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Z redakcyjnego biurka

Na następne pięć lat
Zakończył się II Kongres Kociewski, który obradował w dniach 24-26 listopada 2000 roku ko
lejno w trzech powiatowych miastach regionu - w Tczewie, Świeciu nad Wisłą i Starogardzie
Gdańskim. Organizatorzy wielkiego zjazdu przedstawicieli wszystkich Kociewiaków zrobili dużo,
żeby obradowano i dzielono się dorobkiem w najlepszych warunkach. Swoimi umiejętnościami
błysnęło Biuro Organizacyjne Kongresu przy Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska
Więźba", a także współpracujące ze sobą biura i referaty promocji powiatowych i miejskich samo
rządów z trzech miast.
Analizując minione pięć lat - od I Kongresu Kociewskiego - trzeba stwierdzić, że z wszystkich
działań regionalnych najlepsze owoce zrodziła kociewska edukacja. Pamiętajmy, iż przed trzema
laty powstało Kociewskie Towarzystwo Oświatowe. O Kociewiu wie już dzisiaj każde dziecko
w szkole, zachęcone do dalszego odkrywania miłości do ziemi najbliższej.
Kongres udowodnił też, że mimo różnych kłopotów na co dzień, Kociewie jest jedno. Dotąd
nieco nieśmiało głoszący swoją kociewskość powiat świecki pokazał tym z północy i z środkowej
części co potrafi. Drugi dzień Kongresu, który odbył się w Świeciu, wszystkich bardzo mile zasko
czył. Nie znaczy to wcale, że w Tczewie i w Starogardzie nie było co oglądać i o czym dyskutować.
O jedności regionu świadczy przede wszystkim powstała Federacja Stowarzyszeń i Związków
„Kociewska Więźba". Po to ją powołano, by Kociewie miało jedną własną reprezentację.
II Kongres Kociewski wykazał jedność interesów wszystkich powiatów: wspólnie region ma się
czym pochwalić i w przyszłości - w tej społeczności Europy regionów - nie będzie się wstydził.
Potrafi zaprezentować swoje ważkie problemy, pochwalić się dorobkiem, przypomnieć o tradycji
przodków i ugościć.
I żeby nie spocząć na laurach, wyznaczono sobie zadania do pracy na następne pięć lat. Bo
przecież nigdy nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. We wspólnym, ale własnym domu
zawsze znajdzie się coś co należy naprawić, ulepszyć czy udoskonalić. Kolejne dwa Kongresy
przekonały wszystkich, ważne że również przedstawicieli władz, iż ciągłość działań i właściwie
rozłożone wysiłki po latach przynoszą efekty. Wszystko po to, by we wspólnej Europie mówić
swoim głosem, a nawet własną gwarą, śpiewać swoje pieśni, tańczyć po swojemu a nie jak nam
zagrają.
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ANDRZEJ GRZYB

ociewie przemówiło własnym, wyrazistym
głosem. Kociewie jest, bo są Kociewiacy.
; Przekonaliśmy siebie i innych, że jesteśmy
bogaci kulturą, że szanując tradycję jesteśmy otwar
ci na przyszłość. II Kongres Kociewski przeszedł już
do historii. Niewątpliwie było to wydarzenie ważne
dla Kociewia i Pomorza. To, co pokazano w trzy kon
gresowe dni, nie pozostawia żadnych wątpliwości:
jesteśmy odpowiedzialni, konsekwentnie i rzetelnie
zaprezentowaliśmy wartości naszego regionu.
Współpraca trzech samorządów, trzech głównych
kociewskich miast, trzech powiatów, wielu gmin,
dorobek i zaangażowanie stowarzyszeń regionalnych
skonfederowanych w „Kociewskiej Więźbie", zło
żyła się na dzieło doprawdy imponujące. To, że je
steśmy w dwóch województwach — pomorskim
i kujawsko-pomorskim - nie było przeszkodą we
współpracy. Nigdy dotąd Kociewie tak wyraźnie, tak
dojrzale i autentycznie nie przemówiło własnym gło
sem. Nigdy wcześniej nie można było zobaczyć
i usłyszeć tylu naprawdę świetnych „przejawów"
kociewskości.
Oto na przełomie wieków i tysiącleci jesteśmy
przygotowani do uczestniczenia w tworzeniu Euro
py regionów.
Przy realizacji II Kongresu Kociewskiego praco
wało wielu Kociewiaków. Trudziło się wyrtwale, nie
szczędząc prywatnego czasu, dając nam wszystkim
swoje umiejętności i talenty. Pięknie współpracowały
stowarzyszenia kociewskie, wkładając w prace kon
gresowe to ze swego dorobku, co najlepsze. Istot
nym osiągnięciem Kongresu sąpięknie wydane z je
go okazji książki i wydawnictwa okolicznościowe.
Uważnie uczestniczyły media, dokumentując dzień
po dniu kongresową pracę z widocznym zaintereso
waniem. W trzy kongresowe dni ponad tysiąc Ko
ciewiaków wzięło udział w obradach plenarnych
i licznych spotkaniach, promocjach, koncertach i wy
stawach towarzyszących.
Na obrady przyjechało wielu znakomitych gości.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: do

radca wicepremiera, Wojciech Kadłubański, który
wygłosił referat poświęcony małym i średnim przed
siębiorstwom jako dużej szansie dla rozwoju gospo
darczego Kociewia, a także wiceminister edukacji
narodowej, Wojciech Książek, który w swoim wy
stąpieniu podkreślił znaczenie edukacji regionalnej
w całokształcie reformy oświaty i wychowania oraz
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego,
Arkadiusz Rybicki, który mówił o znaczeniu kul
tury regionalnej i pozyskiwaniu funduszy na jej
rozwój. Istotny był też głos Adama Pawłowicza,
prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagra
nicznych, wskazujący na związek promocji Kocie
wia z możliwościąpozyskania inwestycji krajowych
i zagranicznych.
Nie zabrakło na Kongresie parlamentarzystów
pomorskich, na czele z marszałkiem Sejmu Ma
ciejem Płażyńskim, który zachęcał Kociewian do
dalszej pracy i aktywności. Krzepiąca była obec
ność i zaangażowanie władz regionalnych z woje
wodą pomorskim, Tomaszem Sowińskim i marszał
kiem Sejmiku Wojewódzkiego, Janem Zarębskim na
czele. Był też z Kociewiakami ks. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga wraz z księżmi naszej
diecezji.
W Tczewie, w Świeciu i w Starogardzie w pre
zentacjach artystycznych i koncertach urzekały
kongresowych gości dzieci. Nie ulega wątpliwości
- mamy bardzo zdolne, pracowite i utalentowane naj
młodsze pokolenie. W młodości tkwi gwarancja trwa
nia Kociewia w przyszłości.
Pilnie trzeba wydać pełny dorobek II Kongre
su Kociewskiego w formie specjalnej publikacji
- księgi pamiątkowej. Promocja Kociewia jest
naszą wspólną sprawą. Jedynie połączenie wszyst
kich sił kociewskich może zapewnić zainteresowa
nie naszym regionem inwestorów. Bogacenie naszej
kultury, zachowanie tradycji, wykorzystanie możli
wości turystycznych, a przede wszystkim rozbudza
nie przedsiębiorczości przyniesie w przyszłości tak
oczekiwany przez nas wszystkich rozwój.
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Rozpoczynamy druk tekstu Anny Weroniki Brzezińskiej Woda w obrzędach, wierzeniach i poda
niach na Kociewiu, będącego pracą licencjacką, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Szyfer,
a obronioną przez autorkę w czerwcu 2000 roku na kierunku etnologia i antropologia kulturowa
Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie 23-letnia rodowita
poznanianka nadal studiuje na tym samym kierunku, a poza tym jest słuchaczką Małopolskiego Uni
wersytetu Ludowego we Wzdowie (woj. podkarpackie) na kierunku Rękodzieło Artystyczne. Anna
W. Brzezińska z Kociewiem związana jest od najmłodszych lat - w Pelplinie mieszka rodzina ze stro
ny ojca. Autorka interesuje się ponadto kulturą ludową Kociewia, sztuką ludową, rękodziełem, ob
rzędowością rodzinną i doroczną, kulturą pogranicza polsko-ukraińskiego.

ANNA W. BRZEZIŃSKA

O kociewskim regionie
1. Kociewie jako kraina geograficzna
raina Kociewska jest częścią Pojezierza Wschodniopomorskiego. Leży w dorzeczu dwóch rzek
wpadających do Wisły - Wierzycy i Czarnej Wody
(Wdy). Teren został ukształtowany w wyniku zlodowacenia
bałtyckiego i należy do najmłodszych w kraju. Tereny Poje
zierza Starogardzkiego, w trójkącie Zblewo, Tczew, Nowe,
to lekko sfałdowane równiny, miejscami płaskie, czyli tzw. wy
soczyzny denno-morenowe. Rzeki wyrzeźbiły tu głębokie ryn
ny, dlatego w ich dolinach zakładano później miasta i wsie,
uwzględniając naturalne walory obronne terenu. Licznie występująna tym obszarze głazy narzutowe naniesione przez
lądolód skandynawski, które najliczniej występująw oko
licach Pelplina, Obozina, Pinczyna, Pogódek i Starogar
du Gdańskiego. Całe Kociewie usiane jest licznymi,
bezodpływowymi zagłębieniami terenowymi. Sąto małe je
ziorka wytopiskowe, zwane przez miejscowych kociełkami.
W regionie znajduje się ponad 200 dużych jezior, a do
największych należą Kałębie zwane też Morzeni Kociew
skim, Wielkie Borzechowskie, Radodzierz, Czarne Pół
nocne, Czarne Południowe, Godziszewskie, Udzierz, Sło
ne, Niedackie i Wielkie Ocypelskie. Z wieloma z nich
związane są legendy, baśnie i podania, nadal żywe w pa
mięci mieszkańców.
Kociewie, podobnie jak większa część Polski, leży w stre
fie wpływu dwóch klimatów: morskiego znad Atlantyku
i Bałtyku, i kontynentalnego znad Azji. Jednak pory roku za
czynają się tutaj później niż w głębi kraju, a na przełomie
czerwca i lipca można zaobserwować niekiedy zjawisko bia
łych nocy. Znaczną część terenu stanowią lasy wchodzące
w skład Borów Tucholskich.

2. O nazwie regionu
ierwszy udokumentowany w literaturze zapis nazwy
regionu Koczewie pochodzi z lat 1810-1820 i zawarty
jest w dokumencie etnograficznym, znajdującym się
niegdyś w Świeciu. Znana jest także wzmianka z 1807 roku
o nazwie Gociewie występująca w raporcie ppłka Hurtiga do
gen. Jana H. Dąbrowskiego.
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Obecnie istnieje wiele różnych koncepcji co do pocho
dzenia nazwy regionu:
• kociewie - bagno; kocewo - błoto; koczawa - strumień;
kocawa - rzeka; koczewy - staw, nazwy wodne;
• kocielki - polodowcowe wytopiska, oczka wodne;
• kociewia - ogrodowizny; kociwo - chwasty, perz;
kocewie - wiórzysko, śmietnisko;
• kolten - chaty;
• kocza - kucza, tzn. lekko sklecony szałas stawiany przez
koczowników;
• koc - samołówka rybacka.
W krajobrazie kociewskim dominującą rolę pełnią rzeki,
bagna, jeziora. Wydaje się, że za najbardziej prawdopodob
ne z wszystkich hipotez należy uznać te, które nazwę regio
nu wywodzą z nazw geograficznych. Najczęściej podawaną
w literaturze koncepcjąjest wywodzenie nazwy regionu od
polodowcowych, bezodpływowych oczek wodnych, których
bardzo dużo można spotkać na Kociewiu.

3. Kociewie w historii
ierwsze doniesienia historyczne o obszarze obecne
go Kociewia pochodzą z 997 roku. Przez to teryto
rium wiódł wtedy szlak misyjny św. Wojciecha, co
znalazło swoje odbicie w kulturze regionu, m.in. wiele ko
ściołów znajdujących się na Kociewiu jest pod wezwaniem
św. Wojciecha.
W XIII wieku powstały tutaj dwa księstwa - świeckie
(obejmowało ono Świecie, Bory Tucholskie, okolice Staro
gardu, Gniew) i lubiszewskie (zajmowało tereny okolic Tcze
wa i Lubiszewa, Garczyna i Kościerzyny). Był to okres prze
nikania się wzajemnego wpływów z Pomorza i Prus.
W XI-XIII wieku wiodły tędy ważne szlaki handlowe,
biegnące z Wielkopolski. Jeden z nich, zwany via regia (droga
królewska) prowadził przez Świecie, Nowe, Gniew, Gorzędziej, Tczew do Gdańska. Drugi szlak via mercatorum (dro
ga kupców) w Gniewie skręcał na Skórcz, potem przez Staro
gard i Skarszewy aż do Gdańska. W drugiej połowie XIII
wieku na ziemie kociewskie do Pogódek zostali sprowadze
ni cystersi, którzy następnie przenieśli się do Pelplina. Po
zajęciu Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku ziemie te sys-

tematycznie zostały przez Zakon podbite i zawłaszczone. Swoją
siedzibę Krzyżacy mieli wówczas w Gniewie. Wybudowali tam
obronny zamek, wznosząc kolejne warownie w Tczewie, No
wem, Starej Kiszewie, Osieku i nad Jeziorem Borzechowskim,
rozbudowując też pojoannicki zamek w Skarszewach. Osadom
znajdującym się u stóp zamków nadawano prawo chełmińskie,
będące odmianą prawa magdeburskiego. Tczew, najstarsze
miasto w tym regionie, utracił przywileje miejskie lubeckie.
Po wojnie trzynastoletniej i podpisanym pokoju toruń
skim w 1466 roku, z odzyskanych od Krzyżaków ziem utwo
rzono prowincję zwaną Prusami Królewskimi (województwo
pomorskie, malborskie i chełmińskie). Siedzibą wojewody
i miejscem sejmików generalnych były Skarszewy. Posiadło
ści zakonne tzw. królewszczyzny (starostwa niegrodowe)
oddawano w dzierżawę panom pomorskim. Nastąpił wtedy
gwałtowny rozwój gospodarki folwarcznej, a wieś została
zorganizowana na zasadach czynszowych.
W XVII wieku tereny te najechali Szwedzi. Pozostało
ścią po nich są szańce, nazywane przez miejscową ludność
„szwedzkimi wałami", a także określenie bałagan, niepo
rządek jak po Szwedach. W pamięci mieszkańców zacho
wały się również legendy i podania dotyczące bytności Szwe
dów na Kociewiu. Na terenie Kociewia przebywał także
Jan III Sobieski, który zanim zosta! królem Polski, od 1667
roku pełnił funkcję starosty gniewskiego.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Kociewie
wraz z Pomorzem znalazło się w zaborze pruskim. Po po
wstaniach listopadowym i styczniowym część walczących
Kociewiaków została zesłana na Sybir. W drugiej połowie
XIX wieku w odpowiedzi na ucisk germanizacyjny powsta
ły towarzystwa ludowe, śpiewacze, czytelni ludowych, gim
nastyczne, atakże polskie banki ludowe. Ośrodkiem kultury
stał się Pelplin. W 1 862 roku Juliusz Kraziewicz założył
Włościańskie Kółko Rolnicze. W ramach Kulturkampfu
usunięto ze szkół język polski, co wywołało duży sprzeciw
społeczny. Doszło wtedy do strajków szkolnych, z których
największym echem odbił się strajk w Kasparusie.
Po latach zaboru pozostała dobrze rozwinięta sieć ko
munikacyjna, zarówno dróg bitych jak i linii kolejowych.
W okresie międzywojennym nastąpił znaczny rozwój
przemysłu, także rozwój ośrodków miejskich, głównie Sta
rogardu i Tczewa. Na wsi przeprowadzono reformę rolnic
twa, czego pozostałością do dni dzisiejszych są domy zwane
poniatówkami.
W czasie drugiej wojny światowej Niemcy przeprowa
dzili akcję wysiedlania miejscowej ludności w głąb Niemiec,
a głównie różne formy germanizacji, z których najdrastycz
niejsze było masowe wpisywanie na niemieckie listy naro
dowościowe. Na terenie Kociewia działał ruch oporu kiero
wany przez Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski".

4. Kociewie jako region etnograficzny
tniczne Kociewie zajmuje powierzchnię około
trzech tysięcy kilometrów kwadratowych. Na wscho
dzie obejmuje tereny od okolic Tczewa do Świecia
po linii Wisły. Jest to naturalna granica, nie budząca żadnych
wątpliwości. Przebieg pozostałej linii granicznej biegnie od
wsi Czatkowy pod Tczewem przez Trąbki Wielkie, Wysin,
Starą Kiszewę do Czarnej Wody, a następnie łukiem przeci

na Bory Tucholskie (Lińsk, Lniano, Bukowiec) do Gruczna
za Świeciem.
Na terenie Kociewia znajduje się dziewięć miast: Tczew
(najstarsze, 1260), Skarszewy, Starogard Gdański, Pelplin,
Gniew, Skórcz, Nowe, Świecie, Czarna Woda (najmłodsze,
1994). Za nieoficjalną stolicę regionu uznawany jest Staro
gard Gdański.
Obecnie Kociewie dzieli się na trzy główne zespoły kul
turowe:
• kociewski, obejmujący Pojezierze Starogardzkie i pół
nocną część powiatu świeckiego; zamieszkały niegdyś przez
trzy grupy etnonimiczne: Górale (północno-zachodnia wy
żynna część regionu), Polanie (na północ od Świecia) i Feteracy (na wschód od Pelplina);
• kociewsko-borowiacki, położony w północno-wschod
niej części Borów Tucholskich, w okolicach wsi Osieczna,
Osiek, Czarna Woda; zasiedlony kiedyś przez Borowiaków
i Lasaków, stanowiących grupę przejściową między Kociewiakami a Borowiakami;
• nizinny, biegnący przez tereny nizin nadwiślańskich,
a zamieszkały niegdyś przez dwie grupy etnonimiczne: Nadwiślaków i Olendrów (osadników z Niderlandów).

5. Osadnictwo na Kociewiu
Kociewiem sąsiadują Kaszuby, Bory Tucholskie, Zie
mia Chełmińska, Ziemia Grudziądzka, Powiśle i Żu
ławy. Początkowo osadnictwo kociewskie skupiało
się przez długi czas przeważnie wokół Wierzycy. Osadnicy na
pływali tu głównie z Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Grudziądz
kiej i z Kujaw. Obszar sąsiadujących z Kociewiem Borów Tu
cholskich długo był bezludny i jako ostatni został zasiedlony
przez osadników z Wielkopolski przybyłych tu znad Noteci.
Początkowo tereny te były strefą wzajemnego przenikania
się Pomorzan i Prusów. W późniejszych wiekach na tereny
Kociewia zaczęli napływać osadnicy z pobliskich regionów.
W XVI-XVIII wieku pasmo nizin nadwiślańskich zosta
ło zasiedlone osadnikami z Niemiec i Wysp Fryzyjskich,
głównie na żyznych glebach, stąd nazwani oni zostali przez
miejscową ludność Feterakami1. Sprowadzano także Holen
drów, których największa fala migracyjna przypada na wiek
XVI. Mieli oni odwadniać tereny błotniste nad Wisłą. Byli
oni wyznania mennonickiego, a pozostałością po nich są
XIX-wieczne budynki mieszkalno-inwentarskie o charaktery
stycznym wyglądzie, których kilka zachowało sięjeszcze w nie
których wioskach na Nizinie Walichnowskiej i Nizinie Nowsko-Sartowickiej. W owym czasie nastąpił też duży napływ
ludności z Mazowsza.
W okresie rozbiorowym Kociewie znalazło się w zabo
rze pruskim. W latach 1807-1865 Prusacy przeprowadzili
stopniową akcję uwłaszczenia chłopów, co spowodowało
duży odpływ ludności wiejskiej do miast. W wyniku admi
nistracyjnych zarządzeń wstrzymany został podział ziemi
między wszystkie dzieci w rodzinie. Gospodarkę dziedziczył
odtąd najstarszy syn, a reszta rodzeństwa musiała szukać pra
cy w miastach, bądź też emigrowała sezonowo na pobliskie
tereny. Od roku 1866 pruska komisja kolonizacyjna rozpo
częła wykup polskich majątków celem rozparcelowania ich
między osadników niemieckich. Na początku XX wieku Pru
sacy wprowadzili zakaz budowy domów dla Polaków.
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W latach międzywojennych na terenach Kociewia miesz
kało wielu Niemców, którzy skorzystali z postanowień trak
tatu wersalskiego i po 1920 roku nie wyjechali do Niemiec.
Dopiero w latach 1944-1945 masowo opuścili Polskę. Po
zakończeniu drugiej wojny światowej nastąpił napływ repa
triantów z dawnych Kresów Wschodnich, a także z central
nych terenów Polski.

6. Stan badań nad Kociewiem
ociewie nie doczekało się jak dotąd naukowej mo
nografii, która obejmowałaby zarówno kulturę materialnąjak i duchową oraz stosunki społeczne. Badania na tym terenie były prowadzone przeważnie przy okazj i
naukowych penetracji nad Kaszubszczyzna, bądź też obejmo
wały tylko wąski skrawek kultury kociewskiej.
Największym zainteresowaniem badaczy cieszył się dia
lekt kociewski, który jest najbardziej wyrazistym czynnikiem
odróżniającym region kociewski od Kaszub i innych regio
nów sąsiednich. Pierwsze naukowe wzmianki o Kociewiu
pochodzą z lat 60. XIX wieku, a znajdują się one w pracy
Aleksandra Hilferdinga Ostatki Słowian na południowym
brzegu Morza Bałtyckiego. W pracy tej umieszczone są trzy
teksty, zanotowane przez autora w Skarszewach kociewskich.
W roku 1867 ukazała się praca autorstwa Floriana Ceynowy, w której umieszczone zostały teksty pieśni powszech
nie znanych i wykonywanych przez mieszkańców Kociewia.
W 1892 roku wydana została w Poznaniu praca Józefa Łęgowskiego Kaszuby i Kociewie.

XX wieku nadal największym zainteresowaniem cieszyły się
badania prowadzone nad gwarą kociewską. W publikacjach
międzywojennych Kociewie wymieniane jest jako region
w takich pracach jak Lud Polski Adama Fischera wydana
w 1926 roku, czy Etnografia Polski Jana Bystronia wydana
w roku 1947. Jednak w pracach tych nie poświęcano więk
szej uwagi kulturze ludowej Kociewia.
W pracy Bożeny Stelmachowskiej wydanej w 1933 roku
znajdują się materiały z badań, które w roku 1928 rozpoczę
to na Pomorzu. Dotyczyły one roku obrzędowego. Spora
część tych materiałów pochodzi z terenów Kociewia.
Po drugiej wojnie światowej kontynuowano badania nad
gwarą kociewską. Badano także grupy etniczne i pieśni lu
dowe. W roku 1960 ukazała się jedyna praca mająca cha
rakter monograficzny autorstwa Władysława Łęgi Oko
lice Świecia. Obejmuje ona całokształt kultury ludowej
południowego Kociewia. W roku 1973 ukazała się praca
Longina Malickiego Kociewską sztuka ludowa. Jest ona re
zultatem kilkuletnich badań m.in. nad budownictwem, me
blarstwem, garncarstwem, plecionkarstwem i innymi aspek
tami sztuki ludowej. Obecnie zainteresowanie regionem kociewskim wzrosło dzięki działającym licznym towarzystwom,
zespołom folklorystycznym i izbom regionalnym. Wydawa
ne sąprzewodniki turystyczne i czasopisma regionalne, w któ
rych coraz częściej znaleźć można informacje o tradycyjnej
kociewskiej kulturze ludowej.

fett Boden (niem.) - żyzna ziemia

XlX-wieczne zainteresowanie Kociewiem skupiało się
na stronie folklorystycznej i językowej. Z początkiem

Hymn kociewski
Pytasz sia, dzie Kociywiaki majo swoje domy,
Swe pachnónce chlybam pola, swoje sochy, brony?
Dzie Wierzica, Wda przy śrybrnym fal śpiywie,
Niesó woda w dal, tam nasze Kociywie.

Czy to my tu na Kociywiu, czy Borusy w borach,

(Ciąg dalszy w następnym numerze)

Można powiedzieć, że II Kongres Ko
ciewski najzwyczajniej w świecie udał się.
Jego podstawowe założenie, a więc po
ruszenie Kociewiaków do myślenia na
rzecz regionu, stało się po prostu fak
tem. Sprawdziło się również współdzia
łanie trzech największych miast oraz
trzech starostw z terenu Kociewia. Kon
gres robiliśmy razem i czując tę wspólno
tę chcemy dalej tak działać w przyszłości.

Czy Lasaki, czy Kaszubi na morzu, jenziorach
Jedna Matka nas wszytkych kolybała.
Pokłóńma sia w pas, Tobie, Polsko chwała.

