściej
jest „bardzo daleko" - od człowieka do człowieka, od
władzy do petenta lub odwrotnie.
Mamy na Kociewiu sporo jasnych punktów kultural
nego żywota. Należy uczynić wszystko, by świeciły na
dal. Brakiem środków finansowych nie można rozgrze
szać wszystkiego. To już nie jest przekonujący argument
wobec każdego tłumaczenia, skoro na co dzień, jak na dłoni
widać marnotrawienie potężnych sum.
jeszcze jedna prawda. Stać nas czasem, ku zadowole
niu władz, na urządzenie czegoś „ponad stan" -jakieś
integracyjne wyjazdy zagraniczne, które ponoć mają
coś promować, jakieś „Europawochen". Zapewne po to,
by nas dobrze widzieli na zewnątrz. Owszem, przy upo
rczywych staraniach o bycie w Europie, koniecznie tej za
chodniej, zewnętrzny wizerunek gminy, miasta, regionu
jest zalecany. Cóż z tego, skoro z zachowań i pracy rozli
czą ci najbliżsi, którzy pryzmat Europy widzą przez wła
sny talerz, pusty portfel czy niemożność kupienia lekarstw.
Wówczas chętnie zmieniliby hasło na to, że skądś jest
wszędzie dalej, bo blisko mają tylko bogaci.
I ostatnia już refleksja. Wychowanie przez kulturę
skierowane jest przede wszystkim na człowieka, głów
nie tego biednego materialnie i fizycznie, bo taki nie
musi wcale być ubogi duchem. Człowiek wrażliwy na
piękno niesie ze sobą dobro. A o takiego ponoć wszyscy
zabiegamy i o uszlachetnienie ludzkich postaw.
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Kto chodzi bez książek do szkoły,
chce na piasku pasać woły.
Przysłowie ludowe

Książka nierozdzielny towarzysz,
przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzenia.

Weź książkę choć w niedzielę,
będziesz miał pożytku wiele.

Ignacy Krasicki

Przysłowie ludowe
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W XVI wieku dominującą formą gospodarki wiejskiej Prus Królewskich był
system folwarczno-pańszczyźniany. Wykazywał on tu szereg cech specyficznych, wyraźnie różniących go od innych prowincji polskich czy krajów
sąsiednich. W królewszczyznach Prus Królewskich folwarki były rzadsze, ale na ogół
większe. W dobrach miejskich i szlacheckich znacznie częstsze, choć mniejsze. Fol
warki w XVI wieku w Polsce oparte były w większości na pańszczyźnie. Jednym z trud
niejszych problemów przy organizowaniu folwarku było zapewnienie siły roboczej
i narzędzi. Właściciele, głównie szlachta, często nie posiadali odpowiednich funduszy
na inwestycje, dlatego też rzadko opierano folwarki na pracy najemnej.
Stosunki społeczno-gospodarcze
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d tego ogólnego modelu odbiegała sytuacja w Pru
sach Królewskich. Pańszczyzna była tu znacznie sła
biej rozwinięta niż w innych częściach Polski, nato
miast folwarki, opierające się na sile najemnej, były znacznie
silniej rozwinięte niż gdzie indziej. To jedna z charaktery
stycznych cech odrębności gospodarczej tej prowincji,
zwłaszcza w dobrach królewskich. Istniały tu folwarki mają
ce własny inwentarz żywy i martwy, co było rzadkością w in
nych częściach Polski. Folwarki korzystały częściowo z pra
cy najemnej ogrodników gburskich, osadzonych na gruntach
gburów i będących ich robotnikami rolnymi, częściowo z pra
cy własnych ogrodników, mieszkających przy folwarkach,
którzy stanowili główną siłę roboczą. Oprócz koni, licznego
bydła sprzężajnego, trzymano też sporo krów i owiec. To
pociągało za sobą potrzebę zatrudnienia chałupników, pa
robków i dziewek służebnych do ich obsługi.
Gręblin, Rudno i Lignowy były wsiami czynszowymi,
tzn. podstawową formą renty feudalnej ludności wiejskiej
był czynsz pieniężny. Nie odrabiała ona pańszczyzny.
W tych wsiach nie było folwarków. Wynika to jednoznacz
nie z lustracji z 1664 roku oraz z późniejszych przekazów
źródłowych.
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi klucza lignowskiego w XVIII wieku pozostawały pod dużym wpływem znisz
czeń wojennych poprzedniego stulecia, zwłaszcza wojen
szwedzko-polskich lat 1626-1629 oraz 1655-1660.
Wiadomo, że pierwsza wojna północna (1626-1629) do
tkliwie zrujnowała Prusy Królewskie, zaś jej zniszczenia nie
zostały w pełni usunięte przed wybuchem następnej wojny
w 1655 roku. To stanowisko badaczy znajduje potwierdze
nie w dokumentach dotyczących kupna-sprzedaży karczmy
w Gręblinie z lat 1648-1650.
Z lustracji z 1664 roku wynika, że struktura gospodarcza
i społeczna wsi, w porównaniu do lokacji, uległa znacznym
przemianom. Gręblin lokowano na 38 łanach, ale już w dru

giej polowie XVI wieku było tu opodatkowanych tylko 30 ła
nów. W 1664 roku wieś miała 30 łanów ziemi należącej do
7 gburów oraz sołtysa, posiadającego nadto 3 wolne łany. Śred
nia wielkość gospodarstwa gburskiego wynosiła więc 4 łany.
Nie znając dokładnej daty pojawienia się w Gręblinie sieci
odwadniającej (problem ten poruszono w poprzednim od
cinku), możemy jedynie przypuszczać, iż jedną z przyczyn
zmniejszenia się wsi o 8 łanów był brak w tym okresie odpo
wiedniego odwodnienia.
Działania „potopu" szwedzkiego, trwające od jesieni
1655 do wiosny 1660 roku, na terenie Prus Królewskich do
prowadziły do ogromnych strat ludnościowych i zniszczeń
gospodarczych miast i wsi. Do bezpośrednich skutków dzia
łań wojennych - nie tak wielkich jak dawniej sądzono - do
szły rekwizycje żywności i inwentarza pociągowego oraz
rabunki, połączone najczęściej z podpalaniem zagród i ca
łych wsi, a niejednokrotnie z mordami popełnianymi na bez
bronnej ludności.
W marcu 1659 roku Jan Adolf, brat Karola X Gustawa,
wracając spod Chojnic rozłożył się z obozem między Garcem, Rudnem a Lignowami, powodując w tej okolicy wiel
kie spustoszenia. Szwedzi splądrowali m.in. klasztor cyster
sów w Pelplinie, podpalili kilka folwarków i wsi, a także
wycięli las dębowy kolo Pelplina. Ogrom zniszczeń mate
rialnych oraz wyludnienie kraju spowodowały, że tempo od
budowy było bardzo wolne.
Lustracja wsi Lignowy, Rudno i Gręblin, przeprowadzo
na 26 marca 1664 roku, obrazuje straty poniesione przez te
wsie w czasie drugiej wojny północnej. W Gręblinie zostało
tylko 4 gburów, co stanowi 57% liczby sprzed wojny. Użyt
kowali oni zaledwie 15 łanów, najpewniej dlatego, że nie
posiadali siły pociągowej (inwentarza żywego i martwego)
pozwalającego na eksploatację wszystkich gruntów sprzed
wojny. Ponadto sołtys, Jerzy Meller posiadał 3 wolne łany.
Razem zagospodarowanych było 18 łanów. W 50% ziemia
nie była uprawiana. Trzy zagrody chłopskie nie były obsa
dzone. Średnia wielkość gospodarstwa gburskiego najpew
niej nie uległa zmianie i z czasem pustki zostały zagospoda-

rowane. Sołtys posiadał najmniej 5 łanów ziemi. Istniejące
pustki, w miarę możliwości, eksploatowali zapewne miej
scowi chłopi.
W Lignowach liczba gburów zmniejszyła się z 14 do 11,
czyli o około 20%. Średnia wielkość gospodarstwa zapewne
też wynosiła 4 łany. Z 69 łanów lokacyjnych, 14 łanów sta
nowiły „pustki" (20% ogólnego areału).
W Rudnie ilość gburów zmniejszyła się z 15 do 10, czyli
o 33%. Areał zmniejszył się z 60 łanów sprzed wojny do
40 łanów. Pustki zajmowały 20 łanów, co stanowiło 33%.
Gręblin wraz z dwiema pozostałymi wsiami klucza
lignowskiego był wsią czynszową już za czasów pano
wania krzyżackiego i po 1466 roku. Potwierdza to lustra
cja z 1664 roku, wymieniając globalną sumę płaconą przez
chłopów. Księga sołecka Gręblina nie zawiera informacji
dotyczących czynszu płaconego przez chłopów.
Wiadomo, że w wyniku działań wojennych wszystkie trzy
wsie należące do klucza poniosły ogromne straty. Lustrato
rzy podkreślali bardzo zły stan grobli we wszystkich tych
wsiach i konieczność ich szybkiej naprawy. Z tych powo
dów wprowadzono tu trzyletnie ulgi podatkowe.
W kluczu lignowskim przed „potopem" opodatkowanych
było 159 łanów. W 1667 roku pustki liczyły 44 łany, co sta
nowiło 28%. Liczba gburów spadła z 36 do 25 czyli o 31%.
Straty inwentarza żywego były najpewniej większe bezpo
średnio po wojnie niż w roku inwentaryzacji. Najdotkliwiej
doświadczoną wsią był Gręblin. Wiele wskazuje na to, że
proces jego odbudowy był najtrudniejszy i przeciągnął się
w czasie aż do końca XVII wieku.
Niezmiernie interesujące są zapisy w gręblińskiej księdze
sołeckiej z lat 1692-1694. W 1692 roku sołtys Jerzy Rajkowski odnotował, że nastąpiło scalenie jego 3 łanów sołeckich,
oddzielonych dotąd łanem gbura Bredaua, z pozostałymi jego
gruntami - 6 „ozimkami". Przypuszczalnie terminem „ozimek"
określano grunty o mniejszej powierzchni niż łan, obsiewane
oziminami. Jest bardzo prawdopodobne, że w przeszłości owe
„kawałki" stanowiły normalne łany, które przez to, że dłuższy
okres nie były uprawiane porosły krzakami lub lasem i pod
koniec XVII wieku już tylko „kawałki" z nich były uprawiane.
Podobną regulację przeprowadzono w roku 1694. Objęła
ona wówczas chłopa „starego" Mellera, posiadającego najmniej
4 łany, Jerzego Mellera (karczmarza) oraz gbura Wodzaka.
W przypadku ostatnich dwóch regulacją objęto po 1 lanie, zaś
Jana Paswerka-2. Istotą przeprowadzonej regulacji była wy
miana łanów w taki sposób, aby każdy z gospodarzy posiadał
grunty scalone w jednym polu. Akcję tę przeprowadzono za
pewne w związku z zakończoną lub przeprowadzoną w nieda
lekiej przeszłości odbudową i zasiedleniem wsi.
Wiele wskazuje na to, że do tego czasu (od kolonizacji)
w ramach trój połówki grunty uprawne były podzielone na
trzy pola. Na skutek zniszczeń wojennych i wyludnienia wsi
regularny podział gruntów został zburzony. Opustoszałe (leżą
ce przez długi okres czasu ugorem) grunty częściowo tylko
zostały do około 1690 roku zasiedlone i zagospodarowane, czę
ściowo zaś wcześniej stopniowo przejmowali je i zagospo
darowywali gburzy (i sołtys), którzy przetrwali „potop". Przez
to wielkość gospodarstw uległa znacznemu zróżnicowa
niu. Część gruntów dawniej uprawnych prawdopodob
nie porosła krzakami, część jednak przejęli mieszkający
w Gręblinie chłopi, którzy w ten sposób powiększyli swe
gospodarstwa. Niestety, nie udało się ustalić struktury go
spodarstw gburskich wsi na przełomie XVII-XVIII wie
ku. Dane po uwłaszczeniu nie mogą być tu pewną pod
stawą, ale są nie bez znaczenia, gdyż chłopi w dobrach
państwowych w Prusach Zachodnich zostali uwłaszcze
ni przed 1804 rokiem. Prawdopodobnie prowadzone
wówczas regulacje scalania gruntów wiązały się z rezy
gnacją z trój polówki. Hipotezę tę potwierdza zapis w wilkierzu z 1631 roku, mówiący o ogrodzonych łąkach po
szczególnych kmieci.
Według danych z 1873 roku w Gręblinie mieszkało
dwóch gburów, dwóch gospodarzy posiadających gospodar-

stwa liczące około 13 łanów i dwóch gospodarzy posiadają
cych około 10-łanowe gospodarstwa. Byli również czterej
mieszkańcy małorolni, w tym nauczyciel, karczmarz i dwaj cha
łupnicy.
To zróżnicowanie było wynikiem procesów zachodzących
od drugiej wojny północnej, a ściślej powiększenia przez
sołtysa oraz niektórych osiadłych gburów swoich gospo
darstw kosztem opustoszałych i nie od razu zasiedlonych.
Z całą pewnością regulacja i scalenie przeprowadzone na po
czątku lat 90. XVII stulecia świadczą, że struktura gospodar
cza (wielkość gospodarstw) została ukształtowana w drugiej
połowie XVII wieku i zasadniczo nie uległa zmianie aż do
początku XVIII stulecia. Potwierdza to liczba gospodarstw
chłopskich. Po wojnie w 1664 roku było w Gręblinie czte
rech gburów i piąty sołtys. Wiadomo również, że w latach
1692-1694 we wsi mieszkało pięciu gburów i sołtys (bez
karczmarza). Z zapisów księgi metrykalnej wnioskujemy, iż
w latach 1710-1720 w Gręblinie mieszkało pięciu gburów
i sołtys (bez karczmarza) i od tego czasu liczba ta nie uległa
zmianie aż do 1873 roku.
Na temat liczby ludności bezrolnej z tego i z późniejszego
okresu posiadamy dość skąpe wiadomości. O jej zamieszki
waniu w Gręblinie w nieznanej ilości, przekonują nas przepisy
przeciwpożarowe, w których jest mowa o chałupie ogrodni
czej. Zapisy w księdze metrykalnej potwierdzają istnienie
w Gręblinie tzw. mieszkańców (w latach 1695, 1698, 1717,
1730, 1733, 1736, 1740). Lata: 1700, 1712, 1720, 1723, 1744,
1747, 1748,1751 potwierdzają zamieszkiwanie krawca w Grę
blinie. Również z zapisów księgi metrykalnej czerpiemy infor
macje o cieśli, szewcu oraz czeladnikach i nauczycielach.
Początek wieku XVIII nie sprzyjał progresywnemu roz
wojowi wsi na skutek działań wojny północnej (1700-1721).
Przez Prusy Królewskie w tym czasie przechodziły wojska
saskie, szwedzkie, a potem rosyjskie, nakładające kontrybu
cję na ludność i pobierające ją z wielką bezwzględnością.
Potwierdza to zapis sołtysa Gręblina o kontrybucjach szwedz
kich z 1704 roku. Powodowały one nie tylko pauperyzację
mieszkańców wsi, ale też prowadziły do ich skłócenia,
np. karczmarza z pozostałymi gburami. O problemach nęka
jących wsie klucza lignowskiego i okolic dowiadujemy się
również z zapisek ks. Marcina Augustyna Szeli, proboszcza
walichnowskiego. Walichnowy leżały w sąsiedztwie bada
nych przez nas wsi. Na przestrzeni 23 lat objętych kroniką,
obszary te nawiedzane były wielokrotnie przez wojska sa
skie, szwedzkie, rosyjskie i polskie. Wszystkie wyłudzały
kontrybucje, rekwirowały żywność, zajmowały kwatery.
Autor kroniki wspomina również o zarazie, jaka nawiedziła
wieś Walichnowy w październiku 1709 roku, nazywając ją
„najstraszniejszą zarazą morową", w wyniku której wiele
osób zmarło. Możemy przypuszczać, że podobne nieszczę
ścia dotknęły mieszkańców klucza lignowskiego, w tym
Gręblina. Świadczy o tym zapis w księdze metrykalnej
z lat 1710-1711, mówiący o gwałtownym spadku chrztów.
Wiele wskazuje na to, że w XVIII wieku utrzymywał się
proces różnicowania majątkowego i społecznego gręblinian.
Z całą pewnością najzamożniejszy był sołtys. Wiadomo, że
w 1664 roku posiadał on 3 wolne łany oraz 2 opodatkowane.
W 1694 roku areał ten zwiększył się najmniej o 6 „Ozim
ków". Przypuszczamy, że sołtys przejął i przyłączył do swe
go gospodarstwa część pustek. Faktem jest, że w roku 1873
sołectwo liczyło około 18 włók.

O karczmie w Gręblinie

O

istnieniu karczmy w Gręblinie wspomina dokument
z 1660 roku znaleziony przez E. Wernicke. Potwier
dza on sprzedaż nabytej już w 1651 roku gospody
w Gręblinie. Karczmarzem był w tym okresie Simon Pasewerk,
a nabył ją od Hansa Sukowa. Również w księdze sołeckiej
pod datą 1694 roku wymieniono karczmarza gręblińskiego,
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Jerzego Mellera. Częste zmiany właścicieli karczmy potwier
dzają dynamiczne przemiany majątkowe wsi. W księdze so
łeckiej pod datą 1704, 1763, 1764 i 1791 roku jest również
mowa o karczmarzu.
Domniemamy, że w Gręblinie przez cały czas była karcz
ma. Również księga gruntowa z 1873 roku potwierdza jej ist
nienie.
Wydaje się, że w drugiej połowie XVII wieku karczmarz
był jednocześnie gburem, tzn. posiadał gospodarstwo o podob
nym areale jak chłopi. Potwierdza to jeden z dokumentów zna
lezionych przez E. Wernicke z 1660 roku, mówiący o tym, że
karczmarz posiadał 4 łany położone w granicy gręblińskich pól
i 2 łany wydzierżawione, położone na gniewskim terenie.
W późniejszym okresie jego areał zmalał do lana.