Droga przez kociewski las
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Andrzej Grzyb,
Starosta Powiatu Starogardzkiego
Prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków
„Kociewską Więźba" J

24.11.2000-Tczew

26.11.2000-Starogard Gdański

pierwszym dniu dyskutowano w Tczewie o gos
podarce Kociewia, jej stanie obecnym i przy
szłości. W części przedpołudniowej podczas
sesji programowej uczestnicy Kongresu wysłuchali kilku
wystąpień dotyczących wizji gospodarki Kociewia w perspek
tywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i promocji
gospodarczej regionu w świetle napływu inwestycji
zagranicznych.
W części drugiej mówiono o aktywizacji rolników i roz
woju przedsiębiorczości wiejskiej na Kociewiu, a przed
stawiciele poszczególnych starostw w swoich raportach
zaprezentowali kondycję gospodarczą powiatów.
llustracjąszans i perspektyw rozwoju Kociewia tczewskie
go było zwiedzenie obiektów firmy Flextronics w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej Tczew.
W Wieczorze Regionalnym tego dnia odbyła się promo
cja książki Romana Landowskiego „Dawnych obyczajów rok
cały", do której wprowadzenie zatytułowane „Wiara a oby
czaj, tradycja i obrzęd na Kociewiu" wygłosił ks. Franciszek
Kamecki. Wystąpił również zespół regionalny „Samborowe
Dzieci", a w krótkim recitalu swoje ballady wykonał Zbi
gniew Flisikowski.

ospodarzem trzeciego dnia Kongresu był Starogard Gd.
pTematem dnia była edukacja i kultura regionalna. Po
imszy św. w farze pw. Św. Mateusza, której liturgię
Słowa wygłoszono z elementami kociewskimi, w kinie „So
kół" dyskutowano o dziedzictwie kulturowym w dobie inte
gracji europejskiej. Najbardziej do swego tematu przekonał
chyba ks. Wiesław Mering, rektor Wyższego Seminarium Du
chownego w Pelplinie, który mówił o szkolnictwie wyższym
na Kociewiu jako najważniejszej inwestycji na przyszłość. Przy
tej okazji przypomniał się wniosek sprzed pięciu lat złożony
podczas 1 Kongresu Kociewskiego o konieczności utworzenia
regionalnej fundacji stypendialnej dla szczególnie uzdolnio
nych studentów wywodzących się niezamożnych rodzin. Pro
pozycja rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Zbigniewa
Grzonki, nie wzbudziła właściwego zainteresowania i fundusz
taki jak dotąd nie powstał.
Po przerwie głównymi tematami obrad była gwara kociewska i edukacja regionalna. Poszczególne powiaty
przedstawiły swoje raporty o stanie kultury i metodach
regionalizacji w nauczaniu.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Współczesna
sztuka ludowa Kociewia", który od lat organizowany jest
w Starogardzie i dokonano otwarcia wystawy pokonkur
sowej. Ogłoszono także werdykt konkursu prac magister
skich napisanych w 2000 roku tematycznie związanych
z regionem kociewskim.
Kolejnym punktem programu była promocja trzech ksią
żek przygotowanych na Kongres. Prezentacja publikacji Mi
łość jest światłem moich wierszy. O poezji Małgorzaty Hillar
odbyła się z udziałem autora Tadeusza Linknera. Promocji
pierwszej w dziejach regionu książki kucharskiej pt. W kuch
ni i przy stole. Ksiónżka ojeściu na Kociywiu towarzyszyła
degustacja przygotowanych potraw kociewskich. Szczegól
ną oprawę miała promocja antologii poezji Kociewie z wier
szami pięciu autorów: Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja
Grzyba, Romana Landowskiego, Pawła Wyczyńskiego i Jana
Majewskiego, którą przeprowadzono w formie estrady po
etyckiej.
Ostatnim akcentem II Kongresu Kociewskiego było przy
jęcie uchwały i koncert galowy w wykonaniu zespołów
folklorystycznych z całego Kociewia. Trzydniowe obra
dy rozpoczęto i zakończono wspólnym odśpiewaniem przez
wszystkich uczestników hymnu kociewskiego.

25.11.2000 - Świecie nad Wisłą
rugi dzień Kongresu odbył się w Świeciu nad Wis
łą. W sesji programowej poświęconej turystyce
i ochronie środowiska na Kociewiu poruszano kwe
stie torfowisk, regionalnych aspektów ochrony środowiska
i badań archeologicznych na odcinku budowanej autostrady.
Drugą część spotkania wypełniły wystąpienia dotyczące
walorów turystycznych powiatów kociewskich; najwięcej miej
sca poświęcono ochronie Parku Krajobrazowego Dolnej Wi
sły. Zwiedzono także pomennonicką chatę w Chrystkowie.
Wieczorem w Świeckim Domu Kultury zaprezentowano
koncert muzyczno-baletowy w wykonaniu miejscowych ze
społów, w tym również regionalnych „Rychławiaków", po
łączony z promocją „Małego słownika gwary kociewskiej"
dr Marii Pająkowskiej-Kensik.
Miłym zaskoczeniem była aranżacja pomieszczeń
w Świeckim Domu Kultury zamienionych w tym dniu na
wnętrze kociewskiej chaty czy wiejskiego obejścia, w któ
rym szczególnie smakowały zaproponowane w czasie poczę
stunku kociewskie „swojskie" potrawy.
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o największych osobliwości przyrodniczych
Ziemi Kociewskiej należy zaliczyć torfowiska.
Na tym obszarze reprezentują niemal całe
ich morfologiczne oraz typologiczne zróżnicowanie. Wie
le z nich wyróżnia się naturalnym lub seminaturalnym
stanem zachowania. Torfowiska, pomimo wielu zalet, nie
zdobyły popularności, gdyż nie dostrzega się w nich waż
nych obiektów przyrodniczych. Dlatego ciągle zagraża im
zagłada.
Czym sątorfowiska? Posiadają rangę ekosystemów, czyli
złożonych układów ekologicznych. Ich szczególna właści
wość polega na umiejętności tworzenia torfu. Torfowiska
charakteryzuje duża dynamika, ajednocześnie znaczna wraż
liwość na wpływ otoczenia.
Torfowiska reprezentują główny składnik mokradeł (ba
gien), gdyż oprócz nich istniejątakże podmokłe siedliska bez
zdolności do gromadzenia torfu. Pod względem geologicz
nym torf jest skałą pochodzenia biogenicznego, powstałą
w procesie osadotwórczym. Ten zaś realizuje się na drodze
sedentacji materii roślinnej, co odróżnia torfy od innych, czę
sto podobnych utworów, również uformowanych w zbiorni
kach akumulacji biogenicznej.

dąży żadnej polskojęzycznej książki na temat torfowisk.
Niestety, nikłe upowszechnianie wiadomości o torfowi
skach nie powoduje wyłącznie brak odpowiednich książek,
zwłaszcza podręczników dla różnych kręgów odbiorców.
Chodzi również o konieczność pomnażania istniejącej
wiedzy o torfowiskach, szczególnie w ujęciu regional
nym. Nie znamy ani dokładnej liczby torfowisk ani nie
dysponujemy uaktualnionymi ich charakterystykami.
W Polsce torfowiska zajmują 4% powierzchni, a główne
ich nagromadzenie przypada na północne regiony kraju.
W granicach dawnego województwa bydgoskiego torfo
wiska zajmowały areał o powierzchni 6,1%, zaś według
naszych szacunków w Borach Tucholskich znajduje się
przeszło 10% zatorfionej powierzchni w obrębie tego
kompleksu leśnego.
W świetle naszych niepełnych jeszcze (gdyż zaniżonych)
wyliczeń, do tej chwili na 3/4 powierzchni powiatu świec
kiego stwierdziliśmy przeszło 500 torfowisk. Ta liczba obej
muje zarówno torfowiska żywe, czyli sprawne pod wzglę
dem torfotwórczym jak i osuszone, które należy traktować
jako złoża torfu bądź jako biotopy torfowiskowe.
Zatem, obok niezbędnej popularyzacji wiedzy o torfo
wiskach, istotnym zadaniem jest inwentaryzacja obsza-

KAZIMIERZ TOBOLSKI

Torfowiska Kociewia
Oprócz roli skatotwórczej, której główną zaletą jest
wiązanie dużych ilości dwutlenku węgla i magazynowanie
energii, torfowiska pełnią wiele innych funkcji:
• są rezerwuarami wody i najlepszymi, ajednocze
śnie najkorzystniej zlokalizowanymi zbiornikami reten
cyjnymi,
• pełnią rolę dobrych filtrów przyrodniczych, ogranicza
jących dopływ biogenów, np. do zbiorników jeziornych,
• korzystnie wpływają na lokalny klimat,
• do niedawna widziano w nich złoża poszukiwanych
kopalin, zwłaszcza o przeznaczeniu chemicznym i leczniczym,
• posiadają znaczenie krajobrazotwórcze i pomnażają
bioróżnorodność,
• są siedliskami (biotopami) wyspecjalizowanych roślin
i zwierząt, wiele z nich należy do reliktów (przeżytków),
• doskonale przechowują artefakty archeologiczne,
• posiadają nieprzeciętne walory naukowe, są reje
stratorami zdarzeń z przeszłości środowiska przyrodni
czego i antropologicznego. Cieszą się opinią najlepszych
archiwów, w których przyroda przechowuje „zapisy"
o minionych dziejach, sięgających w głąb czasu liczony
tysiącami i milionami lat.
Tak różnorodna gama funkcji i wielość przydatności
torfowisk nie zdołała ich uchronić przed niszczycielską
działalnością człowieka, polegającą głównie na ich osu
szaniu przez odwodniające melioracje. Należy przyjąć,
że niszczenie torfowisk oraz ich eliminowanie z krajo
brazu zostało spowodowane niewiedzą o tej grupie eko
systemów. Dla przykładu: do wczoraj nie było w sprze-
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rów mokradłowych oraz sporządzenie wiarygodnych opi
sów wszystkich obiektów torfowiskowych. Takie prace
podjęto w powiecie świeckim, korzystając z pomocy
Dyrektora Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Tej
inicjatywie sprzyjają też Lasy Państwowe, fundując nie
wielkie wsparcie dla opracowania naturalnych torfowisk
rozmieszczonych w pięciu nadleśnictwach Leśnych Kom
pleksów Promocyjnych Borów Tucholskich. Mimo na
szych starań, tymi pracami nie udało się objąć obszaru
całego Kociewia, lecz żywimy nadzieję na zrozumienie
wagi tego problemu w skali regionu.
Jednocześnie zwracam się z apelem, aby powołać w jed
nym z kociewskich parków krajobrazowych pracownię na
ukowo-dydaktyczną, przeznaczoną dla zadań naukowych,
a przede wszystkim w celu popularyzowania wiedzy o ob
szarach wodno-bagiennych Kociewia. Taka pracownia lub
stacja terenowa mogłaby promieniować na Bory Tucholskie
i objąć teren Powiśla oraz Kaszub. Byłaby ogniwem syste
mu kształcenia podyplomowego dla nauczycieli oraz pracow
ników zatrudnionych w organach samorządowych. Mogłaby
też pełnić rolę przewodnika w prezentowaniu przyrody ko
ciewskich i kaszubskich torfowisk w skali międzynarodo
wej, proponując usługi dydaktyczne w oparciu o ciągle po
mnażaną wiedzę.

Prof. Kazimierz Tobolski, rodowity Kociewianin, jest kie
rownikiem Zakładu Biogeografii i Paleoekologii Uniwersyte
tu Adama Mickiewicza w Poznaniu

STANISŁAWA KUFFEL

Edukacja regionalna
na południowym Kociewiu

P

ięć lat temu podczas I Kongresu Kociewskiego
podjęto uchwałę: „Edukacja szansą przyszłości":
Problemy gospodarcze i społeczne w tym szcze
gólnie bezrobocie, mogą być skutecznie rozwiązywane tylko
w społeczności silnie zakorzenionej we własnym świecie
wartości, świadomej swojej tożsamości, a jednocześnie sze
roko otwartej na procesy zachodzące w otaczającym świe
cie. Naszym wychowawczym ideałem winien być światły
i aktywny obywatel, znający tradycję regionu oraz czer
piący z dorobku współczesnej cywilizacji. Dlatego potrzeb
ny jest szeroki program rozbudzania aspiracji edukacyjnych.
Konieczna jest współpraca władz oświatowych i nauczycie-

blach nauczania. Wydaje się więc, że na szczeblu mini
sterialnym i lokalnym stworzone zostały właściwe warun
ki dla realizowania wychowania regionalnego w naszych
szkołach. Gdy treści regionalne „wyszły w naszych szko
łach z podziemia" i pojawiły się oficjalnie, nie brak było
głosów, że jest to niepotrzebne w dobie integracji kultu
rowej i gospodarczej.
Jednak jednym z podstawowych zadań szkoły jest budze
nie tożsamości, pomoc w odnalezieniu systemu wartości,
który przyjmą za swój, a także w integracji z otoczeniem.
Szkoła winna dążyć do jednoczenia uczniów, winna wska
zywać im własne korzenie, uczyć odnajdywania we własnej

//, samorządów, Kościoła oraz organizacji regionalnych, tak
aby stworzyć wzorcowy model kształcenia, odpowiadający
wymogom, które niesie przyszłość. W nim wielką rolę przy
pisujemy regionalizacji nauczania, tj. wprowadzanie w spo
sób maksymalnie szeroki wszelkich form upowszechniania
wiedzy o naszym regionie w cały proces dydaktyczny i wy
chowawczy. Silny emocjonalny związek z Małą Ojczyzną,
oparty na rzetelnej wiedzy, może być podstawą autentyczne
go patriotyzmu i umiłowania Wielkiej Ojczyzny...
W tym samym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
wydało program „Dziedzictwo kulturowe w regionie", w któ
rym podkreśla się, jak ważne jest w edukacji szkolnej czerpa
nie z tradycji, odwoływanie się do dorobku Małych Ojczyzn,
a także zwraca się uwagę na to, że nie można nauczać języka
ojczystego bez sięgania do korzeni tegoż języka, które tkwią
między innymi w folklorze poszczególnych regionów.
Po strukturalnej i programowej reformie oświaty
miejsce dla regionalizmu znalazło się we wszystkich szcze-

historii właściwej drogi życiowej. We wdrażaniu takich moż
liwości pomocna okazała się ustawa zezwalająca na tworze
nie i realizowanie programów autorskich. Natychmiast po
wejściu jej w życie wiele szkół i wielu nauczycieli indywi
dualnie zaczęło posługiwać się własnymi, stworzonymi spe
cjalnie dla danych uczniów programów, które zapewnić miały
m.in. indywidualizację nauczania, a dzięki temu maksymal
ny rozwój poszczególnych jednostek.
Podstawowy cel edukacji regionalnej stanowi dostar
czanie wiedzy o danym terytorium, jego historii, tradycjach
tu kultywowanych, o ludziach, którzy na danym terytorium
mieszkają. Zadaniem szkoły jest budzić zainteresowania wła
sną tradycją, a także uczyć tę tradycję podtrzymywać i two
rzyć na nowo. Troska o dobro własnego regionu winna w konsekwencji rozwijać uczucie szeroko pojętego patriotyzmu,
a także moralności, ponieważ jednym z zasadniczych zało
żeń edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł ży
cia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,
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a więc do źródeł kultury domowej, regionalnej, narodowej
i ogólnoludzkiej (K. Kossak-Główczewski, 1992 r.).
Po pięciu latach od obrad I Kongresu Kociewskiego
możemy prześledzić i przeanalizować zakres działań zwią
zanych z wdrożeniem treści regionalnych podejmowanych
w szkołach naszego regionu. Dyrektorzy i nauczyciele opraco
wali raporty dotyczące działań prowadzonych na rzecz kultury
regionalnej przez ostatnie pięć lat w poszczególnych szkołach.
Raporty nadeszły z następujących szkół - autorów opra
cowań podano w nawiasach:
Szkoła Podstawowa w Błądzimiu (wieś Błądzim znajdu
je się na granicy Kociewia i Borów Tucholskich); Szkoła Pod
stawowa w Bukowcu (L. Grzonkowska i M. Kaczmarek);
Szkoła Podstawowa w Czaplach (dyrektor M. Orłowska);
Szkoła Podstawowa w Grupie (dyrektor U. Bartwicka-Kabała); Szkoła Podstawowa w Górnej Grupie (dyrektor L. Prarat); Szkoła Podstawowa w Drzycimiu (M. Nowicka-Zakrzewska); Szkoła Podstawowa w Grucznie (Rządkowska);
Szkoła Podstawowa w Lipinkach (J. Kuffel); Szkoła Pod
stawowa w Przysiersku (H. Czarnecka-Kobus i B. Mrozik); Gimnazjum w Nowem (dyrektor E. Chyła); Gimna
zjum nr 1 w Świeciu (K. Rediger); Gimnazjum nr 2
w Świeciu (z-ca dyrektora E. Jaroszewska i E. Zielińska);
Gimnazjum nr 3 w Świeciu (E. Stepnowska); Szkoła Pod
stawowa nr 7 w Świeciu (dyrektor W. Andrys); Szkoła
Podstawowa nr 8 w Świeciu (dyrektor G. Trykowska);
Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu; Katolickie Liceum
Ogólnokształcące w Świeciu; I Liceum Ogólnokształcą
ce w Świeciu (dyrektor C. Szupryczyńska); Szkoła Pod
stawowa w Trylu (I. Sikorka); Szkoła Podstawowa w War
lubiu (ML Wygocka); Zespół Kociewski „Rychławiaki"
w Rychławie (G. Woźnicka).
We wszystkich szkołach realizowana jest ścieżka regio
nalna. Szkoły wypełniają ten obowiązek w różnorodny spo
sób: organizują cyklicznie lekcje o regionie, jego kulturze,
historii i twórcach; realizujątreści regionalne w ramach więk
szości przedmiotów lekcyjnych lub w formie wyodrębnio
nych przedmiotów ujętych w siatkę godzin; podczas zajęć

kółek regionalnych, kół przedmiotowych, zespołów folklo
rystycznych, chórów.
Inne formy działalności szkół w ramach wychowania
regionalnego to organizowanie izb, kącików, wystawek re
gionalnych, gazetek ściennych, wydawanie gazetek szkol
nych zawierających informacje o regionie, jego historii,
kulturze. Organizowane są także spotkania z twórcami
kultury i wybitnymi postaciami naszego regionu. Ucznio
wie i nauczyciele uczestniczą w Jarmarku Kociewskim,
odbywającym się podczas Tygodnia Kultury Kociewskiej
w Świeciu i w innych imprezach folklorystycznych. Środo
wiska szkolne organizują również inne imprezy i uroczysto
ści, np. Dni Patrona, Wigilie, Dni Rodziny Polskiej, festyny
ludowe, Andrzejki itp. Wiele uwagi poświęca się organi
zowaniu wycieczek krajoznawczych i etnograficznych
w regionie (szczególnie poleca się walory parków krajo
brazowych oraz miast: Starogard Gd., Świecie, Nowe,
Tczew, Gniew i ośrodków religijnych: Pelplin, Piasecz
no). W ramach autorskiego programu regionalnego wy
odrębniane są osobne zajęcia edukacyjne (1 godz. w ty
godniu dla poszczególnych klas), a także organizowane
szkoleniowe konferencje dyrektorów szkół dotyczące ele
mentów regionalizmu w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Częste jest też organizowanie warsztatów
dziennikarskich, udział w imprezach Klubu Promocji
Zdolnych, urządzanie wystaw wytworów uczniowskich
nawiązujących do tradycji regionu: haft, zdobnictwo ar
tystyczne i użytkowe. Efektem tych działań jest powsta
nie i działalność kół miłośników regionu i miasta (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Świeciu, Warlubiu). Powodzeniem cie
szą się wyjazdy zespołów folklorystycznych, chórów na wy
stępy do zaprzyjaźnionych szkół i domów kultury („Bukowiacy" z Bukowca, „Kociewiacy" z Przysierska, „Rychławiaki"
z Rychlawy, „Kaduki" z Terespola), jak również wydawanie
gazetek szkolnych (np. „Wesoły Cybuszek" w Lipinkach,
„Kleks" w Przysiersku, „Gwarek" w Warlubiu).
Konkursy o różnej tematyce regionalnej zachęcały
do poszerzenia wiedzy o ziemi najbliższej, zwłaszcza orga-

Członkowie
Klubu Europejskiego
przy Szkole Podstawowej
w Warlubiu

nizowane przez: „Gazetę Pomorską" Moja szkoła w Unii
Europejskiej, Kociewie w piśmiennictwie i sztuce, Zwy
czaje na Kaszubach i Kociewiu; Szkołę Podstawową
w Lipinkach Moja ocena środowiska - konkurs literacko-plastyczny; Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Świeciu Konkurs poezji i prozy kociewskiej, Przegląd
Obrzędów Kociewskich; Park Krajobrazowy Doliny Dol
nej Wisły Przyroda regionu i ochrona środowiska; Szko
łę Podstawową w Przysiersku Konkurs wiedzy o Kocie
wiu; Dom Kultury w Osiu Bory Tucholskie w oczach
dziecka, Cztery pory roku - konkurs fotograficzny; Świe
bodzin Przyroda moich okolic - konkurs plastyczny; Samo
rząd Gminy Warlubie ZKociewia do Europy - konkurs literacko-plastyczny, Takie piękne jest Kociewie
-konkurs
recytatorski i plastyczny, Kociewie - matą pomorską oj
czyzną- konkurs recytatorski i plastyczny, konkursy ogól
nopolskie z elementami regionalizmu.
W większości tych konkursów uczniowie naszych
szkół systematycznie biorą udział, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Przygotowanie do konkursów wzbogaca
wiedzę i doskonali umiejętności, ale jest także inspiracją
do samodoskonalenia i twórczej działalności, np. tworze
nie scenariuszy programów artystycznych z elementami re
gionalizmu (scenki kociewskie napisane przez H. Czarnecką-Kobus i B. Mrozik, inscenizacje J. Kuffia i S. Kuffel,
M. Wygocką, E. Zielińską).
Autorski program Wychowanie regionalne w Szko
le Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy wPrzysiersku
jest realizowany w macierzystej szkole od 1996 roku.
Program ten oraz scenariusze programów artystycznych
Jacka i Stanisławy Kuffel zdobyły główną nagrodę w konkur
sie organizowanym przez Forum Edukacji Regionalnej w Gdań
sku. Konkurs ten swym zasięgiem obejmował całe Pomorze.
Program autorski, opracowany przez całą radę pedago
giczną realizowany jest w zakresie wszystkich przedmio
tów pozalekcyjnych. Dodatkowo, w ramach obowiązującej
siatki godzin, został wyodrębniony jako przedmiot: wycho
wanie regionalne.

Działalność regionalna szkoły spotkała się z zainte
resowaniem nauczycieli innych szkół, przedszkoli, władz
oświatowych i mediów. Publikacje i informacje o realizacji
tego programu zamieszczone zostały w „Regionalnych Pro
gramach Edukacyjnych" wydanych przez Regionalne Forum
Edukacyjne w Gdańsku, 1998, w „Uczbie na Kociewiu" pod
red. I. Bruckiej, publikacji Kociewskiego Towarzystwa
Oświatowego w Tczewie, w „Edukacji regionalnej" pod
red. M. T. Michalewskiej, wydanej przez Oficynę Wy
dawniczą „Impuls" w Krakowie, w „Kulturze, języku,
edukacji" wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego oraz w czasopismach i gazetach: „Pomerania",
„Gazeta Pomorska", „Dziennik Bałtycki", „Czas Świe
cia", „Norda".
Powstały też programy telewizyjne przygotowane przez
TV Gdańsk i TV Bydgoszcz.
Dyrektor szkoły Stanisława Kuffel podczas między
narodowej konferencji naukowej w Ostrawie (Czechy)
prezentowała dokonania edukacyjne szkoły w Przysier
sku w referacie: „Edukacja regionalna jako szansa na ak
tywne zdobywanie wiedzy i stworzenie optymalnych wa
runków do rozwoju ucznia". Referat wzbudził duże za
interesowanie i ukaże się w publikacji Ostrawskiego Uni
wersytetu.
Program, który powstał we współpracy ze środowi
skiem wiejskim i samorządowym, jest aktualizowany
w oparciu o sondaże, ankiety i uwagi uczniów, rodziców,
rady pedagogicznej, metodyków i władz oświatowych.
Zostały też przygotowane ankiety dla uczniów i nauczy
cieli kociewskich szkół.
Ankiety dowodzą, że gwara i kultura kociewska nie jest
obecnie sztucznym, wtórnym tworem. W wielu rodzinach
mówi się gwarą kociewska, pielęgnuje obyczaje i tradycje
nierozerwalnie związane też z religią chrześcijańską. Rów
nież nauczyciele widzą potrzebę włączenia treści regional
nych do szkoły i prowadzenia różnorodnych form działalno
ści w tym zakresie we współpracy z Kościołem, środowiskiem
lokalnym i samorządem.

Po zajęciach
w klasie regionalnej
Szkoły Podstawowej
w Warlubiu
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Przysierscy pedagodzy - twórcy programu postawili so
bie za cel pobudzić aktywną działalność dzieci. Zachęcić do
mówienia, pisania, czytania, podejmowania prób teatralnych
oraz do samodzielnego dociekania wiedzy historycznej i geo
graficznej, do poszukiwania kulturowych zabytków.
Dzięki staraniom opiekuna H. Czarneckiej-Kobus
i uczniów już od roku 1994 regularnie wydawanajest gazet
ka uczniowska, w całości redagowana przez dzieci. Ucznio
wie zamieszczają tu samodzielnie przeprowadzone wywia
dy z miejscowymi osobistościami, regionalne ciekawostki,
zasłyszane lub wymyślone legendy dotyczące regionu.
Uczniowie angażowali się w różne formy prac artystycz
nych: występy, na które była zaproszona cała społeczność.
Odbywały się one z okazji świąt wyznaczonych przez kalen
darz, jak Boże Narodzenie czy Dzień Matki, są też imprezy
związane wyłącznie z regionem: Festyn Kociewski czy Do
żynki Kociewskie. Imprezy te przeszły już do miejscowej
tradycji (odbyło się pięć festynów i czterokrotnie uroczysto
ści dożynkowe, najpierw w kościele parafialnym, a następ
nie na terenie przyszkolnym).
Wiedza o regionie inspiruje uczniów do tworzenia wła
snych utworów literackich, czego przykładem jest wydaw
nictwo pokonkursowe - 24 wiersze zawarte w antologiach
poezji opracowanych przez J. Frątczaka („Antologia poezji
dzieci w wieku 3-11 lat", „Antologia poezji uczniów klas
IV-VIII szkoły podstawowej"), z czego trzy wiersze na
szych uczniów zajęły 1 miejsca w kategoriach wiekowych
7-8 i 14-15 lat (Międzywojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny w Szkole Podstawowej w Lipinkach).
Realizowany program, oprócz celów ogólnych, daje
wymierne korzyści zauważane w codziennej pracy na
uczyciela. Pozwala wyjść od szczegółu do ogółu, np. two
rzenie drzewa genealogicznego - wiadomości bliskie
dziecku prowadządo zrozumienia pojęć ogólnych, szczegól
nie w klasach I-VI, gdzie dominuje myślenie konkretno-obrazowe. Bazując na przykładach bliższego otoczenia
można właściwie ukształtować pojęcia naukowe, np. kra
jobrazu, zanieczyszczenia środowiska, genealogii i drze
wa genealogicznego itp., a pamiątki w izbie regionalnej
jako źródła historyczne. Przez poznawanie tradycji do
chodzi do tworzenia własnych tradycji i ich kontynuacji
oraz budzenia dumy z dorobku kulturowego. Oprócz do
starczania wiedzy można również rozwijać umiejętności
manualne: haftowanie, zdobnictwo w drewnie, metalu itp.
Przynależność do zespołu artystycznego, teatralnego,
wokalnego wyzwala w wychowankach odwagę, otwartość,
poczucie własnej wartości, samokrytycyzm, potrzebę
współpracy z kolegami.
Program edukacji regionalnej posiada niewątpliwie wiel
kie walory wychowawcze, np. poprzez współudział w or

Czy wiecie, że...
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ganizowaniu uroczystości, spotkań, konkursów. Realiza
cja programu przynosi też wymierne korzyści nauczycielom.
Regionalizm ułatwia integrowanie treści między przedmiota
mi, np. treści związane z dożynkami (uczeń tworzy kompozy
cje z plonów, uczy się recytować wiersze, pisze sprawozda
nia z imprezy, uczy się piosenki, poznaje tradycje związane
z obrzędami dożynkowymi.
Jak widać z powyższego przykładu wychowanie regio
nalne spełnia wymogi wprowadzone przez reformę oświaty:
pomaga inspirować i tworzyć bloki tematyczne (w tym przy
padku blok „Jestem członkiem społeczności").
Edukacja regionalna ułatwia pracę nauczycielowi, któ
rego zadaniem jest jednoczesna praca z uczniem słabym
i ponadprzeciętnym, praca z uczniem powolnym i takim,
który szybko pracuje, uczniem chętnym i takim, który woli
stawać z boku i nie angażować się w żadną działalność. Wie
dza regionalna staje się walorem, gdyż daje szansę wykaza
nia się uczniowi słabszemu wykorzystującemu przykłady
z życia najbliższego otoczenia, np. praca w polu, w gospo
darstwie domowym, obserwacja przyrody, zwyczaje ludzi.
Nawiązywanie w edukacji do wiedzy o regionie nie stano
wi idealnego środka mającego złagodzić wszystkie niedostatki
w szkolnictwie, jednakże ma szansę Stać się początkiem zmia
ny edukacji prowadzącej do przewartościowania egoizmu i ma
terializmu, zapatrzenia w siebie, totalnej wolności nie liczącej
się z wolnością drugiego człowieka. Edukacja regionalna
wychodzi naprzeciw człowiekowi, kształtuje bowiem umiejęt
ności współżycia między ludźmi, współdziałania dla dobra za
równo swojego, jak i drugiego człowieka, służebnego zaanga
żowania w rozwój całego społeczeństwa. (J. Kloc, 1999).
Dlatego wydaje się, iż pomimo wielu oporów i lęków,
regionalizm w coraz pełniejszym wymiarze będzie zajmo
wał w szkołach znaczące miejsce.
Na podstawie doświadczeń wynikających z realizacji
wychowania regionalnego w Szkole Podstawowej w Przysiersku oraz materiałów nadesłanych z innych szkół można
sfomułować następujące wnioski:
1. Należy stworzyć jednolity program i kalendarz imprez,
uroczystości, konkursów tematycznie związanych z kulturą
regionu, jego tradycjami, historią i gwarą.
2. Wzmocnić współpracę między szkołami i innymi in
stytucjami kulturotwórczymi, zapewnić lepszą wymianę
doświadczeń i informacji, podejmować wspólne działania
w zakresie wychowania regionalnego.
3. Trzeba skutecznie przykonywać samorządy lokalne do
inwestowania w wychowanie regionalne i zachęcać je do
współpracy.
4. Należy czynić starania o zdobycie grantów na zorgani
zowanie kursów i warsztatów dla nauczycieli związanych
z wychowaniem regionalnym.

Kultura regionalna
SABINA JANISZEWSKA

w powiecie świeckim w latach 1995-2000

II Kongres Kociewski jest okazją do przedstawienia swoich refleksji, a także ustosunkowania
się do uchwal podjętych pięć lat temu, tj. w 1995 roku, na I Kongresie Kociewskim, dotyczących
ruchu regionalnego w rozwijaniu kultury Kociewia. Założeniem programowym było to, aby po
morski ruch regionalny na trwałe wpisał się w krajobraz kulturowy Kociewia. Prócz pielęgnacji
i rozwijania kultury kociewskiej, dbałości o zachowanie gwary, rozwój piśmiennictwa i wydawania
nowych pozycji książkowych, celem regionalistów winno być pobudzenie wszelkiej aktywności pu
blicznej.... Do rozwijania takiej aktywności w naszej małej ojczyźnie służą od wielu lat ośrodki
kultury.

powiecie świeckim działa kilka ośrodków kultu
ry, w których na stałe wpisał się krajobraz kulturo
wy Kociewia. Należy tutaj wymienić Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Spółdzielczy Ośro
dek Kultury „Stokrotka" w Świeciu, Centrum Kultury
„Zamek" w Nowem, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji gminy Dragacz z siedzibą w Bratwinie. Ważnym
elementem kultury regionalnej w naszym powiecie jest rów
nież Kociewski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.
W naszym mieście, Świeciu, od 1949 roku działa Ośro
dek Kultury, a w 1989 roku rozpoczął działalność Spółdziel
czy Ośrodek Kultury „Stokrotka", dla których bardzo ważna
była i jest edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od wielu lat działają w nich zespoły artystyczne: wokalne,
taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne. Pragnąc dotrzeć
dojak najszerszej rzeszy zainteresowanych, tradycją stały się
organizowane imprezy cykliczne, międzynarodowe, ogól
nopolskie, regionalne i środowiskowe. Na szczególne wy
różnienie zasługuje organizowany od 16 lat przez OKSiR
w Świeciu trzydniowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych, podczas którego prezentują się amatorskie orkie
stry zagraniczne i polskie z majoretkami i buławkami.
Szczególnie zachwyca publiczność nasza rodzima orkie
stra „Frantschach Świecie", która w swym repertuarze
tradycyjnie posiada utwory polskie. Co roku koncertom
przysłuchuje się i podziwia niezwykłe aranżacje tanecz
ne kilkutysięczna widownia.
Następną imprezą kulturalną na stałe już wpisaną
w kalendarz imprez jest Ogólnopolski Maraton Piosenki
Studenckiej i Turystycznej. W tym roku odbył się po raz
siedemnasty. Uczestniczą w nim wykonawcy i widownia
z całej Polski. W „Nocnym Śpiewaniu" występują zespoły
profesjonalne. Stwarza to okazję do wymiany doświadczeń
i podpatrzenia warsztatu pracy.
Innym akcentem promującym nasząmałąojczyznęwPolsce jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wzdłuż Wisły".
Udział w nim biorą dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat. Pra
ce napływają niemal z całej Polski, ukazują piękno jednej

z najbardziej urokliwych rzek Europy, jej osobliwości przy
rodnicze, walory krajoznawcze, a także atrakcyjność pod
względem agroturystycznym.
Pożyteczną impreząjest również Plener Malarski, w któ
rym biorą udział nieprofesjonaliści z całej Polski. W czasie
10-dniowego pobytu utrwalają na płótnie piękno architektu
ry Świecia, malowniczość pejzażu naszego miasta i okolic.
Od 26 lat, na przełomie maja i czerwca, odbywają się
Dni Świecia. Program obchodów obejmuje wszystkie możli
we dyscypliny kulturalne, rekreacyjne i sportowe na stadionie,
w amfiteatrze, przy Zamku Krzyżackim. Są więc popisy ama
torskich zespołów artystycznych, konkursy i biesiady literac
kie, konkursy wokalne, plastyczne, taneczne, wiedzy o ochro
nie środowiska, turnieje szkól, turnieje par małżeńskich,
wystawy oraz koncerty gwiazd.
Wśród imprez kulturalnych ważne miejsce zajmuje, or
ganizowany na początku maja, Jarmark Kociewski, który
od kilku lat odbywa się w Świeciu. Uczestniczą w nim
amatorskie zespoły folklorystyczne. Preferowana jest na
nim kultura regionalna, popularyzowany jest folklor.
Twórcy ludowi wystawiają stoiska z własnym rękodzie
łem, a osoby szczególnie zainteresowane mogą wziąć udział
w warsztatach twórczych.
Do rozwijania tradycyjnej kultury regionalnej przyczyniająsię organizowane od kilku lat w listopadzie Dni Kultury
Ludowej. Podstawowym celem tej imprezy jest promowanie
folkloru polskiego oraz rozpowszechnianie w środowisku kul
tury innych krajów. W tym czasie proponowane są koncerty
folklorystyczne, wystawy, warsztaty twórcze.
W ofercie OKSiR w Świeciu nie brakuje też konkursów
poetyckich. Jednym z nich jest konkurs „Recytujemy Prozę
i Poezję Kociewską", którego głównym celem jest popula
ryzacja folkloru regionalnego wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Z roku na rok
zainteresowanie tym konkursem wzrasta.
Wszystkie te imprezy wrosły już w środowisko, popula
ryzują one miasto i region w Polsce, pobudzają aktywność
publiczną, a takie było przecież jedno z głównych założeń
I Kongresu Kociewskiego.
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W powiecie świeckim drugim ważnym ośrodkiem sze
rzenia kultury nie tylko regionalnej jest Nowe. Swą
działalność Centrum Kultury „Zamek" rozpoczęło oficjalnie
stosunkowo niedawno, bo w 1992 roku. Wcześniej związek
z regionem przybliżał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Podstawowymi formami działania ośrodka są Konkursy
Wiedzy o Nowem i Kociewiu, prezentacja zespołów regio
nalnych oraz inne konkursy, prelekcje, wycieczki i wystawy.
Znaczącym jest konkurs plastyczny „Kociewie - mój Region",
który propaguje krajobraz i legendy regionu. W „Zamku" działająrównież zespoły amatorskie. Jeden z nich to Fistulatores
et Cantores Novienses, czyli piszczkowie i śpiewacy nowscy. Jego domenąjest muzyka dawna, a na „Schola Cantorum" w Kaliszu dwukrotnie zdobył Złotą Harfę Eola, tym
samym sławiąc Kociewie i Pomorze. Region rozsławia rów
nież Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat" z rodzimym
repertuarem. W ośrodku organizowane są także dla instruk
torów i sympatyków lalkarstwa „Biesiady Lalkarskie", któ
rych zadaniem jest m.in. sławienie piękna regionu. Podob
nie rzecz się ma z uczestnikami Spotkań Rycerskich, które
pokazują związek z historią regionu, choć było ich dopiero
pięć to już zaistniały znacząco w środowisku.
Kolejnym ośrodkiem propagującym związki z regionem
jest Rychława, gdzie w Wiejskim Domu Kultury działa ze
spół muzyczno-wokalny, bardzo dobrze znany i chętnie
zapraszany na różne imprezy ludowe.
Od 1990 roku w regionie działa Gminny Ośrodek Kul
tury, Sportu i Rekreacji Dragacz z siedzibą w Bratwinie,
który również w swym programie uwzględnia przedsię
wzięcia związane z rozwojem kultury regionalnej, a opiera
je głównie na pracy młodzieży szkół podstawowych i gim
nazjów. W ośrodku prowadzone sązajęcia z grupą teatralną
„Elizjon". Ośrodek od kilku lat jest organizatorem „Turnie
jów Sołectw", dwukrotnie „Turnieju Gmin" oraz festynów
sportowo-rekreacyjnych. Oprócz działalności rekreacyjnej
Ośrodek zajmuje się organizacją wielu przeglądów i kon
kursów oraz promocją kulturalną gminy w różnego ro
dzaju mediach.
Bardzo ważną rolę odgrywa Kociewski Oddział Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. Powstał on 1995 roku.
Głównym kierunkiem jego działania jest szeroko pojęta
edukacja regionalna, na którą składają się: coroczne
warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, dwa szkolenia dla
polonistów; spotkania z uczniami szkól powiatu świec
kiego i poza nim, konkursy wiedzy o regionie. Oddział
sprawował patronat nad utworzeniem izby regionalnej
(wiatach 1994-1998) w I Liceum Ogólnokształcącym,
a obecnie zmierza do powstania podobnej izby w Liceum
Katolickim im. Bernarda Sychty; utrzymuje współpracę ze
Szkołą Podstawową w Przysiersku realizującą regional
ny program autorski. Zainteresowane jest organizacją
Podyplomowego Studium Edukacji Regionalnej w Akade
mii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
We współpracy z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor
skiego w Bydgoszczy i Biblioteką Wojewódzką zorganizowa
no wystawę piśmiennictwa kociewskiego, kaszubskiego oraz
imprezy folklorystyczne i sesje popularnonaukowe.
Oddział, prowadzony od początku istnienia przez prezes
Marię Pająkowską-Kensik, organizuje spotkania z pomor
skimi twórcami, np. z Zygmuntem Bukowskim, Romanem
Landowskim, Dariuszem Piaskiem, Bolesławem Eckertem,
upowszechnia kociewskie piśmiennictwo.
Współpracuje również z innymi instytucjami upowszech
niającymi kulturę regionalną z:
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• Radą Gminy Świecie (prezes Oddziału, przewodniczy
już drugą kadencję Komisji Kultury),
• Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu orga
nizującym konkursy recytatorskie i konkursy na scenariusze,
• Biblioteką Miejską, która od wielu lat gromadzi regionalia,
• Komitetem Obchodów 800-lecia Świecia, który
w znaczny sposób wykorzystał motywy kociewskie w pro
gramie obchodów jubileuszu,
• lokalnąprasą(m.in. artykuły o Kociewiu, dodatek „Mestwin" do Gazety Świeckiej),
• lokalnym radiem i TV,
• parafiami katolickimi (odczyty o Kociewiu podczas Dni
Kultury Chrześcijańskiej w Grucznie i w Świekatowie),
• Nadwiślańskim Parkiem Krajobrazowym.
W celu propagowania piękna krajobrazu polskiego zor
ganizowano dla członków Zrzeszenia i jego sympatyków rajd
rowerowy po Ziemi Świeckiej oraz wycieczkę na Kaszu
by. Na terenie miasta Świecia od kilkunastu lat działa To
warzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, od wielu lat jego
członkowie w czasie Dni Świecia organizują Konkurs Hi
storyczny o Świeciu, Konkurs Plastyczny oraz Ogólnopolski
Konkurs Poetycki.
Bardzo ważnym elementem ruchu regionalnego w na
szym powiecie świeckim są ukazujące się wydawnictwa.
Do takiej znaczącej publikacji na całym Kociewiu można
zaliczyć „Słowniczek gwary kociewskiej", którego autorką
jest Maria Pająkowska-Kensik. W związku z obchodami
800-lecia Świecia w ciągu ostatnich lat ukazały się na
rynku wydawniczym następujące albumy: „Świecie na
starej pocztówce", „Świecie i okolice", „Świecie. Księ
ga Jubileuszu 800-lecia". Ukazują one historię oraz pięk
no naszego miasta i regionu. Mówiąc o historii Świecia
nie można pominąć utworu Dariusza Piaska „Dyptyk
świecki". Dla miłośników poezji wydano zbiór utworów
poetyckich „Dożyć w sobie". Jest to almanach szesnastu
twórców związanych ze Świeciem. Publikacje te trafiły
do indywidualnych odbiorców oraz do wielu bibliotek
oraz ośrodków kultury, tym samym propagują region,
w którym przyszło nam żyć.
W czasach nam współczesnych bardzo ważną rolę
w środowisku odgrywa prasa. W ciągu ostatnich lat wyda
wane są czasopisma, które w znaczący sposób przybliżają
ludzi naszego regionu, historię miasta i okolic, ukazują bie
żące wydarzenia. Wymienić tutaj trzeba „Gazetę Świecką",
„Biuletyn Ratuszowy", „Życie Świecia" oraz ostatnio bar
dzo popularny „Czas Świecia".
W klimat naszego miasta coraz mocniej wrasta również
Telewizja Świecia, prezentuje mieszkańcom bieżące wy
darzenia, przybliża sylwetki ciekawych ludzi, propaguje
piękno Kociewia.
Nie można pominąć coraz bardziej przydatnego Interne
tu, w którym i nasze miasto ma swoją stronę. Można znaleźć
na niej, będąc nawet na końcu Polski, czy świata, informacje
o ludziach, historii, kulturze itp.
W powiecie świeckim sporo instytucji wielu ludzi pielę
gnujących kulturę Kociewia, nie tylko korzysta z mądrości
przodków, ale i sami tworzą i zmieniają rzeczywistość, bo
taka jest potrzeba czasów i jak powiedziano na I Kongresie
Kociewskim: Naszym obowiązkiem, jako Pomorzan, Kociewiaków, winno być pomnażanie zasobności naszej Malej Oj
czyzny. Oszczędni, dobrze zorganizowani, pracowici, codzien
nie róbmy to, co do nas należy, pamiętając, że przyszłość
tworzy się każdego dnia.

WOJCIECH CHUDZIAK

Odkrycia archeologiczne
na „bydgoskim" odcinku autostrady A-1

W

prawdzie na rozpoczęcie budowy autostrady
Al (północ - południe) w obrębie województwa
kujawsko-pomorskiego przyjdzie zapewne jesz
cze trochę poczekać, to niejest to jednak czas stracony. Ten
bardzo bogaty, biorąc pod uwagę środowisko historyczno-kulturowe, region obfitujący w liczne znaleziska pradziejowe
i średniowieczne, wymaga bowiem szczegółowej inwenta
ryzacji i dokumentacji stanowisk archeologicznych zloka
lizowanych w liniach rozgraniczających pas autostrady.
Wyprzedzające planowaną inwestycję ratownicze pra
ce szerokopłaszczyznowe przeprowadzone zostały jak
dotąd w obrębie 23 stanowisk archeologicznych obejmują
cych obszar o powierzchni około 16 ha. Niejest to może
wielkość imponująca na tle tego typu przedsięwzięć pro
wadzonych w innych regionach kraju, jednak efekty tych
prac zasługują naszym zdaniem na specjalną uwagę. Wiele
z dokonanych odkryć wniosło dużo nowych danych. Do re
konstrukcji dziejów omawianego regionu obejmującego te
reny usytuowane po obu stronach Wisły: historyczną zie
mię świecką oraz ziemię chełmińską. Wartość poznawcza
zbadanych stanowisk okazała się bardzo zróżnicowana.
Większość punktów terenowych usytuowanych zarówno na
terenach wysoczyznowych, jak i w dolinie Wisły, na tera
sach nadzalewowych i wyższych, użytkowana była wielo
krotnie, z różną intensywnością i w różny sposób, co od
zwierciedlone zostało w dużym zróżnicowaniu śladów
zasiedlenia. Nie licząc pojedynczych grobów występujących
na kilku stanowiskach ziemi świeckiej przeważały jednak
znaleziska osadowe. Odkryte ślady działalności człowieka
datowane są od schyłkowego paleolitu do czasów nowo
żytnych włącznie. Nie występowały one jednak równomier
nie na wszystkich badanych stanowiskach. Po lewej stro
nie Wisły zdecydowanie najwięcej materiałów zabytkowych
pochodziło ze starszego okresu przedrzymskiego, okresu
wpływów rzymskich oraz wczesnego średniowiecza.

Najstarsze ślady pobytu człowieka odsłonięto na sąsiadu
jących ze sobą w niewielkiej odległości dwóch stanowiskach
w miejscowości Stare Marzy (stan. 4 i 5) zlokalizowanych
na wysokiej, silnie zwydmionej terasie usytuowanej na le
wym brzegu Wisły. Odkryto tu pozostałości obozowiska grup
łowców reniferów z okresu Alleród (X tysiąclecie p.n.e.) oraz
z młodszego Dryasu (IX tysiąclecie p.n.e.). Najbardziej spek
takularny charakter miało odsłonięcie siedmiu krzemienie, na
które składało się około 1500 zabytków krzemiennych, po
zostawionych przez ludność zaliczaną do kręgu kultury świ
derskiej. Na obu stanowiskach odkryto ponadto materiały
krzemienne charakterystyczne dla środkowej epoki kamienia,
znamienne dla kultury chojnicko-pieńkowskiej (VII tysiącle
cie p.n.e.) oraz być może janisławickiej.

Stosunkowo niewiele odkryto materiałów zabytkowych
pochodzących z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu, choć
zidentyfikowano je niemal na wszystkich badanych stano
wiskach. Wielce zróżnicowanajestjej przynależność chronologiczno-kulturowa. Największą wartość poznawczą wydają
się mieć najbardziej liczebne serie ceramiki naczyniowej
kultury pucharów lejkowatych (Stare Marzy 4 i 5) i kultury
amfor kulistych (Stare Marzy 4 i 5; Warlubie 3) nawiązują
ce stylistycznie do materiałów znanych z Kujaw i ziemi
chełmińskiej. Interesującego odkrycia dokonano w Rychławie (stanowisko 10) na wschodnich rubieżach Borów Tu
cholskich, gdzie natrafiono na fragment bogato zdobionej
amfory kultury pucharów lejkowatych występującej w są
siedztwie bliżej nieokreślonej konstrukcji kamiennej,
niewykluczone, że o charakterze megalitycznym.
Zdecydowanie najwięcej jak dotąd pozyskano materia
łów zabytkowych pochodzących ze starszego okresu prze
drzymskiego. Licznie występowały zwłaszcza ułamki cera
miki naczyniowej stwierdzone na wszystkich stanowiskach
pochodzących z tego okresu. Większość z nich zakwalifi
kowano do kultury pomorskiej. Zdecydowanie słabiej za
znaczyła się obecność zabytków łączonych z „łużyckim"
cyklem kulturowym. Niemal na wszystkich badanych sta
nowiskach stwierdzono pozostałości osiedli, jedynie w kil
ku przypadkach odsłonięto pojedyncze groby ciałopalne
(Rychława, stanowisko 10; Stare Marzy, stanowisko 5).
Dominowały zwłaszcza obiekty o zróżnicowanych wymia
rach, kształtach i pierwotnym przeznaczeniu. Wśród nich
najczęściej występowały paleniska z obstawami kamien
nymi, różnego typu jamy gospodarcze oraz mieszkalne
zalegające nierzadko w kontekście ciągłych warstw
kulturowych. Wiele stanowisk z obiektami tego typu kon
certowało się w mezoregionie Warlubie - Płochocinek,
zwłaszcza bezpośrednio przy rynnie subglacjalnej częścio
wo wypełnionej wodami jeziora Zawada. Odosobnione
stanowisko stanowi grób ciałopalny odsłonięty w Rychławie (stanowisko 10) w obstawie kamiennej kształ
tem upodobniającym się do formy łodzi.
W przebadanej strefie dość licznie występowały rów
nież materiały zabytkowe z okresu wpływów rzymskich
i wędrówek ludów. Na specjalną uwagę zasługuje przede
wszystkim zespół stanowisk skupionych w okolicach War
lubia (stanowisko 1 -4) w północno-wschodniej ziemi świec
kiej, charakteryzujących się występowaniem licznych śla
dów ludności kultury wielbarskiej. Wprawdzie najstarsze
z nich sięgają drugiej połowy II - początków III wieku, to
jednak większość z nich pochodzi dopiero z drugiej poło
wy III oraz z IV i najpewniej początków V wieku n.e. Po
zostałości zabudowy mieszkalno-gospodarczej wystąpiły
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w dwóch skupiskach na powierzchni około 2,5 ha. W ich
skład wchodziły czworokątne półziemianki, mniejsze obiek
ty gospodarcze oraz budynki naziemne usytuowane w ukła
dzie rzędowym nawiązującym do linii brzegu jeziora. Na
szczególną uwagę zasługuje wśród nich budynek słupowy
2
o powierzchni 20 m z wyraźnie wyodrębnionym podcie
niem wspartym na słupach oraz kamienno-glinianym pale
niskiem. Na terenie osiedla wyróżniono około 300 palenisk
kamiennych, z których duża część uystuowana była w dol
nej partii stoku, wzdłuż linii brzegowej jeziora. Zupełnie
odosobnionym stanowiskiem jest kobiecy grób szkieleto
wy pochodzący z drugiej połowy III wieku, z bogatym wy
posażeniem, w skład którego wchodzą dwie srebne fibule
ze złotymi skuwkami oraz kolia bursztynowa złożona z pa
ciorków „ósemkowatych". Warta podkreśleniajest również
obecność na omawianym stanowisku ceramiki toczonej tzw.
siwej współwystępującej miejscami z ceramiką ręcznie le
pioną nawiązującą swym charakterem do najwcześniejszej
ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza.
Na wielu badanych stanowiskach odkryto również
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Wśród
nich największą wartość poznawczą miały materiały
zabytkowe stwierdzone w miejscowości Płochocinek (sta
nowisko 14), gdzie wystąpiły pozostałości osady wiejskiej
z końca XI-XII/XIII wieku o powierzchni około 1,5 ha.
Usytuowana ona była w obrębie łagodnego stoku opadają
cego w kierunku silnie zatorfionej rynny subglacjalnej.
W sumie na stanowisku odkryto około 240 obiektów
o zróżnicowanej formie i strukturze wypełniska, co
odzwierciedlało dość duże urozmaicenie ich pierwotnego
przenaczenia. Na podstawie rozplanowania obiektów wnio
skować można, że osiedle składało się z dwóch zasadni
czych części: północnej, w której przeważały obiekty
gospodarcze typu wędzarni czy dziegciami; oraz południo
wej, gdzie zlokalizowano ślady budynków mieszkalnych
oraz licznych palenisk wolnostojących. Oprócz ceramiki
oraz licznie występujących kości zwierzęcych w obrębie
osady odkryto znaczną ilość przedmiotów codziennego
użytku: przęśliki gliniane, noże żelazne, szpile, skrzydła,
grzebienie z poroża, haczyki do połowu ryb, żelazne
kabłąki do wiader. Natrafiono również na żelazny grot
włóczni orazjeden kabłączek skroniowy.
Nieco młodszą metrykę ma osada wiejska zarejestro
wana na powierzchni dwóch sąsiadujących ze sobą stano
wisk w Płochocinie (stanowisko 6 i 27) zlokalizowanych
w obrębie silnie wyodrębnionego cypla. Odkryto tu frag
ment osiedla (około 2,5 ha) z licznie występującymi obiek
tami osadniczymi, wśród których na specjalną uwagę
zasługuje zespół klasycznych wędzarni typu „biskupińskie
go" datowanych na XII wiek.
Z przeglądu najważniejszych odkryć dokonanych
w trakcie ratowniczych badań prowadzonych w strefie
budowy autostrady A-l na odcinku byłego wojewódz
twa bydgoskiego i toruńskiego wynika jednoznacznie,
że uzyskano niezmiernie bogate dane źródłowe do
poznania dziejów tego regionu. Wprawdzie zarówno
ziemia chełmińska jak i ziemia świecka od wielu lat znaj
dowała się w kręgu zainteresowań archeologów specja
lizujących się w różnych okresach, ro jednak dopiero
teraz, przy okazji badań „autostradowych" uzyskano
możliwość tak pełnej obserwacji zjawisk kulturowych
na tym terenie.
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HUBERT POBŁOCKI

Limeryki
kongresowe
i.
Gwaro kociywska „małej ojczyzny", Bóg sóm,
Toć uż przed wiekami wejta halał cie nóm,
Chto czuje cie kicham,
Tan łagodnie ducham,
Jak tobó rozbrzmniwa kóżdyn kociywski dóm.

2.
Razki prezydenty Drugi Kociywski Kongres
zwołeli,
Na chtórny Kociywiaczki i Kociywiaki
sia zlejcieli,
Toć wejta dzianki ludziom zes Wianźby,
Wszitke zakaselim rankawy, by
Uredzóne na nim uchwały nasprawda sia udeli.