W zagrodzie i wspólnocie wiejskiej
Gburzy pomorscy, jako zamożni chłopi, korzystali
z pracy najemnej czeladzi. Należeli do niej ludzie,
którzy zamieszkiwali w ich zagrodach (chałupach,
budach). Wilkierz rudzieński w pkt. 3 mówi, że parobek lub
służąca pod groźbą kary winni przepracować przez okres, na
który zawarli umowę ze swym pracodawcą. Dopiero po wy
wiązaniu się z wcześniej zawartej umowy mogli zmieniać
miejsca swego pobytu lub pracy. Gburzy zatrudniali więc siły
najemne na kontrakcie. Mogły się one wywodzić z miejsco
wej ludności bezrolnej lub małorolnej albo zamiejscowej.
W Gręblinie i w okolicznych wsiach mieszkali ogrodni
cy, czyli stali mieszkańcy, posiadający bardzo małe nadziały
ziemi, zbliżone wielkością do ogrodu. Informacje źródłowe
o nich są bardzo skąpe. W gręblińskiej księdze sołeckiej
z 1792 roku odnotowano chałupę ogrodniczą. Księga grun
towa Gręblina z 1873 roku wymienia dwóch ogrodników,
którzy posiadali bardzo małe kawałki ziemi (2-3 morgowe).
Do chałupników zaliczyć należy w tym czasie nauczyciela.
Gręblin był owalnicą. Dwa szeregi domów wygięte łu
kowato tworzyły formę wrzeciona lub soczewki. Wieś po
siadała dokładnie oznaczone granice, co potwierdzają zapi
sy sołtysa z lat: 1719, 1760, 1799. Podobnie było w całym
starostwie gniewskim, co potwierdza jego wilkierz (pkt 43),
w którym napomina się o obowiązku sołtysa obchodzenia
wraz ze wszystkimi mieszkańcami wsi jej granic raz do roku
w wigilię Św. Jana Chrzciciela.
Każda zagroda była obwiedziona płotem. Materiał z jakie
go był on wykonany zależał od zamożności właściciela. Miał
on chronić przed wybiegiem zwierząt i drobiu poza podwórko,
a zwłaszcza na podwórze lub pole sąsiada. Wilkierz starostwa
gniewskiego w pkt. 47 napomina o obowiązku dbania o dobry
stan płotu każdego gospodarstwa. Wilkierz rudzieński w pkt. 2
mówi o obowiązku posiadania płotu, który chronił też gospo
darstwa przed dziką zwierzyną. Prawdopodobnie i w Grębli
nie każde gospodarstwo chłopskie otoczone było płotem.
Zabudowania gburskie w Gręblinie były zróżnicowane.
Zależało to przede wszystkim od wielkości areału. Ze skąpych
na ten temat zapisków księgi soleckiej wnioskujemy, że zagro
da gburska składała się z budynku mieszkalnego, zbudowane
go w dużej części z drewna, najczęściej krytego gontem lub
trzciną z gliną stajni dla koni, obory dla krów i świń oraz sto
doły, gdzie przechowywano zboże i siano. Wilkierze zobowią
zywały gburów i innych mieszkańców do stałej troski o stan
budynków. W 1792 roku określono nawet ogólne normy, jakie
powinny spełniać nowe budynki pod względem wielkości,
materiałów budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych.
Stwierdza się, że domy mieszkalne miały mieć wymiar
9,8 m x 6,9 m, stajnia dla koni kryta słomą- 9,2 m x 6,9 m,
obora, również kryta s ł o m ą - 11,5 m x 9,8 m. Drewniana
chałupa ogrodnicza, kryta słomą miała być tylko nieco mniej
sza od domu chłopa i posiadać wymiar 8,6 m x 6,9 m.
Gospodarstwa miały być oddzielone od siebie drzewa
mi, których celem było wyciszanie wiatrów i hamowanie
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szybko rozprzestrzeniającego się ognia. O obowiązku sadze
nia drzew wspomina wilkierz starostwa gniewskiego
w pkt. 36. Prawdopodobnie każde gospodarstwo posiadało
sad, w którym rosły głównie jabłonie, wiśnie i śliwy. Wspo
mina o tym księga sołecka. Przy każdym gospodarstwie praw
dopodobnie znajdował się ogród warzywny, w którym upra
wiano kapustę, rzepę, pasternak, marchew, jarmuż, brukiew
i inne. Zagród miały też bronić psy, o których mowa w wilkierzu starostwa gniewskiego w pkt. 12.
Na każdym podwórku, zgodnie z zaleceniem wilkierza,
powinny znajdować się bosaki, wiadra, drabiny do zwalcza
nia ognia oraz latarnie do przenoszenia ognia.
Żadne dostępne nam źródła nie wspominają o istnieniu
na terenie gospodarstw gburskich studni. Jedynie w księdze
sołeckiej jest mowa o żurawiu, który znajdował się na tere
nie zabudowań karczmarza. Wydaje się, że w XVIII wieku
nie były one jeszcze rozpowszechnione, a wodę czerpali
mieszkańcy z naturalnych zbiorników, głównie stawów, o ko
paniu i czyszczeniu których mowa w księdze soleckiej.
Narzędzia pracy w gospodarstwie chłopskim na Pomo
rzu, podobnie jak i na pozostałych obszarach Polski w oma
wianym przez nas okresie, były podobne i podlegały bardzo
powolnym zmianom. Póki nie rozpowszechniły się narzę
dzia do uprawy roli wykonywane fabrycznie, wyrabiali je
najczęściej wiejscy rzemieślnicy, a nierzadko sami chłopi.
Część z nich nabywano w miastach.
Z dostępnych nam źródeł wiemy, że w Rudnie używano
pługa, brony, kosy, sierpu i siekiery. Wspominają o tym zapi
sy w wilkierzu rudzieńskim i starostwa gniewskiego. Może
my wnioskować, że w Gręblinie również używano takich i in
nych narzędzi rolniczych i gospodarskich. Prawdopodobnie
nie były to wszystkie narzędzia jakich używano, lecz tylko
one zostały wymienione w dostępnych nam źródłach.
Księga solecka w zapisie z 1728 roku, przy okazji opłat
dla księdza w Rudnie, wspomina o zbożu przekazywanym
mu przez gburów. Na tej podstawie możemy wnioskować,
że w Gręblinie uprawiano żyto, jęczmień i owies, które były
podstawowymi uprawami roślinnymi. Wilkierz rudzieński
wspomina o pszenicy, grochu, lnie i konopiach.
Podobnie skąpe są zapisy źródłowe o hodowli. Wilkie
rze i księga sołecka potwierdzają chów koni, wołów i krów.
Niestety nie dysponujemy źródłami pozwalającymi na
określenie wysiewu, zbiorów oraz stanu pogłowia zwierząt.
Wiadomo tylko, że bydło w starostwie gniewskim wypasał
pastuch na wspólnych pastwiskach wiejskich.
Obowiązkiem mieszkańców wsi było coroczne płacenie
czynszu, który egzekwował sołtys. Niestety, żadne z dostęp
nych nam źródeł nie zawiera informacji o wysokości czyn
szu płaconego przez mieszkańców Gręblina w XVIII wieku.
Znamy jedynie wysokość rocznego podatku, jaki płacili
w 1873 roku mieszkańcy Gręblina.
Gburzy w Gręblinie zobowiązani też byli do świadczeń
i służb określonych wilkierzem, które wykonywali na rzecz
wsi (wspólnoty). Należały do nich m.in. wspólne kopanie
granic wiejskich i ich obchodzenie odnotowane w księdze
sołeckiej. Wilkierz rudzieński wspomina o wspólnym budo
waniu mostów, oczyszczaniu i naprawianiu stawów i rowów.
Wszyscy mieszkańcy byli zobowiązani do stałej troski o za
bezpieczenie przeciwpożarowe wsi. Obowiązków tych było
prawdopodobnie więcej, lecz nie o wszystkich wspominają
dostępne nam źródła. Odgrywały one bardzo ważną rolę w po
głębianiu więzi i solidarności wiejskiej.

Sprawy wyznaniowe i narodowościowe
Wiele wskazuje na to, że w polowie XVII wieku,
mieszkańcy Gręblina i klucza lignowskiego byli
w przewadze lub w całości wyznawcami luteranizmu. Wiadomo bowiem, że luteranie przed 1583 rokiem
przejęli parafialny kościół katolicki w Wielkim Garcu.

W 1596 roku odzyskał go jednak biskup włocławski Hiero
nim Rozrażewski, chociaż prawie wszyscy gburzy z Gręblina
oraz prawdopodobnie i całej parafii byli luteranami. Dlatego
nie wywiązywali się m.in. z powinności wobec katolic
kiego kościoła w Wielkim Garcu, za co zostali obłożeni
klątwą. Dopiero w roku 1676, za pośrednictwem hrabie
go Władysława Denhoffa, doszło do porozumienia i lutera
nie z Gręblina oraz Rudna zobowiązali się przekazywać rocz
nie kościołowi w Wielkim Garcu korzec jęczmienia i płacić
„spowiednie" po 1 groszu od osoby. Za to proboszcz garcki,
Jan Saxo, miał się postarać o zwolnienie z klątwy.
Pozbawieni kościoła ewangelicy w 1639 roku zaadapto
wali stary spichlerz w Rudnie na kościół ewangelicki. W roku
1730 na miejscu grożącego zawaleniem domu modlitwy
wybudowano nowy kościół ewangelicki, do którego w 1796
roku dobudowano wysoką wieżę barokową. Przedsięwzię
ciu temu patronowały Rudno, Lignowy, Gręblin i Wielki
Garc.
Oszczędne zapisy sołeckiej księgi gręblińskiej, a przede
wszystkim protokoły wizytacji biskupich świadczą że miesz
kańcy Gręblina i całego klucza lignowskiego byli mieszani
wyznaniowo. Analizując księgę sołecką możemy stwierdzić,
że wśród gburów o niemieckich nazwiskach, najpewniej daw
nych mieszkańców Gręblina (Paswerk, Meller, Bredau), wy
stępowały nazwiska czysto polskie - Rajkowski, Wodzak,
chociaż ich nosiciele byli również pochodzenia niemieckie
go. Jednak wielopokoleniowa przynależność do państwa
polskiego sprawiła, że wśród mieszkańców Gręblina i oko
lic zachodziły poważne przemiany językowe i świadomościo
we, prowadzące do ich polonizacji. Jedną z form tego proce
su była zmiana (polonizacja) imion i nazwisk. Doskonale
naświetlają to zapisy w księdze sołeckiej Gręblina oraz księ
gach metrykalnych kościoła w Rudnie, odnoszące się
w mniejszym lub w większym stopniu do wszystkich ewan
gelickich parafian.
Proces polonizacji mieszkańców Gręblina o niemieckim
rodowodzie ilustrować może przykład soleckiej rodziny Rajkowskich. Porównując zapisy w księdze metrykalnej z zapi
sami księgi sołeckiej możemy stwierdzić, że już od roku 1692
nazwisko sołtysa Rajkowskiego w księdze sołeckiej pisane
było wyłącznie po polsku łącznie z imieniem - Jerzy Raykowsky. Natomiast w księdze metrykalnej w tymże roku 1692
jest zapisywane po niemiecku jako George Reke. Po raz
pierwszy zapis nazwiska po polsku pojawia się w latach 1699
i 1700, ale już w latach następnych aż do 1705 roku powraca
jego niemieckie brzmienie. Dopiero od roku 1706 nazwisko
sołtysa zapisywane jest już konsekwentnie po polsku, aż do
końca księgi tj. do roku 1751, ale zawsze z niemieckim imie
niem George lub Georg.

Z dalszych zapisów wymienionych źródeł wynika, że
proces polonizacji dawnych mieszkańców Gręblina i okolic
pod koniec XVII wieku był już daleko zaawansowany; naj
bardziej wśród górnych warstw ludności wiejskiej - sołty
sów, ale stopniowo obejmował też gburów i ludzi luźnych
(ogrodników, rzemieślników itd.). W wyniku tego procesu
pisownia nazwisk gręblińskich chłopów w formie „Wottsack"
i „Liebricht" uległa przekształceniu w formę „Wodzak" i „Lybrycht", zaś krawca „Kuscha" w „Cusza" i „Kusza".
Wiele wskazuje na to, że sołtys Jerzy Rajkowski - syn
sołtysa z Lignów, który zawarł związek małżeński w 1692
roku z Anną Cimówną pochodzącą z Walichnów, osiedlił
się w Gręblinie właśnie tego roku, prawdopodobnie kupując
sołectwo. Przypuszczamy, że wówczas (w 1692 roku lub nie
co wcześniej) osiedlił się tu również gbur Protelski, który
pojawia się na krótko i przypuszczalnie syn Rajkowskiego
w 1750 roku kupił jego gospodarstwo. W rezultacie w 1694
roku w Gręblinie mieszkali chłopi: Krzysztof Bredau, „sta
ry" Meller, Protelski, Jerzy Meller (karczmarz), Jan Paswerk,
Michał Wodzak oraz sołtys Jerzy Rajkowski.
Dwuwyznaniowi gręblinianie byli zapewne dwujęzycz
ni. Obok dawnych mieszkańców, po 1660 roku osiedlili się
tu również ewangeliccy Polacy mówiący po polsku. Soł
tys Rajkowski nawet pisał po polsku. Gręblin w drugiej
polowie XVII wieku w poważnym zakresie zmienił swój
charakter, ze wsi niemieckojęzycznej stawał się wsią pol
skojęzyczną. Charakterystyczną w tej materii jest zmiana na
stanowisku sołtysa Gręblina. Dawny sołtys z czasów koloni
zacji wywodził się z rodziny niemieckiej, utracił urząd w bli
żej nieznanych okolicznościach na rzecz nowego sołtysa o ta
kim samym rodowodzie i wyznaniu, ale uważającego się za
Polaka, skoro sam pisał się po polsku i księgi sołeckie pro
wadził w tym języku.
W Gręblinie przeważali luteranie. Tu - i w Garcu - od
połowy XVIII wieku (a być może wcześniej) istniała szkoła
ewangelicka, której nauczycielami byli kolejno: Jan Menna
z Lignów w latach 1749-1772, po nim od 1781 roku jego
syn, zaś potem Jerzy Baumann do 1818.
Ewangelicy gręblińscy byli zobowiązani do świadczenia
określonych danin na rzecz rudzieńskiego pastora. Sołtys
Rajkowski w roku 1728 odnotował budowę płotu wokół
plebanii i zabudowań kościelnych. Nieporównanie więk
sze znaczenie miały coroczne daniny od gburów, wynoszą
ce 1,5 korca żyta, 1,5 korca jęczmienia i 1 korzec owsa. Prócz
tego dawano co kwartał po 24 grosze od domu.
21 października 1732 roku zmarł pastor w Rudnie, Jan
Bóhm. Na jego miejsce przybył ze Skarszew Melchior Gottfried Scubovius. Rozpoczął on pracę duszpasterską 18 stycz
nia 1733 roku.

Mieszkańcy Gręblina zobowiązani byli również do prac
na rzecz parafii katolickiej w Wielkim Garcu (nie wiadomo
czy tylko katolicy, czy też wszyscy mieszkańcy). W księdze
sołeckiej 19 kwietnia 1712 roku odnotowano udział gręblinian w budowaniu i naprawie płotu wokół ogrodu przy ple
banii. Każda ze wsi należąca do tej parafii miała przydzielo
ny odcinek do grodzenia.
Stosunki pomiędzy pastorem a księdzem katolickim nie
układały się pomyślnie. Potwierdzeniem tego jest zapis
w księdze sołeckiej opisujący trudności związane z pochów
kiem zmarłego pastora (wspomnianego wcześniej) Jana
Bohma. Został on pochowany dopiero 10 dni po śmierci
tj. 31 października 1732 roku, gdyż ówczesny pleban kato
licki z Wielkiego Garca nie pozwolił na pochówek zmarłe
go, dopóki żona nie uregulowała należności stuły, czyli opłat
z kolędy i spowiedniego na kwotę 40 florenów. Wieś w związ
ku z tym dała 30 florenów, a resztę tj. 10 florenów dołożyła
żona zmarłego. Przypuszczalnie stosunki między katolikami
i ewangelikami - podobnie jak między klerem - nie układały
się zawsze poprawnie.

Zakończenie
Badane materiały dowodzą, że Gręblin i klucz
lignowski po wojnach pierwszej połowy XVII
wieku przeszły głębokie przemiany społecznogospodarcze. Były one następstwem, kształtujących się po
wyżej 35% strat demograficznych, jeszcze większych znisz
czeń materialnych. Tak ogromna ich skala sprawiła, że tempo
odbudowy wsi było wolne i zasadniczo zakończyło się pod
koniec XVII wieku. Nie zdołano jednak w pełni odbudować
struktury społecznej i gospodarczej, gdyż nie odbudowano
wszystkich gospodarstw chłopskich. Część pustoszałej zie
mi przejęli gburzy (i sołtys), którzy wojnę przetrwali, przez
to pogłębił się proces zróżnicowania majątkowego i społecz
nego wsi. W wyniku tych przemian gospodarstwa sołtysa
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i niektórych chłopów urosły do małych folwarków, zatrud
niających siłę najemną (ogrodników, rzemieślników). Rów
nolegle z przemianami w strukturze własności wsi zachodzi
ły zmiany w sposobie gospodarowania i eksploatacji ziemi.
Zbudowany pod koniec XVI wieku system odwadniania zo
stał zrekonstruowany i rozbudowany w początkach XVIII
wieku. Poprzedziło go scalanie i komasacja gruntów w ob
rębie wsi, co prowadziło do zarzucenia średniowiecznej trójpolówki kosztem systemu grodzeń oraz płodozmianu.
Najstabiliiiejszym elementem założonych na prawie cheł
mińskim wsi klucza lignowskiego okazał się ich ustrój. Za
prowadzony samorząd wiejski z sołtysem na czele przetrwał
aż do początków XIX wieku. Urząd sołtysa przestał być for
malnie dziedziczny (w praktyce dziedziczność została utrzy
mana). Drugim ważnym jego elementem była instytucja dychrawów, wykształtowana równocześnie z budową systemu
odwadniającego.
Na dużą aktywność samorządu Gręblina - i zapewne
sąsiednich wsi - wpływał fakt, że miał on wielowiekową tra
dycję, zaś jego mieszkańcy aż do początków XIX wieku w du
żej części wywodzili się z niemieckojęzycznych kolonistów,
którzy w drugiej ćwierci XVI wieku przeszli na luteranizm,
któremu w przewadze (lub w całości) pozostali wierni do
końca badanego okresu. Przynależność do Kościoła ewan
gelickiego nie powstrzymała (chociaż zapewne zahamowa
ła) procesu ich polonizacji, najdynamiczniej przebiegające
go wśród najzamożniejszych (sołtysów) i najbiedniejszych
potomków dawnych niemieckojęzycznych kolonistów. Grębliński sołtys pod koniec XVII wieku sam zmienił swe nazwisko
z Reke na Raykowskiego, zaś imię z George'a na Jerzego. Mó
wił po polsku, pisał po polsku i najpewniej jako starszy gminy
kościelnej w Rudnie - modlił się po polsku. Pod jego wpły
wem - oraz zapewne woli pozostałych lub większości miesz
kańców Gręblina - miejscowi nauczyciele, chociaż wszyscy
noszący niemieckie nazwiska - gręblińskie dzieci uczyli po
polsku, gdyż proces polonizacji imion i nazwisk w drugiej po
łowie XVIII wieku uległ wyraźnemu przyspieszeniu.
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Wielganoc
bezrobotnych
Uśmniyrcón bez farmazinów,

T

ymi słowami, zawartymi w tytule,
określił dziecięcą twórczość jeden
z najznamienitszych artystów, ma
larz hiszpański, Pablo Picasso.
W pełni oddają one atmosferę, różnorodność
form, barw i pomysłów 305 prac przysłanych
przez młodych twórców na wystawę w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Gniewie.
Spośród wielu prac szczególną uwagę zwraca
ją formy i tematy wielkanocne: projekty kartek
świątecznych, kompozycje kwiatowe w wazo
nie, pisanki i kraszanki, palmy wielkanocne,
serwetki z haftem świątecznym.

co Go ukrzyżoweli.
Nasz Jezu Christe je zmartwychpowstóny
tyj niydzieli.
Wej, Pogrómco bramów ciamności
i Stróżu światłości
Bezrobotny lud kociywski

Dziecko maluje tak,
jak ptak śpiewa
GRAŻYNA

KLUCZYŃSKA

błaga Twój i litości.
Boże! bez wielganocna ofsiara
dałeś zbawiynie.
Spowoduj naszich krzywdów
sprawiydliwe naprawiynie.
Toć wejta, niech nas uż nikt,
nigdzie i nigdy nie buja,
Wróć nóm robota, bym mogli
zaśpsiywać Alleluja!