3.
Tedy wejta wew mniastach: Szczewie, Sweciu,
Starogardzie
O gospodarczy, turystyczny, kulturalny
awangardzie
Dało gadania wiela,
Lod psióntku po niydziela,
Komu czamu, jak, kędy, za jile,
co zrobjić gdzieogdzie.

Oczekiwane książki

W

związku z II Kongresem Kociewskim ukazało się pięć publikacji książkowych, które
wzbudziły duże zainteresowanie. Drukarnia Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" zrobiła wszystko, by zdążyć do 22 listopada 2000 roku. Wydawcą trzech
tytułów: Tadeusz Linkner, Miłość jest światłem moich wierszy, Maria Pająkowska-Kensik, Mały słow
nik kociewski oraz W kuchni i przy stole (praca zbiorowa) jest Kociewski Kantor Edytorski - Sekcja
Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.

MIŁOŚĆ JEST ŚWIATŁEM MO
ICH WIERSZY. O POEZJI MAŁGO
RZATY HILLAR to obszerny esej kry
tyczno-literacki prof. Tadeusza
Linknera, historyka literatury, pra
cownika naukowego Uniwersytetu
Gdańskiego. Publikacja dotyczy bar
dzo popularnej niegdyś poetki uro
dzonej na Kociewiu, a mianowicie
19 lipca 1926 roku w Piesienicy.
Autor, ostatnio coraz silniej zwią
zany z regionem kociewskim, czyn
nie uczestniczący w corocznie orga
nizowanych Biesiadach Literackich
w Czarnej Wodzie, poświęcił Małgo
rzacie Hillar sześć dużych rozdzia
łów. Tekst uzupełniają zdjęcia z ży
cia poetki, ilustrujące miejscajej po
bytu na Kociewiu.
W ostatnim akapicie swojej książki
Tadeusz Linkner stwierdza, że poezja
Małgorzaty Hillar opowiadała niewy
szukanym słowem prozą życia niczym
najpiękniejszą baśń. Stało się tak za

sprawą najpewniej poetyckiego talentu
Hillar i (...) jej rodzimego ducha na
Kociewiu, gdzie bywały takie jarmarki
i takie kapliczki, przy których najczę
ściej rosły czerwone jerzębiny
W dniu promocji 26 listopada 2000
roku w Starogardzie Gd. książka cie
szyła się ogromnym powodzeniem.
Tadeusz Linkner, Miłość jest światłem moich
wierszy. O poezji Małgorzaty Hillar. Kociewski Kantor
Edytorski, Tczew 2000. Nakład 500 egz., s. 224, form.
12,0 x 20,0, ii., bibl.

** *
MAŁY SŁOWNIK KOCIEWSKI
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik,
z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza
Wielkiego, jest drugim, rozszerzonym
i uzupełnionym, wydaniem podobnej
publikacji, która ukazała się w Świeciu
w 1995 roku pt. Słowniczek gwary kociewskiej.
We wstępie czytamy m.in.: Po
l Kongresie Kociewskim odezwali się
Kociewianie, przynosząc mi w gar

ści nowe (tj. stare) słowa. (...) Dzię
kuję! Wszystkim! Nawet gdy ktoś
przynosił jedno słowo trzymając je
jak mysz za ogon... postawa wspo
mnianych osób zachęciła mnie do po
wtórzenia myśli z dawnego wstępu.
W 1995 roku pisałam: W każdym po
rządnym domu na Kociewiu oraz wszę
dzie tam, gdzie żyją sympatycy tego
nadwiślańskiego regionu - powinien
być co najmniej taki słowniczek gwary
kociewskiej jako rzecz podręczna, jako
wyraz szacunku dla tradycji. Niezwy
kle ważnym jej składnikiem sąprzecież
słowa, zgodnie z zasadą - naród żyje
póki język jego żyje.
Maria Pająkowska-Kensik, Ma/y słownik kociewski.
Kociewski Kantor Edytorski, Tczew 2000. Nakład 1500
egz., s. 136, form. 12,0 x 20,0, ii.

** *
W KUCHNI I PRZY STOLE.
KSIÓNŻKA O JEŚCIU NA KOCIYWIU jest pracą zbiorową ośmiu auto-
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rów, którzy wcześniej drukowali swoje
teksty o regionalnych kulinariach w Kociewskim Magazynie Regionalnym.
Nie jest to typowa książka kuchar
ska - czytamy na okładce publikacji
- choć wiele w niej przepisów kulinar
nych. Dotyczy tradycji kuchni i kultury
stołowania na Kociewiu. Poza praktycz
ną przydatnością z której zapewne sko
rzystają amatorzy domowego pitraszenia, książka zadowoli też czytelników
oczekujących wiedzy o dawnych zwycza
jach kucharskich.
Znajdują się w niej publicystyczne
szkice, felietony i literackie opowiada
nia, a nawet mniej lub bardziej znane
przysłowia - wszystko związane z tradycjąkuchni kociewskiej ijej regional
nymi tajnikami. Obecne w zbiorze małe
prozy Andrzeja Grzyba wypelniająksiążkę oddechem prawdziwej literatury.
Swojski klimat nadały książce przepisy
w gwarze Huberta Pobłockiego.
Publikacja zapewne przekona kociewskich restauratorów, że dania regio
nalne są bardziej atrakcyjne od hot-dogów, hamburgerów i też obcych pizz.
W kuchni i przy stole. Ksiónżka o jeściu na Kodywiu (praca zbiorowa). Kociewski Kantor Edytorski,
Tczew 2000. Nakład 1000 egz., s. 184 + 8 nlb., form.
15,5 x 24,5, ii., opr. tw.

Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej
„Bernardinum" wydało książkę Roma
na Landowskiego DAWNYCH OBY
CZAJÓW ROK CAŁY. MIĘDZY
WIARĄ, TRADYCJĄ I OBRZĘ
DEM. Jest to cykl gawęd, felietonów
i esejów uporządkowanych według roku

kościelnego, ukazujący dawne zwycza
je na Pomorzu, ze szczególnym uwzględ
nieniem regionu kociewskiego.
Autor dedykuje tę książkę swoje
mu wnukowi Michałowi przeświad
czony, że najmłodsze pokolenie będzie
najodpowiedniejszym jej odbiorcą.
Książka ukazała się w serii Bi
blioteka Pielgrzyma; teksty w niej
zawarte drukowano wcześniej na ła
mach tego pisma, ale felietony i szki
ce zostały odpowiednio przeredago
wane, a niektóre na nowo napisane.
Roman Landowski, Dawnych obyczajów rok cały.
Między wiarą, tradycją i obrzędem. Przedmowa prof.
Józef Borzyszkowski. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej
„Bernardinum", Pelplin 2000. Nakład 1000 egz., s. 208,
for. 14,5 x 20,5, ii.

Wielką satysfakcję sprawiła ofi
cyna PHU „Promocja" w Starogar
dzie Gd. wydając z dawna oczekiwa
ną antologię poezji KOCIEWIE, do
której wyboru dokonał Jerzy Cherek.
Znalazło się w niej ponad 80 utwo
rów pięciu uznanych j u ż poetów:
Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja
Grzyba, Romana Landowskiego, Jana
Majewskiego i Pawła Wrzos-Wyczyńskiego.
Autor wyboru zadbał o to, by
wszystkie wiersze dotyczyły jednego
wspólnego tematu - opisywały urodę
i walory kociewskiego regionu.
Poezja ta prowokuje do podróży
sentymentalnych, do miejsc serdecz
nych i pozwoli wyłowić z otaczającej
rzeczywistości chwile radosne, pełne
ciepła i wiary w ludzką szczerość i życz
liwość - przyznaje Jerzy Cherek.
Kociewie. Antologia poezji. Wybór: Jerzy Che
rek. PHU „Promocja", Starogard Gd. 2000. Nakład 500
egz., s. 144, form. 12,5 x 19,5, ii., opr. tw.

Uzupełnieniem omówienia
antologii poezji Kociewie
niech będzie zwięzłe
zaprezentowanie
jej zawartości.
Poniżej przedstawiamy
po jednym wierszu każdego
z z a m i e s z c z o n y c h poetów.
Tytuł poetyckiej k o l u m n y
i krótkie k o m e n t a r z e
d o t y c z ą c e twórczości
poszczególnych autorów
p o c h o d z ą ze w s t ę p u
J e r z e g o C h e r k a d o antologii.

Świat poetycki pełen powrotów
i ożywień pamięci,
z której obrazy nabierają kolorów.

Roman Landowski
JAKBY MIEJSCE
URODZENIA
Lubię to miejsce
pierwszego trwania
moje miejsce
i tych wszystkich
którzy z tej ziemi
zbierają chleb
Przedwieczorny dzwonnik
świątkom w kaplicach przydrożnych
powieki na noc zamyka
Lubiszewski anioł pański
Tylko koń z czarnym płaszczem
galopem porusza horyzont
płaszcz i włosy rozwiane
Piękna Zwinisława
co koń wyskoczy
| Potem zaskrzypią bramy grodu
a strażnik pochodnią
rozjaśni wody w fosie
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Kociewie sentymentalne
Dojrzała i refleksyjna poezja rytmu przyrody,
przynosząca pogodną i harmonijną wizję świata.

Nostalgiczna poezja wspomnieniowa,
pełna chłopięcej szczęśliwości.

Andrzej Grzyb

Zygmunt Bukowski

W DRODZE

DOMOWE PIWONIE

Idą na przełaj ze Skórcza do Lubichowa
Poprzez pola wśród wzgórków
Kryjących oczka jeziorne w olchowym cieniu
Przekraczając strumienie
I miedze nabrzmiałe kamieniami
Pnąc się pod górkę
Nie zawsze do Rzymu
Częściej do Pelplina
Idąc na przełaj wśród wierzb
Rozstajnych krzyży i kapliczek
Wciąż zaskoczony bogactwem
Kształtów kolorów i dźwięków
Dotykany powszednim pięknem
Świeżo zaoranej morgi
Nie czujesz wstydu chciwie zaglądając
W fałdy spódnic
Naszej matki kociewskiej ziemi

W zaciszu ogródka
Kołyszą się puszyste kwiaty
Teraz sięgają mych kolan
A kiedyś patrzyły mi prosto w oczy
Zdawały się mieszkaniem duszy
Różową pościelą łóżeczka
Podnóżkiem anioła stróża
Dzisiaj gdy je całuję
Wonne ciepłe od słońca
Jestem w onym czasie
Kiedy Matka oparta
O płot chruściany
Przyglądała się mojej
Szczęśliwej chwili

Malarskie konstruowanie świata
poprzez wyprowadzanie mądrości z tego, co ulotne.
Poezja ukształtowana postawą wobec życia,
pełna czystych tonów, nostalgicznych powrotów.

Jan Majewski

Paweł Wrzos-Wyczyński

PIEŚŃ DROZDA

CHCIAŁBYM BYŚ PRZYSZŁA
Chciałbym byś przyszła jak zapach żyta
w noc chłodną, gwiaździstą,
bym mógł cię w ciszy pragnień powitać
mową uroczystą.
Światłem byłabyś na gruzach czasu,
marzeniem olśniona,
spojrzeniem prostym, powiewem lasów,
wrzosem ustrojona.
Prawdziwa, jasna, w życiu jedyna,
Ofelia bez złudzeń,
chyża i wiotka, niby leszczyna
wiosennych przebudzeń.
Chciałbym byś przyszła jak niegdyś bosa
odgłosem radości,
i byś odżyła na snów pokosach.
O, moja młodości!

KITIR

Wysoka pieśń drozda umie
wypełnić sobą z nagła
jakby bez ptaka
poranną lub wieczorną przestrzeń
i trwać w niej dźwięcznie i nieskończenie
choćby przez chwilę
Kiedy rozbrzmiewa - wygładza się lustro
zawieszonego w lesie jeziora
pomięte przez wiatr trzcina przestała się kołysać
a tylko śpiew drozda niczym kryształ świeci
w zatrzymanej ciszy
Zda się zasłuchanemu - że to - od śpiewnej wibracji
zażega się bierwiono zorzy
albo jutrzenki
żywą muzyką sfer - sypiąc iskrami tonu
w niebo
na oniemiałą ziemię
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Póki folklor wew nas płynie,
nasze Kociewie nie zaginie
- zapewniają w jednej z gadek
LIDIA PIERNICKA

„Modraki" z Pelplina
Od czterech już lat działa
w Zespole Szkół nr 1 w Pelplinie
kociewski zespól folklorystyczny „Modraki".
Zespół stara się przekazać słowem i tańcem
ciekawą kulturę Kociewia,
obyczaje i tradycje
związane z naszym regionem.

P

omysł stworzenia zespołu zrodził się po jednej ze
szkolnych akademii, na której uczniowie prezen
towali kulturę kociewską. Nabór uzdolnionych
i zdyscyplinowanych przyszłych członków grupy prowadzi
ły Alicja Watkowska i Izabela Janeczek-nauczycielki z,je
dynki". Początkowo w zespole była duża rotacja dzieci, ale
z czasem jego skład się ustabilizował i obecnie liczy ponad
trzydzieści osób.
Inicjatywa zyskała poparcie członków Zarządu Gminy
i Miasta w Pelplinie, skąd uzyskano pierwsze pieniądze na
zakup meteriałów, z których uszyto kilkanaście oryginalnych
strojów kociewskich. W zakupie materiałów pomagali
państwo Lubowieccy - właściciele sklepu dziewiarsko-pasmanteryjnego. Stroje uszyły społecznie panie M. Szwedo
i E. Karbowska z Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
Zespół obrał nazwę „Modraki" - od gwarowego brzmie
nia polnych chabrów, bowiem jednym z dominujących kolo
rów w strojach tego zespołu jest właśnie chabrowy.
„Modraki" zadebiutowały na scenie pelplińskiego
Ośrodka Kultury jesienią 1997 roku. Przedstawiły wów
czas program „Sztyry pory roku", gdzie przypomniały
obrzędy związane z jesienią(zbiory plonów, pieczenie ziem
niaków w ognisku, kiszenie kapusty) i zimą (zwłaszcza, tak
charakterystyczne dla naszego regionu, chodzenie od domu
do domu z maszkarami w czasie karnawału).
W okresie wiosennym zespół zaprezentował się w ob
rzędach związanych z Wielkanocą, a następnie przypomniał
obyczaje odnoszące się do żniw oraz dożynek.
Repertuar „Modraków" obejmuje ponadto scenki przed
stawiające życie towarzyskie w naszym regionie, np. Rómel
naKociewiu (tematem jest tu zabawa zwana majówką kociew
ską i obrzędy związane z nocą świętojańską), a także Na przy
domku u Rozalki zes Rojków (o porzuconej przez chłopaka
dziewczynie, którąpocieszajążyczliwi sąsiedzi). W programie
zespołu są też gadki po naszamu, dialogi, a występy zawsze
ożywiająpiosenki ludowe (czasem nawet z repertuaru znanych
zespołów z różnych regionów Polski) oraz tańce: polonez,
walczyki, polki i korkacz-typowy taniec kociewski z niezbęd
nymi tu drewniakami i wełnianymi skarpetami.
Warto podkreślić, że scenariusze scenek regionalnych
i teksty w gwarze pisze dla „Modraków" znana w kręgach

20

kociewskich poetka z Gniewa, Emilia Rulińska. Zespołem
obecnie kierują: jego współzałożycielka - Alicja Watkow
ska i Aleksandra Szynalewska, opracowująca każdy program
od strony muzycznej. Od około roku z „Modrakami" współ
pracuje kapela kociewską w składzie: Jan Kułynycz - akor
deon, Jan Zielke - klarnet, Antoni Jabłoński - diabelskie
skrzypce. Ostatnio do składu kapeli dołączył Stanisław Le
wandowski, grający na burczybasie.
Od początku swej działalności artystycznej pelpliński
zespół dał kilkadziesiąt występów w różnych miejscach na
szego regionu, a także poza nim. Uświetnia prawie wszyst
kie uroczystości w swojej macierzystej szkole, występuje
w szkołach regionu, w miejscowym ośrodku kultury, pod
czas festynów, dożynek sławiąc region i przypominając
o naszej małej ojczyźnie. Zobaczyliśmy „Modraki" wraz
z innymi chórami w czasie wizyty papieża w Pelplinie oraz
z okazji różnych uroczystości kościelnych.
Od 1998 roku zespół bierze udział w Przeglądach Ko
ciewskich Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie. W 1999
roku uzyskał tu drugie miejsce, natomiast w 2000 roku trze
cie miejsce. Na Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek w Turzu
w 1999 roku „Modraki" zainscenizowały jasełka w chacie
kociewskiej i zdobyły I miejsce. Niedawno pelpliński zespół
folklorystyczny podbił serca mieszkańców niemieckiego
miasta Grafling. Do tego partnerskiego miasta w Bawarii
udały się władze gminy i miasta Pelplin celem podpisania
porozumienia o współpracy i partnerstwie, co nastąpiło 17 li
stopada br. Do Grafling zostały też zaproszone „Modraki".
Repreznetowały Pelplin w uroczystościach towarzyszących
temu historycznemu aktowi. Piękne stroje, dynamiczny wy
stęp zespołu z Polski, który w swoim programie miał także
piosenki w języku niemieckim, bardzo się podobały naszym
zachodnim sąsiadom.
Zespół cały czas się rozwija. Bodźcem do dalszej dzia
łalności są nagrody, zwłaszcza te pieniężne, uzyskane na
konkursach i przeglądach. Dzięki pieniądzom możliwe jest
kompletowanie strojów, bądź uzupełnianie ich elementów.
Zakupiono też klarnet i diabelskie skrzypce, a ostatnio kolej
ny instrument, burczybas. Działalność artystyczną zespołu
wspiera również finansowo Zarząd Miasta i Gminy w Pelplinei i dyrekcja Zespołu Szkół nr 1.
Trzon zespołu „Modraki" tworzą: Małgorzata Kułynycz,
Alicja Walter, Natalia Krajnik, Natalia Dahlke, Emilia i Mar
tyna Jendruszewskie, Marta Kitzermann, Beata i Małgorzata
Hejduckie, Natalia Janas, Angelika Kreja, Milena Kleister,
Kalina Kamrowska, Alicja Jabłonowska, Ewelina Neumann,
Dominika Damrat, Paulina Uhlenberg, Anna Kleister, Kamil
i Paweł Balcerzakowie, Dawid Kłos, Arkadiusz Szarafiński,
Łukasz Szutta, Paweł Babiński, Maciej Janas, Joanna Sikor
ska, Marcin Sikorski, Ewelina Worzała.

•
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„Modraki" podczas występu
•7 Ośrodku Kultury w Pelplinie
a Festiwalu Piosenki Dziecięcej
w 2000 roku

Zespołowi pelplińskich „ M o d r a k ó w "
towarzyszy kapela kociewska w składzie:
Jan Kułynycz (akordeon), Jan Zielke (klarnet)
i Antoni Jabłoński (diabelskie skrzypce)
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Podczas Wojewódzko-Diecezjalnych
Dożynek, Pelplin 2000,
wraz z Halinką Mlenkovą,
solistką zespołu „Brathanki"

ADAM BLOCH
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Przycmentarna boża męka

Nowa kaplica
oże męki stawiane są od dawien dawna przez
ludzi pobożnych. Najczęściej jako podzięka za
przetrwanie wojen, ocalenie życia, powołanie ka
płańskie, oraz w wielu innych intencjach. Stoją w central
nych miejscach wsi i miasteczek, lub na rozstajach dróg.

W Śliwicach w 1908 roku za sprawąks. Stanisława Sychowskiego, ówczesnego administratora tutejszej parafii, po
wstała przepiękna figura Św. Jana Nepomucena.
Urodzony w Cechach w 1811 roku, Św. Jan wyjechał na
misję do USA, gdzie zakładał liczne szkoły parafialne, trosz
cząc się zwłaszcza o parafie narodowe, skupiające licznych
emigrantów. Zmarł w 1860 roku, beatyfikowany w 1863 roku.
Ksiądz Sychowski świadomie wybrał takiego patrona,
gdyż sam postępował podobnie. Jego działal
ność na rzecz poprawy życia mieszkańców Bo
rów Tucholskich w okresie zaborów jest tego
najlepszym dowodem. Kapłan swoim wielolet
nim postępowaniem zasłużył również na trwa
łe miejsce w historii.
Kaplica została usytuowana przy nowo powsta
łym cmentarzu. Śliwiccy rzemieślnicy w czasie
budowy, wykazali się wielkim kunsztem, precy
zyjnie wykonując najdrobniejsze detale. Przez
przeszło trzydzieści lat boża męka była miejscem
modlitw wiernych udających się na cmentarz.
Nadszedł jednak nieszczęsny 1939 rok. Oku
pant masowo niszczył wszystko to, co wiele po
koleń pobudowało przez wieki. Nie oszczędził
również bardzo wielu kapliczek rozsianych gęsto
w Borach Tucholskich.

Wyznaczeni
piątek 17 listopada 1939 roku sołtys
Śliwic, Władysław Dyguła dostał
polecenie zebrania ludzi w celu roze
brania bożej męki. Jednak jak można się było
spodziewać, chętnych nie znalazł. Tego było za
dużo, wyjątkowo nadgorliwemu Dydyngerowi.
Emerytowany Niemiec, który wcześniej mieszkał
w Osiecznej, sam postanowił zająć się doborem
ludzi. Jeszcze tego samego dnia, na jego poleceKaplica Św. Jana Nepomucena
w Śliwicach w okresie okupacji
Z archiwum Adama Blocha
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nie podkopano fundamenty. Prace jednak przerwano z po
wodu zapadających ciemności. W sobotę od rana chodził
po Śliwicach i wyznaczał osoby, które miały stawić się
przy cmentarzu. Pierwszym, którego wyznaczył był Bro
nisław Karpus, który uczył się na szewca u Kuczmińskiego. Młody osiemnastolatek, chcąc nie chcąc musiał
wykonać polecenie. Kolejnymi byli Janek Zieliński, Olek
oraz Franciszek Dyguła. Ten ostatni jeszcze kilka dni
wcześniej przebywał w Gdyni, gdzie uczył się na kup
ca. Tam zastała go wojna. Do rodzinnych Śliwic pra
wie całą drogę przebył pieszo. Jak się później okazało
wrócił tutaj po śmierć.

Tragedia
łodzieńcy ociągali się, ale widząc stojącego
z bronią rozwścieczonego Dydyngera zabrali się
.do pracy. Nie chcieli też, aby zagnano ich tutaj
w świąteczną niedzielę. Gnający krowy na łąkę pod Byłyczek Jan Mańkowski, ostrzegał podkopujących fi
gurę - Uważajta chłopy, bo jeszcze kogo zabije. To je
masywna budowla.
Tym wydarzeniom przyglądała się spora grupka miesz
kańców wsi. Patrzyli z lękiem a jednocześnie z oburze
niem. Nie mogli jednak nic zrobić. Przez chwilę uwagę
wszystkich odwrócił August Wilkowski, który szedł
z osiołkiem w kierunku Rostochatki.
Kopiący co chwila zmieniali się, na przemian wcho
dząc do wykopu. Franciszek Dyguła powiedział, że jest
mu zimno i jako kolejny zaczął wyciągać kamienie z fun
damentu. W pewnej chwili, jeden z filarów obsunął się
i przygniótł pracującego, a cała kapliczka się rozsypała.
Krzyk lamentu rozległ się na całą okolicę. Stacjonujący
niedaleko żołnierze niemieccy przybiegli wspólnie z in
nymi, odsunęli ogromny ciężar. Było jednak za późno.
Franciszek już nie żył. Zwłoki młodego mężczyzny od
wieziono do domu furmanką.

Wieść o nieszczęściu rozeszła się po Śliwicach bardzo
szybko. Matka zabitego dowiedziała się o tragedii rodzin
nej, robiąc zakupy u rzeźnika Górskiego. Rozpaczy nie
było końca.

Krzyż i figura
, rzy przewróconej bożej męce stali zasmuceni świad
kowie wydarzeń. Elżbieta Manikowska podnio
sła krzyż leżący na ziemi. Jeden z Niemców
krzyknął - Zostaw tą rzecz. Ona jednak nie zrażona od
powiedziała - To nie jest żadna rzecz, to jest symbol na
szej wiary - i zabrała go do domu. Krzyż przez wiele lat
znajdował się na strychu i chronił dom w czasie wojny,
który ocalał, nawet jak trafiła w niego bomba. Figura Św.
Jana leżała przez pewien czas na grobie zabitego, a na
stępnie została przeniesiona do nowej kaplicy ufundowa
nej przez Grabowiczów, a wykonanej z czerwonej cegły
ze zniszczonego młyna Mężydły.
Do dzisiaj śladem po zniszczonej bożej męce jest ma
sywna część kopuły, która znajduje się na polu nieopodal
cmentarza. Inne części leżały długo przy drodze do Rosochatki. Następnie zostały zasypane w czasie budowy mle
czarni.
W latach siedemdziesiątych proboszcz ks. prałat Er
hard Staniszewski chciał odbudować kaplicę, ale nie
dostał zgody ówczesnych władz i dlatego postawił -już
bez pytania o zgodę - krzyż z drewna.
Ostatnio zrodziła się myśl odbudowy kaplicy. Grupa
zapaleńców zbiera już materiały w celu wykonania do
kładnego projektu budowli.
W tym celu mieszkańcy Śliwic, którzy posiadają zdję
cia lub inne dokumenty, proszeni są o kontakt z autorem
artykułu.
Dokładne szczegóły tamtych dni, udało się odtworzyć
dzięki relacji Heleny Rekowskiej, która pamięta opowia
dania rodziców i sąsiadów.

Kopuła,
która pozostała
po kaplicy
Fot. Adam Bloch
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Urodo kociewskiej ziemi
w obiektywie Krzysztofo Kucy

Droga do Dzierżążna biegnie między łąkami,
które o zmierzchu zmieniają swoje barwy.

Z Gogolewa niedaleko
do meandrującej Wierzycy,
która płynie wśród łąk i lasów.
Spotkać tu można różne ptactwo
i leśną zwierzynę.

Skrajem lasu przemyka rudy lis,
a spłoszone sarenki przystanęły na chwilę.

Tę okolicę Kociewia
upodobały sobie żurawie,
których jest tutaj coraz więcej.

Na Kociewiu
jest ponad dwieście jezior,
w tym jedno w okolicach
Królów Lasu.

W matni dwóch terrorów
ROMAN LANDOWSKI

Napiętnowam przez yolkslistę
eraz,
gdy historia czasów wojny została już uzupełniona o bolesne losy Polaków, gdy zdarto
wreszcie obłudną zasłonę katyńskiego mordu, ujawniono działalność NKWD i rodzimej bez
pieki, kiedy wiemy niemal wszystko o deportacjach ludności polskiej po 17 września 1939 roku
ze wschodnich obszarów kraju w głąb ZSRR i wielu innych jeszcze niedawnych tajemnicach
-wydaje się, że nadeszła kolej na wyjaśnienie dramatu mieszkańców Pomorza. Ale, jak dotąd wszyst
ko wskazuje na to, że Pomorzanie znowu nie mają szczęścia. Wielka akcja usuwania białych plam z mapy
najnowszej historii jakby ich omijała. Jeszcze nie tak dawno były żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie z Pomorza rodem, jeżeli choć kilka dni wcześniej nosił mundur Wehrmachtu, nie był przyj
mowany do ZBOWiD-u. Natomiast mógł być przyjęty funkcjonariusz MO lub SB. Obecnie zaś niekie
dy podejrzliwie spogląda się w Związku Sybiraków na osobnika, który z Pomorza wywieziony został
do łagru w 1945 roku, ale bez przeszkód do organizacji tej przyjmowany był ten, kto do takiego obozu
sowieckiego trafił w 1939 roku z terenu Wileńszczyzny, na przykład za to, że z kołchozu ukradł kilo
gram ziemniaków.

Czyżby o nich zapomniano?
czasie parlamentarnych debat głośno się rozpra
wiało o potrzebie przywrócenia godności Pola
ków prześladowanych przez stalinizm, lecz nie
pamiętam by ktoś wspomniał - chociaż dla przykładu
- o dramacie mieszkańców Pomorza w 1945 roku. To
bardzo dziwne, iż temat ten znajduje się poza zaintereso
waniem historyków. W obszernym opracowaniu Tadeusza
Walichnowskiego Deportacje i przemieszczenia ludności
polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 (PWN 1989), przygoto
wanym głównie dla potrzeb polsko-radzieckiej komisji hi
storycznej, o pomorskiej tragedii nie ma ani słowa. Brak
również śladu w dwutomowym dziele Juliana Siedleckie
go Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 (Warsza
wa 1989). Czyżby znowu zwyciężyć miał partykularyzm?
A może Pomorzanie nie zasłużyli sobie na godną pamięć?
Wielu mieszkańców Pomorza ten temat interesuje
szczególnie. Z trudem wyplątywali się z matni obu terro
rów. Mnie to interesuje również z powodów osobistych
czy rodzinnych. Pisałem o tej sprawie już nie raz na ła
mach kilku pism. Szukam ludzi bezpośrednio dotkniętych
skutkami wydarzeń tamtej tragedii. Rozmawiałem z kilko
ma mieszkańcami Tczewa, Świecia czy Starogardu, którzy
zostali wywiezieni w 1945 roku do łagrów. Namawia
łem do napisania wspomnień lub osobistego zrelacjo
nowania zdarzeń. Machnęli tylko ręką: „Panie, kogo
to dzisiaj obchodzi!?". Przy tej okazji nasuwa się uwa
ga o grzechu zapomnienia. Czy wybaczą nam ofiary
tamtych zdarzeń, jeżeli nie przekażemy potomnym ca
łej prawdy o złożonej sytuacji Pomorzan w czasie hi-
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tlerowskiej okupacji i stosunku wyzwolicieli do miesz
kańców tej dzielnicy w 1945 roku.
Dzisiaj, gdy mamy sobie wzajemnie wybaczać wszel
kie urazy, najpierw należałoby rzetelnie wyjaśnić przyczy
ny owego zapiekłego bólu. Prawdę mówiąc, Pomorzanie
nie mają powodów, by kogokolwiek prosić o wybaczenie.
Bo za co? Że przez jednych w sposób perfidny zostali
poddani wynarodowiającym zabiegom, a przez drugich
z tego powodu prześladowani?
Jest w tym wszystkim coś dziwnego. Zacznijmy więc
od początku.

W matni germanizacyjnego terroru
o klęsce wrześniowej 1939 roku z obszarów cen
tralnej i południowo-wschodniej Polski władze
niemieckie utworzyły tzw. Generalne Gubernatorstwo, sztuczny twór administracyjno-polityczny pod hitle
rowską okupacją. Pozostała część Polski została anektowa
na do Trzeciej Rzeszy. W granicach Niemiec znalazło się
w ten sposób również Pomorze. Na swoich „rdzennie
germańskich" terenach hitlerowcy rozpoczęli planową
akcję zniemczania ludności. Jedną z takich form ger
manizacji byłatzw. niemiecka lista narodowa, która dzie
liła ówczesnych mieszkańców Pomorza na cztery grupy.
Grupę 1 - reichsdeutsche - stanowili rdzenni Niemcy,
którzy przed wybuchem wojny 1939 roku przejawiali ak
tywność polityczną na rzecz Rzeszy i jawnie przyznawali
się do niemczyzny. Do grupy II - volksdeutsche - zali
czono również Niemców z pochodzenia ale politycznie
biernych, którzy jednak w życiu i środowisku rodzinnym

kultywowali niemieckie tradycje. Osoby zaliczone do tych
obu grup korzystały z praw obywatelstwa niemieckiego.
Byli to przeważnie ci Niemcy, którzy przed wojną stano
wili tzw. mniejszość narodową. Ich dowody osobiste w ko
lorze niebieskim gwarantowały im pełne przywileje
i uprawnienia dane przez Rzeszę.
Kolejne dwie grupy obywatelskie - eingedutsche - do
tyczyły Polaków, wobec których na przestrzeni dwóch lat
zmieniały się kryteria wymagań formalnych. Trzeba pa
miętać, że władze hitlerowskie uważały Pomorze za zie
mie rdzennie niemieckie, a ludność tu zamieszkałą za chwi
lowo w latach międzywojennych spolonizowaną, którą
należało przywrócić do niemczyzny. Zgodnie z zasadą
gauleitera Alberta Forstera ludność pomorska nie była
wprawdzie niemiecka, ale też nie polska. Hitler przema
wiając w Gdańsku 19 września 1939 roku, zapowiedział,
że ludność pomorska zostanie zniemczona w czasie dzie
sięciu lat. Albert Forster zapewnił 2 listopada tegoż same
go roku na wiecu w Świeciu nad Wisłą, że on uczyni to
w ciągu pięciu lat.
Ostatecznie do grupy III (dowody osobiste koloru zie
lonego) przewidziano tych mieszkańców, którzy choćby
w sposób dostateczny posługiwali się językiem niemiec
kim, urodzili się w dawnym zaborze pruskim lub posiada
li z niemiecka brzmiące imię bądź nazwisko. To były owe
kryteria „ciążące do niemieckości", w praktyce bardzo
wygodne. Niemal każdy dorosły Pomorzanin urodził się
w zaborze, wobec czego w jakimś stopniu znał język nie
miecki, który był wówczas językiem wykładowym i urzę
dowym w całym zaborze pruskim. Podobnie przecież było
także w zaborze rosyjskim.
Do grupy IV (dowody koloru czerwonego) zaliczono
pozostałych Polaków, którzy poprzednim kryteriom nie
odpowiadali, a ich neutralizacja miała się dokonać po upły
wie dziesięciu lat.
Do lutego 1942 wpisywanie na listy narodowe było
dobrowolne, więc efekty tej akcj i nie zadowalały niemiec
kich władz. Do końca 1941 roku np. w Tczewie wpłynęło
od Polaków zaledwie 59 indywidualnych wniosków o wpis
na listę. Natomiast w całym powiecie tczewskim w tym
czasie zarejestrowano we wszystkich czterech grupach
tylko 6 847 osób, z czego znakomitą większość stanowiły
wpisy Niemców - reichsdeutschów i volksdeutschów.
Gauleiter Forster spieszył się bardzo. Na mocy rozpo
rządzenia Himmlera z 10 lutego 1942 o uproszczeniu i przy
spieszeniu postępowania przy wpisywaniu na listy, dnia
22 lutego tego roku wydał odezwę o przymusowym wpisie
Polaków na volkslistę. Zarządzenie mówiło, że kto tego nie
dokona, będzie traktowany na równi „z najgorszymi wroga
mi narodu niemieckiego". Było to poważne zastraszenie, bo
równało się z wysłaniem do obozu koncentracyjnego lub
rozstrzelaniem pod byle pozorem. Na wyjazd do General
nego Gubernatorstwa lub swobodne przemieszczanie się do
innych miejscowości nie wydawano już zezwoleń.
Kiedy i ta odezwa nie przyniosła oczekiwanych skut
ków, często wpis odbywał się wbrew woli mieszkańców.
Hitlerowcy roznosili do mieszkań wypisane już dowody
osobiste, bo przecież jakiś dokument tożsamości musiał
każdy mieszkaniec posiadać, a podpis złożony tytułem jego
odbioru traktowano jako zgodę obecności na narodowej
liście. W ten sposób np. w powiecie tczewskim zaliczono
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około 70 procent ogółu mieszkańców polskiej narodowo
ści do III i IV grupy niemieckiej volkslisty.
Cała ta akcja nadawania Polakom sztucznego i zresztą
niepełnego obywatelstwa niemieckiego była sprzeczna z po
stanowieniami konwencji haskiej z października 1907 roku,
które mówiły, że ludność okupowanego terytorium nie zmie
nia przynależności państwowej i tym samym nie może na
być obywatelstwa okupanta. Podobnym bezprawiem mię
dzynarodowym było wcielanie do niemieckiego wojska nowo
wpisanych na listy Polaków. Władze Rzeszy hitlerowskiej
za tereny okupowane uważały jedynie Generalne Guberna
torstwo, natomiast Pomorze - również jak Śląsk i Wielko
polskę - o czym już wspomniano, uznały jako niemieckie,
biorąc odwet na „krzywdzących" postanowieniach Traktatu
Wersalskiego z 1919 roku. Pomorzanie przymusowo odzia
ni w mundury Wehrmachtu, odjeżdżali na front śpiewając
„Jeszcze Polska nie zginęła" i „Boże, coś Polskę". Bardzo
wielu z nich celowo oddawało się później do niewoli, by
służyć w polskich formacjach na Zachodzie.

Oblicza konspiracji
a Pomorzu zdawano sobie sprawę z tego bezpra
wia i sytuację lat wojny uważano za przejścio
wą. Liczono na szybką klęskę hitlerowskich
Niemiec, więc tym chętniej tutejsza ludność konspirowała działając w ruchu oporu i psując szyki faszystowskiej
propagandzie, głoszącej odwieczną germańskość Pomo
rza. Wśród mieszkańców szerzyły się postawy „walenrodyzmu", polegające na oficjalnym godzeniu się ze stanem
rzeczywistym i jednoczesnym podejmowaniu działań prze
ciwko wrogowi. Posiadanie niemieckiego dowodu osobiste
go sprzyjało tym działaniom. Wielu Pomorzan korzystało
z dostępu do administracji, urzędów, instytucji transportu,
co ułatwiało rozwijanie tajnych organizacji i przemycanie
na ich rzecz informacji, bądź zacieranie śladów po obec
ności podziemnej konspiracji.
Do pozornej akceptacji politycznej sytuacji na Pomo
rzu zachęcały również poufne instrukcje dowództwa AK.
Chodziło o uśpienie czujności okupanta. Czynny opór spo
wodowałby jeszcze większy terror hitlerowców, którzy
bezwzględnie tępili jawną konspirację, jako zjawisko „nie
możliwe" na obszarach „rdzennie niemieckich". Poza tym
polskim władzom emigracyjnym zależało na zachowaniu
potencjału ludzkiego dla planowanego powstania zbrojne
go na Pomorzu. Jak wiadomo niekorzystny przebieg Powsta
nia Warszawskiego spowodował przerwanie przygotowań
do podobnego zbrojnego wystąpienia na ziemi pomorskiej.
Czym była więc niemiecka volkslista, która po 1945
roku tak niekorzystnie odbiła się na losach mieszkańców
pomorskiej dzielnicy? Była to jedna z form germanizacji
ludności, przeprowadzona z wielkim rozmachem, mająca
wspierać zaborczą politykę nacjonalizmu niemieckiego.
Nie przyniosłajednak spodziewanych efektów. Pomorza
nie z niemieckimi dowodami osobistymi w kieszeni nie
tracili patriotycznego ducha. Wszelkimi sposobami podej
mowali walkę z okupantem, przyspieszając chociaż
w małym rozmiarze jego klęskę. Kiedy klęska ta stała się
wreszcie faktem, nowi zwycięzcy zgotowali mieszkańcom
Pomorza następną niespodziankę.
Jeden terror zastąpili drugim.

N
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Inwentarz zespołu akt

TOW „Gryf Pomorski"
1941-1942
(dokończenie)

Formy działalności T O W „Gryf Pomorski"

P

Obrona ludności polskiej

odstawowym zadaniem TOW było ukrywanie
osób poszukiwanych przez policję niemiecką i ge
stapo, a także wcielonych do Wehrmachtu. Wy
syłano takich ludzi do oddziałów leśnych lub próbowano
zdobyć dla nich nowe dokumenty, ewentualnie przetrans
portować w odległe rejony Pomorza, a nawet kraju. Praw
dopodobnie w ten sposób udało się uratować około
dwóch tysięcy zagrożonych osób. Również dzięki pracy
grup Bigusa i Jana Sledzia-Śleszyńskiego prawie czte
rysta osób przerzucono drogą morską do Danii i Szwe
cji. Z tej trasy ucieczki z okupowanego kraju skorzystał
m.in. w 1943 roku kurier Komendy Głównej AK, Jan
Nowak23. Ogromne znaczenie dla polskiej ludności Po
morza miała działalność Wydziału Opieki „Gryfa Po
morskiego" - było to jedyna tego rodzaju instytucja na
tym obszarze. Nie mogły bowiem na Pomorzu funkcjo
nować ani Rada Główna Opiekuńcza ani Polski Krzyż,
zaś niemiecka opieka społeczna docierała jedynie do
ludności niemieckiej. Wobec takiego stanu rzeczy Wy
dział Opieki „Gryfa" spełniał niezwykle istotną rolę
w życiu polskiej społeczności. Wysyłał paczki do obo
zów jenieckich i więzień, wspierał materialnie rodziny
aresztowanych i zamordowanych. Z rozkazu wiceprezesa
Rady TOW „Gryf Pomorski", komendant „Gryfa" na mia
sto Puck - Feliks Kreft, zajął się dostarczaniem tranu dla
dzieci z powiatów środkowego i południowego Pomorza.
Władze „Gryfa" stały się również inspiratorem akcji rato
wania dzieci przetrzymywanych w obozie w Potulicach.
W lutym 1944 roku znajdowało się tam 3162 dzieci. Niem
cy dopuszczali możliwość zwolnienia dzieci polskich do pra
cy, bądź na wychowanie w rodzinach niemieckich. Wydział
Opieki „Gryfa" namawiał zaufanych Niemców i Polaków,
którzy wpisali się na niemiecką listę narodowościową, aby
występowali o przydzielenie im nawet kilkorga dzieci. Po
zwolnieniu z obozu były one przekazywane krewnym i ro
dzinom. Zdołano w ten sposób uratować 1850 dzieci, ile
z nich zawdzięcza życie działaniom przedstawicieli „Gry
fa", trudno dzisiaj ustalić24.
Dokonywano także uwolnień z aresztów zatrzymanych
tam członków organizacji, tego typu operacje wykonywa

no w Brusach, Kamienicy Szlacheckiej, Karsinie, Strzepczu i Szemudzie. Udzielano także wszelkiej możliwej po
mocy więźniom Stutthofu zbiegłym z tak zwanego marszu
śmierci, który miał miejsce w końcowym okresie wojny.

Z

Działalność wywiadowcza

dobywanie informacji było obowiązkiem każ
dego członka „Gryfa", nie to jest jednak naj
istotniejsze, a czas w jakim zgromadzone dane
przekazywane były do wyższego dowództwa. Ta proce
dura jednak w związku z rozbudowaną strukturą orga
nizacyjną „Gryfa", była raczej długotrwała. Pewnymjest,
że wywiad „Gryfa" współpracował ze swym odpowiedni
kiem w Armii Krajowej, został on także przekazany do dyspozycji siatki wywiadowczej II Oddziału Sztabu Głów
nego w Londynie, gdzie otrzymał kryptonim „Lombard".
U schyłku 1944 roku komórki wywiadu „Gryfa" nawią
zały współpracę zjednostkami zwiadowczymi Armii Radziec
kiej i Ludowego Wojska Polskiego, które intensyfikowały swą
działalność na Pomorzu. Faktem jest również posiadanie, wio
sną 1943 roku, przez „Gryfa" swojego informatora w gdań
skim gestapo. Jego działalność pozwoliła ostrzec przed aresz
towaniem wielu działaczy konspiracji i nie tylko.

T

Działalność
propagandowo-informacyjna

ajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski" pro
wadziła bardzo ożywioną działalność wywiadow
czą prasy podziemnej. Od 1942 roku do połowy
1945 roku ukazywał się organ „Gryfa", zatytułowany
„Gryf Pomorski", zaś w latach 1941-1943 wydawano
także „Głos Serca Polskiego", a w drugiej połowie 1944
roku w powiecie morskim „Słowo Polskie". Członko
wie „Gryfa" zajmowali się również kolportażem wszelkiej
prasy konspiracyjnej, która do nich docierała. Rozpo
wszechniano więc: „Polska Żyje" - KOP-u, „Biule
tyn Informacyjny" - AK, „Strażnicę Bałtyku" - AK,
„Zachodnią Straż Rzeczypospolitej" i „Ziemie Zachod
nie Rzeczypospolitej", wychodzące staraniem Delega
tury Rządu na Kraj.
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Kolportowano także ulotki propagandowe, przeka
zywano wiadomości z zachodnich rozgłośni radiowych.
Rozpowszechniano również niemieckojęzyczne pisem
ka będące rzekomo wydawnictwami niemieckimi organi
zacji antyhitlerowskich. Brano udział w rozprowadzaniu
wśród ludności polskiej Pomorza książki A. Fiedlera
„Dywizjon 303" oraz propagandowych znaczków pocz
towych.

P

Działalność dywersyjno-sabotażowa
i walka z administracją i policją

owyższe przejawy aktywności „Gryfa" były domenąjego oddziałów partyzanckich i specjalnie for
mowanych grup bojowych. Dokonywano napadów
na funkcjonariuszy gestapo i policji, na leśniczówki, z któ
rych pracownicy leśni prowadzili poszukiwania bunkrów par
tyzanckich, na areszty i posterunki żandarmerii. Przeprowa
dzano także akcje represyjne i rekwizycyjne w stosunku do
miejscowych Niemców i osadników niemieckich, którzy wy
różniali się szczególnąbrutalnością wobec Polaków. Do więk
szych operacji dywersyjno-sabotażowych „Gryfa" zaliczyć
trzeba napad grupy bojowej z Rumi dowodzonej przez Jana
Labudę na magazyn torped Luftwaffe w Babich Dołach
27 października 1941 roku. Wprawdzie partyzantom nie
udało się osiągnąć celu, jednak unieszkodliwili wartowni
ków, odebrali im broń i wycofali się bez strat własnych.
Kolejna większa akcja miała miejsce w Strzebielinie w po
wiecie Wejherowo, gdzie 21 listopada 1943 roku oddział Mi
chałka, Kamińskiego i Deyka wkroczył na teren niemieckie
go wojskowego lotniska szkoleniowego. Zniszczono wów
czas sześć samolotów szkolnych, zdobyto broń i uzbrojenie.
Oddziały „Gryfa Pomorskiego" dokonały czterech dywersj i kolejowych, a w dwóch współuczestniczyły, niszczyły także
linie telefoniczne, przewody elektryczne, składy z paliwem,
dokonywały sabotaży w fabrykach produkujących na po
trzeby armii niemieckiej. Grupy partyzanckie „Gryfa Po
morskiego" stoczyły w okresie od 1940 roku 75 potyczek
i starć obronnych. Ogólnie działalność partyzancka koncen
trowała się na obszarach powiatów: Chojnice, Kościerzy
na, Kartuzy, Wejherowo, Puck, Starogard, Świeciejak rów
nież w okolicach Gdyni. Bojownicy „Gryfa" współdziałał i
także w niektórych działaniach dywersyjnych podejmowa
nych przez Armię Krajową na terenie Pomorza.

Dzieje zespołu odnalezionych akt

A

kta Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomor
ski" zostały wytworzone w latach 1941 -1942, są
one prawdopodobnie wytworem jej poszczegól
nych ogniw organizacyjnych funkcjonujących od szczebla
powiatowego w dół. Powstały one w terenowych struktu
rach „Gryfa Pomorskiego" obejmujących swym zasięgiem
obszar następujących przedwojennych polskich powiatów:
Starogard Gdański, Kościerzyna, Tczew. W skład zespołu
wchodzą również materiały pochodzące z lat wcześniejszych
(1911-1939), pozostające w bardziej lub mniej ścisłym
związku zdziałalnościąkonspiracyjnąorganizacji. Wojen
ne losy powyższej dokumentacji nie są znane, jest to w du
żej mierze zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę okupa

30

cyjną specyfikę tego okresu, a także nielegalny charakter
samego „Gryfa". Wymogi konspiracji nie pozwalały wta
jemniczać zbyt wielu osób w sprawy związane z dokumen
tami organizacji, w ogóle starano się pozostawiać jak naj
mniej śladów na piśmie. Przechowywanie akt również nie
było rzeczą prostą, nie należało także do zajęć bezpiecz
nych. Wszystko to, jak również aktywność niemieckiej poli
cji i gestapo, spowodowało, że niewiele pozostało świadectw
działalności „Gryfa Pomorskiego". Trudno jest także od
tworzyć dzieje omawianego zespołu, możnajedynie poku
sić się o przedstawienie, w oparciu o ogólny stan wiedzy na
temat „Gryfa", hipotetycznego przebiegu wypadków.
Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski", w od
różnieniu od innych polskich formacji podziemnych, wy
kazywała dużą dbałość o swoją spuściznę aktową. Jej przy
wódcy mieli świadomość znaczenia jakie będzie ona miała
po wojnie i starali się, często nawet narażając życie ludz
kie, zachować ją dla potomności. „Gryf miał nawet swo
jego archiwistę, którym był Jan Gończ. Dążono do tego,
aby materiał dokumentacyjny był możliwie kompletny
i przechowywany w jednym miejscu. Mając jednak w okre
ślonych warunkach świadomość zagrożenia, dzielono go
na części, umieszczano w butelkach i zakopywano poza ob
rębem zabudowań. Starano się uratować jak najwięcej do
kumentów ukrywając je w różnych miejscach, nie tylko
w ziemi i nie tylko przed Niemcami. Niebezpieczeństwem
dla pozostałości po „Gryfie" była także Armia Radziecka.
Akta, o których mowa, w nieznanych okolicznościach
zostały schowane na strychu domu przy ulicy Starogardzkiej
62, w miejscowości Czarna Woda, gdzie zostały odnalezione
11 czerwca 1999 roku przez Józefa Weltrowskiego. Następ
nie, na podstawie protokołu przekazania z dnia 4 sierpnia 1999
roku, trafiły one do Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Charakterystyka zawartości zespołu
i metoda porządkowania
1. Tytuł zespołu: Zespół akt Tajnej Organizacji Woj
skowej „Gryf Pomorski".
2. Granice chronologiczne: 1941-1942.
Wśród materiałów archiwalnych dotyczących działal
ności „Gryfa Pomorskiego", przekazanych do Archiwum
Państwowego w Gdańsku, znajdują się również dokumen
ty pochodzące z lat 1911 -1939. Nie udało się jednak w spo
sób nie budzący wątpliwości ustalić ich bezpośredniego
związku z pracą konspiracyjną organizacji.
3. Granice terytorialne zespołu: obszar przedwojen
nych powiatów - Starogard Gdański, Kościerzyna, Tczew.
4. Rozmiar zespołu: 0,14 m, 19 jednostek aktowych.
5. Procentowy stan zachowania akt.
Trudno wnioskować, jaki procent całości dokumenta
cji „Gryfa Pomorskiego" stanowią akta zawarte w niniej
szym zespole. Biorąc jednak pod uwagę fakt dużej liczeb
ności organizacji, czas i zasięg jej działania, jak również
różnorodne formy jej walki z okupantem, a ponad wszyst
ko dbałośćjej przywódców o zachowanie dokumentacji do
tyczącej ich ugrupowania, można stwierdzić, że dokumen
ty te sąjedynie niewielkim fragmentem całości wytworzo
nej dokumentacji, w wartościach wymiernych sięgającym

najwyżej kilku procent. W omawianej dokumentacji najwię
cej zachowało się list członków organizacji, spisów ludności
Pomorza i planów terenowych przygotowywanych z zamia
rem zorganizowania powstania. Stosunkowo dużo jest rów
nież szkiców przedstawiających rozmieszczenie w terenie
dziesiątek organizacyjnych „Gryfa Pomorskiego" oraz mate
riałów obrazujących funkcjonowanie drukarni podziemnej
wydającej gazetę konspiracyjną„Głos Serca Polskiego". Po
zostałe akta, takie jak programy odpraw, plany służby tereno
wej, ślady działalności wywiadowczej występują jedynie
w ilościach szczątkowych, w pojedynczych egzemplarzach.
Szczególnie zauważalnym brakiem w materiale ar
chiwalnym jest niewystępowanie dokumentów obrazu
jących obronę i pomoc dla ludności cywilnej, akcje
dywersyjno-sabotażowe, działalność edukacyjną, propagan
dę prowadzoną wśród Niemców, rozkazy, wytyczne, kon
takty z innymi organizacjami podziemnymi.
6. Struktura archiwalna zespołu.
Zespół składa się z materiałów wytworzonych przez
TOW „Gryf Pomorski" w wyniku realizowania przez niąstatutowych celów. W skład zespołu wchodzą również materia
ły nie będące wytworem komórek organizacyjnych „Gry
fa", nie pochodzą one nawet z lat, w których organizacja ta
istniała. Nie ma też żadnych jednoznacznych przesłanek, że
mająone jakiś związek z działalnością konspiracyjną. Pozo
stały one jednak w zespole ze względu na to, że stanowiły
część dokumentacji odnalezionej w miejscowości Czarna
Woda, w znakomitej większości dotyczącej jednak „Gryfa Po
morskiego", a następnie wraz z nią przekazanej Archiwum
Państwowemu w Gdańsku.
Natomiast jeśli chodzi o materiały archiwalne o charak
terze seryjnym, to w obrębie omawianego zespołu, należą do
nich: listy członków organizacji, listy ludności Pomorza, pla
ny miejscowości, szkice rozmieszczenia w terenie dziesią
tek organizacyjnych „Gryfa".
W trakcie porządkowania zespołu nie dysponowano
żadnymi pomocami archiwalnymi. Obecnie podstawową
pomoc ewidencyjną stanowi niniejszy inwentarz.
Przed rozpoczęciem prac systematyzujących i porząd
kujących dokumentacja nie posiadała podziału najednostki
archiwalne, ani oznaczeń sygnaturalnych. Po opracowaniu
materiału i wyodrębnieniu w nim jednostek archiwalnych,
w zespole wprowadzono sygnaturę ciągłą.
7. Charakterystyka stanu fizycznego materiałów
archiwalnych.
Zespół akt TOW „Gryf Pomorski" składa się w polowie
z dokumentacji aktowej; pozostałą część tworzą: plany, szki
ce, prasa, książki, wycinki, druki reklamowe, notesy i drew
niana płaskorzeźba. Materiały archiwalne posiadają różny
format, najczęściej są to wymiary niestandardowe. Zapisy
utrwalono na różnorodnych rodzajach papieru: kalkach,
papierze gazetowym, pakowym i maszynowym.
Stan fizyczny zachowanych dokumentów jest ogólnie
rzecz ujmując zróżnicowany, jednak w większości przypad
ków należy go określić jako zły. W związku z tym akta zo
stały poddane pewnym zabiegom konserwatorskim: usu
nięciu wszelkich przedmiotów metalowych, odgrzybianiu
w komorze próżniowej, laminowaniu i oprawieniu.
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Zawartość zespołu

ąjwartościowszymi i zawierającymi najwięcej
informacji dokumentami w zespole „Gryfa Po
morskiego" są: listy członków organizacji z ich
pseudonimami, nazwiskami, czasami również z datą uro
dzenia i adresem; listy mieszkańców miejscowości pomor
skich podające poza adresem zamieszkania i nazwiskiem
także stosunek do Polaków i polskości, liczbę posiadanych
wozów, koni, traktorów, stopień zdolności do służby wojsko
wej; plany miejscowości na Pomorzu z zaznaczeniem miejsc
nadających się do dokonania desantu i najważniejszych obiek
tów administracyjnych i wojskowych; szkice rozlokowania
w terenie dziesiątek organizacyjnych „Gryfa", z ich oznacze
niami kodowymi i czasami składem osobowym; opisy postę
powania Niemców w stosunku do ludności polskiej.
Ubolewać wszakże należy nad tym, że wymieniony wy
żej materiał jest niekompletny i bardzo fragmentaryczny.
Zawiera on jednak dużą ilość wyjątkowo ważnych infor
macji. Jest to kwestia o tyle istotna, że działalność „Gryfa
Pomorskiego" jest w ogóle słabo udokumentowana i wszel
kie dane są niezwykle cenne. Analizując dokumenty z tego
zespołu badacze mogą uzupełnić stan wiedzy na temat naj
niższych struktur organizacyjnych „Gryfa", a także funk
cjonowania jego wywiadu. Szkoda tylko, że materiał ten
jest tak skąpy i niepełny, i że nie ma właściwie możliwości
skonfrontowania go z innymi źródłami.