W przeglądzie udział wzięło 343 uczestników
z 28 placówek kulturalnych i oświatowych. Cie
szy liczny udział szkół (Gniew, Ostrowite, Opa
lenie, Piaseczno, Polskie Gronowo, Turze).
Uczestniczyło także 10 autorów indywidualnych.
Podsumowanie tego przeglądu odbyło się
17 kwietnia, a jego plon został udostępniony
zwiedzającym. Wystawa cieszyła się dużym
powodzeniem, wprowadzała w klimat świąt
Wielkanocy.

P

od koniec 1922 roku ojciec mój
został organistą w Sarnowie,
gdzie się urodziłem. Mieszka
liśmy tam do 14 maja 1934 roku, po
tem przenieśliśmy się do Pieniążkowa.
Często w domu słyszałem z ust
rodziców wiele dobrego o generale,
że był to człowiek głęboko wierzący,
przystępny dla wszystkich, że co nie
dzielę bryczką przyjeżdżał z Gorzuchowa do kościoła parafialnego
w Sarnowie. Matka podkreślała jego
wielki patriotyzm i bezgraniczne umi
łowanie pomorskiego ludu, bo prze

cież dzielił się doświadczeniami
z członkami kółek rolniczych, których
bardzo szanował. W tej chłopskiej or
ganizacji pracował od lat. Moi starsi,
jeszcze żyjący bracia-Joachim (77 lat)
i Henryk (80 lat), którzy pamiętają go
z Sarnowa z lat 1925-1934, potwier
dzają relacje matki.
Pamiętam też wspomnienia ojca
...stało to się na początku jego pracy
jako organisty w Sarnowie, kiedy to
z proboszczem stanęli w progu domo
stwa Hallerów w Gorzuchowie pod
czas kolędy.

Ojciec poprosił generała:
- Proszę o wskazanie dla mnie
pomieszczenia, abym mógł swobod
nie poczekać na proboszcza.
Generał odparł nieco wzburzony:
- Panie Ejankowski! Jest pan
moim gościem i będzie pan siedział
obok mnie.
I tak było zawsze każdego roku.
Ojciec często nam powtarzał:
- Gdzie ja, taki prosty człowiek,
przy generale, tak na Pomorzu zna
nym...
Mówił również, iż generał zawsze
znajdował czas na krótką rozmowę.
' Matka, która potrafiła zawsze doce
nić wartość człowieka, o generale
Hallerze wyrażała się z pełnym po
dziwem i wielkim szacunkiem.
Wśród parafian miał wielkie powa
żanie, głównie za głębokie oddanie
Matce Boskiej Częstochowskiej.
Generał był w Częstochowie 9 paź
dziernika 1932 roku. Po złożeniu wota
w postaci złotego zegarka wpisał się
do kroniki klasztornej:
Wpisuję się do Księgi Pamiątko
wej prześwietnego Zakonu OO Pau
linów, Stróżów Jasnej Góry, w dniu
pielgrzymki żołnierzy Związku Haller
czyków, przybyłej w celu złożenia hoł
du Matce Przenajświętszej Królowej
Polski, u której tronu od siebie i od
żołnierzy moich złożyłem wotum,
skromne żołnierskie wotum dziękczyn
ne za tyle łask i błogosławieństwo
otrzymane w czasach walk naszych
niepodległościowych i w pracy oby
watelskiej na niwie ojczystej w wol
nej Polsce.
Po raz drugi był na Jasnej Górze
10 lipca 1939 roku.
Pamiętam majowy dzień 1939
roku, kiedy to jako 10-letni chłopiec
udałem się z ojcem na zakupy do

Grudziądza. Idąc chodnikiem w stro
nę Domu Towarowego Korzeniew
skich ujrzałem z przeciwka zdążają
cego starszego pana podpierającego
się laską. Mijając nas, przystanął.
Wówczas usłyszałem:
- Panie Ignacy! Jakże się cieszę,
że mogę po latach pana spotkać!
Uścisnął serdecznie ojca, przywi
tał się ze mną, chwilę sobie porozma
wiali, a na pożegnanie podał mi rękę.
Po chwili ojciec rzekł:
- Synu, pamiętaj, że witałeś się
z generałem Hallerem.
Często przywołuję tę scenę w pa
mięci, zresztą ojciec też mi to spotka
nie stale przypominał.
Brat Henio nieraz snuł swoje
wspomnienia. Pamięta dzień Zjazdu
Hallerczyków w Sarnowie, która to
uroczystość była poprzedzona mszą
świętą. Wówczas generał Haller ufun
dował dla miejscowego kościoła
wieczną lampkę z trzema polskimi
orłami, a przy drodze z Sarnowa do
Gorzuchowa postawił piękną kaplicz
kę Matki Boskiej. Brat mówił też, że
generał nigdy się nie wywyższał,
z każdym, nawet z tym „maluczkim1'
porozmawiał. Takim pozostał w pa
mięci mego brata.
Drugi brat, Joachim, który od
1944 roku mieszka w Anglii, osobi
ście odwiedził generała tuż przed
śmiercią w jego podlondyńskiej po
siadłości, którą Hallerowi ufundowa
li amerykańscy weterani Armii Pol
skiej. Przyjął go serdecznie, nawet
przypomniał sobie organistę Ejankowskiego z Sarnowa, wypytywał
o rodziców i rodzeństwo.
W rodzinnym albumie matki, któ
ry jest w moim posiadaniu, zachowa
ła się pożółkła fotografia z kolędy
u generała Hallera w Gorzuchowie.
Na zdjęciu po lewej stronie ks. pro
boszcza siedzi żona generała, a z pra
wej mój ojciec. Matka często z dumą
nam to zdjęcie pokazywała.
W naszej pamięci generał Józef
Haller zachował się jako wielki miło
śnik harcerstwa. Stowarzyszenia „So
kół" i członków kółka rolniczego.
Była to wielka osobowość. Każdemu
był gotów zawsze podać życzliwą rękę.
Kiedy 29 stycznia 1920 roku witał się
z grudziądzkim robotnikiem, Pawla
kiem, te słowa do niego skierował:
- Wasza robotników praca jest nam
potrzebna. Pracujmy więc społem.
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Tczewskie, .
JANUSZ LANDOWSKI

parki

Tczewskie parki
zajmują powierzchnię
28,6 ha, co stanowi
8,46% całkowitej
powierzchni zielonej
oraz 1,3% ogólnej
powierzchni miasta.
pośród czterech w Tczewie ist
niejących największy areał
zajmuje Park Miejski (16,5 ha),
zlokalizowany w obrębie ulic: Parko
wej, Sienkiewicza, Bałdowskiej i Koł
łątaja.
Początki istnienia założenia parko
wego datuje się na koniec ubiegłego
wieku, dokładnie na rok 1898, kiedy po
prawie dziesięcioletnich staraniach
ówczesnego Towarzystwa Upiększania
w zagłębieniu za miastem pługi paro
we zaczęły przygotowywać teren przy
szosie Bałdowskiej. Wynika stąd, że
PARK MIEJSKI
ma już 100 lat. Działacze owego towa
rzystwa zainicjowali swój pomysł na
wzór parków istniejących już w innych
dużych miastach. W pierwszym etapie
wykupiono na ten cel 5 ha gruntu, a po
dwóch latach wydzierżawiono następ
ne 1,5 ha. Wówczas w 1901 roku po
dwuletnich pracach zazieleniania gosz
czący w Tczewie - przy okazji wizyta
cji manewrów wojskowych - cesarz
Wilhelm II dokonał uroczystego otwar
cia 6,5 hektarowego parku.
W 1910 roku, w wyniku realizacji
fundacji dra Schefflera, jednego ze
współzałożycieli Towarzystwa Upięk
szania, wydzierżawiono następne 10 ha
wzdłuż ulicy Sienkiewicza, tworząc
nowe założenie tzw. parku górnego.
W ten sposób Park Miejski w Tczewie
osiągnął obecną powierzchnię 16,5 ha.
Najpierw teren ten pełnił funkcję
typowo spacerową. Po wielu zmianach
i modernizacjach, a od około 20 lat,
w wyniku zaniedbań i braku pielęgna
cji, park nabrał charakteru „krajobrazu
dzikiego". Dziś pełni rozmaite funkcje.
Jedni, zauroczeni naturalnością szaty

roślinnej lubią tam spacerować i roz
myślać, inni korzystają z alejek i nie
licznych urządzeń, by uprawiać formy
rekreacji fizycznej.
W parku istnieje też stacja ujęcia
wody z sześcioma studniami głębino
wymi, stanowiącymi podstawowe źró
dło zaopatrzenia mieszkańców w wodę
pitną. Niestety, park stał się także natu
ralną zasłoną dla grup chuliganów nisz
czących ławki i drzewa, czasem wcho
dzących w kolizję z prawem. Powstały
od strony ulicy Kołłątaja w latach 70.
amfiteatr służył mieszkańcom jako
miejsce imprez kulturalnych i widowi
skowych. Dziś poważnie zdewastowa
ny funkcji tej raczej już nie pełni. Na
tomiast wybudowany od strony ulicy
Sienkiewicza kort tenisowy do dziś cie
szy się dużą popularnością.
W 1998 roku powstał projekt wraz
z inwentaryzacją szaty roślinnej. Ogółem
zinwentaryzowano około 3.700 egzem
plarzy drzew oraz wyszczególniono
55 skupisk roślinnych. Najliczniej wystę
pują drzewa liściaste (96,7%). W tej
grupie dominują: jesion wyniosły, klon
pospolity i lipa drobnolistna. Do ciekaw
szych gatunków należą lipy: amerykań
ska, długoogonkowa i krymska, a także
topola biała, jabłoń rajska, purpurowa
forma buka pospolitego, leszczyna turec
ka, kasztanowiec czerwony i klon sre
brzysty.
Drzewa iglaste stanowią tylko
3,3% ogólnej populacji, a są to: sosna
czarna, jodła pospolita, świerk kłujący
i daglezja zielona. Pojedynczo wystę
puje także choina kanadyjska, cyprysik
groszkowy i jodła kalifornijska.
W parku występują liczne krzewy:
bez czarny, śnieguliczka biała, jaśmino
wiec wonny, tawuła, ligustr pospolity
i śliwa ałycza. Krzewy te rosną zarów
no w skupiskach jak i w żywopłotach.
Kondycję drzew ocenić należy jako
średnio dobrą i dobrą. Wymagają jed
nak kompleksowych zabiegów pielę
gnacyjnych, w tym głównie cięć sani
tarnych i korygujących.
Pierwszy etap projektu został już zre
alizowany. Przeprowadzono wycinkę
i cięcia drzew oraz prace porządkowe.
Ciąg dalszy
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Docelowo przewiduje się budowę miniplaców zabaw, boisk do gier sporto
wych, urządzeń rekreacyjnych oraz
ścieżek rowerowych i tras dla zwolen
ników deskorolek. Będzie też moder
nizowany staw, stanowiący centralny
punkt starego parku dolnego.
Na powierzchni 3,05 ha z inicjaty
wy Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej w latach 70. powstał
PARK IM. KOPERNIKA
zwany początkowo skwerem wytyczo
nym na terenach częściowo zlikwido
wanych cmentarzy: żydowskiego
i ewangelickiego. Na najstarszej części,
przylegającej do czynnego jeszcze
cmentarza ewangelickiego, rośnie sta
rodrzew z przeważającym udziałem lipy
drobnolistnej i kasztanowca białego.
Dobudowana nowa część jest uboższa
w drzewa, obfituje w trawniki, rabaty
i ścieżki spacerowe. Posadzono tutaj
niewielkie kompozycje drzew kwitną
cych (wiśnia piłkowana, antypka, jarząb
pospolity) i krzewów. Na terenie tego
parku w sumie występuje około 430
drzew, 165 mb żywopłotów liściastych
oraz 10 m2 skupin krzewiastych.
Na zielonej nawierzchni trawników
(ok. 2,6 ha) dobrze prezentują się rabaty
różane (161 m2), bylinowe (245 m2)
i kwitnących roślin sezonowych (91 m2).
W ruchliwym centrum miasta park
stanowi naturalne „płuca" i zielony ze
spół ciągów pieszych.
Historyczną pozostałością założenia
zieleni z przełomu XIX i XX wieku jest
PARK „STRZELNICA"
zajmujący powierzchnię 4,8 ha. Zloka
lizowany na końcu ulicy Targowej, leży
między nowo założonymi ulicami:
Świętopełka i Przemysława II. Daw
niej był to park strzelniczy należący
do Bractwa Strzeleckiego. To tu
członkowie tego towarzystwa, po
przeniesieniu swojej siedziby ze Sta
rówki, spędzali wolny czas na grach
i zabawach. Dziś zniszczony nie
przypomnina już swojej świetności
opisywanej w początkach XX stule
cia. Do końca lat 80. przez trzy dzie
sięciolecia w ogródku strzelniczym
mieściła się jednostka wojskowa,
a w starej części internat Specjalne
go Ośrodka Szkolno-Wychowawcze
go. Lokalizacja tych instytucji nie przy
służyła się dobrze tamtejszej zieleni.
Obecnie park jest podzielony na trzy
części. W pierwszej (ok. 1,5 ha) znaj
duje się wspomniany ośrodek, w dru
giej (ok. 2,7 ha) - osiedle mieszkanio
we Strzelnica, natomiast trzecia część
stanowi dziki, zadrzewiony teren
(ok. 0,6 ha), będący własnością Gminy
Miejskiej.
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O tczewskim zakonie dominikanów
Tczew, jedno z najstarszych miast
na Pomorzu Gdańskim
posiada bogatą historię i ciekawe zabytki.
W bliskim sąsiedztwie trzynastowiecznej fary
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się
podominikańska świątynia pw. Św. Stanisława Kostki.

Z

akon dominikanów założony we Francji w 1216 roku już po kilku latach
sprowadzony został do Polski. Dominikanie w 1223 roku znaleźli się
w Krakowie, a w roku następnym w Gdańsku. Do Tczewa zakon domi
nikanów trafił dzięki Mestwinowi II - ostatniemu władcy Pomorza Gdańskiego.
Wystawił on dominikanom akt fundacyjny pod budowę klasztoru, w którym czy
tamy m.in. Darujemy klasztorowi i jego braciom przestrzeń i plac zabudowy w gra
nicach od wschodu na wzniesieniu aż po skarpą bliskiej Wisły od zachodu po
cmentarz kościoła farnego, od południa do ulicy prosto prowadzącej od Rynku do
Wisły, a na północy aż do zsypu między dwiema miejskimi fosami.
W miejscu tym dominikanie wybudowali klasztor i kościół, a część gruntu
wydzierżawili kupcom i rzemieślnikom, którzy na przełomie XIII/XIV wieku za
częli wznosić tu swoje domy i warsztaty.
Zakon utrzymywał się z ofiar wiernych, ale korzystał też ze świadczeń jakie
wpływały ze sprzedaży lub dzierżawy posiadłości ziemskich. Wsparcia mate
rialnego udzielali dominikanom Krzyżacy, w zamian za co zakonnicy poma
gali w XIV wieku rycerzom Zakonu Krzyżackiego przy budowie kanału młyń
skiego z Rokitek do Tczewa.
Dwa największe w dziejach miasta pożary - w 1433 i 1577 roku - nie
wyrządziły dominikańskiej świątyni większych szkód. Zespół klasztorny stał

Stan współczesny zespołu dawnego klasztoru dominikańskiego:
obecna Szkoła Muzyczna i kościół pw. Św. Stanisława Kostki
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bowiem na uboczu, oddzielony od mia
sta placem targowym i częściowo cmen
tarzem.
W XIV i XV stuleciu tczewskie
opactwo dominikanów przeżywało
swój rozkwit. Zakonnicy zgromadzili
w klasztorach bogaty księgozbiór.
W wojnie trzynastoletniej (1454-1466)
dominikanie tczewscy opowiedzieli się
po stronie Krzyżaków. W poważnych
tarapatach znalazł się opat klasztoru Jan,
gdy w 1462 roku król Kazimierz Jagiel
lończyk nakazał go ścigać i pojmać za
zdradę polskich interesów.
W latach reformacji klasztor domi
nikanów opustoszał. Rozproszeniu ule
gły cenne zbiory biblioteczne i przed
mioty ze skarbca. Zakon stracił również
posiadany folwark w Bałdowie
(10 włók ziemi). Odbudowa klasztoru
nastąpiła po 1593 roku. Przybyli wów
czas nowi zakonnicy o wyraźnie pol
skiej orientacji. Odzyskane zostały
przez dominikanów dobra ziemskie.
Klasztor rozwijał działalność kaznodziejskąw mieście i okolicy. Zarządzał
opuszczonymi parafiami, organizował
misje, zakładał bractwa kościelne itp.
Klasztor odwiedzali przy okazji
pobytu w Tczewie królowie polscy
m.in. Zygmunt III Waza. Opaci nosili
polskie nazwiska, co wskazuje na pol
ski charakter klasztoru.
Tak było do początku XIX wieku.
W 1818 roku rząd pruski przeprowa
dził kasację zakonu. W 1821 roku bu
dynek klasztorny zamieniony został na
szkołę, a kościół w latach 1852-1945,
po odrestaurowaniu, użytkowany był
jako świątynia przez ewangelików. Po
drugiej wojnie światowej kościół
wrócił w ręce katolików. Otrzymał
wartościowe witraże w nowym ujęciu
artystycznym. Dziś wymaga poważnej
pomocy, gdyż stojąc na terasowej skar
pie nadwiślańskiej zaczyna się nie
znacznie, ale już ostrzegawczo, osuwać.
Wystrój wnętrza kościoła jest dość
ubogi, głównie barokowy. Charaktery
styczna jest ośmioboczna wieża. Obec
ny jej hełm pochodzi z pierwszej poło
wy XIX wieku (przez wiele wieków
zwieńczenie wieży było inne).
Kościół po wybudowaniu pozosta
wał pod wezwaniem Najświętszej Ma
rii Panny, później św. Mikołaja. Dzisiaj
funkcjonuje jako tzw. kościół szkolny
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.
W budynku poklasztornym mieści
się od 1947 roku Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia, która spełnia waż
ną rolę dla rozwoju życia muzycznego
w Tczewie.

burczybasem
w nazwie
MICHAŁ POMORSKI

W kronice Zespołu Kociewskiego „Burczybas"
nagromadziło się już sporo dyplomów,
podziękowań, wycinków prasowych i zdjęć.
Dużo tego jak na 5 lat artystycznej działalności.
Zapewne dlatego, że działalność ta jest nader owocna.
Zaczęło się od indywidualnych występów uczniów Szkoły Pod
stawowej nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie w latach
1991-1993, którzy uczestniczyli w różnych przeglądach folklorystycz
nych, konkursach regionalnych, recytatorskich w Piasecznie, Szymbarku, Sie
rakowicach, Starogardzie Gdańskim.
Jesienią 1994 roku odbyła się premiera widowiska regionalnego „Obrzędy
weselne na Kociewiu" i to wydarzenie stało się początkiem „Burczybasa".
Odtąd datuje się powstanie zespołu. Tworzyło go 25 uczniów:
Aneta Danowska, Marcela Dorotyn, Emilia Górska, Monika Zaremba, Justyna
Sobierajska, Agnieszka Kleister, Agnieszka Różańska, Justyna Wąsicka, Karolina
Lania, Małgorzata Ziółkowska, Daria Rulińska, Alina Orzechowska, Marta
Lamkiewicz, Paweł Szuta, Maciej Raczkowski, Damian Danowski, Marcin
Kurowski, Tomasz Krawczyk, Marcin Topczyński, Łukasz Matuszewski, Paweł
Makowski, Łukasz Zieliński, Bartosz Smużyński, Grzegorz Bonin i Łukasz Pokorski.
Równolegle powołano drugi zespół, młody, złożony z uczniów II i III klas.
Obecnie, po latach doświadczeń i powodzeń, stanowią trzon aktualnego skła
du „Burczybasa":
Mariusz Kryza, Agnieszka Borris, Ewa Cybulska, Patrycja Drozd, Dagmara
Piekut, Emilia Słomińska, Edyta Szmyt, Aneta Trzoska, Michał Wasielewski,
Przemysław Ruliński, Sławomir Schultz, Bartosz Połomski, Magdalena Ostrowska,
Monika Pokorska, Beata Wardzińska, Bartosz Cichowlas, Łukasz Borris, Julia
Rulińska, Bartosz Smużyński, Paweł Marut, Joanna Drągowska, Paweł Olszewski,
Joanna Kaizer.
Po okresie przygotowań rok 1996 rozpoczął pasmo powodzeń zespołu, który
najpierw uzyskał wyróżnienie w Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek Turze '96,
za spektakl pod tytułem „Jezusik płakał wew stajence". Jasełka te zostały
zarejestrowane przez pelplińską rozgłośnię katolicką Radio „Głos". „Burczybasowi" przypadło także w tym samym roku wyróżnienie w III Przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie za zrealizowanie
„Wesela kociewskiego".
W roku 1997 zespół odnotował kolejne sukcesy. Uczestniczył w uroczy
stych koncertach z okazji 1000-lecia Gdańska, 700-lecia Gniewa, a w kolej
nym IV przeglądzie piaseckim zdobył pierwsze miejsce po przedstawieniu
programu „Tam na mostku na zielonam". Zaprezentowane na starogardzkim
Festiwalu Kolędniczym, jasełka gwarowe „Graj Dutka, graj, Panu graj" przy
niosły wyróżnienie.
Następny rok zapisał się dwiema najwyższymi nagrodami. Po I miejsca
„Burczybas" sięgnął zarówno na Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek w Turzy
jak i V Przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych Piaseczno '98.
Jesienią nastąpił wyjazd do Wenecji, ale tej na Pałukach, a w grudniu
zespół wziął udział z jasełkami w wigilii Kurii Biskupiej w Pelplinie.