Z

Analiza metod porządkowania

espół akt TOW „Gryf Pomorski" został przeka
zany do Archiwum Państwowego w stanie nie
uporządkowanym, materiał archiwalny nie był
podzielony najednostki archiwalne. Przed przystąpieniem
do prac systematyzujących dokonano wstępnej analizy do
kumentacji w celu ustalenia jej rodzaju, zawartości treścio
wej i ogólnego stanu zachowania. Następnie przystąpiono
do formowania jednostek archiwalnych i ułożenia akt w ich
obrębie według porządku chronologicznego. Jednostkom
nadano układ zgodny ze strukturą organizacyjną „Gryfa
Pomorskiego" na szczeblu powiatu. Wybrano takie rozwią
zanie ze względu na to, że materiał archiwalny dotyczy
przede wszystkim miejscowości położonych na obszarze
przedwojennego powiatu Starogard Gd., ewentualnie więk
szych części powiatów: Kościerzyna i Tczew. Znaczenie przy
wyborze takiego wariantu miał również fakt podlegania
Komendom Powiatowym oddziałów partyzanckich, jak
również to, że powiaty były w strukturze „Gryfa" jednost
kami w dużym stopniu samodzielnymi. Niebagatelną rolę
odegrało także funkcjonujące w praktyce odwzorowanie na
poziomie powiatu, wewnętrznej struktury organizacyjnej wy
ższych szczebli kierowania „Gryfem".
Wszelkie problematyczne zagadnienia merytoryczne,
które pojawiły się w trakcie porządkowania zespołu, zosta
ły rozwiązane w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu.
Przypisy
:!

K. Ciechanowski, TOW „Gryf Pomorski", „Pomerania" 1989,
nr I.s. 12.
24
Tamże.
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biecaliśmy Czytelnikom w poprzednim numerze,
że zabierzemy głos na temat konfliktu przed
stawicieli tzw. Zespołu do Spraw Upamiętnia
nia Etosu TO W „Gryf Pomorski" z resztą świata.
Jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z całą sprawą,
w tym także awanturniczą działalnością Romana Dambka
i Stanisława Ucińskiego (kierownictwo tegoż Zespołu) do
szliśmy do wniosku, iż nie warto podejmować z tymi pana
mi merytorycznej dyskusji, ponieważ są to adwersarze, któ
rzy z góry zakładają słuszność swoich argumentów. Muszą
być - jak to się mówi - na wierzchu, a każdy kto choćby
tylko trochę w to powątpiewał, będzie odarty z czci i wiary.
W niedawnej przeszłości już to przerabialiśmy, kiedy praw
da była z góry ustalana, bez rzeczowego doń dochodzenia.
Z tego co doniosła prasa wynika, że duet Dambek - Uciński posługuje się metodami dość niewybrednymi, gdzie tu
pet i bezczelność odgrywają pierwszą rolę. Przytoczmy
tylko za „Pomeranią" (nr 6 z 2000 r.), czy można stawiać
zarzuty nie mając argumentów, mnożyć je wbrew logice
i faktom? 1 w tej sytuacji miał rację starosta starogardzki,

O

Naprawianie
etosu
Andrzej Grzyb, nader nieprzyzwoicie sfaulowany przez spe
cjalistów od upamiętniania etosu, że nie można się zniżać do
poziomu ich dyskusji. A jest to rzeczywiście poziom poniża
jący. Świadczą o tym nie tylko informacje doniesione przez
prasę, ale dowody działalności tychże panów, a szczególnie
tzw. stanowiska etosowego zespołu, które przy każdej okazj i
sąkolportowane. Taki sposób poprawiania etosu szkodzi pa
mięci samego „Gryfa".
Panowie Dambek- Uciński zamierzająpodobno od nowa
napisać dzieje TOW „Gryf Pomorski", bo ta obecna historia
jest ponoć zakłamana. A jest już sporo przyczynków do no
wej monografii, np. materiał pt: „Komendanci Naczelni
TOW „Gryf Pomorski". Pisze się tam, np. o Józefie Gier
szewskim, że został w wyniku nieporozumień odwołany przez
Radę Naczelną z Komendanta Naczelnego... Jaka subtelność!
W wyniku nieporozumień? Sprawa konfliktu J. Dambka
z J. Gierszewskim i oszczercza kampania pierwszego prze
ciwko drugiemu jest badaczom „Gryfa" powszechnie zna
na. Znane jest i to, że J. Dambek był odpowiedzialny za
wykonanie wyroku na Gierszewskim, który to wyrok był
zwykłym mordem popełnionym celem usunięcia niewy
godnego konkurenta. A o tym bratanek Józefa Dambka
powinien wiedzieć, bo dużo już na ten temat napisano.
Jeżeli zajdzie potrzeba możemy pomóc w wyjaśnieniu
tychże „nieporozumień". Może w ten sposób też przy
czynimy się do naprawienia etosu. A może się narazimy
i niebawem dowiemy się, że nasza redakcja była na usłu
gach UB i fałszuje historię.
Ciekawe, kto za tym stoi? Czyżby jakaś partia, posługu
jąca się chrześcijańskimi zasadami postępowania?
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Miasto
mojej młodości
CZESŁAW KNOPP

spomnienia są przywilejem starsze
go pokolenia. Młodsi patrzą na
przód, starsi na ogół przyszłości nie
mają. Mimo to, może niektórych czytelników za
interesuje opis miasta z czasów kiedy jeszcze ich
nie było.
Urodziłem się krótko po wyzwoleniu Tcze
wa spod okupacji pruskiej. W tym okresie, ra
czej m ó w i o n o w s z ę d z i e g w a r ą k o c i e w s k ą ,
a mniej polskim językiem literackim. Spotyka
jąc się z innymi dziećmi, siłą faktu przyswaja
łem sobie ich wyrażenia, co raczej było napiętno
wane przez naszą matkę, urodzoną kaszubkę,
ale uważającą, że o ile jej dzieci mają coś w ży
ciu osiągnąć, muszą poprawnie wyrażać się po
polsku. Już w trochę starszym wieku, za każde
słowo „uliczne", była bura. Zresztą matka
z „checzy" kaszubskiej wyniosła dobrą znajo
mość języka polskiego i nawet z pamięci recy
towała całe poematy Mickiewicza i innych na
szych poetów. Ojciec zaś chętnie opowiadał nam
bajki, znane też z Fredry i Krasickiego.

Nad Wisłą
ieszkaliśmy aż do czasów pookupacyjnych, nad samą
Wisłą. Nic więc dziwnego, że Wisła miała bardzo
duży wpływ na nasze życie. Byłem jeszcze za mały,
aby pamiętać powódź 1924 roku kiedy to u nas zalane
były nie tylko piwnice, ale również mieszkania na parte
rze. Każdego więc roku przeżywaliśmy okres obawy, czy
też znowu ta powódź się nie powtórzy. Często bywało,
żeśmy nie mogli wyjść na ulicę przez bramę i trzeba było
przechodzić przez ogród. Kiedy spodziewano się naprawdę
wysokiej wody, stawiano nam przed domem łódź. My,
smarkacze, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa,
czekaliśmy momentu, kiedy można będzie tą łodzią po
płynąć do miasta. Podczas wysokiej wody, jak również
przed zimą wszystkie przystanie statków na Wiśle, były
wycofywane do zimowego portu (dzisiaj stocznia rzecz
na). Na placu pływały wtedy kawałki drewna i inne nie
bezpieczne deski.
Przy niskiej wodzie na Wiśle odkrywały się na brze
gach miejsca piaszczyste, gdzie dzieciarnia wyżywała się,
budując zamki z piasku, tunele, kanały, którymi wpusz
czano wodę z Wisły do „stawków". Najbliższa miasta „pla
ża", była tuż koło przystani „Vistuli". Była dość bezpiecz
na, ze względu na stosunkowo dość daleko w rzekę idącą
płyciznę, pozwalającą na brodzenie w wodzie. Gorzej było
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naprzeciw tartaku. Piasku było tam więcej, ale zaraz od
brzegu rozpoczynała się niebezpieczna głębia. Być może,
że właśnie dlatego, ta część wybrzeża posłużyła do zbu
dowania tam portu węglowego. Nabrzeże zostało umoc
nione, postawiono dźwig przeładunkowy, i ułożono tory.
Wzdłuż torów zbudowano rów, w którym ustawiono po
chyłą rynnę, poruszaną motorami w ten sposób, że zrzu
cany na nią węgiel przesuwał się ku środkowi, spadał tam
na pas, transportujący go na górę żurawia i pionową rurą
do luku statku. Cała ta operacja produkowała masę wę
glowego pyłu, będącego przekleństwem lokalnych gospo
dyń. Skoro Gdynia już się na tyle rozbudowała, że mogła
rozpocząć przeładunek węgla sprawniej, to tczewski port
został zamknięty. Być może, że były jakieś plany na przed
łużenie jego używalności, bo minęło kilka lat zanim insta
lację rozmontowano. Żuraw był pierwszą ofiarą. Po tym
usunięto transportery i zasypano rowy. Ostatni etap obej
mował torowiska.
Tuż obok instalacji portowych znajdował się tartak
Wilkiego. Duży plac cały założony był drewnem w róż
nym stanie przeróbki. Były całe pnie, które jako tratwy
spłynęły wzdłuż rzeki. Były różnej grubości deski, roz
dzielone od siebie listwami dla lepszego schnięcia, były
w końcu odpady, sprzedawane na opał. Wielką uciechą
dla młodych były tratwy, czekające na wyciągnięcie z wo
dy. Tratwy te były zmorą wielu matek, których synkowie
najbardziej lubili zabawę właśnie na nich. Zdarzył się na
wet wypadek zatonięcia. Do wyciągania drewna z wody,
kładziono dwie belki idące w dół rzeki, oraz dwie pozio
mo na plac. Dwie pary koni wyciągały pnie na plac. Przy
tej okazji, odłupywała się kora, która dla niektórych była
cennym surowcem do wytwarzania łódek, wiatraków, zwie
rzątek itd. W owym czasie nie było nie tylko telewizora
i komputera, ale i radio należało do rzadkości. Pierwsza
radiostacja powstała w 1926 roku. Każdy więc musiał za
bawić się na swój sposób. Tartak miałjeszcze jedną funk
cję, którą spełniał bardzo sumiennie. Punktualnie o go
dzinie 8, 12, i 18 odzywał się głos gwizdka dający sygnał
rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ten sygnał służył więk
szości mieszkańców do regulowania swoich budzików.
Największe zainteresowanie budziła przystań „Vistuli". Zmieniała się ona poprzez lata, z małej stosunkowo
łodzi z budką, do sporej barki z mocnym pomostem. Po
środku była przestrzeń dla pasażerów i interesantów, na
przedzie i w tyle biura, kasa biletowa i poczekalnia dla
pasażerów. Wejście było pomostem, który przy niskiej wo
dzie był przedłużany drugim podobnym. Na brzegu nie
raz leżały bale towarów dla lokalnych fabryk. Najczęst
szym towarem na brzegu były szmaty i odpady korkowe
dla fabryki papieru i papy „Drosta". Ciężarówki którymi
przewożono ten materiał pamiętały chyba jeszcze czasy
sprzed pierwszej wojny światowej. Jeździły na twardych
kołach napędzanych łańcuchami, wydzielając niesamowite
ilości dymu, hałasując okropnie. Przejeżdżając po kocich
łbach ulicy Wodnej, trzęsły wszystkimi domami. Ulica Pod
górna była dla nich za stroma, więc objeżdżały Zamkową
i Sambora, aby dojechać Skarszewską (dzisiaj Wojska Pol
skiego). Tczewska przystań służyła także jako miejsce
zaopatrywania statków w węgiel. Plac ogrodzony płotem,
między Wodną i Chopina, służył wówczas jako magazyn
węgla, jak również magazyn przewożonych Wisłą towa

rów. Węgiel wożono na statek taczkami. Do tej pracy an
gażowano bezrobotnych.
Statki pływające Wisłą były moim pierwszym elemen
tarzem. Znając ich nazwy, kojarzyłem litery z nazwą i w ten
sposób zanim zacząłem szkołę, umiałem czytać nawet
gazety. Nauczyłem się rozróżniać statki po ich syrenach.
Początkowo „Vistula" używała jedynie statków towarowo-pasażerskich. Wkrótce dodała statek morski pływają
cy do Gdyni. Nie pamiętam dokładnie pierwszego, który
kursował na tej linii. Kiedy w późniejszym czasie wpro
wadzono luksusowe statki pasażerskie, dające połączenie
ze statkiem do Gdyni, ten pierwszy został zastąpiony przez
elegancki „Carmen". „Carmen" był statkiem morskim
o większym zanurzeniu, niż płaskodenne statki rzeczne.
W odróżnieniu od tych ostatnich, był pędzony nie kołami
a śrubą. Przypływał on do Tczewa w rannych godzinach.
Pasażerowie przesiadali na stojący od poprzedniego dnia
statek do Warszawy, który zaraz potem odpływał. Wkrót
ce przypływał statek z Warszawy. Pasażerowie do Gdyni
przesiadali i „Carmen" przy ryku swojej basowej syreny
odpływał. Statek który przypłynął zajmował miejsce tego
który odpłynął i czekał następnego dnia. Nie pamiętam
nazw tych statków, ale były między nimi „Bajka", „Go
niec", „Kościuszko", „Pułaski" (nie te same, które nale
żały do linii Gdynia-Ameryka). Statki pasażerskie były
wyposażone w kabiny, restauracje i bary. Na górnym po
kładzie było miejsce na leżakowanie i wypoczynek.
Osobną pozycję ruchu na Wiśle stanowił ruch towaro
wy. Ten odbywał się głównie barkami, powszechnie u nas
nazywanymi „berlinkami", ciągnionymi przez holowniki.
W dół rzeki były najczęściej wiązane po trzy obok siebie,
zaś pod prąd wiązano je jedną za drugą. Czasem zdarzało
się, że jakaś „berlinka" płynęła pod żaglem, nawet pod
prąd. Tych jednak było niewiele, gdyż letnie wiatry były
za słabe. Wszystkie statki zawsze zatrzymywały się
w Tczewie dla kontroli celnej. Załatwiano również inne
formalności w Zarządzie Dróg Wodnych, mieszczącym
się nad Wisłą przy wyższej, kamieniami wyłożonej skar
pie (dom mieszkalny na rogu Chopina i Nad Wisłą, też
należał do Zarządu Dróg Wodnych). Barki cumowano po
wyżej ulicy Nad Wisłą. Były tam wkopane w ziemię moc
ne słupy, na które szyprowie zakładali cumy. Aby przy
padkiem nie osiąść na dnie, barki stawiano na głębszym
nurcie i na ląd przypływano łodziami. Z holowników
owych czasów pamiętam dwukominowego „Fredrę"
z bocznymi kołami, tylnokołowce „Goplana" i „Eleono
ra". Były jednak i pędzone śrubą. Ruch towarowy był mniej
zachwycający, więc mniej nazw statków utkwiło w pamięci.
Na wysokości Czyżykowa stała łaźnia. Była to duża
pływająca konstrukcja, mająca w środkowej części otwo
ry zamknięte kratą. Na końcach były przebieralnie, a po
środku pływalnia. Taką strukturę widziałem jeszcze nie
dawno temu na Sekwanie w Paryżu. Nie utrzymała się ona
jednak długo i zniknęła w końcu z powierzchni wody. Inną
atrakcją tczewian był stary statek „Kopernik". Nie miał
już swego własnego napędu i tylko holowano go na miej
sce i z nastaniem jesieni z powrotem do zimowego portu.
Na nim można było wynająć kajaki i inne łodzie dla przy
jemności powiosłowania po Wiśle. Kajaki te były dość
prymitywne i kiedy zaczęły powstawać kluby wioślarskie
przy szkołach i innych ośrodkach, „Kopernik" zaczął tra-
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cić na popularność. Wyprzedzając czas dodam, że nieda
leko ul. Reja były dwa budynki służące jako przechowal
nie łodzi. Popularnie nazywaliśmy je przystaniami. Jedna
z nich należała do I Gimnazjum i Liceum Męskiego
w Tczewie, a druga chyba do Kolejowego Związku Spor
towego.
Wróćmy jednak do czasów poprzednich. Byłem wte
dy jeszcze małym chłopcem niewiele wiedzącym o naszej
przeszłości, kiedy miasto zostało zelektryzowane wiado
mością, że Wisłą będą wieźli zwłoki Słowackiego. Odpo
wiedzi na wszelkie pytania o niego, niewiele mi mówiły.
„Wielki Polak, Poeta, Patriota..." nie przemawiały do roz
sądku czteroletniego dziecka. W podwórzu mieliśmy ko
mórki na opał i różną graciarnię. Z dachu tych komórek
był wspaniały widok na Wisłę i przystań. Dachy te były
naszą stałą galerią w czasie wszelkich uroczystości i ob
chodów nad Wisłą, takich jak początkowo „Świętojanki",
zamienione później na „Święto Morza". Zdawało mi się,
że czekaliśmy wiek na tym dachu. Było bardzo zimno
i okrywano nas kocami i płaszczami. Wreszcie zrobił się
ruch i wrzawa obok przystani. Pierwszy płynął mały paro
wiec „Tczew", który jak pamiętam zawsze pływał pochy
lony na jeden bok, za nim przypłynął do przystani „Mickie
wicz", statek który był mi już poprzednio dobrze znany. Na
przedzie było wzniesienie, na którym okryta biało-czer
wonym sztandarem stała trumna Wieszcza. Po czterech
rogach stały kolumny, z zapalonymi zniczami. Nie bardzo
zdawałem sobie sprawę z tego, co się tam działo, pamię
tam księdza w ornacie, kadzidła, orkiestry... Kiedy „Mic
kiewicz" odpłynął, widziałem ludzi płaczących, wracają
cych do domów. Psychika dziecka jest dziwna. Ile razy
później słyszałem syrenę „Mickiewicza", biegłem nad
Wisłę popatrzeć, czy znowu nie zobaczę katafalku i zni
czy. Stale jednak wracałem zawiedziony.
Wisła miała też inne uroki. Te oczywiście należały już
do czasów późniejszych. Naprzeciw ulicy Reja ogrodzo
no plażę. Było to może najbardziej piaszczyste miejsce
nad tczewską Wisłą. Między szczytami dwóch główek
przeciągnięto sznur boi, przy których stal rybak z łodzią.
Chodziło tu o zapobieżenie częstym wypadkom utonię
cia. W gorące, letnie dni, była ta plaża zapełniona mło
dzieżą. Starsi, czasem w niedzielę pozwalali sobie na
lenistwo. Mimo takiego zabezpieczenia, nie było lata,
w którym by ktoś nie utonął. Tak zginął podczas wakacji
kolega Brejski z mojej klasy.
Dodać muszę, że w owych czasach, skarpa wzdłuż
nasypu ulicy Nadbrzeżnej, nie była obrośnięta wiklinąjak
obecnie. Owszem, wiklina była, ale jedynie na linii mię
dzy piaskiem a trawą na dalszym planie. W odpowiednich
miejscach były zejścia do wody.
Jesień była okresem latawców. Budowano różne i co
kilka kroków stał ktoś ze sznurkiem w ręku. Niestety, linia
wysokiego napięcia przebiegająca wzdłuż Wisły, naprze
ciw przystani złapała niejeden, który wychylił się w jej
stronę. Nad Wisłą też gołębiarze próbowali swoje ptaki.
Trzeba było patrzeć na podniecenie, skoro nagle pokazał
się jastrząb, godzący w najbliższego gołębia. Pytanie:
ucieknie, czy nie ucieknie, było na ustach wszystkich pa
trzących.
Pewnego lata przyleciały, zapowiedziane poprzednio,
dwa dwupłatowe hydroplany. Przeleciały kilka razy wzdłuż
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Wisły, pod mostami, pokazały kilka akrobacji powietrz
nych, w końcu wodowały w pobliżu ul. Na Żuławach.
Wnet zebrała się grupa ciekawych, podziwiających
samoloty. Zakotwiczone pozostały na brzegu do następ
nego dnia.
Zima dawała innego typu emocje. Zaczęła płynąć kra.
Wpierw niewielkie raczej śniegowe kawałki, później więk
sze i ostatecznie duże wypełniające całe koryto. Skoro
przyszły większe mrozy, zaczęły osadzać się między głów
kami a potem wzdłuż brzegów. Wtedy było już wiadomo,
że Wisła „stanie". Lód zaczął się jakby zbijać, płynął co
raz wolniej, aż wreszcie stanął. Pokrywa lodowa grubiała
pod stojącym lodem, ale zawsze pozostawała niebezpiecz
na. W niektórych miejscach rybacy wyrąbywali duże prze
ręble w które zapuszczali swoje sieci na połów ryb. Kiedy
przyszedł okres kilku dni odwilży, lód stajał na powierzch
ni, a gdy na nowo zamarzł, utworzył gładką skorupę, świet
nie nadającą się do szybkiej jazdy na łyżwach. Zawsze
jednak ostrzegano przed słabymi miejscami, choć niewie
lu na to zwracało uwagę.
Z wiosną kiedy przychodziła pora na oczyszczenie
Wisły z lodu, przypływały lodołamacze. Do Tczewa do
chodziły przeważnie w godzinach popołudniowych. Ku
zyn mej babci, mieszkający aż na ul. Hallera, prosił nas
abyśmy zawsze zawiadamiali go o lodołamaczach. Potra
fił stać nad Wisłą aż do momentu, kiedy przestały praco
wać i przycumowały przy wysokim brzegu naprzeciw Za
rządu Dróg Wodnych. Praca lodołamaczy fascynowała
wszystkich, mimo że było to monotonne cofanie się, na
bieranie rozpędu i wjeżdżanie na taflę lodową, która się
pod ich ciężarem łamała. Czasem zdarzało się, że nie pę
kła i wtedy drugi podpływał obok i lód się łamał. Najczę
ściej jeden mniejszy statek pracował z tyłu, łamiąc więk
sze tafle lodu, spływające w dół rzeki.
W zimie również, przy oczyszczaniu miasta ze śniegu,
zwożono go saniami na brzeg, czekając na odwilż i więk
szą wodę, któraby zmyła resztki brudu.
U dołu ulicy Podgórnej był browar. Już za mojej pa
mięci nie pracował. Opowiadała mi jednak matka, że
jeszcze kiedym się urodził, było bardzo trudno o mleko.
W browarze trzymano krowy, karmione prawdopodobnie
zużytym do warzenia piwa słodem. Matka miała przywi
lej otrzymywania litra mleka dziennie dla mnie. W cza
sach, które pamiętam, była tam już tylko rozlewnia piwa.
W piwnicy domu przy końcu ul. Podgórnej, w zimie
robiono zapasy lodu. Mniejsze tafle lodu wyławiano
z Wisły bosakami, łamano na drobniejsze bryły i te maga
zynowano w piwnicy. Ten lód w czasie, kiedy jeszcze nie
było lodówek, był kupowany przez wytwórców lodów,
restauratorów itd.
Na początku lat trzydziestych, Junackie Hufce Pracy,
wzmocniły nabrzeże wzdłuż ścieżki od ul. Nad Wisłą, aż
do ul. Na Żuławach. Ścieżka ta stała się moją ulubioną
drogą do i ze szkoły. Chodziłem tamtędy zawsze, oprócz
pory wysokiej wody, kiedy w środkowej części była zala
na wodą, a także przestrzeń między ulicami Wodną i Nad
Wisłą była nie do przebycia.
Wspomniałem o uroczystych obchodach, nad Wisłą.
Pierwotnie były to „Świętojanki", później przekształcone
w „Święto Morza". Już dzień przed tym żołnierze kopali
wzdłuż Wisły doły, na przestrzeni od tartaku, aż do wznie-

sienią przy ul. Nad Wisłą. W te doły stawiano słupy, wkrę
cano w nie porcelanowe izolatory, zawieszano druty i na
nich kolorowe lampy. Przystań też ubierała się w świą
teczną szatę i zatrzymywała na dzień następny statek, przy
brany kolorowymi światłami. Na Wiśle wojsko stawiało
pontony z osłoną od lisewskiego brzegu. W czasach, kie
dy plac po porcie został już zniwelowany, stawiano tam
podium, oraz namioty, stoły i krzesła. Ta część stała się
miejscem zabawy, z wyszynkiem, orkiestrą i potańcówką.
W dniu święta, ulice dochodzące do Wisły zostały po po
łudniu zamknięte dla wszelkiego ruchu. Strażacy ustawili
stoliki i przepuszczali przechodniów tylko za opłaconym
biletem. Zapalano kolorowe lampy. Orkiestry zajęły miej
sce na statku i nad brzegiem zaczęto zabawę. O zmierz
chu statek wypływał na spacery po Wiśle. Płynął w dól
rzeki, zawracał by popłynąć znowu w górę i wracał do
przystani, po następnągrupę chętnych przejażdżki. Kiedy
dobrze się ściemniło nadszedł okres „wianków". Płynęły
Wisłą tradycyjne wianeczki ze świeczką, ale atrakcją były
„Żywe Obrazy". Na pontonach odpowiednio ubranych,
spływały w dół rzeki obrazy przypominające nam Wandę,
Kraka ze smokiem i inne okazje naszej historii. Kulmina
cyjnym punktem tych uroczystości były fajerwerki. Te
właśnie puszczali żołnierze, z pontonów na rzece.
„Ochom" i „achom" nie było końca. Bawiono się do
bardzo późnych godzin.
Do połowy lat trzydziestych, między ulicami Cho
pina i Wodną, istniało ogrodnictwo Muellera. Uprawiał
głównie kwiaty i rośliny ozdobne. Prowadził również
obok „Hali Miejskiej", dzisiejszego „Domu Kultury
Kolejarza", sklep - kwiaciarnię. Skarpa przed Szkolą
Handlową, była w tym czasie zarośnięta krzewami
i drzewami. Od strony ul. Wodnej, miał zaraz poniżej
domu nr 10, szopę i sporą szklarnię. Sam już był dosyć
starym, zatrudniał więc dwóch do trzech młodszych
ogrodników. Ogrody te zostały w końcu zniwelowane.
Drzewa i krzewy na zboczu przed szkołą wykarczowane i powstała pustka. Nie wiem, czy Zarząd Miasta miał
jakieś plany na zagospodarowanie tego terenu, ale przez
długie lata świecił pustką. Krótko przed wojną poleco
no nam kopać rowy przeciwbombowe na tym polu.
Prawdopodobnie nie były ani raz wykorzystane.
Ulice Wodna i Podgórna w zimie stawały się do
brymi torami saneczkowymi. Ruchu samochodowego
w tym okresie w mieście prawie nie było. Ulice więc nale
żały do dzieci. Ul. Chopina miała za mały spad dla sanek,
ale i tu mniejsze dzieci, które rodzice woleli mieć na oku,
też zjeżdżały. Podgórna była szczególnie popularna. Na
środku góry był „humpel" - garb, na którym sanki skaka
ły, co dawało dużo emocji i krzyku. Saneczkowe tory były
też w parku. Były góry „anielska" i „diabelska". Aniel
ska, mimo, że przechodziła przez ścieżkę, była łagodna,
stąd nazwa. Diabelska była bardziej stroma i też miała
„humpel". Na tym skakało się bardzo wysoko i kiedyś
byłem świadkiem, jak po takim wyskoku, pod czwórką
młodych ludzi załamały się sanki. Zjechali w dół na sie
dzeniach. W parku próbowano zjazdów na nartach, ale
niestety zjazdy tam były bardzo krótkie. W okolicach Tcze
wa brak było stoków narciarskich.
(Ciąg dalszy w następnym numerze)

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

750 lat wsi
i parafii Miiobądz
dokończenie

ok 1772 dla całej Polski był tragicz
ny. Nastąpił I Rozbiór Polski i Pru
sy Królewskie znowu znalazły sie
pod panowaniem niemieckim. Fryderyk
II, zagarnąwszy województwa: pomorskie,
malborskie, chełmińskie i cześć Wielkopol
ski, przemianował Prusy Królewskie na
Zachodnie. Cała Prowincja dzieliła się na
powiaty ziemskie z radcami ziemskimi
„Landrate" na czele. Jedynie Gdańsk za
wstawiennictwem Rosji i Austrii (które
obawiały się wzrostu potęgi pruskiej) po
został jeszcze przy Koronie. Siedzibą
władz prowincji Prusy Zachodnie był
i Kwidzyn.
rzejmując zagarnięte ziemie w 1772 roku, rząd pruski
rozparcelował Milobądz pomiędzy dawnych czynszowników. W dniu 8 listopada 1773 roku wydane
zostało dla Pomorza zarządzenie o zniesieniu w domenach
państwowych obowiązku pracy na rzecz dworu, który został
zastąpiony stałymi opłatami pieniężnymi. Z folwarku bisku
piego utworzono domenę królewskąo powierzchni 797 mórg
i oddano w dzierżawę. W latach 1781-1786 komendarzem
parafii był ks. Paweł Latoszewicz, brak natomiast informacji
o proboszczu. Wiadomo, że w latach 1788-1806 był nim Ka
rol Ksawery de Ansitio, który jednak zajęty swymi rozlicz
nymi funkcjami potrzebował również komendarza. W latach
1788-1792 był nim Andrzej Malechiński, a w latach 1793-1799
ks. Michał Hass. Znane jest też nazwisko sołtysa w Miłobądzu, którym w 1793 roku był Tomasz Zaremba.
W okresie wojen napoleońskich, podczas oblężenia Tcze
wa przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, pod Miłobądzem
23 lutego 1807 roku rozegrała się bitwa. Batalion legii pół
nocnej pod wodzą gen. Puthoda i cztery bataliony piechoty
badeńskiej dowodzonej przez gen. Menarda, stoczyły walkę
z liczącym około 1000 żołnierzy pruskim oddziałem bronią
cym się we wsi. Po kilkugodzinnej walce, w której wojska
napoleońskie kilkakrotnie szły na bagnety, Prusacy porzuci
li umocnione pozycje we wsi i wycofali się do Pruszcza.
W pościgu za nimi kawaleria płka Dziewanowskiego zdo
była jedno działko i wzięła do niewoli około 100 jeńców.
Proboszczem Miłobądza w tych trudnych latach był Franci
szek Pawłowski (1806-1819), późniejszy biskup płocki.
W 1821 roku poszerzone zostały granice diecezji cheł
mińskiej, która objęła swym zasięgiem prawie całość
Pomorza Nadwiślańskiego. Diecezja przyjęła do swych do
tychczasowych terenów część diecezji włocławskiej, tworzą-
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cą dotąd archidiakonat pomorski oraz cząstkę archidie
cezji gnieźnieńskiej - archidiakonat kamieński, sięgają
cy od Krajny po Gochy (dawny powiat człuchowski). Pro
boszczem w tym okresie (lata 1 818-1837) był Paweł Piotr
Wolf, a po nim do 1843 roku Jan Chmielewski. W 1848
roku diecezja chełmińska po przeprowadzonym spisie
wydała „Schematyzm", z którego możemy dowiedzieć się
że parafia liczyła w tym roku 2548 dusz, zaś sam Miłobądz 608 dusz (katolików).
Proboszczem w trakcie spisu był wielce zasłużony dla
parafii i diecezji ks. Antoni Reetz, który probostwo sprawo
wał w latach 1843-1864. Był on również od 1844 roku dzie
kanem tczewskim. W 1859 roku w Miłobądzu założył Brac
two Trzeźwości. W tym okresie wiele się działo w Tczewie
i okolicach.
1852 roku zakończono budowę linii kolejowej
z Bydgoszczy przez Tczew do Gdańska. Trwające
od 1846 roku prace przygotowawcze związane
z budową linii kolejowej i mostu przez Wisłę, spowodowały
rozwój gospodarczy Tczewa i jego okolic. Prace przy budo
wie linii kolejowej oraz w powstałych zakładach wymagały
zatrudnienia wielu pracowników, co przyczyniało się do
napływu ludności, ale też dawało możliwość zarobku
mieszkańcom Tczewa i okolicznych wsi, przez które
kolej przebiegała. W Miłobądzu i pozostałych miejsco
wościach parafii leżących przy linii kolejowej powstały
przystanki kolejowe.

W

Kolejny spis diecezjalny sporządzony w 1866 roku
zawiera więcej informacji o parafii Miłobądz. Liczyła już
3106 dusz, z czego 1970 było komunikowanych. Pamiętać
należy przy tym, że liczba ta nie obejmuje ewangelików i Ży
dów. Proboszczem od 1864 roku był Teodor Bieschky, a wi
karym Tomasz Wasilewski. Do parafii należały: Muhlbanz,
Gutland, Mahlin, Senslau, Rembeltsch, Kohling, Hohenstein, Lukoczyn, Mestin, Damerau, Spangau, Liebenhoff, Dalwin z Abbau (tak brzmiały niemieckie nazwy wsi). W sa
mym Miłobądzu mieszkało 700 dusz. Już w 1869 roku wieś
liczyła 11 gospodarstw, 13 strzech chłopskich. Miała łącznie
51 domów, obejmowała 3422 morgi i liczyła 709 mieszkań
ców, w tym 652 katolików i 57 ewangelików. Przy ko
ściele znajdował się szpital dla czterech chorych, utwo
rzony w 1851 roku. Do parafii należał też filialny kościół
św. Mikołaja w Dalwinie, zbudowany w 1829 roku. Ksiądz
Bieschky był proboszczem w Miłobądzu do 1875 roku. Jed
nocześnie w Rębielczu funkcjonowała w tym czasie parafia
ewangelicka, do której należeli ewangeliccy mieszkańcy wsi
parafii Miłobądz. Domena fiskalna obejmowała w tym okre
sie 202,16 ha obszaru, w tym 127,2 ha roli ornej i ogrodni
czej, 72,66 ha łąk i 2,3 ha nieużytków. Czysty dochód z gruntu
wynosił 5943 marki. W 1868 roku w domenie było 14 do
mów, mieszkało 83 osób w tym: 63 katolików i 20 ewangeli
ków. Około 1880 roku wieś obejmowała teren 3422,19 mórg,
miała 11 gburstw i 13 zagród, a w 1883 roku, kiedy probosz
czem był ks. Józef Jankowski, parafia liczyła już 3468 dusz.
Po nim do parafii w 1887 roku przyszedł ks. Jan Rook, dzięki
któremu odnowiono kościoły w Miłobądzu i Dalwinie. W tym
czasie wybudowano też istniejące do dziś ogrodzenie ota
czające kościół i cmentarz oraz neogotycką bramę prowa
dzącą na kościelny dziedziniec. W kościele zainstalowano
nowe 17-głosowe organy. Ks. Jan Rook był w parafii do swej
śmierci w 1899 roku i tu został pochowany.
W 1904 roku według schematyzmów diecezjalnych w Mi
łobądzu i Małym Miłobądzu mieszkało razem 661 dusz. Brak
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jednak informacji o mieszkańcach innych wyznań. W latach
1899-1908 proboszczem był ks. Teodozy Winter, twórca
muzyki kościelnej, działacz Towarzystw św. Cecylii. Ale
według spisu ludności w 1910 roku w Miłobądzu było już
tylko 597 mieszkańców. W tym też roku parafię wizytował
biskup Rosentreter. Następcą ks. Wintera był ks. Oton Bara
nowski, proboszcz w latach 1908-1927. Za jego to czasów,
jeszcze przed I wojną światową w Miłobądzu, przy dzisiej
szej ul. Szkolnej, postawiono figurę Matki Bożej. Był też
ks. Baranowski honorowym przewodniczącym budowy ko
ścioła parafialnego w Pszczółkach.
hoć powrót ziemi tczewskiej do Polski nastąpił
w styczniu 1920 roku, to j uż w listopadzie 1918 roku
w Tczewie utworzona została Rada Żołniersko-Robotnicza, a następnie polska Rada Ludowa. W jej skład we
szli Maksymilian Arczyński (późniejszy starosta), Władysław
Orcholski (komisaryczny burmistrz Tczewa), Jan Brejski
(późniejszy wojewoda pomorski), Konstanty Krzemieniec
ki, Jakub Jurczyński, Jan Struczyński, Franciszek Domian,
Barwik oraz Justa z Miłobądza, Potocki i Knast z Pelplina
i Edmund Klein ze wsi Subkowy. Nie całe jednak Pomorze
powróciło do Polski. Część weszła w skład utworzonego Wol
nego Miasta Gdańska, a wśród nich kilka wsi należących
dotychczas do parafii Miłobądz. Były to: Kolnik, Koźliny,
Pszczółki, Rębielcz i Żelisławki. Tak więc parafia znowu
uległa zmniejszeniu, a północna jej granica stała się granicą
pomiędzy Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, z punk
tem granicznym w Kolniku. Wschodnią granicą Polski była
Wisła.

C

Po przyłączeniu Miłobądza do Polski, majątek podzielo
no na 12 parceli, które przekazano Polakom. Mały Miłobądz
o wielkości 500 mórg, dotychczas należący do Niemca Kiepke, przejął Polak Tutkowski. Do wsi Miłobądz należały w tym
czasie: cztery gospodarstwa powyżej 300 mórg, cztery o wiel
kości od 100 do 300 mórg i cztery poniżej 100 mórg ziemi.
Właścicielem największego z nich był Franciszek Bielecki,
do którego należało 600 mórg ziemi. Do dóbr kościelnych
należało około 300 mórg, a do szkoły dwuklasowej 20 mórg
ziemi. Miłobądz, w którym była pierwsza po polskiej stronie
(jadąc z Gdańska) stacja kolejowa, miał oddział straży gra
nicznej. We wsi były trzy gospody (restauracje), mleczarnia,
kuźnia, kołodziej, a także dwa warsztaty szewskie. Naczel
nikiem gminy Miłobądz był Reinhard Froese. Właścicielem
jednej z restauracji był A..Dulski, u którego odbywały się
wszystkie ważniejsze uroczystości. System władzy po po
wrocie Pomorza do Polski pozostał taki, jak podczas zabo
rów. W dalszym ciągu obowiązywały tylko nieznacznie
zmienione zasady ustalone jeszcze w 1881 roku przez
władze niemieckie. Tylko tu i na Śląsku istniał na szczeblu
wojewódzkim samorząd terytorialny. Najniższym szczeblem
była gmina wiejska.
Według wydanego w 1928 roku zarysu historyczno-statystycznego diecezji chełmińskiej, w Miłobądzu, Małym
Miłobądzu i obszarze dworskim w tym czasie mieszkało
652 katolików. Do parafii należały: Miłobądz - wieś, obszar
dworski, Mały Miłobądz, Dalwin, Dąbrówka, Łukocin, Malenin, Mieścin, Szpęgawa, Zajączkowo. W dniu 23 września
1930 roku odbył się pogrzeb proboszcza ks. radcy Mieczy
sława Rzewuskiego. Był on proboszczem w Miłobądzu od
1927 roku. Jego miejsce zajął wielce zasłużony dla Pomorza
i Polski, ks. Paweł Antoni Czapiewski. Lata te były jednak
trudne dla mieszkańców Miłobądza. Panujące bezrobocie
i niedostatek powoduje, że podejmowane są różne decy-
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zje w parafii dla ulżenia biednym. Na przykład w grud
niu 1932 roku postanowiono obniżyć opłatę za ławki w ko
ściele o 20% oraz wydać zgodę bezrobotnym w parafii na
wycięcie co drugiego drzewa na cmentarzu. Pomimo tego
ponownemu remontowi poddano kościół i zbudowano mur
kamienny od północnej strony placu kościelnego. Miłobądz
jako miejscowość nadgraniczna stał się też miejscem wyda
rzeń zwiastujących nadchodzącą wojnę. W 1938 roku polska
policja aresztowała we wsi około 15 dywersantów niemiec
kich, a w nocy z 15 na 16 sierpnia 1939 roku zamordowany
został przez Niemców Michał Różanowski, żołnierz 2 Bata
lionu Strzelców w Tczewie. W dniu 1 września 1939 roku
Miłobądz znalazł się na pierwszej linii frontu. Od strony Psz
czółek ruszył atak hitlerowców na Tczew, który miał być
wsparciem akcji hitlerowców na moście przez Wisłę w Tcze
wie. Oddziały SS - Heimwehr Danzig w sile około dwóch
batalionów piechoty, dywizjonu artylerii, wchodzące w skład
sił gen. Eberhardta, około godziny 22"" wkroczyły do Tcze
wa. Nastał czas aresztowań, wywózek i rozstrzeliwań. Lu
dzie ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Zginęło również
wielu mieszkańców Miłobądza. Z kroniki szkolnej i pomni
ka poświęconego pomordowanym możemy poznać ich na
zwiska. Byli to: Leokadia Różanowska - matka kierownika
szkoły, Jan Klein - były kierownik szkoły, Mieczysław Cie
sielski - rolnik, Jan Siemiona- uczeń gimnazjum, Brunon
Doering - robotnik, Paweł Sołecki - oberżysta, kołodziej
Leon Ryta, August Wołoszczyk - rzeźnik i Prezes OSP, ro
botnik Konrad Bobek, Izydor Górski - pompiarz, kolejarz
Jan Wodzikowski, Józef Grochocki - kolejarz, Jan Weisner,
Leon Rogalski, Franciszek Piechowski. W dniu 9 paździer
nika został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie ksiądz proboszcz Czapiewski, który jednak zbiegiem
pomyślnych okoliczności w dniu 18 października został zwol
niony i powrócił do parafii.

W

yzwolenie Miłobądza nastąpiło 15 marca 1945 ro
ku. Niestety, obok wielu zniszczeń dokonanych
przez wycofujących się Niemców, spustoszony
został również kościół. Zniszczona została wieża, a sam ko
ściół został spalony; zostały tylko mury. Bezpowrotnemu
zniszczeniu uległo całe wnętrze kościoła. Jego odbudowa
trwała wiele lat.
Znacznie zniszczona była również szkoła, tak że lekcje
mogły rozpocząć się dopiero 9 listopada 1945 roku. Jej pierw
szym i długoletnim kierownikiem został Franciszek Róża
nowski. Do parafii powrócił też ks. Paweł Czapiewski i on
to natychmiast przystąpił na miarę ówczesnych możliwości
do odbudowy kościoła, która trwała do 1956 roku, choć już
w 1948 roku w kościele odprawiono pierwszą mszę, a w 1949
roku zawieszono odnaleziony w Niemczech dzwon. W dniach
14-17 lutego 1946 roku odbył się spis ludności w całej Pol
sce, według którego w Miłobądzu mieszkało 570 osób, zma
lała więc ilość mieszkańców w stosunku do ostatniego roku
wojny, kiedy to w Miłobądzu mieszkało 855 osób. Po odej
ściu z parafii w dniu 1 lipca 1951 roku, na emeryturę ks. Czaplewskiego proboszczem został ks. Eryk Deskowski. Dzięki
jego zaangażowaniu wykonano wiele prac remontowych, a tak
że wyposażono kościół i odremontowano organy. W 1954 roku
w Miłobądzu powstał Zakład Sadowniczo-Doświadczalny,
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, któ
ry przyczynił się do rozwoju wsi, dając jej mieszkańcom za
trudnienie. W tym też roku nastąpiły ważne wydarzenia po
lityczne będące konsekwencją wprowadzonej w 1952 roku
Konstytucji. W dniu 5 grudnia 1954 roku odbyły się wybory

do utworzonych w miejsce gmin gromadzkich, powiatowych
i wojewódzkich Rad Narodowych. Wybory dla wsi tego re
jonu odbyły się w Miłobądzu, który z dniem 1 stycznia 1955
roku stał się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W skład
gromady Miłobądz weszły obszary dotychczasowych gromad:
Miłobądz, Maleniu, Mieścin, część gromady Dąbrówka
Tczewska stanowiąca miejscowości: Dąbrówka i Zajączkowo oraz część gromady Czatkowy stanowiąca miejscowość
Lądy z gminy Tczew. Biura Rady mieściły się w budynku
przy obecnej ul. Pamięci Narodowej, w którym dziś zlokali
zowane są sklepy. W 1957 roku, ksiądz Deskowski, został
przeniesiony do diecezji gdańskiej i objął parafię w Przywi
dzu. Jego miejsce na rok zajął ks. Konrad Baumgart, a po
nim parafię objął ks. Franciszek Goinda, który był tu do 1973
roku. W 1968 roku dzięki staraniom kierownika Franciszka
Różanowskiego oddano do użytku budynek nowej szkoły,
choć jeszcze nie ukończony. W 1973 roku nastąpiła kolejna
zmiana w systemie działania administracji terenowej, w myśl
której powstały gminy. Wśród nich jest gmina Tczew, w skład
której wchodząmiędzy innymi wsie tworzące dotychczas gro
madę Miłobądz: Dąbrówka Tczewska, Maleniu, Mieścin,
Miłobądz, Zajączkowo. W ten sposób uległa likwidacji
Gromadzka Rada Narodowa w Miłobądzu. Zmiany na
stąpiły również w parafii. W 1973 roku jej administrato
rem został ks. Tadeusz Falkowski, który do dziś jest tu
proboszczem. W 1974 roku we wsi mieszkało 1026 osób,
a do parafii należały: Miłobądz, Mały Miłobądz, Dąbrów
ka, Maleniu, Mieścin, Zajączkowo PGR, Zajączkowo
Wybudowanie. Liczba mieszkańców Miłobądza ulegała
wahaniom, gdyż w 1989 roku było ich 973, a w 1998 roku
1043 osób.

D

ziś Miłobądz jest wsią sołecką w gminie Tczew (po
wiat tczewski) w województwie pomorskim, leżącą
na skraju Pojezierza Kociewskiego i graniczącą z Żu
ławami Wiślanymi (Steblewskimi). Położony jest na głów
nej trasie wiodącej z Gdańska do Bydgoszczy, 27 km od
Gdańska i 8 km przed Tczewem. We wsi jest Ochotnicza
Straż Pożarna, Zakład Sadowniczo-Doświadczalny i sklep.
Jest też szkoła podstawowa o wieloletniej tradycji z utwo
rzoną w 1999 roku klasą gimnazjalną, a przy nich zerówka
i oraz przedszkole. Przy szkole jest też sala gimnastyczna.
Miłobądz to wieś typowo robotnicza, której mieszkańcy dojeżdżajądo pracy w Tczewie, Pruszczu lub Gdańsku. Miesz
ka tu dziś zaledwie pięciu rolników prowadzących gospo
darstwa indywidualne. Poza tym wiele osób jest bez pracy,
co w szczególności dotknęło osoby młode. Jednak mieszkań
cy nie pozostają bierni. Zmodernizowana została remiza stra
żacka i urządzono w niej świetlicę. Koszty tych prac pokryli
mieszkańcy oraz Urząd Gminy Tczew. Zakończono drugi etap
telefonizacji wsi, przyłączając ponad 70 nowych abonentów.
Zakończono gazyfikację wsi, a na ul. Wiejskiej położono trylinkę. W planach następnych prac jest remont dalszego odcin
ka ul. Wiejskiej, zwiększenie ilości oświetlenia ulicznego. Cen
trum kulturalne i sportowe stanowi szkoła, w której odbywa
się wiele imprez i uroczystości dla dzieci i dorosłych. Odby
wają się tu zabawy i imprezy środowiskowe. Tradycjąjest or
ganizacja już od pierwszego finału imprezy Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Uczestniczy w niej corocznie 1000-1500 osób
z całego powiatu tczewskiego. Znajdujący się w centrum wsi
kościół gotycki pod wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej
Maryi Panny, widoczny jest już z daleka i jest znakiem rozpo
znawczym Miłobądza. Jest wpisany do rejestru zabytków i znaj
duje się pod ścisłą ochroną konserwatorską.
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naki wysokiej wody, upamiętniające wielkie powodzie, są symbolem zmagań na
szych poprzedników z groźnym i nieobliczalnym żywiołem. Pełnią one rolę nie
zwykle oryginalnych pamiątek historycznych, a jednocześnie są ostrzeżeniem dla
przyszłych pokoleń. Z reguły, wykonane bardzo estetycznie i z trwałych materiałów, wy
stępowały w całym biegu wiślanym. Sukcesywnie ich ilość małała, szczególnie po drugiej
wojnie światowej, kiedy były z nieuzasadnionych powodów niszczone wręcz w barba
rzyński sposób. W rezultacie tego rodzaju zabytki ostały się tylko w znikomej ilości. A pro
ces niszczenia trwa przecież nadal. Być może nadejdzie taki czas, kiedy znikną całkowi
cie. Dlatego bardzo ważna jest ich inwentaryzacja, aby chociaż ślad po nich przetrwał.

Z

Poniżej przedstawiam istniejące jeszcze znaki wysokiej
wody na kociewskim odcinku biegu Wisły na obu jej brze
gach.

Usytuowanie znaku wysokiej wody w Świeciu nad Wi
słą związane jest ze wspaniałym zespołem zabytkowym, na
który składają się: fara pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
i Św. Stanisława Biskupa, obiekt jej plebanii oraz duży frag
ment obronnych murów miejskich. Ten zabytkowy kompleks
jest świadectwem istnienia tutaj Starego Miasta, zanim Świe
cie po tragicznych powodziach w końcu XIX wieku prze
niosło się na drugi brzeg, na wzgórze nad Wdą.
Średniowieczna świątynia, zwana „Starą Farą", była
poczynając od 1370 roku budowana przez prawie sto lat.
W wyniku zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej
pozostały tylko jej mury. Odbudowana została w ostat
nich kilkunastu latach. Mimo różnych wydarzeń przetrwał
na niej znak wysokiej wody. Znajduje się z prawej strony
bocznego, południowego wejścia. Jest to żeliwna tablicz
ka o wymiarach 27x14 cm z podwójną krawędzią. Nad
linią znaku wysokiej wody odlany jest napis „W-St",
a pod nią „26.6.1884". Odległość od linii do płaszczy
zny gruntu wynosi obecnie 140 cm.
Przy ulicy Wodnej, pod numerem 29, na północnym brze
gu Wdy, naprzeciwko małego targowiska stoi budynek
dawnego spichlerza z początku XIX wieku. Zbudowany
na planie długiego prostokąta, murowany i otynkowany,
stoi na wysokiej kamiennej podmurówce i nakryty jest
bardzo wysokim czterospadowym dachem namiotowym,
o wypukłych połaciach dachowych z karpiówką. Jego
dłuższa elewacja od strony ul. Wodnej posiada dwa rzę
dy po osiem okienek i pośrodku wejście główne. Jeszcze
przed dwoma laty w jego wschodniej ścianie szczytowej,
ale w południowym narożniku znajdowała się żeliwna
tabliczka znaku wysokiej wody. Jej górna krawędź po
krywała się z górną linią kamiennej podmurówki. Zacho
wane ślady po jej zerwaniu (prawdopodobnie przezna
czono ją na złom) świadczą, że posiadała wymiary 32x32
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cm. Zachował się po niej także jeden żelazny trzpień mo
cujący. Domniemana odległość, ustalona na podstawie
tych śladów, od linii znaku wysokiej wody do płaszczy
zny gruntu, wynosiła 93 cm.