Rok pięciolecia istnienia „Burczybasa" na kwalifiko
wanych imprezach zanotował niemal same sukcesy. Naj
wyższe nagrody zebrano na Konfrontacjach Kociewskich
w Skarszewach, w VI przeglądzie w Piasecznie jak i na
Festiwalu Kolędniczym w Starogardzie Gdańskim.
Z okazji pierwszego jubileuszu zespół zorganizował
kilka imprez okolicznościowych. W kwietniu w swojej sie
dzibie obchodził 5-lecie w ramach „Dnia Kociewskiego",
zaś w listopadzie odbył się bal „Burczybasa". Fragmenty
z balu były emitowane w lokalnej TV w „Magazynie Kociewskim". Gdańska TV jeszcze dwukrotnie prezentowa
ła audycje z udziałem jubilata.

Po reorganizacji systemu oświaty zespól oficjalnie
działa przy Gimnazjum im. gen. J. Hallera w Gniewie.
O powodzeniu każdej zbiorowości, a szczególnie tej
o charakterze artystycznym, decydują uzdolnienia i zdy
scyplinowanie jej członków, pod warunkiem, że ta zbio
rowość zostanie powierzona mądremu, równie uzdolnio
nemu kierownictwu. Poetka kociewska, Emilia Rulińska,
pisze scenariusze widowisk regionalnych i dostarcza tek
sty w gwarze. Choreografem jest Sabina Słomińska,
nauczycielka w-f w gimnazjum, niegdyś związana z tczew
skim Zespołem Pieśni i Tańca „Kolejarz". Nadzór muzycz
ny sprawuje Wojciech Górski, praktycznie kierownik kapeli
tego zespołu. Problemy organizacyjne rozwiązuje Halina
Kaczmarek, zastępca dyrektora gimnazjum. Dobrym duchem
jest Renata Reńska, plastyczka w szkole, a dla zespołu sce
nograf. Trudno tu pominąć samego dyrektora, Bogdana Badzionga, który wie że zespół jest jedną z form edukacji re
gionalnej, bowiem jak powiedział „...przypomina gdzie jest
nasza mała ojczyzna, nasze Kociewie..."

m.in. utworzenie parku miejskiego, wówczas chyba naj
piękniejszego publicznego obiektu zieleni na Pomo
rzu. Towarzystwo propagowało także akcje porządko
wania ulic, inicjowało konkursy na ogródki przydomowe,
najpiękniej ukwiecone balkony; zazieleniano także drogi
i ulice. A więc już wtedy posługiwano się formami, które
dzisiaj odkrywamy niby na nowo, uważając je za własne.
Działalność tego towarzystwa notowano do 1920 roku.
Przez następne 16 lat Tczew był pozbawiony zorganizo
wanej działalności społecznej. Dopiero w 1936 roku
wskrzeszono społeczną inicjatywę powołując Towarzy
stwo Miłośników Miasta Tczewa. Formy pracy pozostały
te same, nieco unowocześniono treści, uporządkowano uli
ce, myślano o plastycznym wystroju witryn sklepowych,
zakładano nowe skwery. Wówczas założono m.in. obec
ny skwer 3 Maja przy wieży ciśnień, zmieniono nawierzch
nię rynku (obecnego placu gen. Hallera) i zatwierdzono
projekt bulwaru nadwiślańskiego z promenadą. Świetnie
zapowiadającą się realizację wizji odwrócenia Tczewa ku
rzece przerwały działania wojenne we wrześniu 1939 roku.
Jak doszło do powstania stowarzyszenia w 1970 roku
pod nazwą Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej?
Po sesji popularnonaukowej rozgorzała dyskusja wokół
dwóch wcześniej już istniejących organizacji - tej z końca
zaboru pruskiego i działającej w latach 30. Postanowiono,
że uczestnicy sesji stanowią zespół założycielski przyszłego
towarzystwa. Tego samego dnia dokonano wyboru władz.

wanie samodzielnej działalności. Sekcje poprzez pracę swo
ich członków czynnie wspierały wszelkie ogólnie po
żyteczne inicjatywy, np. podczas tworzenia Społecznej Izby
Regionalnej w Piasecznie, zapewniając merytoryczną bazę
dla obecnego oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. Nie wszyscy dzisiaj wiedzą, oglądając zbiory
tegoż muzeum, że część ekspozycji historycznych pochodzi
właśnie z tamtego okresu. W sekcji twórczości literackiej
i artystycznej aktywnie udzielał się Tadeusz Abt, który sam
jaki i z prowadzonymi przez siebie zespołami uczestniczył
w organizowanych przez towarzystwo imprezach.
Towarzystwo było też współorganizatorem ówczesnych
corocznych Tczewskich Spotkań Teatralnych. W czasie trze
ciej edycji tej imprezy spowodowało wykupienie dwóch
spektakli „Antygony" Helmuta Kajzara (według Sofoklesa) zaprezentowanego przez Teatr Ziemi Pomorskiej w Gru
dziądzu. Tczewianie obejrzeli ten wówczas wzbudzający
powszechny podziw spektakl jako pierwsi na Pomorzu, dużo
wcześniej niż widzowie Torunia i Gdańska. Przypomnijmy,
iż „Antygona" była wielkim wydarzeniem Festiwalu Teatrów
Polski Północnej w 1973 roku.
Z innych wydarzeń wymienić należy organizowane co
dwa lata konkursy fotograficzne „Szukamy piękna Zie
mi Tczewskiej", którym towarzystwo patronowało od
początku. Poświęcone były kolejnym trzem tematom:
architekturze, rekreacji, krajobrazowi.
Odrębnym rozdziałem była pomyślnie zakończona
próba wskrzeszenia tradycyjnego kociewskiego haftu lu
P i e r w s z y m p r e z e s e m wybrano Czesława Glindowego podjęta wspólnie z miejscową Poradnią Meto
kowskiego, a wiceprezesami zostali: Bronisław Goździedyczną Pracy Kulturalno-Oświatowej dla Miasta Tczewa
łewski i Jan Ejankowski z Piaseczna. Po miesiącu,
i Powiatu Tczewskiego. Na podstawie wzornictwa hafciarki
25 kwietnia 1970 roku władze wojewódzkie zatwierdziły
z Morzeszczyna, Marii Wespowej opracowano poradnik
statut TMZT i zarejestrowały je pod numerem 1317. Pierw
metodyczny, a następnie ogłoszono zapisy na kursy haftu.
sze lata pracy były najtrudniejsze, nalażało bowiem poko
Kursy zakończono konkursem najlepszych wzorów, które
nać wiele kłopotów organizacyjnych. Określono sposób
eksponowano na specjalnej wystawie w czerwcu 1973
dobrowolnego werbunku nowych członków, umocniono
roku. Spośród 80 prac komisja pod kierunkiem etnografa
struktury wewnętrzne organizacji. Zgodnie z uprawnienia
Wojciecha Błaszkowskiego postanowiła nagrodzić dwa
mi statutowymi utworzono cztery sekcje - propagandową
zespoły młodych hafciarek. Dziewczęta z Morzeszczyna
(dzisiaj nazwalibyśmy ją promocyjną), twórczości literac
wyróżniły się najciekawszymi pomysłami kompozycji
kiej i artystycznej, socjologiczno-demograficzną oraz
wzorów, natomiast hafciarki z Zasadniczej Szkoły Rolni
historyczną w których skupiało się życie towarzystwa. Brak
czej w Swarożynie zaprezentowały najlepszą kolorystykę
i najczystszą technikę wykonania prac. Wskrzeszenie
własnych środków finansowych nie pozwolił na podejmowzrornictwa haftu ludowego stało się
znaczącym wydarzeniem w środowisku
gdańskich etnografów. Pierwsze powo
dzenia zachęciły do rozpowszechnienia
konkursów wyszywania wśród doro
słych. Zajęły się tym prężnie działające
wówczas Koła Gospodyń Wiejskich.
Wielokrotnie sukcesy odnosiły panie
z Piaseczna.
Warto także wspomnieć jak ważne
znaczenie odegrały trzykrotnie ogłoszo
ne ogólnopolskie konkursy literackie (na
wspomnienia, na zestaw utworów poetyc
kich i na opowiadanie), których plon
wzbogacił lokalne piśmiennictwo, a kra
jowi przypomniało, że w Tczewie rów
nież istnieje jakieś środowisko twórcze.
Konkursy organizowano pod patronatem
ówczesnego gdańskiego miesięcznika
„Litery". Ich celem było zgromadzenie
utworów poruszających problemy najbliż
Uczestniczki kursu haftu kociewskiego w Piasecznie w 1975 roku
szego
regionu i odzwierciedlające życie
zorganizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich
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społeczne, gospodarcze, obyczajowe lub kulturalne, doty
czące przeszłości i współczesności Tczewa i okolic. Każ
dego roku wpływało około 30 prac z całej Polski.
RODZY PRZYJACIELE, RZEŹBIARZE LUDOWI!
Szczególnym powodzeniem cieszyły się comiesięczne
Kończy się wiek XX. Rok 2000, to ostatni rok tego
koncerty muzyki kameralnej organizowane w sali Państwo
stulecia.
My, rzeźbiarze, powinniśmy zamknąć wiek XX
wej Szkoły Muzycznej, gdzie tczewscy melomani mogli
uczestniczyć w kilkudziesięciu recitalach i koncertach zna _ jakimś dziełem, które może przetrwać następne stulecie
nych kameralistów i solistów, często najwybitniejszych ar
i świadczyć będzie o jego twórcach.
tystów polskich. Koncerty te były w latach 70. stałą warto
Okupant hitlerowski zniszczył na polskiej ziemi tysiąścią kulturalną miasta. Organizacją ich strony muzycznej
ce widocznych znaków chrześcijaństwa. Były to przydrożzajmowała się Irena Łysakowska - dyrektor szkoły z tam
ne kapliczki i krzyże, różnie nazywane w różnych regiotych lat. Koncerty rozpoczęto we wrześniu 1971 roku. Pierw
nach. Wiele z tych obiektów sakralnych wróciło na dawne
sze trzy odbyły się przy szczelnie wypełnionej sali, mimo i miejsce, o niektórych jednak zapomniano lub nie zezwotylko 115 miejsc siedzących. Melomani tczewscy mieli
ono na ich odbudowę. Jest dużo miejsc, w których mógłokazję wysłuchać recitali fortepianowych m.in. Lidii
by stanąć krzyż czy kapliczka, by wypełnić jakieś zoboGrychtołównej, Jerzego Małka czy Józefa Zawadzkiego, 1 wiązania wobec Stwórcy.
koncertów wokalnych Stefanii Toczyskiej, Haliny MickieDlatego wystąpiłem z apelem do Zarządu Głównego
wiczównej, Kazimierza Sergela, Floriana Skulskiego i wie
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, by nasi rzeźbiarze,
lu innych. Tczewską estradę koncertową odwiedził również
zrzeszeni i niezrzeszeni, wykonali 2000 figur do przykilkakrotnie gdański zespół kameralny „Triada".
drożnych kapliczek na 2000 lat chrześcijaństwa. Nie
W tym czasie podjęto szereg działań społecznych na
wiadomo, jaki skutek przyniesie ten apel; ma to być przedrzecz miasta. Rozpoczęto cykl prelekcji dla młodzieży szkol
sięwzięcie ogólnopolskie.
nej, zorganizowano kilka sesji popularnonaukowych i wy
konano kilka albumów tematycznych korzystając z osobi
stej pasji Stanisława Zaczyńskiego. Członkowie TMZT
organizowali tzw. regionalne konferencje strefowe „Kociewie", uczestniczyli w Dniach Kociewia, a także podjęli wiele
zadań estetyzacyjnyeh w mieście. Z ich inicjatywy powstał
park Kopernika dla uczczenia w 1973 roku 500 rocznicy
urodzin wielkiego astronoma, podjęto także renowację sta
rych fragmentów murów obronnych i rozpoczęto prace ar
cheologiczne w rejonie dawnego klasztoru dominikańskie
go. Tak szeroko zakrojona działalność była możliwa dzięki
stałym dotacjom przekazywanym przez władze miejskie.
Od g r u d n i a 1 9 7 3 r o k u towarzystwu prezesował
przez długie lata, aż do śmierci, Zygmunt Kułakowski.
Trzeba też przypomnieć, że odtąd długoletnim skarbnikiem
towarzystwa został Józef Szwabe. Wówczas TMZT prze
jęło bezpośrednią realizację wielu własnych inicjatyw- na
zlecenie władz miasta. W dalszym ciągu kontynuowano
koncerty muzyczne i inne przedsięwzięcia kulturalne, ale
podjęto też szereg działań społecznych na rzecz miasta.
Najcenniejszym efektem starań TMZT było powoła
nie w Tczewie Muzeum Wisły, szczególnie zabiegali wo
kół tej sprawy pierwsi prezesi: Czesław Glinkowski (wów
czas już prezydent miasta) i Zygmunt Kułakowski, o czym
dzisiaj nie wszyscy chcą pamiętać. Starania o przeznacze
nie obiektów Pomorskiej Fabryki Gazomierzy na cele mu
zealne były dość skomplikowane i wcale niełatwe, bowiem
chętnych na te pomieszczenia było wielu. Z nowo powoła
nym muzem związane były przez kilka lat z rzędu organizo
wane sympozja pod nazwą„Spotkania nadwiślańskie". Były
to dwu- trzydniowe sesje na temat wszechstronnie rozu
mianych problemów Wisły, tych technicznych, typo
wo hydrologicznych i tych intelektualnych czy kulturalnych,
dotyczących twórczości artystycznej i literackiej. W tej
mierze sporo zaangażowania społecznego wnieśli człon
kowie TMZT: Jan Kortas, Władysław Paderewski czy Mi
chał Spankowski, a także wszędzie już obecny w tczew
skim środowisku nowo mianowany kustosz Muzeum
Wisły, Roman Klim.
Ciąg dalszy w następnym numerze 1
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Nie czekając na odzew ze strony ZG STL, apeluję do
rzeźbiarzy całego Pomorza: wykonajmy figury do przydrożnych kapliczek! Osobiście wykonałem figurę Matki
Bożej Różańcowej do kapliczki w Zblewie, którą wystawi
mieszkaniec tej wsi, Bernard Damaszk. Moja figura jest
darem. Śmiem i do Was apelować o darmowe wykonanie
rzeźb. Myślę, że na terenie zamieszkania każdego rzeźbiarza znajdą się chętni do wystawienia (własnym lub
wspólnym kosztem) kapliczki z figurą wykonaną przez
twórcę miejscowego lub z okolicy. Inicjatywę organizacyjną pozostawiam Wam. Pomocnym w realizacji tego
zamierzenia będzie kontakt z księdzem proboszczem, sołtysem czy władzami gminy.
Bardzo proszę o pisemną informację, czy mój apel
znalazł oddźwięk. Z tych poczynań warto zgromadzić dokumentację. Być może, ukaże się album mówiący o naszych figurach, kapliczkach i krzyżach.
W imię Boże - Przyjaciele! Zróbmy to!

Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Oddział Gdański im. Longina Malickiego
80-330 Gdańsk-Oliwa, ul. Opacka 12
tel. (058) 552 12 71 w. 104
Edmund Zieliński
Prezes
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ZENON WEISS

Obóz przejściowy
w zamku w Gniewie

życiu mieszkańców Tczewa 1 listopada
1939 roku był czarnym dniem. Od godzin
rannych rozpoczęła się w tym dniu przepro
wadzana przez okupanta masowa deporta
cja rodzin. Była to wcześniej zaplanowana akcja wysie
dlania rodzin według z góry przygotowanych list - spisów
rodzin. Ostre pukanie w drzwi, wyznaczenie czasu od 5
do 10 minut na opuszczenie mieszkania wywołało szok
i paraliż jakiegokolwiek sensownego myślenia. Od tego
momentu datuje się dramat mieszkańców Tczewa, a pierw
szym etapem był obóz - lagier w zamku w Gniewie, urzą
dzony w południowym, nie wypalonym skrzydle.
W informatorze encyklopedycznym pt: Obozy hitle
rowskie na ziemiach polskich 1939-1945 Głównej Ko
misji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Rada
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, wydanym przez
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979 rok, na stronie
180 pod sygnaturą 1149 znajdujemy taki zapis:

W

członków rodzin (nazwiska, imiona, daty urodzenia), ad
res zamieszkania w dniu deportacji, jej przebieg, na
zwiska rodzin, z którymi osoby wywiezione dzieliły los
pobytu w Gniewie i w czasie po wywiezieniu z Gniewa.
Informacje te proszę nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę
83-110 Tczew, ul. Chopina 12
(kontakt osobisty w każdą środę w godz. 1000 - 1500)
Trzeba obiektywnie przyznać, że my wówczas jako
dzieci, ten koszmarny okres pobytu w Gniewie przeżyli
śmy dzięki naszym rodzicom, mieszkańcom Gniewa i oko
lic (lekarstwa, żywność) oraz lekarzom dzielącym z nami
nieszczęsny los więźnia.
Nawiązując do powyższego apelu pozwolę sobie zwró
cić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. W kolejnej
już nowelizacji ustawy z 24 stycznia 1991 roku o komba
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75,
z późniejszymi zmianami), zawarte są następujące ustale
nia odnośnie obozu:

Gniew, m. w woj. gdańskim, obóz przejściowy. Istniał od
2.XI.1939 r. do II. 1940 r. Mieścił się w piwnicach i salach
zniszczonego częściowo zamku, na dziedzińcu koszar i w wię
zieniu.
art. 3. Do okresów działalności kombatanckiej lub rów
Przez obóz przeszło ok. 2 tys. Polaków (mężczyzn, kobiet
norzędnej z działalnością kombatancką zalicza się rów
i dzieci), aresztowanych w Tczewie, Pelplinie, Starogardzie
nież czas przebywania:
i Gdańsku. 24 mieszkańców Tczewa hitlerowcy wywieźli
1) w niewoli lub obozach internowanych, spowo
w XI. 1939 r. do Lasu Szpęgawskiego i rozstrzelali. W obozie
dowanego
działalnością kombatancką, o której mowa
zmarło kilkoro dzieci. Podczas likwidacji obozu część więźniów
w
art.
I
ust.
2,
wywieziono do Generalnej Guberni, część do obozu w Potuli2)
w
hitlerowskich
więzieniach, obozach koncentra
cach, część do obozu w Prabutach, pozostałych na roboty przy
cyjnych
i
ośrodkach
zagłady
oraz w innych miejscach
musowe do III Rzeszy. Straż obozową pełnił Selbstschutz.
odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się
Warunki w obozie były wprost nieludzkie - poza sło
od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby lam
mą nie było nic, ani sanitariatów, ani zaplecza kuchenne
osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz
bezpieczeństwa, a także w więzieniach i obozach karnego
go. W pomieszczeniach było tak tłoczno, że rodzice spali
zesłania (łagrach) w ZSRR, w więzieniach i obozach bę
na zmianę, nie mogąc nawet wyprostować nóg. Było zim
dących pod nadzorem NKWD na terenie Polski, a także
no i duszno, w szybkim tempie szerzyły się choroby. Ile
w
więzieniach i aresztach polskich- spowodowanego dzia
rodzin deportowano, w tym dzieci, trudno ustalić. List wy
łalnością,
o której mowa w art. 1 ust. 2 i art. 2.
wiezionych do tej pory nie odnaleziono. Szukałem ich
art.
5.
Okresy, o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz
w archiwach w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Olszty
w art. 2-4 ustala się w miesiącach. W przypadku braku
nie, Elblągu, nie posiada ich także Główna Komisja Ba
danych do ustalenia takiego okresu przyjmuje się okres
dania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
w wymiarze 1 miesiąca.
Dotąd udokumentowania doczekał się czas wybuchu
W obozie gniewskim przebywaliśmy co najmniej je
wojny w Tczewie i represje stalinowskie, nie ma jednak
den
miesiąc. Porównując treść zapisów wyżej cytowanych
opracowania dotyczącego masowych deportacj i mieszkań
artykułów ustawy z warunkami pobytu w tym obozie, to
ców do obozu w Gniewie i ich dalszych losów po wywie
dzieci tamtych dni też mają prawo być traktowane jako
zieniu z tego obozu.
osoby będące ofiarami represji wojennych!
Zachęcam wszystkich, którzy cokolwiek zapamiętali
Wymaga to jednak udokumentowania, a oryginalnych
z tego okresu do napisania wspomnień. Jednocześnie ape
list deportowanych rodzin do tej pory nie odnaleziono.
luję o odtworzenie list rodzin wywiezionych w tym kry
Warto pokusić się o ich odtworzenie.
tycznym dniu z Tczewa - poprzez nadesłanie wykazów

Gdańsku. 1 września 1939 roku po wybuchu drugiej wojny
światowej zostaliśmy ewakuowani aż do Świecia, gdzie za
stali nas Niemcy. Od razu odczuliśmy wielką przewagę
oprawców nad ofiarami. Po powrocie do rodzinnego Tcze
wa (około 20-25 września) - już bez ojca, gdyż został
aresztowany przez Niemców - zamieszkaliśmy powtór
nie w swoim mieszkaniu przy ul. Krótkiej nr 5.
Na początku października wrócił ojciec i tu mieszkali
śmy z całą rodziną do 31 października 1939 roku. Kulmina
cyjnym punktem tego okresu i wielkim nieszczęściem było
dla nas, że znaleźliśmy się na tzw. czarnej liście do wysie
dlenia. Miałem wówczas 16, a najmłodszy brat 7 lat.

zapełniły się duże, zimne, wysłane słomą, zawilgocone po
mieszczenia, gdzie do każdego z nich wpędzono po 20-30
osób. Tu jawnie odczuliśmy, że zniweczono ludzkie za
sady moralno-etyczne i zburzony został system wartości
człowieka.
Wiara w Boga i modlitwa pozwoliły nam, dotkniętym
tragedią, przetrwać ten pierwszy etap koszmaru wojny
w Gniewie. Już tu doceniliśmy, że pokój jest największym
skarbem całej ludzkości.
W pierwszym okresie pobytu w zamku, wybrano tzw. trój
ki wysiedleńców, które pod nadzorem jednego Niemca wy
chodziły do miasta po zakup chleba i niektórych artykułów
żywnościowych, zresztą bardzo skromnych. Żywność otrzy
mywali tylko ci, którzy mogli za nią zapłacić. Pozostali przy
mierali głodem. Ludzka życzliwość i dzielenie się z głodny
mi było warunkiem przeżycia.

1 listopada w godzinach południowych do mieszka
nia weszło dwóch żandarmów mundurowych i dwóch
cywilów z hitlerowskimi opaskami na rękawach. Czteropokojowe mieszkanie polecili nam opuścić w 10 minut.
Zdążyliśmy zabrać tylko potrzebniejsze rzeczy (pościel,
koce, bieliznę oraz niezbędne drobiazgi codziennego użyt
ku). Byliśmy bardzo rozżaleni, płakaliśmy. Każdy z nas
miał tobołek i tak opuściliśmy mieszkanie, dorobek całe
go życia naszych rodziców. Drzwi zostały zaklejone kart
ką z napisem: Wyprowadzeni do zamku w Gniewie
(oczywiście w języku niemieckim).
Przeszliśmy pod konwojem przez miasto, wraz z innymi
wysiedlonymi rodzinami, spotykając po drodze tłumy gapiów,
szczególnie Niemców, którzy opluwali nas, obrzucali zgni
łymi owocami wykrzykując przy tym: Polacy świnie! Tak
doprowadzono nas na plac przy ulicy 30 Stycznia do byłej
Fabryki „Arkona" (dziś Muzeum Wisły).
Po krótkim czasie załadowano nas stamtąd na samo
chody ciężarowe i przewieziono na zamek krzyżacki do
Gniewa. Rozlokowano nas w ocalałej części zamku. I tak

Po jakimś czasie na terenie obozu Niemcy postawili trzy
kuchnie polowe, w których gotowano wyłącznie kawę. Ro
dacy z Gniewa i pobliskich wiosek ratowali nas przed
głodem, dzieląc się czym tylko mogli: chlebem, zupą,
którą otrzymywaliśmy w puszkach po konserwach. W sa
lach, gdzie przebywaliśmy działy się sceny nie do opisa
nia. Tu ludzie umierali, rodzili się, chorowali, niektórzy
nawet umysłowo. Wielu płakało z żalu i głodu, gdyż dla
wszystkich nie starczało dziennych porcji. Grupowo modlą
cy się więźniowie, szczególnie kobiety i dzieci w swych proś
bach o pokój i wyzwolenie mawiały: Wszystko na świecie,
dobro i zło, to odbicie woli Stwórcy. 1 tak mijały koszmarne
dni. Niedomyci w niedopranej bądź brudnej bieliźnie, poja
wiały się coraz częściej wszy i inne insekty.
Na zamkowym placu obok naszych pomieszczeń zalega
ły sterty widelców, noży, kubków, talerzy blaszanych i in
nych przedmiotów codziennego użytku, które to Niemcy pod
groźbą kary kazali zdeponować.
W późniejszym okresie, po około dziesięciu dniach, rano
przyjechała grupa Gestapo i SS. Zgromadzili wszystkich

W

okresie od roku 1937 do kwietnia 1939, jako
syn urzędnika skarbowego, miałem zaszczyt

być uczniem Polskiej Szkoły Handlowej Ma
cierzy Szkolnej w byłym Wolnym Mieście
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Chata we wsi Czołomyje, w której mieszkaliśmy,
wspólnie z gospodarzami, w trzynaście osób,
przez ponad pięć lat okupacji. Mimo ciasnoty
urządzaliśmy wiele uroczystości rodzinnych.

Rodzina Kopytkowskich w komplecie latem 1941 roku.
Dzięki zaradności rodziców okupację
przeżyli wszyscy. Dzisiaj żyje już tylko trzech braci:
Henryk, Stanisław i Marian.

i wezwali: - Mężczyźni wystąp! Potem jeden z hitlerowców
wyczytał z listy nazwiska tych, którzy należeli do Związku
Zachodniego. Wywołani ustawili się na lewym skrzydle. Nie
które nazwiska zapamiętałem: Psuja, Goc, Deyna. Był też
wśród nich przodownik Polskiej Policji; jego nazwiska nie
pamiętam.
Później dowiedzieliśmy się, że wywieziono ich do Lasu
Szpęgawskiego i tam zostali rozstrzelani.
Te czynności - wywoływanie nazwisk i wywożenie
- powtarzały się cyklicznie co kilka dni. Po jakimś czasie
przyjechała kolejna grupa Niemców, jak nam tłumaczono

ponoć wybitnych fachowców: psychologów, pedagogów,
socjologów, którzy mieli za zadanie wybrać ludzi cha
rakteryzujących się rasą germańską i mających nazwisko nie
mieckie (np. Friedman, Unemann itp.). Tych w pierwszej
kolejności wywozili na roboty przymusowe do Niemiec.
Nas, pozostałych, około 10-15 grudnia 1939 roku zała
dowano w wagony kolejowe i wywieziono do Generalnej
Guberni. Większość rodzin, w tym i nasza, trafiła do miej
scowości Mordy (były powiat siedlecki w Lubelskiem).
W Mordach, na placu przy kolei, czekało na nas, wysiedleń
ców, mnóstwo gospodarskich furmanek. Myśmy trafili na

Wśród wysiedleńców zawiązywały się liczne
przyjaźnie. Grupa rodaków z Tczewa i okolic
odwiedzała się wzajemnie. Nie opuszczała
ich nadzieja, gdyż przyświecało im hasło:
Kto się śmieje, zawsze płaczących zwycięża.

W 1942 roku do Stoku Ruskiego sąsiadującej
z wsią Czołomyje, zjechała niemiecka firma
melioracyjna, celem osuszenia terenów rolnych.
Wysiedleńców zatrudniono do kopania rowów.
Przy tych pracach dotrwaliśmy do końca okupacji.
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Dodatkowym sposobem dorabiania na życie
było muzykowanie na zabawach wiejskich.
Grając umilano sobie wolny czas
po ciężkim dniu wypełnionym pracą na roli.

furmankę gospodarza, Czesława Głuchowskiego, który przy
jął nas dość życzliwie i zawiózł do swego gospodarstwa do
wsi Czołomyje, 6 km od Mord.
Spora część tamtejszych gospodarzy niechętnie przyjmo
wała wysiedleńców, sądząc, że przywieziono im Niemców.
Po upływie czasu sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze.
Początkowo, przez około pół roku, otrzymywaliśmy od go
spodarzy ekwiwalent (zboże, mąkę, mleko). Po tym okresie,
aby żyć i utrzymać się, podejmowaliśmy każdą pracę propo
nowaną przez poszczególnych gospodarzy. Żyliśmy nadzie
ją przetrwania wojny. Niestety, musieliśmy czekać jeszcze
5 i pół roku.
Dzięki zacnym, oddanym, kochanym Rodzicom, którzy
nauczyli nas godnego szacunku dla pracy i zaufania do lu
dzi, ufając ich rozsądkowi szczęśliwie przetrwaliśmy ten
koszmarny okres. Od nich otrzymaliśmy wielki ładunek mi
łości. Mama była wyjątkową kobietą, wzbudzającą podziw
i szacunek u gospodarzy, ale i ojciec był kimś nieprzecięt
nym - był tytanem pracy, a tym samym wzorcem dla innych.
Bardzo kochał rodzinę.
Może dlatego los pozwolił nam przetrwać okres oczeki
wania, by szczęśliwie w komplecie powrócić do rodzinnego
Tczewa. Było to na przełomie marca i kwietnia 1945 roku.
W naszym mieszkaniu w Tczewie przy ulicy Krótkiej 5
mieszkali już inni lokatorzy. Nasze meble i urządzenia do
mowe przepadły. Po otrzymaniu innego mieszkania przy uli
cy Sobieskiego 26, dorabialiśmy się od nowa. Do dziś miesz
ka tam już trzecie pokolenie naszej rodziny.

ochodzę z ziemi kieleckiej. W latach powojennych zna
lazłem się na Kociewiu. Nazywano mnie „bosym Ant
kiem", chociaż w moich stronach nie chodziło się boso.
Owszem, jak byłem dzieckiem lubiłem latem chodzić boso,
ale na Kociewie przyjechałem w oficerskich butach.
Urodziłem się w licznej rodzinie, byłem trzynastym z kolei
dzieckiem. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a potem gim
nazjum i zdaniu egzaminu maturalnego wstąpiłem do Szko
ły Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie, później
w Warszawie. Pamiętam wszystkie rocznice niepodległości:
kiedy przed wojną defilowałem w Warszawie przed RydzemŚmigłym - ze sztandarem jako harcerz - i potem w pełnym
oporządzeniu wojskowym, jako podchorąży. Zawsze były to
wielkie przeżycia. Po mianowaniu na podchorążego zaczęło
się intensywne szkolenie, najpierw teoretyczne a później prak
tyczne na poligonach.
Od początku 1939 roku sytuacja polityczna w Europie
zaczęła się pogarszać. Czuliśmy, że po latach niepodległo
ści, Polska znalazła się w sytuacji zagrożenia. Już 24 marca
zostaliśmy postawieni w stan pełnej gotowości do wymar
szu na front. Po kilku tygodniach jakby się uspokoiło, odwo
łano tę decyzję, ale napięcie ciągle rosło. Gdy 23 sierpnia
1939 roku sowieci zawarli z Niemcami układ o nieagresji,
wojna wisiała na włosku.
Byliśmy na obozie szkoleniowym nad Wisłą. 29 sierpnia
przerwano szkolenie i przeniesiono nas do szkoły w Warsza
wie. Po dwóch dniach przerzucono nas do Modlina. Wysia
dając o świcie z samochodów, dowiedzieliśmy się, że wybu
chła wojna. I rzeczywiście, na niebie ukazały się samoloty.
Patrzyliśmy na to jak na lotnicze pokazy.
Następnego dnia wyznaczono mnie na dowódcę warty
nad Bugo-Narwią, gdzie przeżyłem pierwszy nalot. Przele
ciały nisko nad nami trzy ciężkie samoloty, które zrzuciły
bomby na stocznię w Modlinie. Część z nich wpadła do
rzeki kilkanaście metrów od naszego posterunku. Zbombar
dowano też koszary 32 Pułku Piechoty.
Po powrocie z warty ze stanu 90 podchorążych kompanii
wybrano 33, dodano obsadę zawodowych oficerów. Wypo
sażono nas w nowe karabiny, pistolety, każdy dostał po
6 granatów i wyruszyliśmy na trasę palących się wszędzie
obiektów.
O świcie ujrzeliśmy znów stolicę, nad którą toczyły się
walki lotnicze. Na terenie szkoły uzupełniono nasz oddział
do pełnego składu kompanii zmotoryzowanej, podzielono na
grupy bojowe, przydzielono dowódców. Mnie przypadło sta
nowisko łącznika na terenowym „łaziku". Kierowcami zo
stali podchorążowie posiadający amatorskie prawa jazdy. Już
po południu wyruszyliśmy na ulice Warszawy, entuzjastycz
nie witani przez mieszkańców.
Pierwszym zadaniem było rozpoznanie możliwości obro
ny stolicy. W mieście panował nastrój wojenny. Lotnictwo
niemieckie od świtu do zmierzchu bombardowało Warsza
wę, a my 20-letni chłopcy, żołnierze Samodzielnej Zmotory
zowanej Kompanii Saperów „Młot" Armii „Warszawa", dzień
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i noc, niekiedy bez spania i jedzenia, korzystając z pomocy
ludności cywilnej przygotowywaliśmy stolicę do obrony przed
zbliżającą się na lądzie nawałą hitlerowskich oddziałów.
Od 8 września bez wytchnienia, dzień i noc, Warszawa
była ostrzeliwana przez niemiecką artylerię. Stolica z dnia
na dzień zamieniała się w gruzy. Oprócz obrony uczestni
czyliśmy w akcjach ratowniczych. W tym czasie doszła nas
wiadomość, że bohatersko walcząca załoga Westerplatte
musiała skapitulować.
17 września dotarła do nas następna tragiczna informa
cja-sojusznik Hitlera, Stalin ze swoją armią zadał nam cios
napadając na wschodnie granice. Walczyliśmy bohatersko,
ale nikt nam nie pomógł. Anglia i Francja, które wypowie
działy Hitlerowi wojnę, stała z bronią w ręku czekając, że
Polska obroni się sama. Na wielu odcinkach frontu polska
armia zadawała wrogowi znaczne straty, ale w sumie była to
walka bez pozytywnych efektów.
27 września Warszawa skapitulowała. Dzień wcześniej
wszyscy podchorążowie kompanii zostali mianowani do stop
nia podporucznika i wręczono im odznaczenia bojowe. Roz
kaz dowódcy Armii „Warszawa" miał pozostać tajemnicą do
czasu wygrania wojny.
Część naszego oddziału dostała się do niewoli, część do
przejściowego obozu. Mnie i kilku kolegom udało się z obo
zu uciec. Wróciłem do domu, ale musiałem się ukrywać. Kie
dy ogłoszono, że wszyscy wojskowi mają się zameldować
w niemieckiej administracji, wyjechałem do Chełma Lubel
skiego do moich sióstr, gdzie przebywałem do lutego
1940 roku. Gdy wróciłem do Warszawy moi szkolni koledzy
zaciągnęli mnie do konspiracji w Związku Walki Zbrojnej,
a następnie Armii Krajowej. Tam pełniłem różne funkcje jako
oficer saper. W lutym 1943 roku został aresztowany jeden
z moich starszych braci, członek AK.
W sierpniu tego samego roku zostało spacyfikowane moje
rodzinne miasto, Końskie. Wówczas aresztowano ponad 500
osób, przeważnie działaczy konspiracji, a wśród nich wielu
moich kolegów. Potem dowiedziałem się, że dwukrotnie przy
chodził po mnie patrol żandarmów. W Warszawie powiado
miono mnie bym nie wracał do Końskiego, bowiem miasto
to silnie było zaangażowane w walkę podziemną, więc czę
sto było nękane przez gestapo.
W Warszawie też nie dawano mi spokoju. Działając
w podziemiu gestapo wpadło na mój trop. Wyjechałem więc
ponownie do Chełma Lubelskiego. Za pośrednictwem szwa
gra, który był zawiadowcą odcinka drogowego na kolei uda
ło mi się wyrobić „kenkartę" i uzyskać pracę jako robotnik
kolejowy. Najpierw pracowałem na torach, później dosta
łem pracę w kancelarii. Wyposażono mnie w mundur kole
jowy, brałem pensję i rozpocząłem działalność w komórce
konspiracyjnej w 27 Dywizji Wołyńskiej AK.
Gdy w roku 1943 Niemcy wycofywali się już na zachód
dochodząc do linii Bugu, groziło mi aresztowanie, postano
wiłem więc wrócić w swoje strony. Po drodze, na stacji koło
Radomia, zostałem złapany i miałem zostać wysłany do prac

przy kopaniu okopów nad Wisłą. Jednak obroniła mnie zna
joma, która znała dobrze język niemiecki i powiedziała Niem
com, że jestem jej bratem. I, o dziwo, wypuścili mnie.
W Warszawie wybuchło powstanie, rozpoczęła się akcja
„Burza" w Okręgu Radomsko-Kieleckim. Działając w ramach
tej akcji przy obsłudze radiostacji „Błyskawica", poznałem
dokładnie sytuację w powstaniu i na całym froncie.
W styczniu 1944 roku wojska radzieckie zajęły moje ro
dzinne miasto, co wcale nie poprawiło mojej osobistej sytu
acji, ponieważ władze sowieckie też były wrogo nastawione
do Armii Krajowej.
W lutym 1945 roku zostałem wezwany na komisję pobo
rową do Kielc i zakwalifikowano mnie jako oficera do woj
ska. W krótkim czasie przeszedłem różne badania, obóz szko
leniowy dla rezerwistów, by następnie zostać wysłany na front
za Odrę. W mundurze oficera Wojska Ludowego przeżyłem
pod Berlinem dzień zakończenia wojny, ale dla sapera wojna
się nie skończyła - zaczął się okres rozminowywania. Dowo
dziłem plutonem saperów w ramach zadań rozminowania te
renów na Śląsku. Codziennie śmierć zaglądała nam w oczy.
W 1946 roku zostałem przeniesiony do 2 Warszaw
skiego Pułku Saperów w Radomiu jako oficer sztabowy.
Stamtąd przerzucono nas do Kazunia koło Warszawy.
Tutaj wybiłem się, mogłem zrobić karierę ale... warun
kiem tejże kariery było wstąpienie do PPR... Po awansie
na porucznika czekał mnie dalszy awans, gdyż miałem
bardzo dobrą opinię w Departamencie Personalnym Mi
nisterstwa Obrony Narodowej. Niestety, „informacja"
(wywiad wojskowy) dopięła swego, bo figurowałem w ak
tach jako działacz AK. Zostałem odwołany ze stanowiska
w MO. Tam dowiedziałem się, że w opinii oczerniono mnie
do tego stopnia, iż groziło mi aresztowanie. Poprosiłem
o zwolnienie mnie z wojska, ale Zastępca Szefa Departa
mentu Kadrowego MON powiedział, że takich oficerów
nie zwalniamy, a potrzebujemy. Zostałem skierowany na
równorzędne stanowisko na Pomorze, a konkretnie na Kociewie do Starogardu Gdańskiego. Trafiłem do 5 1 Kościerskiego Pułku Piechoty 16 Kaszubskiej Dywizji Pie
choty. Miałem znów nowe szanse.
Równolegle z przeniesieniem miałem zaplanowany ślub,
który odbył się w katedrze w Pelplinie. Zamieszkaliśmy
w mieszkaniu sublokatorskim. Było ciasno, ale byliśmy
szczęśliwi.
Po niespełna roku jednostka została przeniesiona do
Malborka. Zajęliśmy koszary po dużej jednostce pancernej.
Otrzymałem piękne, duże mieszkanie w willi czterorodzinnej z oszklonym balkonem. Obok ogród z owocowymi drzew
kami. Było to dla mnie wymarzone miejsce.
Niestety, nie trwało to długo, „informacja" postarała się
o to, by mnie przenieść na niższe stanowisko. Trafiłem do
Elbląga. Zamieszkałem w bloku, a mogłem dojeżdżać z Mal
borka.
Od 1948 roku wyjeżdżałem z jednostką na obozy letnie,
trwające od maja do października. W 1951 roku, prosto z obo
zu, przeniesiono nas do jednostki w Tczewie. Kiedy z do
wódcą wjechałem gazikiem do Tczewa, mieszkańcy obrzu
cili nas kwiatami. Od 1939 roku tczewianie nie widzieli
wojska, które pierwsze broniło miasta i mostów na Wiśle
przed nawałą hitlerowską. Przyjęto nas bardzo entuzjastycz
nie. Gorzej było z mieszkaniami dla kadry i pomieszczenia
mi dla jednostki. Trzeba było się urządzać od podstaw. Na
mnie, jako oficera sztabu, spadł obowiązek przygotowania
pomieszczeń do pracy, a głównie chodziło o to, by z wyko-
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nania tych wszystkich zadań był zadowolony dowódca.
Zależało mi na tym bardzo, ponieważ oficer do spraw infor
macji i zastępca dowódcy do spraw politycznych krzywo na
mnie patrzyli.
Mimo najlepszych opinii u przełożonych, nawet tych na
wyższych szczeblach, w grudniu 1952 roku zostałem odwo
łany ze stanowiska, a w styczniu następnego roku wezwany
do Dowództwa Okręgu Wojskowego. Mimo, że jako żołnierz
przeżyłem całą wojnę, a potem uczestniczyłem w rozminowywaniu Śląska, a miałem przecież także najlepszą opinię
u przełożonych, tych we własnej jednostce jak i w dowódz
twie dywizji, zostałem zwolniony. Ci, którzy o tym zadecy
dowali w oficjalnej opinii stwierdzili, że byłem wrogiem PRL
i ZSRR, a w końcowym wniosku orzeczono: Po zwolnieniu
może pracować według posiadanych kwalifikacji na stano
wisku drugorzędnym. Gdy wydano mi dokumenty zaznaczo
no, że jeżeli będę miał trudności w uzyskaniu pracy, to mam
się zwrócić do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który o zwol
nieniu zadecydował. Muszę przyznać, że miałem trudności
w uzyskaniu pracy, a na utrzymaniu żonę i dwójkę małych
dzieci.
Dzięki pomocy dobrych kolegów, a często nawet niezna
nych mi osób otrzymałem pracę, której musiałem się uczyć
od nowa. W 1957 roku wstąpiłem do organizującego się Klu
bu Oficerów Rezerwy przy Lidze Obrony Kraju. W latach
70. otrzymałem pracę w swoim „zawodzie". Była to funkcja
komendanta powiatowego Terenowej Obrony Przeciwlot
niczej przekształconej później w struktury Powszechnej
Samoobrony i Obrony Cywilnej. Była to praca związana
z działalnością paramilitarną.
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kazała się nowa książka z baśniami i podaniami,
w zasadzie adresowana do młodych czytelników,
ale czytać ją będą zapewne i dorośli. Jest to pu
blikacja bardzo potrzebna dla naszego regionu, ładnie
wydana, którą chętnie bierze się do ręki.
Mieszkający w Czarnej Wodzie Andrzej Grzyb
nazwał swoją książkę BAŚNIE Z KOCIEWIA. Zawarł
w niej 19 utworów, z których część wcześniej publikowa
na była na łamach naszego „KMR".
Autor, znany w regionie i nie tylko, głównie jako
poeta, proponuje pełną uroku książkę zawierającą rodzaj
miniatur literackich, owe baśnie-gawędy urzekające ułam
kami dawności, niedopowiedzeniem ludowych bajan, ta
jemnicą historycznych rozwalisk, tęczową urodą pejzaży,
jezior zakątka kociewskiego lasu. Tyle wiemy z Posłowia
Ryszarda Szwocha, który zatytułował swój tekst Drew
niany ptak czyli o gadkach Andrzeja Grzyba.
Dodać jednak należy, że pięknie wydana książeczka
zachwyca rozmachem wyobraźni pisarskiej, ogarniającej
rozległy obszar dziejów. W trakcie lektury wchodzimy
w czasy odległe, w których pełno legendarnych rycerzy,
złych krzyżaków a mądrych cystersów, czy prostych i rze
telnych przedstawicieli kociewskiego ludu. Spotkać w niej
można również pogodny humor. Jednym słowem jest to
publikacja interesująca, należąca do dobrej prozy.
Na koniec przypomnijmy, że Baśnie z Kociewia Andrzeja
Grzyba ukazały się w Wydawnictwie Diecezji Pelplińskiej
„Bemardinum" w koedycji ze starogardzką Agencją „Pro
mocja". Pięknym uzupełnieniem tekstu są barwne ilustra
cje Józefa Olszynki.
Andrzej Grzyb, Baśnie z Kociewia. Pelplin-Starogard Gd.
2000, s. 144, form. 120x165 mm, ilustr, opr. twarda.
*

*
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historiografii Tczewa najsłabiej dotąd repre
zentowane były dzieje wojskowości. Przecież
od 1930 roku miasto to tworzyło swoją trady
cję żołnierską, kiedy to w marcu tego roku na stały postój
przybył tutaj ze Starogardu 2 Batalion Strzelców wyło
niony z 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty.
Tę lukę w tczewskim dziejopisarstwie wypełnia nie
dawno wydana 80-stronicowa broszura, którą autorzy
Kazimierz Ickiewicz i Krzysztof Zieliński zatytułowali
ZARYS TRADYCJI WOJSKOWYCH TCZEWA
1930-2000. Publikacja obejmuje, oprócz przedmowy
i wstępu, 9 rozdziałów omawiających historię aktualnego
16 Tczewskiego Batalionu Saperów, która to jednostka ko
rzeniami i tradycją sięga do wyżej wspomnianego pułku
starogardzkiego. Autorzy omawiają również dzieje związ
ków taktycznych, do których tczewska jednostka należa
ła, przedstawiając zarys historii 16 Pomorskiej Dywizji
Piechoty (1919-1939) i 16 Dywizji Zmechanizowanej
(1945-2000).
Dzisiaj, kiedy losy poszczególnych oddziałów, jedno
stek czy związków taktycznych oraz ich imienne wykazy
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nie stanowią tajemnicy wojskowej, publikację czyta się
z prawdziwą ciekawością. Tekst uzupełniają wyjęte z kro
nik fotografie i załączniki personalne dowództwa.
Kazimierz Ickiewicz i Krzysztof Zieliński, Zarys tradycji
wojskowych Tczewa 1930-2000. Tczew 2000, s. 180,
form. 145x210 mm, ilustr., opr. brosz.
*

*

okazji 10-lecia samorządności lokalnej do rąk czy
telników trafiła książka szeroko omawiająca do
konania i przeobrażenia tego okresu w poszcze
gólnych gminach powiatu tczewskiego we wszystkich
przejawach życia społecznego. Jest to praca zbiorowa
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pt. X-LECIE SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ NA
TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO zredagowa
na przez Jerzego Cisewskiego i Kazimierza Ickiewicza. Poza redaktorami zespół autorski tworzą przed
stawiciele życia publicznego i politycznego omawia
nego okresu 1990-2000: Marek Nagórski, Maciej Płażyński, ks. Stanisław Cieniewicz, Czesław Czyżewski,
Alicja Słyszewska, Iwona Malmur, Aleksandra Jędrze
jewska i Maria Kapich.
Obiektywnie i rzetelnie opracowane poszczególne roz
działy znajdą zapewne czytelników ciekawych przebiegu
życia społecznego w powiecie tczewskim. Możemy to
stwierdzić na przykładzie dwóch najbardziej interesują
cych nas rozdziałów: Prasa lokalna i samorządowa w pro
cesie demokracji oraz Źródło i pamięć - dziedzictwo
kulturowe regionu, przygotowanych przez Alicję Słyszew
ska i Kazimierza Ickiewicza. Pełne informacje o tych zda
rzeniach przekonują, iż społeczeństwu przekazywana jest
już obiektywna wiedza o tym co działo się i nadal dzieje
w życiu kulturalnym i regionalnym powiatu.
Cenną zawartością książki są informacje z zakresu
turystyki i infrastruktury społecznej poszczególnych
gmin.
X-lecie samorządności lokalnej na terenie powiatu tczew
skiego. Pr. zbiór, pod red. Jerzego Cisewskiego i Kazimierza
Ickiewicza. Tczew 2000, s. 248, form. 145x205 mm, ilustr.,
opr. miękka.
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ielkim powodzeniem edytorskim i czytelni
czym cieszą się nadal wszelkie publikacje
i albumy prezentujące miejscowości na sta
rych pocztówkach i zdjęciach. Przed laty zaczęło się
od Sopotu i Gdańska, potem do widokówek retro zatę
skniły inne miasta pomorskie, w tym niemal wszystkie
z Kociewia. W atmosferze renesanu sepiowych zdjęć
Adam Bloch opracował album pt. ŚLIWICE W STA
REJ FOTOGRAFII, zawierający około 90 ilustracji.
Najstarsza z nich pochodzi sprzed stu lat.
Część ilustracyjną 120 stronicowego albumu po
przedza słowo od autora oraz szkic o dziejach wsi. Cały
materiał podzielony został na pięć rozdziałów, ilustru
jących zaproponowane tematy: widoki ogólne, space
ry ulicami, obiekty sakralne, dzień powszedni Śliwic
oraz chwile uroczyste jego mieszkańców.

źródeł drukowanych i wszystkie opracowania historycz
ne dotyczące dziejów ziem położonych w granicach obec
nego biskupstwa pelplińskiego. Oparł ją na olbrzymiej
bibliografii liczącej około 500 pozycji.
Praca ks. Szulista składa się z dwóch części: I. Od
początków chrześcijaństwa do 1466 roku, II. Okres I Rze
czypospolitej. W każdej z części znajdują się rozdziały
omawiające zdarzenia historyczne, struktury kościelne,
organizację terytorialną, działalność klasztorów, kulturę
religijną, szkolnictwo, szpitalnictwo, architekturę oraz
rozwój sztuki i rzemiosła artystycznego. Tekst wzboga
cają ilustracje, a jest ich jak na tego rodzaju publikację
stosunkowo dużo, bo ponad sto. Dobrane zostały z zaso
bów własnych wydawnictwa.
Książka, zrealizowana przez Wydawnictwo Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum", jest wielkim kompendium
wiedzy wzbogacającym historiografię nie tylko tematycz
nie związaną z dziajami Kościoła, ale dotyczącą ogólnej
problematyki Pomorza.

Ks. Władysław Szulist, Przeszłość obecnych obszarów
diecezji pelplińskiej do 1772 r. Pelplin 2000, s. 344, form.
160x240 mm, ilustr, bibliogr., indeks, opr. twarda.
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Publikacja jest inicjatywą autora, ale pelplińskie
„Bernardinum" wydało ją na zlecenie i ze środków fi
nansowych Urzędu Gminy w Śliwicach.
Album wyróżnia się wieloma walorami edytorski
mi, przede wszystkim jednak tym, że jest pierwszą pre
zentacją starej fotografii kociewsko-borowiackiej wsi.
Wszystkie poprzednie publikacje tego rodzaju dotyczy
ły miast. Wydawca w swojej wstępnej nocie słusznie
stwierdził, że wydawnictwo to zadowoli nie tylko ko
lekcjonerów retrospektyw, ale będzie miłą pamiątką dla
współczesnych turystów, którzy mogą porównać to co
zwiedzili z tym co obejrzą na kartach w kolorze sepii.
Adam Bloch, Śliwice w starej fotografii. Pelplin 2000, s. 120,
form. 210x180 mm, ilustr. 91, wstęp, opr. twarda.

O

becna diecezja pelplińska istnieje od 25 marca
1992 roku, ale dzieje Kościoła na jej obszarach
biorą początek od misyjnej podróży św. Woj
ciecha w 997 roku. Na przestrzeni 1000 lat organizacja
i sieć kościelna różne przechodziła zmiany. Pisze o tym
ks. Władysław Szulist w swojej najnowszej książce
PRZESZŁOŚĆ OBECNYCH OBSZARÓW DIECEZJI
PELPLIŃSKIEJ DO 1772 R. w pokaźnej publikacji
liczącej 344 strony autor praktycznie wykorzystał całość

KMR

*

d pięciu lat Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie organizuje
coroczne konkursy literackie im. Jana Drzeżdżona
na opowiadanie. Plon czterech konkursów z lat 1996-1999
został opublikowany w książce pt. CZAS ZELINTA
I INNE OPOWIADANIA z podtytułem Antologia prozy
współczesnej. Organizator i wydawcy opracowanie zbio
ru powierzyli znakomitym nazwiskom: wstęp napisał i wy
boru dokonał Zbigniew Żakiewicz, a całość recenzował
Tadeusz Linkner.
Na książkę składa się 20 opowiadań różnych auto
rów. Obok pisarzy znanych już w literaturze występują
debiutanci, którzy napisali z potrzeby pamięci i serca.
Antologia stwarza możliwość zapoznania się z bogac
twem prozy pomorskiej, jej kondycji warsztatowej
i różnorodności tematycznej. Inicjatywa organizatorów
konkursu nie ogranicza się więc tylko do gromadzenia
dla potrzeb muzealnych przykładów współczesnego pi
sarstwa, ale poprzez wydanie antologii gwarantuje upo
wszechnienie tej litetury i wprowadzenie jej do obiegu
czytelniczego i kręgów opiniotwórczych.

O

Wszystko wskazuje na to, że konkursy im. Jana
Drzeżdżona będą się odbywały nadal, a literaturze
pomorsko-kaszubskiej corocznie przybędzie zasób
utworów.

Czas zelinta i inne opowiadania. Antologia prozy współcze
snej. Wybór, układ i wstęp: Zbigniew Żakiewicz. Gdańsk 2000,
s. 238, form. 145x205 mm, opr. miękka.

Taka myśl przewodnia towarzyszyła uczestnikom ogól
nopolskiego sympozjum norwidologicznego, odby
wającego się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia
2000 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie.
Organizatorzy: dyrektor ZSE mgr Eleonora Lewandowska
i ks. dr Antoni Dunajski przygotowali w ramach sympo
zjum, sesję popularnonaukową, której głównym wątkiem
tematycznym była obecność Norwida w naszych czasach.
Sesja przeznaczona była przede wszystkim dla nauczycieli
polonistów, lecz bardzo gorąco przywitano również przed
stawicieli władz samorządowych, reprezentantów różnych
tczewskich instytucji kulturalnych i mediów, a także wszyst
kich, którym bliska jest twórczość Norwida.
Do udziału w intelektualnych rozważaniach o wybitnym
polskim poecie doby romantyzmu zaproszono szerokie gro
no specjalistów z całego kraju. Jest rzeczą niezwykle intere
sującą, że Norwid, jak żaden inny polski poeta, posiada aż
trzy pracownie naukowe trwale zajmujące się jego twórczo
ścią: w Warszawie, Lublinie i Poznaniu. Ze wszystkich tych
ośrodków przybyli badacze na tczewskie sympozjum, obecni
również byli naukowcy z Krakowa, Nowego Sącza, Torunia,
Gdańska i Słupska. Norwidolodzy z Anglii i Stanów Zjed
noczonych przesłali listy z pozdrowieniami. Prof. Irena Sła
wińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wiekiem i za
cnością szalenie zasłużona -jak powiedział ks. Dunajski, była
niejako gościem honorowym i dobrym duchem spotkania. Inny,
niezwykle zasłużony, reprezentujący starsze pokolenie norwidologów 90-letni prof. Juliusz Wiktor Gomulicki, niestety,
nie mógł przybyć na sesję, lecz odczytany został jego piękny
list z wyrazami wielkiej życzliwości. Profesor jest osobą god
ną podziwu i ogromnego szacunku, mimo sędziwego wieku
cały czas pracuje i tworzy kolejne publikacje. Okazało się, iż
pod koniec 1999 roku wydał cztery nowe teksty Norwida,
dotąd zupełnie nieznane nawet norwidologom.

Zorganizowana sesja w Zespole Szkół Ekonomicznych
wzbudzała zainteresowanie wśród uczniów

W fascynujący świat norwidowej twórczości wprowadził
zebranych prof. Stefan Sawicki, wieloletni prorektor Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, twórca Zakładu Badań
nad Twórczością Cypriana Norwida.
Norwid to jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w na
szej literaturze, w ogóle w naszej kulturze — mówił profesor.
- Trudno sklasyfikować tego poetę w sposób historyczno
literacki. Niby należy do okresu romantyzmu, ale ten roman
tyzm we wszystkich aspektach przekracza, sięgając do pew
nych wartości aktualnych dopiero w naszej współczesności.
Niezwykła też jest i żywa do dziś jego aktualność. Sądzę, że
Norwid jest z dawnych poetów najbardziej nam współczesny.
Dalej prof. S. Sawicki wyjaśnił na czym polega aktualność
poety. Tematem refleksji był aspekt człowieczeństwa, religij
ności, niepodległej postawy życiowej oraz trudnej poetyki bli
skiej współczesnemu postawangardowemu czytelnikowi. Zwró
cił uwagę na mądrość pisarstwa Norwida, które wprowadza
nas w tajemnicę człowieczeństwa, ze wskazaniem na wielkość
i małość człowieka, na jego heroizm, ale i bestialstwo odkry
wane stale przez nas samych i historię. Drogą jego pisarstwa
jest człowiek - tak mówił o Norwidzie profesor, przytaczając
jedną z najbardziej znanych wypowiedzi Papieża o Kościele.
Norwid jest najwybitniejszym polskim poetą religijnym.
Czy fakt ten potwierdza jego współczesność? Różne padają
odpowiedzi. Jego zakorzenienie w Biblii uważał Julian Przy
boś, wręcz za rys anachroniczny. Myślę, że jest inaczej...
Człowiek dzisiaj szuka zrozumienia swojej wiary. Kiedy nie
wystarcza już zwyczaj, czy obyczaj przekazywany przez po
kolenia, szuka uzasadnień pierwotnych i sięga do źródeł, do
Biblii, pism ojców kościoła. Norwid te źródła, korzenie chrze
ścijaństwa mu przybliża... Jan Paweł II bardzo często przy
wołuje w swych wystąpieniach myśli Norwida. Pomagają mu
one przez nowe wysłowienie przybliżyć współczesnemu czło
wiekowi to. co w chrześcijaństwie istotne. Dzięki norwido-

Prof. Stefan Sawicki wygłasza swoją prelekcję;
obok ks. dr Antoni Dunajski

wym metaforom prawdy chrześcijańskie zasłaniane przez ste
reotypowe sformułowania nabierają nagłe nowego blasku.
Tymi słowy prelegent przybliżył aspekt religijności poety.
Niepodległa postawa, niezależność Cypriana Norwida
jest zdaniem prof. S. Sawickiego również tym, co sprzy
ja aktualności jego dzieł. Norwid, jak wielu romantyków
był ogarnięty miłością do Polski. Tęsknił do ojczystego, wy
idealizowanego kraju „ gdzie winą jest dużą popsować gniaz
do na gruszy ". Żył na emigracji, polskością był niemal
opętany, ale i jak nikt inny dostrzegał wady Polaków.
Inną płaszczyzną porozumienia Norwida ze współcze
snym czytelnikiem jest specyficzny rodzaj składni. Jest to
trudna poetyka, lecz paradoksalnie, według słów autora re
feratu, na Norwidzie można uczyć się współczesnej poezji. Na
zakończenie swego interesującego wykładu prof. S. Sawicki
przytoczył cytat z Norwida, który skłonił do refleksji, iż to
właśnie on, jak żaden inny poeta powinien patronować
naszej obecności w Europie. Tak bowiem pisał:
Szlachetny człowiek nie mógłby wyżyć dnia jednego w oj
czyźnie, której szczęście nie byłoby tylko procentem od szczę
ścia ludzkości.
Artystycznych wrażeń dostarczyły uczestnikom sympo
zjum uczennice ZSE w Tczewie, recytując wybrane utwory
Norwida, po czym ze swym świadectwem norwidologa-polonisty wystąpił dr Wojciech Kudyba z Nowego Sącza. Po
dzielił się on uwagami dotyczącymi obecności poety w szkole
średniej. Jego cenne refleksje dotyczyły przede wszystkim
metod dydaktycznych przy analizie arcyciekawej, ale jedno
cześnie niełatwej twórczości Norwida.
Kolejnym punktem programowym norwidologicznej se
sji były komunikaty o stanie badań nad życiem, twórczością
i recepcją Norwida odczytane przez przedstawicieli głównych
ośrodków badawczych. Mgr Piotr Sobotka opowiadał o osią
gnięciach i codziennej pracy badawczej Warszawskiej Pracow
ni Słownika Cypriana Kamila Norwida. Ośrodek powstał
w 1938 roku, a jego główną inspiratorką jest prof. Jadwiga
Puzynina (obecna na sesji). Stworzono w Warszawie pełną
kartotekę użyć słów z pism Norwida. Do tej pory wydano
cztery tematyczne zeszyty słownikowe. Członkowie zespołu
pracowni, zaangażowani przede wszystkim w badania nad
językiem, publikują swoje teksty w licznych czasopismach
i pracach zbiorowych. Prowadzone są zajęcia na uczelni, ale
też w szkołach średnich.
Mgr Zofia Dainbek wystąpiła z komunikatem o stanie
badań w Poznańskiej Pracowni Kalendarza Życia i Twórczo
ści Cypriana Norwida, której kierownikiem i inicjatorką jest
prof. Zofia Trojanowiczowa. Pracownia istnieje od 1987 roku.

Celem poznańskich naukowców jest ustalenie i chronolo
giczne uporządkowanie wszystkich wydarzeń z życia Nor
wida, aby powstało pełne i analityczne kalendarium, przy
czym zapisywane są tylko te fakty, które można udokumen
tować. Odnotowuje się również wszystkie utwory poety,
zarówno znane, jak i zaginione.
Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
w Lublinie istnieje od 1980 roku, a jego założycielem jest
prof. Stefan Sawicki. Trzeba wspomnieć, iż ten ośrodek był
współorganizatorem tczewskiego sympozjum poprzez swe
go przedstawiciela w osobie ks. dr. A. Dunajskiego. Stara
nia lubelskich norwidologów z katolickiego uniwersytetu
koncentrują się-jak mówił dr Piotr Chlebowski - n a two
rzeniu pełnego gabinetu filologicznego, w którym groma
dzone są wszelkie materiały dotyczące Norwida. Już niemal
kompletnie zebrano wszystkie fotokopie tekstów i rysunków
poety, rozrzuconych wcześniej po całym świecie. Inne dzia
łania ośrodka to edytorstwo i interpretacja tekstów. Zakład
jest wspólwydawcą czasopisma w całości poświęconego Nor
widowi, są to Studia Norwidiana. Do tej pory ukazało się
16 numerów tego rocznika.
Komunikaty norwidologów zakończył dr Marek Buś
z Krakowa, który uzupełnił wcześniejsze wypowiedzi na te
mat badań nad Norwidem w Polsce, przypominając o osią
gnięciach innych ośrodków w kraju. Wspomniał również
o opracowaniach bibliograficznych niezwykle pomocnych
w pracy wszystkich osób zajmujących się twórczością tego
wybitnego polskiego poety.
Wystawa pt. Norwidiana wczoraj i dziś z wielką staran
nością przygotowana przez mgr. Janusza Kaznochę zamy
kała sesję popularnonaukową. Dzięki niej uczestnicy sym
pozjum mogli uzmysłowić sobie ogrom twórczości samego
poety, ale liczne publikacje o Norwidzie świadczyły, jak
ogromnym, nie słabnącym zainteresowaniem cieszył się on
dawniej i cieszy do tej pory.
Po sesji w kościele św. Józefa w Tczewie odbyła się Droga
Krzyżowa inspirowana tekstami Cypriana Norwida. Niewąt
pliwie wielu uczestnikom dostarczyła ona głębokich przeżyć
duchowych i artystycznych poprzez swą norwidową niezwy
kłość. Tak więc piątkowe popołudnie 3 1 marca spędzone pod
hasłem Norwid poeta czasu było zapewne ważnym i poży
tecznym doświadczeniem nie tylko dla polonistów, ale i dla
wszystkich osób kochających poezję. Ciekawa formuła sesji
przyczyniła się także do popularyzacji Norwida w Tczewie,
a trzeba przyznać, iż poeta jest z całą pewnością godny tego
ogromnego zainteresowania.
Redakcja serdecznie dziękuje Zdzisławowi Czyżowi za udostępnienie zdjęć.

Sesji towarzyszyła wystawa Norwidiana wczoraj i dziś
przygotowana przez mgr Janusza Kaznochę

Uczestnicy sesji podczas Drogi Krzyżowej.
Tę stację prowadzi ks. dr Antoni Dunajski
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G R A Ż Y N A KRUZYCKA-GIELDON

Zadziwienie
Odbierasz mnie
Wyczuwasz mnie
Staję zadziwiona
Jak kibić rzeki
Przytula się do dna
Tak ty wędrujesz
Siadem mojej duszy
Nie błądząc
omik Grażyny Giełdon ukazał się na wiele lat po
faktycznym debiucie poetyckim autorki, kiedy jej
wiersze pojawiły się na lamach prasy i na antenie
lokalnego radia. Uważnemu czytelnikowi zatem nazwisko
autorki Zadziwienia nie jest obce.
Urodzona w 1963 roku w Gdańsku, tam ukończyła
kolejno szkołę podstawową i średnią. Jako absolwentka
Studium Wychowania Przedszkolnego poświęciła się pracy
pedagoga i nauczycielki nauczania początkowego w róż
nych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Doświad
czenia tej niezwykłej pracy wykorzystała nie tylko w dy-
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nienia. Tak było również w tegorocznym IX Konkursie,
skąd poetka wróciła z nagrodą główną za swoją twórczość.
Za pośrednictwem pelplińskiego radia Głos strofy jej wier
szy rozeszły się w eterze. Z dorobku poetyckiego skorzy
stała również Pomerania.
Wśród zebranych w tym tomiku utworów nie brakuje
pierwszych wypowiedzi poetyckich autorki, datowanych
na 1986 rok refleksji zapowiadających objawienie się na
tury wrażliwej i poszukującej sensu w świecie „zadeptu
jącym" człowieka jak stary liść. Oprócz wierszy wyróż
nionych i nagrodzonych we wspomnianych konkursach

sertacji dyplomowej o upośledzeniu dziecięcym, ale
zwłaszcza w praktyce instruktorki terapii zajęciowej. Za
łożywszy rodzinę, w 1989 roku przeniosła się do Tczewa,
gdzie nadal pracuje i tworzy.
Poezją zainteresowała się jeszcze jako uczennica,
a swój młodzieńczy dorobek odważyła się zaprezentować
podczas V Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Sakral
nej w Tczewie w 1989 roku. Zyskała uznanie dla dojrza
łości i głębi wyrażanych w jej wierszach myśli. W 1990
roku zadebiutowała siedmioma utworami na łamach Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Przygody z poezją
nie zaprzestała, a dowodem tego jest udział w kolejnych
Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich pod auspicjami
ludowego poety i rzeźbiarza Zygmunta Bukowskiego, co
przyniosło wierszom Grażyny Giełdon I nagrodę i wyróż-

i przeglądach, publikowanych w czasopismach lokalnych,
pojawiły się w tomiku utwory nowe, powstałe jeszcze w le
cie 1999 roku. Takie szerokie ujęcie dorobku autorki uza
sadnia zmysł do zapoznania czytelników nie tylko z plonem
jej poetyckich dokonań w minionym okresie artystycznego
dojrzewania, ale także ujawnienia tych wszystkich obsza
rów ważnych dla niej, których śladem pozostaje poetycki
zapis. Obcowanie z wierszami Grażyny Giełdon okaże się
niewątpliwie przyjemnością równą tej, jakiej doświadcza
każdy miłośnik rzeczy subtelnych i niepretensjonalnych, za
którymi niepostrzeżenie pomyka prawdziwa mądrość bez
patosu i skromność bez fałszu. Kobiecość bywa niebezpie
czeństwem groźnym obustronnie, gdy przemawia czułostkowością strof, lub gdy każe oczekiwać od wierszy odbicia
kobiecej natury. Poetka ustrzegła się nadmiaru sentymental-
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nych obciążeń tradycji tej odmiany twórczości, zarazem
umiała zachować dystans bez rezygnowania z prawa do su
biektywnej, właściwej jej naturze wrażliwości. Żadnego tu
więc natręctwa, egzaltacji i ozdobnych fraz, które nie mieszcząsię w obszarze widzenia i odczuwania autorki. Obcy jest
jej wszelaki ton mentorski. Za wiele w niej uczciwości na
przyjęcie takiej postawy. Nie kokietuje, nie poucza, nie moralizuje. Raczej niepostrzeżenie i łagodnie prowadzi czytel
nika tokiem swych myśli i przeżyć, doświadczeń i wątpli
wości, pozwalając mu zajrzeć przez ramię w świat, który
niewątpliwie już zaraz rozpozna on jako także i swój świat.
Nie narzuca swojego ja nikomu, nie żąda zgody na swoje
racje i prawdy. Ona ich zresztą nie formułuje wprost i wręcz,
co najwyżej pozwala czytelnikowi samemu wyłuskać ze stro
fy, odkryć i zaakceptować. Zadziwić się nimi.

Z

aczynała Jesienią - październikowym wieczorem
- dalekim od pokusy pretensjonalnego opisu taniej
krasy pejzażu. Dwudziestotrzyletniej wówczas po
etce jesień objawia niełatwą do przyjęcia prawdę o tym,
że istnieje również samotność i zapomnienie, nawet gdy
ma się ten jej niezwykły żar oczu, zniewalające ciało i mło
dość jak przedsionek nieba.
Prowokacja? Nic podobnego! Jeżeli życie dla poetki
to płonąca świeczka, na nic racjonalizowanie o wieku nie
stosownym do rozważań rzeczy ostatecznych, argumenta
cja typu „wszystko przed nami", a tamto tak odległe, nie
rzeczywiste, obce..., przeznaczone dla innych.
Dojrzałość swoją wyprowadza autorka z klimatu
rodzinnego domu, gdzie nie było bylejakości nawet w co
dziennych sprawach. Ojca wspomina z czułością jako czło
wieka solidnego we wszystkim, zatroskanego o dom i ro
dzinę do końca życia. Wrażliwość i uzdolnienia artystyczne
matki ustąpiły przed wyzwaniem i powołaniem do pokor
nej pracy dnia codziennego. Dobre relacje z rodzeństwem
gruntowała wspólna fascynacja pięknem, człowiekiem,
naturą, wielkim dziełem stworzenia. Brata Janusza za
prowadzi to ku studiom nad sztuką i architekturą, ku
kontemplacji piękna, służbie absolutnemu Pięknu - Bogu
- w zgromadzeniu zakonnym, ale i ku służbie ludziom w
duszpasterstwie na Kresach. Jej własna wrażliwość znaj
dzie upodobanie w słowie poetyckim - pochodnym
odwiecznego ładu człowieka uformowanego przez pięk
no, harmonię Bożą i zasadnicze wartości.
A szkoła? Jedną zapamięta szczególnie jako oazę es
tetyki i dbałości o piękno emanujące zewsząd na uczniów,
gdzie stawało się ono elementem wychowawczym i do
wodem szacunku dla młodego człowieka, zadatkiem jego
przyszłych potrzeb. I to w niej pozostało.
W młodzieńczym wierszu zapyta ewangeliczną wąt
pliwością uczniów Mistrza: Dlaczego miłość jest pierw
sza? Nie wierzę, by tego nie wiedziała, jak my wszyscy
odmieniający jej imię przez wszystkie przypadki i przy
każdej okazji, turlając jak grosz po błotnistej drodze. Pyta,
bo wie, jak trudno uporać się z nią- nawet wówczas, a mo
że zwłaszcza wtedy - gdy osiągnęło się Wiarę i Nadzieję.
Jak trudno z taką świadomością, krojąc drobno cebulę
i czyszcząc buty na błysk, nie słyszeć odgłosów zła tego
świata, obojętnie czyją dłonią wyrządzonego i dla jakich
intencji. Romantyczna wiara w pokonanie zła od wieków
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nie opuszcza młodych, to prawda, ale nie jest ona tu wcale
wypadkową naiwnych mrzonek, deklaracją ideową, bun
tem skrzywdzonego. Zasadza się raczej na świeżych jesz
cze, poruszających wrażliwość autorki przykładach zła,
z którymi zetknęła ją praca wśród dzieci - właśnie tych
pokrzywdzonych przez los, okoliczności niezawinione i te
najboleśniejsze - egoizm dorosłych. Nie piętnuje ich sło
wami typowej dla obłudników werbalnej dezaprobaty
- wyciąga ręce w geście przytulenia, by ocalać w Modli
twie o dziecko. Nie tylko tych odrzuconych - także siebie.
W istocie, trudno uporać się z Miłością, trudno też wymó
wić się poetce od słuchania spowiedzi świata, zwłaszcza
o zmierzchu, w ciszy nocy, gdy najbliżsi już dawno po
snęli, a tu dręczy potrzeba zapisania myśli, ulotnego wra
żenia. W ciasnym i ustronnym odosobnieniu, w kąciku
łazienki swego M-x najłatwiej być sobą. Sam na sam z my
ślami o innych, o świecie, o Bogu. Tam też rodzą się
wiersze. Przybywają niespiesznie, ociągając się przed
uformowaniem w strofę, dojrzeniem do ostatecznej goto
wości wybrzmienia, do zastygnięcia w zapisie. Pewnie stąd
bierze się ich przekonująca wiarygodność.
adziwienie Grażyny Giełdon nie zna ukierunkowa
nia, chociaż nie rozpływa się ono bezładnie na
manowce, ale zbliża ku obszarom najbliższym
- intymnym. Tu znajduje wciąż nowe pola fascynacji. Za
pisuje się w szczególny sposób w rodzinny sztambuch,
w którym piękne strony należą się matce, bratu, pamięci
ojca, chociaż te akurat są to strony albumu, które się pal
cem żałoby wskazuje. Obecność matki i brata w życiu
poetki sprawia, że świeży jest dla niej wciąż pocałunek
Boga, zaś wspomnienie dawnych lat znowu jest kwitną
cym ogrodem, a jej własna dziś rodzina odbiciem tamtego
szczęśliwego domu. Czy mogło być inaczej? Gdy już przy
szła ta prawdziwa miłość - zapiał kur wprawdzie, ale Piotr
trwale i mocno zagościł w sercu (O świtaniu). Jak opoka
przeciw apokalipsie. Z czasem obok Piu pojawił się Mi
chaś, zapowiedziany zapachem choinki {Przed wigilią).
To on chce dziś zasypać morze pasją małej rączki na pla
ży w Jastarni (Widokówka z lata). Nowe zadziwienie.
W kręgu tematów najbliższych poetce pozostaje więc
miłość jako dar, fascynacja i odkrycie. Jest zawrotem gło
wy unoszącym w niebo jak w Karuzeli szczęścia, porywają
cym poetkę jak nutę piękną. Obezwładnia upojnie, odurza
szczęściem, poi niebem, że aż nie chce się wytrzeźwieć z eu
forii. Kusi tajemnicą i poezją zmysłów, by rozbić dzban prze
znaczenia, trwać w ciągłym pocałunku jak w wierszu Spo
tkanie i Pragnienie. Tęsknota wówczas rozpina się nad
kochankami tęczą nadziei, zaś oddalone ciała pięknieją jak
paprocie nie znające dotyku (Kiedy rozłąka). Nie dziwi więc,
że wtedy On staje się królem pokazywanym światu, by ptaki
na jego widok oniemiały (Bez jutra), strażnikiem jej snu jak
nowy Rycerz spod Giewontu (Poobiednia drzemka), wresz
cie niechcianym sługą, gdy przeminie fascynacja. Miłość
budzi niepokój, zasiewa lęk, niepewność. Gdzie mi umy
kasz... - pyta autorka. Lukrowane gwiazdki i drogi mleczne
wyczarowane z kapelusza okazują się złudzeniem (Iluzjoni
sta). Jeszcze jedno zadziwienie.

Z

Miłości się boję tak / Bo jesień czasami trwa krótko,
wyzna poetka w wierszu Jeszcze nie kocham. Skoro wszyst-
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ko podlega niszczącej władzy czasu, cóż więc mamy do
wyboru? Jak ocalić miłość, skoro zima tuż? Kochać tym
żarliwiej i mocniej, im mniej zostawiono nam czasu na ze
garze życia? A więc Tylko mnie przytul mocno / Bo jedynie
tyle nam wolno, prosi w Dwóch światach zalękniona o to,
czy i tego nie za wiele. Odwieczna nostalgia jak sen o raju
utraconym w epoce „gwiezdnych wojen" i kultury skinów
nie razi. Cień Abelarda i Heloizy przemyka się gdzieś także
między naszym pokoleniem, które pragnie jak zawsze wzy
wać dwa imiona jednym głosem {Szybujący ptak).
Grażyna Giełdon nie zamyka się przed żadnym z zadziwień. Okolica poetyckich fascynacji ma u niej także swoje
peryferia -jeśli tak można nazwać cykl wierszy poświęco
nych sztuce o ziemi - najbliższej ojczyźnie. Nie mogła po
zostać obojętna wobec niezwykłego świata rzeźb Zygmunta
Bukowskiego - artysty wręcz niepośledniego. W tym drew
nianym królestwie świątków, figurek i struganych cudeniek
radośnie pobrzmiewa jej Walcz Madonną dedykowany lu
dowemu rzeźbiarzowi i poecie. Tak przez macierzyński
motyw utworu powraca poetka do swych niewątpliwie naj
silniejszych inspiracji poetyckich, u których źródła jest wia
ra, miłość i pewnie nadzieja, by i nam dusza ulatywała aż do
szczytów. Czy nie po to właśnie istnieje poezja? Ta, która
jest wielorakim zadziwieniem. Także jej poezja.

Laureaci kolejnych juwenaliów poetyckich
V Pomorskiego Konkursu Poetyckiego
im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie

Wszechświat
pełen blasków

G R A Ż Y N A KRUZYCKA-GIEŁDON

Walc z Madonną
rzeźbiarzowi ludowemu

Za oknem
Okiem kocim
Noc mruga ciekawie
Podpatruje kto dłutem
Zakłóca jej spokój
To on krnąbrny człowieczek od pługa
Co nawet potów żniwnych nie odsypia zwykle
Z madonną tańczy walca
Pochyloną zgrabnie
Jak dziewczynka w dygnięciu
Wtem para upada
Piękna nazbyt wiele
W głowach im przewróciło
Porządek wszechrzeczy
Noc jak mysz zwinna
Uciekła do nory
Dopiero świt leniwy
Podał sznurek rosy
Madonna wstała szybko poprawiła włosy
I odetchnęła mlekiem, co dla synka trysło

I miejsce otrzymała MONIKA BOROWIK (godło
„Wiatr"), uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Ada
ma Mickiewicza w Białymstoku, za cały zestaw wierszy za
tytułowanych: Modlitwa ćmy, Kompletu, Zaklęcie. Są to
utwory nąjdojrzalsze ze wszystkich 136 tekstów nadesłanych
na konkurs i najbliższe poetyckiej wyobraźni Janusza St. Pa
sierba. Wśród bogatej a bardzo komunikatywnej metaforyki
na uwagę zasługuje dominująca w tych wierszach rola ciszy,
będąca jakby głównym elementem konstrukcyjnym zastoso
wanych figur poetyckich. Monika Borowik zadaje pytanie
Jak/z rozżarzonej ciszy /wylupać oddech... albo stwierdza
Więcej ciszy w ustach / i ty jakby inny..., a w innym miejscu
ilustruje Konie / którym nocą wyrastają skrzydła / szybko
przemieniają się / w ciszę.... To piękna liryka.
II miejsce uzyskała MAJA KOMASIŃSKA (godło „Euterpe"), uczennica Anglojęzycznego Liceum Społecznego
w Lęborku, za zestaw dziewięciu utworów, z którego juro
rzy nagrodzili trzy: Gdzie szukać. Gdym była, Jesteś. W tych
tekstach młoda poetka poszukuje prawdy o sobie i życiu.
Posługuje się przy tym subtelnym obrazowaniem, np. mó
wiąc o gwiazdach, które na szlakach zostawiają ślady stóp.
Podejmuje też próbę paralelnej budowy wiersza: a gdybym
była trawą..., a gdybym była wodą..., a gdybym była błęki
tem...
III miejsce ex aequo otrzymały Kamila Tyborczyk
i Monika Pawłowska.
KAMILA TYBORCZYK (godło „Luna") z Liceum
Ogólnokształcącego w Bytowie w wierszu Geografia bez
pośrednio nawiązuje do twórczości Janusza Stanisława
Pasierba - w relacji o tym i tamtym brzegu. Utworem tym

autorka podejmuje poetycką polemikę z Mistrzem, polemi
kę ciekawą, udaną i bardzo rozważną.
MONIKA PAWŁOWSKA (godło „Żaba") z Konstan
cina Łódzkiego, studentka filologii polskiej Uniwersytetu
Łódzkiego, w całym cyklu siedmiu wierszy zatytułowanym
...z prywatnej Księgi Rodzaju dała przykład poezji inspiro
wanej tematyką biblijną. Jurorzy szczególną uwagę zwrócili
na trzy utwory: z incipitami Nie lubię imienia Ewa..., Gdy
odchodziłam od ciebie... oraz zatytułowany Posłowie.
W grupie wyróżnień znalazło się również czterech auto
rów.
MONIKA GAWOR (godło „Rena"), z Liceum Ogólno
kształcącego im. Mikołaj a Kopernika w Gdańsku, została wy
różniona za wiersz Ikona, w którym zwróciła uwagę sposo
bem przekazania wrażenia z oglądania tego, co na twardej
desce/malowane
okiem...
ANNA BARTKOWSKA (graficzne godło pierścienia
z liściem), uczennica Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcą
cego w Brusach, wyróżniła się wierszem Cisza (jeden z dzie
więciu nadesłanych), w którym milczenie i cisza natury, przy
rody jest miejscem najskuteczniejszego kontaktu z Bogiem.

DANIEL LANDOWSKI (godło „Anioł"), również z Ka
szubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, uzyskał
wyróżnienie za jeden wiersz, zaczynający się od słów Kto mi
dał skrzydła..., będący próbą zwięzłej poetyckiej odpowiedzi
na trudne pytania o zaufaniu, właściwej drodze oraz wierze.
MARTA RADKOWSKA (godło „Stop"), uczennica
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
w Malborku, została wyróżniona za cały cykl siedmiu krót
kich utworów zainspirowanych tomikiem poezji Czarna
skrzynka Janusza St. Pasierba. Nie jest to naśladownictwo,
a poprawnie wykorzystana inspiracja.
Jury stwierdziło, że tegoroczny konkurs przyniósł plon
znacznie bogatszy od poprzedniego - zarówno pod wzglę
dem ilościowym jak też, co cieszy najbardziej, poziomu lite
rackiego. Utwory ośmiu uhonorowanych poetów powiększą
objętość planowanej antologii, wzbogaconej o wyniki no
wej kategorii - eseje i szkice dotyczące twórczości Janusza
St. Pasierba, patrona corocznych Pomorskich Konkursów Po
etyckich w Pelplinie, a zarazem patrona Liceum Ogólno
kształcącego, która to szkoła jest inicjatorem i organizato
rem tej pożytecznej imprezy.

M O N I K A BOROWIK

Więcej ciszy w ustach
i ty jakby inny:
szukasz siebie
we mnie
Szukam ciebie
we śnie
i czekam
na SŁOWO

Wszechświat
jest pełen blasków
którym dyskretnie
siadam na ramionach

Konie
którym nocą wyrastają skrzydła
szybko przemieniają się
w ciszę

By trysnąć światłem
wystarczy płomień
i wciąż rosnąca głębia
jaką zsyłasz

Więc nie wiesz
czy to pysk jeszcze
czy to już anioł
skubie twoje oczy

Ach, rozedrgać powietrze
zaiskrzyć
stopić noc

Mógłbyś go dotknąć
lecz pióra okryłyby ci dłonie
i wszystko stałoby się proste

Jak
z rozżarzonej ciszy
wysupłać oddech

Bo tak naprawdę
to nic nie zastąpi
brył podrywających się do lotu

z popiołu
człowieka

LEKTURY
NASZYCH
PRZODKÓW

Dawny „Pielgrzym" w swoich „Wiadomościach potocznych"przekazywał czytelni
kom bieżące informacje z życia codziennego Prus Zachodnich. Wiadomości te
dotyczyły kręgów towarzyskich, kulturalnych czy społecznych; niektóre z nich były wręcz
sensacyjne. Przedrukowujemy z rocznika 1910 wybrane teksty zamieszczone w okre
sie kwietnia i maja.
Podane w nawiasach daty wydania pochodzą od redakcji. Zachowana została ory
ginalna pisownia.

Starogard (5 IV)
Pewna niewiasta z Gentomia zgubiła dnia 1 bm w Starogar
dzie stumarkówkę, którą za sprzedane prosięta odebrała. Strata
jest dla owej kobiety bardzo wielka, bo jest wyrobnicą, a dzieci
drobnych ma dziesięć. Może wiadomość ta poruszy sumienne
go znalazcę do oddania tej stumarkówki, za co odbierze stosow
ną nagrodę. Oddać najlepiej na sołectwie u pana Mykowskiego
w Gentomiu.
Świecie (5 IV)
Pomocnik kupiecki Mitbrod zamierzał odebrać sobie życie
wystrzałem z rewolweru. Ciężko rannego odwieziono do domu
chorych. Mitbrod był dłuższy czas bez posady.
Starogard (7 IV)
Wóz firmy F. Wichert jun. przejechał bawiącego się na ulicy
4 letniego synka robotnika Semraua, który odniósł znaczne oka
leczenia. Na razie nie wiadomo, kto ponosi winę nieszczęśliwe
go wypadku.
Pelplin (9 IV)
Od 7go bm kursuje znowu tak zwany pociąg szkolny między
Czerwińskiem a Tczewem. Z Czerwińska wyjeżdża o 6 godz. rano.
w Pelplinie przystawa o 6 godz. 42 min., a do Tczewa przyjeżdża
o 7 godz. 10 min. Z Tczewa odjeżdża o 1 godz. 25 min. po pol.,
przystawa w Pelplinie o 1 godz. 53 min., a do Czerwińska przy
bywa o 2 godz. 22 min.
Tczew (9 IV)
Pewien woźnica zamknął w stajni dwa swoje konie i nie trosz
czył się o nie wcale. Biedne stworzenia z głodu zdechły. Sąd
skazał go za to tylko na cztery tygodnie więzienia.
Skórcz (12 IV)
O tutejszą posadę przełożonego gminy ubiega się już 86 osób.
Starogard (12 IV)
Posługaczkę Annę S. skazał sąd na dwa dni więzienia i za
płacenia kosztów procesu za to, że z sieni kradła pewnemu abo
nentowi gazetę.
Czersk (12 IV)
Niebawem rozpoczną stawiać fundamenty pod budowę no
wego kościoła. Stary kościół rozebrano przed mniej-więcej pół
rokiem. Dla odprawiania nabożeństwa postawiono kościół tym
czasowy.
Tczew (19 IV)
Przesuwacz wagonów Herzog dostał się na dworcu tutej
szym pomiędzy dwa bufory, które mu zgniotły klatkę piersiową.
Nieszczęśliwy odniósł niebezpieczne okaleczenia.
Nowe (21 IV)
Straszną śmiercią zginął zagrodnik Kopiecki z Twardej Góry
zatrudniony przy tutejszej kolejce w porze nocnej. Po ukończo
nej pracy usiadł obok rozgrzanego pieca i usnął. Wkrótce zapa
liło się na nim ubranie, a Kopiecki odniósł ciężkie poparzenia.
Odwieziono go do domu chorych, gdzie po kilku godzinach
umarł.
Lubichowo (26 IV)
Żandarm Gnadt spadł z konia i znacznie się poranił.
Subkowy (28 IV)
Pierwszego jesiotra w tym roku ułowił we Wiśle dnia 25tego
bm rybak Jahn z Małej Słońcy. Ryba ta ważyła 60 funtów.
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Świecie (30 IV)
Pomimo licznych zażaleń odbywa się w Świeciu nauka szkól
na w sklepach, w których umieszczono 200 dzieci. Rodzice po
stanowili odtąd dzieci do szkoły wcale nie posyłać i wysłać
zażalenie do ministra.
Morzeszczyn (3 V)
W piątek wydarzyło się wielkie nieszczęście. Ludzie wraca
jąc z pola przypięli jeden wóz do drugiego. Na dyszel przypięte
go woza usiadły dziewczyny mimo ostrzeżenia gospodarza. Gdy
wóz wjechał na drogę, dziewczyny spadły. Jednej przeszły kola
przez głowę i grzbiet, oprócz tego noga dostała się między szpry
chy koła i została złamana. Po kilku minutach owa dziewczyna
zmarła. Druga dziewczyna jest także na głowie zraniona. W tych
dniach sąd zjedzie, aby stwierdzić, na kogo wina spada.
Pelplin (12 V)
Nie ma teraz dnia, w którym by nie padało, i to zwykle kilka
razy, tak iż rólnicy poczynają narzekać na zbytnią wilgoć.
Pelplin (14 V)
Po deszczach nastąpiły upały prawie niebywałe o tej porze.
Tczew (14 V)
Asystent pocztowy Bornemann, który przed kilku miesiąca
mi zabrał i przehulał 30 tysięcy mrk znajdował się przez jakiś
czas w zakładzie obłąkanych w Wejherowie. Uznano go za poczytalnego i będzie przez sąd przysięgłych w Gdańsku wkrótce
sądzonym.
Tczew (21 V)
Były asystent pocztowy Bornemann, który skradł 30 tysięcy
marek pieniędzy pocztowych i przetrwonił je w krótkim czasie
w towarzystwie lekkomyślnych kobiet w Berlinie i Hamburgu,
stanie w czerwcu przed sądem przysięgłych w Gdańsku.
Pelplin (26 V)
W poniedziałek wieczorem przyaresztowano w oberży dwor
cowej nożownika, pewnego sezonowego robotnika. Był przy tym
także zwrotniczy. Gdy z trudem aresztanta doprowadzono do
rynku, zwrotniczy L. podknął się i upadł, co zauważywszy aresztant z taką siłą stąpnął mu na nogę, iż po wyżej kostki ją złamał.
Nieszczęśliwego oddano zaraz w opiekę lekarską, a oprawcę
odstawiono do okręgowego więzienia w Tczewie, gdzie będzie
odpowiadał za wszczętą bójkę na noże i za kradzież zegarka,
prócz tego spowodowane nieszczęście urzędnika.
Pelplin (28 V)
O ile się od naocznych świadków dowiadujemy, nie wywo
łał w ostatni poniedziałek bójki na noże pewien robotnik sezono
wy, tylko pewni panowie, którym się nie podobało, iż ów robot
nik zażądał szklankę piwa po polsku. Do owych należeli piekarz
z mleczarni Szczerbiński, któremu w podobnym przypadku dano
już nauczkę i handlarz piwa Drulla.
Skarszewy (28 V)
W tartaku Siega wybuchł pożar. Zgorzał doszczętnie budy
nek maszynowy. Wszelkie maszyny uległy zniszczeniu.
Zblewo (31 V)
Dnia 22 marca br włamał się robotnik Teofil Szarafny do
tutejszego kościoła katolickiego i wypróżnił dwie puszki ofiar
ne. Prócz tego popełnił także inne kradzieże. Starogardzka izba
karna skazała go na 6 lat domu karnego i utratę praw honoro
wych na przeciąg 10 lat.
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To lato! To lato!
My lato kochamy!
Bądź, ty lato miłe,
Zawsze razem z nami.

Zgadnij, co to za pora,
Kiedy rdzawe kolory
Przybierają gaiki,
Lasy, rozległe bory?
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Pory roku
Zgadnij, co to za pora,
Kiedy budzi się zieleń,
Tysiąc kwiatów rozkwita
Oraz zwierząt jest wiele?
Tulipany, pierwiosnki
I kaczeńce nad stawem,
Kiedy młode zajączki
Urządzają zabawę?
Kiedy pierwsze rzodkiewki
Się czerwienią na grządce
I promienie wysyła
Blade lecz śmiałe słońce?
To wiosna! To wiosna!
Ona jest królową!
Bo wiosną całe życie
Się rodzi na nowo.

Gdy maślaki dorodne
Pchają się do koszyka,
Kiedy fauna i flora,
Nagle pod ziemią znika?
Kiedy w rudawe drzewa
Wiatr coraz mocniej dmucha,
Coraz częściej są deszcze,
Coraz częściej jest plucha?
Ptaki lecą za morze,
Niedźwiedź w jamie się chowa,
Jedną z zalet tej pory Bardzo jest kolorowa.
To jesień! To jesień!
Pani złotowłosa,
Jej orężem są liście
Spadające z ukosa.

Zgadnij, co to za pora,
Sanki wesoło dzwonią,
Dzieci piszczą, biegają,
Ze śnieżkami się gonią?
Wicher targa okrutnie
Nagie drzewa bezlistne,
Zdawać by się mogło,
Że powyrywa wszystkie...

Zgadnij, co to za pora,
Gdy gorąco i sucho,
A komary krwiopijne
Tną nas w nosy i ucho?

Śnieżek otula wszystko,
Co na swej drodze spotka,
Pada na domy wielkie
I na małego kotka.

Złota plaża zaprasza,
Morze szumi łagodnie,
Kiedy wejdziesz do niego
Zaraz zrobi się chłodniej.

Kwiaty posiał na szybach
Mróz, co ma długą brodę,
Chociaż twarz nawet miła,
Jednak odstrasza chłodem.

Słońce świeci nam w oczy,
Lecz to nie szkodzi wcale,
Bo gdziekolwiek będziemy
I tak będzie wspaniale.

To zima! To zima!
Ona śnieżna i mroźna!
W zimę białą codziennie
Świetnie bawić się można.