W Wielkim Lubieniu na Nizinie Sartowicko-Nowskiej
znajduje się kościół pw. Św. Jakuba Apostoła. Jego budowę
rozpoczęto w 1680 roku, a konsekracja nastąpiła po dwóch
latach, 10 lipca. Jego wielką osobliwością jest fakt, że
we wnętrzu na prawej ścianie (patrząc od głównego wej
ścia) wisi blaszana tabliczka emaliowana na biało o wy
miarach 25x22 cm z czerwoną linią znaku wysokiej wody.
Nad liniąznajduje się napis „STAN WODY", apod liniądata
w dwóch wierszach „27 mara/1855". W słowie „marca" jest
błąd ponieważ opuszczono w nim literę „c". Odległość od
czerwonej linii do posadzki kościoła wynosi 309 cm.

Z historycznego punktu widzenia bardzo interesującą nad
wiślańską miejscowościąjest Korzeniewo na Nizinie Kwi
dzyńskiej z tradycją przeprawy przez Wisłę do Opalenia,
czynnej tu już w XIV wieku oraz z funkcjonowaniem portu
od XVIII stulecia. Właśnie w tym miejscu, na obszarze mię
dzy wałem przeciwpowodziowym, wałem południowym por
tu oraz Wisłą z przeprawą, po lewej stronie przejazdu, na
niewielkim ziemnym wzniesieniu stoi betonowy obelisk, któ
rego zasadnicza część ma przekrój równoramiennego trój
kąta o bokach po 53 cm, o wysokości 241 cm. Stoi on na
dwustopniowej podstawie, której dolna kwadratowa część
ma wymiar boku 103 cm, a wysokość 13 cm, natomiast dru
gi stopień o przekroju 66x66 cm jest wysoki na 70 cm. Ostrze
miecza wyrzeźbionego w betonie obelisku wskazuje pięciowierszowy napis: „ZNAK/WYSOKIEJ/KULMINACJI/
WIELKIEJ WODY/WISŁY". Tych znakówjestażtrzy. Dwa
znajdują się na drugim - tym wyższym - stopniu podstawy
obelisku, ajeden w dolnej części. Pierwszy, najwyżej uloko
wany, występuje w postaci krótkiej linii po obu stronach, na
której widnieje rozdzielona data „13.VI" i „1962". Ten znak

od aktualnego poziomu gruntu, na którym stoi obelisk jest
oddalony o 48 cm. Podobny układ jest zachowany w niżej
położonym - o 24 cm - znaku wysokiej wody, także z roz
dzieloną datą „27.III" i „1947". Najniżej położony znak od
dalony od poziomu gruntu o 9 cm znajduje się w dolnym,
najszerszym stopniu podstawy i ma zupełnie inny charakter.
Posiada on formę żelaznej tabliczki z zaznaczonym rantem
na obwodzie, o wymiarach 20x10 cm. Krótka linia znaku
wysokiej wody w tabliczce posiada z lewej strony odlane
litery „W.W", a pod nią datę „4.VIII.1960".

Miejscem niezwykłym, o randze wręcz europejskiej, na
szlaku wiślanym jest Biała Góra i jej pobliski obszar. Obfi
tuje on w znaczącą liczbę zabytków hydrotechnicznych jak
i osobliwości przyrodniczych. W Białej Górze istnieje jedy
ny w swoim rodzaju węzeł hydrotechniczny o niezwykłych
walorach zabytkowo-historycznych i widokowych. Tutaj zbie
gają się trzy rzeki, a ongiś zbiegały się granice trzech państw.
Bardzo wysoki klif wiślany z rezerwatem roślinności ciepło
lubnej „Biała Góra" zbliżył się do samej rzeki i stanowi osobli
wość przyrodniczą dużej rangi. Z tym miejscem związanajest
lokalizacja legendarnego grodu Zantyr, a także ponad 400 lat
trwająca historia budowli hydrotechnicznych, rozdzielających
wodę na Leniwkę do Gdańska i naNogat do Malborka i Elblą
ga. Liczne pozostałości tych budowli hydrotechnicznych
w rejonie Cypla Mątowskiego tworzą swoisty i oryginalny
skansen. Tutaj w dalszym ciągu funkcjonuje ogromna śluza,
z wrotami przeciwpowodziowymi, stalowym mostem i jazem,
zbudowana w 1916 roku, stanowiąca główny element kanali
zacji Nogatu. Również tutaj funkcjonuje ogromny przepust
z zastawką, ongiś pełniący rolę śluzy na rzece Liwie, tuż przed

jej ujściem do Nogatu, w bezpośrednim rejonie głównego wę
zła hydrotechnicznego. Został zbudowany w latach 1852-1879
z czerwonej licowej cegły. I właśnie na ogromnej skośnej ścia
nie wlotowej (lewej patrząc od strony Nogatu) znajdują się
dwa znaki wysokiej wody. Przyjęły one formę żeliwnych ta
blic. Ze względu na ich umieszczenie na dużej wysokości nad
lustrem wody Liwy, trudno było zmierzyć ich wymiary. W każ
dym bądź razie są wielokrotnie większe od dotychczas opisy
wanych. Wyżej usytuowana tablica nad linią znaku wysokiej
wody zawiera odlany napis „W.St./am 25. Maerz 1888". Nato
miast druga, umocowana niżej, nad linią znaku ma napis o tre
ści: „W.St./am 27 Juni 1884", a pod linią„+4,90 m".

Wiadomo, że na jednym z filarów mostu knybawskiego,
zbudowanego przez Niemców w latach 1940-1941 rękami
jeńców angielskich i francuskich, a także przymusowo za
trudnionych Polaków, przez wiele lat wisiała stalowa ta
blica ze znakiem wysokiej wody, upamiętniającym powódź
w 1947 roku. Niestety, obecnie nie ma po niej śladu.
Ta sama powódź znajduje swój symboliczny zapis w zna
ku wysokiej wody ulokowanym na zabytkowym moście ko
lejowym w Tczewie wybudowanym w latach 1888-1890.
Znak usytuowany jest na występie zachodniego przyczółka
mostowego, zbudowanego z głazów granitowych o wymia
rach 94x34 cm. Znak wysokiej wody znajduje się w odle
głości 45 cm od lewego narożnika występu, na wysokości
255 cm od obecnej podstawy przyczółka. Jest to miedziana
tabliczka o wymiarach 18x8,5 cm z wyciśniętymi napisami:
przy górnej krawędzi „27.3.1947" i „ 10,08" przy dolnej. Osa
dzona została na granicy dwóch głazów granitowych na gru
bej warstwie zaprawy cementowej.

Jest to jeden z ostatnich materiałów Romana Klima znajdujących sic w naszej
redakcyjnej teczce. Więcej już do nas nie napisze. Roman Klim zmarł 7 grudnia
2 0 0 0 roku przeżywszy lat 50. Lata te przeżył bardzo intensywnie, pozostawiając
po sobie znaczne dowody swojej społecznej i zawodowej działalności. Był znanym
w Tczewie muzealnikiem, krajoznawcą, publicystą, który temu miastu oddał swoje
ostatnie 20 lat. Jego ożywiona praca obejmowała rozległe obszary kultury, ochrony
przyrody, opieki nad zabytkami, turystyki i nautologii.
Współzałożyciel i dyrektor Muzeum Wisły w Tczewie był jednocześnie kuratorem
rzek polskich Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Urodzony w Brześciu
nad Bugiem, lata młodości spędził w Elblągu, a po studiach w Poznaniu dorosłe
życie związał w Wybrzeżem. Początkowo był dyrektorem Muzeum Rybołówstwa
w Helu, a od 1980 roku przebywał w Tczewie, by zorganizować kierowane później
przez siebie Muzeum Wisły.
Roman Klim był człowiekiem instytucją. Jego nazwisko łączono z powstawaniem
coraz to nowych instytucji i organizacji. Zainicjował powołanie Klubu Ochrony
Środowiska „Międzymorze" w Helu, Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Elblągu,
Towarzystwa Miłośników Wisły, Klubu Przyjaciół Kultury Mennonickiej „Oleder"
i Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow" w Tczewie. Pełnił ważne funkcje
w wielu organizacjach społecznych, m.in. był wiceprzewodniczącym ZG Polskiego
Towarzystwa Nautologicznego, członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia fiutorow
Polskich, Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i przewodniczył
Tczewskiemu Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Odszedł od nas człowiek znamienity, który pozostawił po sobie wybitne efekty
^swojej społecznie użytecznej pracy. One z nami pozostaną.
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IRENEUSZ STOPPA
II nagroda

Collegium Marianum

w Pelplinie

Szkoła ta powstała 6 kwietnia 1836 roku w Pelplinie, zajmowała się kształceniem i wychowaniem
chłopców od 8 do 16 lat. Funkcjonowała i prężnie działała do 9 sierpnia 1961 roku, kiedy to Kurato
rium Okręgu Szkolnego w Gdańsku wydało decyzję o jej likwidacji. Następnie budynek bezprawnie
oddano na rzecz Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Przekształcono go w zakład
dla ciężko upośledzonych umysłowo dzieci. 1 września 1993 roku po trudnych pertraktacjach biskup
pelpliński, Jan Bernard Szlaga, odzyskał budynek uczelni na rzecz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie.
W 1996 roku rozpoczęto prace remontowe trwające do połowy stycznia 2000 roku 1 .
Uroczyste otwarcie Męskiego Liceum Katolickiego odbyło się 1 września 2000 roku.
Męskie Liceum Katolickie będzie mieściło się w budynku Collegium Marianum i działać będzie
pod tą samą nazwą.
ałożycielem i fundatorem zakładu dla chłopców był
ks. biskup Anastazy Sedlag (1834-1856) 2 , który
w tym czasie zarządzał diecezjąchełmińską. Biskup
Sedlag 11 października 1834 roku wysłał do ministra oświa
ty Prus, Altensteina, prośbę o pisemną zgodę na założenie
w małej miejscowości, jaką był Pelplin, szkoły dla chłop
ców. Decyzję swą biskup uzasadnił tym, że przy kościele
diecezjalnym nastąpił brak ministrantów i wyuczonych śpie
waków. Aby tę lukę wypełnić, biskup Sedlag chciał założyć
przy katedralną szkołę.
Kościół Katolicki ma prawo, oprócz szkoły elementarnej
założyć wyższą szkolę średnią. Natomiast wierni, w miarą
swoich możliwości powinni wspierać każdą katolicką szkolą
założoną przez KościóP.
Absolwenci szkoły dostaliby wówczas wolne mieszka
nie i utrzymanie oraz pobieraliby naukę religii, języka pol
skiego, niemieckiego i innych przedmiotów. Zakład ten miał
za zadanie kształcić młodzieńców na rzecz Kościoła i kraju.
Statut ułożony przez Sedlaga zatwierdzony został przez mi
nisterstwo, a 27 stycznia 1836 roku przez rząd. Niemiecka
nazwa zakładu brzmiała: „Knaben Erziehungs Institut zu Pel
plin"4. Początkowo zajęcia odbywały się w budynku stoją
cym naprzeciw katedry, przy ulicy wiodącej do Starogardu.
Za czasów cystersów mieściła się tam jednopiętrowa karcz
ma, a w 1834 roku obiekt ten zakupił biskup Sedlag w celu
umieszczenia w nim męskiej szkoły. Krótko po zakupie dom
przebudowano, główne wejście przeniesiono w środek, za
nim umieszczono kuchnię i spiżarnię5. Na prawo znajdowa
ły się dwa pomieszczenia dla prokuratora (tak nazywano
opiekuna), na lewo zaś urządzono jedną dużą klasę, a za
niąjadalnię, w szczycie natomiast sypialnię. Wobec ciągle
narastającej liczby uczniów szkołę powiększono.
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Pierwszym naczelnym kierownikiem został ks. Henryk
Hanke, ale już w październiku tego samego roku zastąpił go
ks. Rudolf Hentschel. Nadzór nad szkołą pełnił nauczyciel,
od którego wymagano kwalifikacji nauczycielskich, kilku
letniej praktyki zawodowej oraz dobrej umiejętności śpiewu.
Pierwszym nauczycielem, który sprostał tym wymaganiom był
Ferdynand Kiewicz z Żuławki, syn nauczyciela i organisty''.
Do jego obowiązku należało prawidłowe prowadzenie za
jęć, troska o wychowanków oraz dopilnowanie wypełnienia
przez uczniów regulaminu szkoły.
W zamian za to Kiewicz otrzymał wolne mieszkanie,
utrzymanie i pensję w wysokości 136 talarów rocznie, w tym
80 talarów pobierał jako nauczyciel. Następcą Kiewicza zo
stał Michał Kociemski, dotychczasowy nauczyciel szkoły
ludowej w Pelplinie7.
Początkowo w szkole nie było rozróżnienia na klasy,
dopiero w 1850 roku w obecności biskupa Sedlaga odbył się
pierwszy pisemny egzamin, w wyniku którego 44 uczniów
podzielono na sekstę, kwintę i kwartę. Dokładny program
nauczania określony został w 1854 roku. W roku tym uczo
no muzyki, języka łacińskiego, religii wjęzyku polskim i nie
mieckim oraz matematyki. Z czasem wprowadzono: histo
rię, geografię, kaligrafię, przyrodę, język grecki, rysunek,
język polski i niemiecki oraz francuski. Dzięki znajomości
tylu języków uczniowie pelplińskiego gimnazjum bez proble
mu przyjmowani byli do innych szkół średnich. W XIX i XX
wieku duży nacisk kładziono na język polski, śpiew i grę na
instrumentach, zwłaszcza skrzypcach, fortepianie i organach.
Później w pelplińskiej uczelni powstała szkolna biblioteka.
W latach 1854-1869 zajęcia odbywały się od poniedział
ku do soboty: w poniedziałki, wtorki oraz czwartki i piątki
od godziny 8°" do 16"", z przerwą od 12°" do 1301', a w środy
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i soboty od godziny 8"" do 12 . Podczas rządów Sedlaga przez
szkołę przewinęło się 442 uczniów. Spośród nich 35 zostało
nauczycielami, 170 kontynuowało naukę w innych szkołach
średnich dostając się na studia, a około 50 z nich przyjęło ślu
by kapłańskie. Pod koniec 1856 roku liczba wychowanków
przekroczyła setkę, biskup Sedlag podjął plany przeniesienia
zakładu z dawnej karczmy do zabudowań poklasztornych, lecz
osobiście tego nie dokonał, ponieważ w 1857 roku zmarł.
Nowym biskupem (1857-1886)', a co za tym idzie dy
rektorem szkoły, został Jan Nepomucen Marwicz , który już
jako proboszcz tucholski hojnie wspierał uczelnię, co więcej
- śledził jej rozwój i wysłał tam swoich siostrzeńców i krew
niaków. Pomyślny rozwój zakładu, zarówno liczebny jak i or
ganizacyjny, skłonił Marwicza do powzięcia wszelkich starań,
aby dokonać tego, co rozpoczął biskup Sedlag, czyli przenie
sienia zakładu z dotychczasowego budynku do zabudowań
poklasztornych, przylegających do katedry. Gmach ten był
piętrowy i czworoboczny, dlatego przedłużono go w stronę
południową oraz dobudowano drugie piętro i przystosowa
no do potrzeb szkoły z internatem. Koszt rozbudowy i prze
budowy pokryto częściowo ze spadku po biskupie Sedlagu'",
a po części z dobrowolnych składek diecezjan.
Dnia 3 października 1860, rok szkolny rozpoczął się już
w nowo oddanym gmachu. Liczba wychowanków wyniosła
wtedy 220 i w następnych latach stale rosła. Jednocześnie
biskup podjął usilne starania, aby podnieść rangę pelplińskiej uczelni i przekształcićjąw gimnazjum lub co najmniej
w progimnazjum. I tak powstało progimnazjum pod nazwą
„Collegium Marianum". W nowych obiektach znalazło się
miejsce dla kaplicy gimnazjalnej, w której od tej pory odby
wały się wszystkie szkolne uroczystości. Przy okazji konse
kracji kaplicy biskup Marwicz poświęcił figurę Matki Bo
skiej, zdobiącą budynek uczelni, pod którą w 1865 roku na
niebieskim tle wyryto złotymi literami nazwę zakładu - „Col
legium Marianum"".
Brakowało jednak boiska na uprawianie gimnastyki, którą
wprowadzono jako przedmiot obowiązkowy. Początkowo
przeznaczono na ten cel czworobok, otoczony krużgankami,
ale z biegiem czasu stał się on zbyt mały, dlatego biskup od
dał część swojego sadu i warzywniaka między Wierzycąa ka
nałem. Było teraz dość miejsca na gimnastykę oraz uprawia
nie rozmaitych gier, począwszy od „pchełki", aż po rozgrywki
w piłkę nożną.
Od początku istnienia szkoły uczniowie płacili czesne
na opał, światło i naukę. Opłaty te, w miarę zwiększania kosz
tów rosły. Jeżeli trzech braci chodziło do szkoły, to trzeci

z nich zwolniony był z płacenia czesnego. Oprócz miejsc
opłacanych, istniały również miejsca wolne (fundowane).
Początkowo uczniowie korzystający z całego wolnego miej
sca mieli wszystko, co potrzebne do nauki - darmowe ubranie,
pranie, naukę, mieszkanie, wyżywienie oraz papier i atrament.
Aby jak najwięcej uczniów mogło korzystać z wolnych
miejsc, dzielono je między dwóch lub trzech uczniów. Pierw
sza część miała bezpłatnie mieszkanie, wyżywienie i naukę,
druga i trzecia bezpłatnie tylko wyżywienie i mieszkanie.
Z upływem czasu liczba uczniów była taka wysoka, że bra
kowało miejsc fundowanych. Po roku 1883 liczba absolwen
tów wynosiła 250. Najwięcej uczniów pochodziło z Pelplina
i okolic, ale znajdowali się wśród nich również przedstawi
ciele z Lubawy, Kaszub. Collegium Marianum było znane
na Warmii, w Kasznajderii oraz w Gdańsku.
Liczba uczniów obniżyła się w 1920 roku z powodu zmian
granic powojennej Polski, lecz szybko urosła do dawnego
poziomu. Zmieniły się tereny, z których pochodzili ucznio
wie. Zabrakło więc uczniów z terenu gdańskiego, Warmii,
Złotowskiego, z Kaszub i Lubawskiego.
Collegium było szkołą prywatną o wysokim poziomie
nauczania. To często zniechęcało uczniów do zakładu i wie
lu z nich w czasie semestru odchodziło do innych gimna
zjów lub całkowicie rezygnowało z nauki, wracając na ro
dzinne gospodarstwo. Zostali w szkole i wytrwali do końca,
tylko najzdolniejsi. Świadczyły o tym dobre wyniki egzami
nów końcowych, przeprowadzanych w obecności biskupa.
Jak widać, pelplińska szkoła dawała zatem swym uczniom
naukę gruntowną i wiedzę solidną. Absolwenci, którzy prze
nieśli się do innych szkół średnich, wyróżniali się spośród
innych uczniów, dodatnio utwierdzając reputację „pelpliniaków" zwłaszcza w językach obcych. Najwybitniejszymi
przedstawicielami pelplińskiej szkoły był Łaszewski, wice
prezes Najwyższego Sądu w Warszawie, którego pogrzeb
odbył się 27 marca 1924 roku w Pelplinie, z udziałem licznych
absolwentów zakładu. Należy również wspomnieć o lekarzach,
którzy zdobyli wykształcenie i wychowanie w Pelplinie - słyn
ny chirurg i profesor Kurakowski, Ludwik Rydygier oraz na
czelnik wydziału weterynaryjnego dr Gracz. W badaniach
historycznych na wyróżnienie zasłużyli: R. Frydrychowicz,
J. Preuss, J. Karnowski, F. Buchholc, Nowicki i E. Raduński, natomiast źródłowe publikacje i katalogi biblioteczne
pozostawili po sobie: Neubauer, Betlejewski, W. Pobłocki,
prof. Kozłowski, Pliński i Westpchal.
Największą zasługą pelplińskiego zakładu było przygo
towanie kandydatów do stanu duchownego w diecezji cheł-

Sala gimnastyczna
dawnego Collegium Marianum
wybudowana w 1934 r.
za czasów biskupa
Stanisława W. Okoniewskiego

41

mińskiej. Cel ten potwierdzony został przez biskupa Oko
niewskiego w umownym statucie z 27 sierpnia 1928 roku.
W okresie międzywojennym większa część księży w diece
zji wywodziła się właśnie z Collegium Marianum.
Lekcje języka polskiego w okresie zaborów w zakładzie
odbywały się w tajemnicy, ale z nauki tej nie zwalniano ni
kogo, a co więcej nawet uczniów niemieckich, którzy dzię
ki temu przyswajali sobie poprawne wysławianie się po
polsku. W języku polskim rozmawiano z profesorami i na
uczycielami, a także wszelkie modlitwy - ranne i wieczorne
-odprawiane były wjęzyku polskim. Kazania niemieckie były
tylko raz w miesiącu.
Po śmierci biskupa Marwicza kierownictwo szkoły objął
Stanisław Wojciech Okoniewski, który uzyskał zezwolenie
na otwarcie siódmej i ósmej klasy, dzięki czemu powstało
pełne gimnazjum. 27 czerwca 1929 roku odbyła się w pelplińskiej szkole pierwsza pisemna matura.
Ponadto biskup Okoniewski zmodernizował budynek
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uczelni :
- założył centralne ogrzewanie, unowocześnił łazienki,
- powstały gabinety ćwiczeń i gabinet stomatologiczny,
a w 1934 roku rozbudował i unowocześnił salę gimnastyczną,
która w tym okresie należała do największych na Pomorzu.
Wraz z odzyskaniem niepodległości i przejęciem oświa
ty przez administrację polską, zmieniły się zasady kształce
nia w gimnazjach. Zasady te dokładnie zatwierdzono 10 mar
ca 1920 roku. W pelplińskim gimnazjum klasycznym główną
rolę w klasach od I do VII odgrywał język łaciński, a w kla
sach od IV do VIII język grecki. Do czasu reformy jędrzejewiczowskiej (1933 r.) realizowano nauczanie dwupoziomo
we: w klasach od 1 do 111, realizowano taki sam program jak
w trzech ostatnich klasach siedmiorocznej szkoły powszech
nej, a w klasach od IV do VIII uczono: religii, j. polskiego,
łacińskiego, greckiego, niemieckiego i kultury klasycznej,
historii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, filozofii, wy
chowania fizycznego. Przedmiotami nadobowiązkowymi
były: muzyka i śpiew oraz roboty ręczne.
Aby zostać uczniem pelplińskiej uczelni, należało pozy
tywnie zdać egzamin wstępny, który odbywał się pod koniec
czerwca. Na egzaminie wymagano: z religii znajomości pacie
rza, podstawowych prawd wiary i najważniejszych faktów ze
Starego i Nowego Testamentu. Z języka polskiego wymagano
płynnego czytania, opowiadania przeczytanego tekstu, znajo
mości gramatyki i ortografii, z matematyki umiejętnego posłu
giwania się jednostkami wag i miar, pisania liczb do 2 tysięcy

oraz prawidłowego rozwiązywania czterech podstawowych
działań (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie).
Na egzaminie maturalnym pisemnie zdawano: j. polski
lub historię, j. łaciński lub grecki, fizykę z chemią lub mate
matyką. Egzamin ustny obejmowałj. łaciński, grecki, kultu
rę klasyczną i fizykę z chemią.
Wybuch drugiej wojny światowej to najtragiczniej
sze wydarzenia w dziejach szkoły. Wielu profesorów,
nauczycieli i wychowanków swą polskość i wiarę 20 paź
dziernika 1939 roku przypłaciło życiem na czele z ks. Paw
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łem Kirsteinem , dyrektorem szkoły. Wojna przerwała
naukę w szkole do 1 lutego 1946 roku, kiedy Collegium prze
kształcono w Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne
Stolicy Biskupiej. Pierwszy nabór uczniów do liceum odbył
się bez egzaminu wstępnego. Uczniowie zostali podzieleni
na trzy grupy w zależności od języka: grupa francuska, an
gielska, oraz klasa dla pracujących.
Od jesieni 1948 roku lekcje przeniesiono do budynku
mieszczącego się na Okoniewie w Pelplinie (obecnie ul. Bi
skupa K. Dominika). Pierwsza pisemna matura miała miejsce
w 1949 roku w nowo oddanej szkole. Natomiast w dawnym
gmachu Collegium umieszczono internat dla młodzieży spo
za Pelplina. Pomimo tego, że gimnazjum było szkołą pry
watną, na egzaminie maturalnym w komisji zasiadali
przedstawiciele Kuratorium Oświaty. W liceum koedukacyj
nym obowiązywał taki sam program jak w innych szkołach
humanistycznych, lecz wymagania były trochę wyższe i dlate
go absolwenci opuszczając pelplińską szkołę bez trudu dosta
wali się na wybrane studia.
W 1951 roku zlikwidowano dotychczasową uczelnię, a na
jej miejsce powstało Niższe Seminarium Duchowne, miesz
czące się w budynku Collegium Marianum. Niższe Semina
rium Duchowne obejmowało klasy od VIII do XI, jednak nie
posiadało praw państwowych ze względu na sytuację poli
tyczną w kraju. Collegium Marianum organizacyjnie złączo
no z Wyższym Seminarium Duchownym. W Collegium pro
gram nauczania był taki sam jak w innych szkołach średnich
z wyjątkiem religii i j. greckiego. Uczelnię tą kończyło się
egzaminem maturalnym, była tojednak matura prywatna, nie
uprawniająca do przyjmowania do szkół o profilu wyższym.
Uprawniała jednak do wstępowania do Wyższego Semina
rium Duchownego. 9 sierpnia 1961 roku z powodu likwida
cji większości takich placówek w kraju, zamknięto również
pelplińską szkołę. Gmach ten oddano na rzecz Domu Pomo
cy Społecznej dla upośledzonych dzieci.

J a k wcześniej w s p o m n i a ł e m , w 1993 roku biskup J a n B e r n a r d Szlaga, o d z y s k a ł g m a c h i rozpoczął
renowację budynku, 1 w r z e ś n i a 2 0 0 0 roku p o n o w n i e p o w s t a ł o pierwsze na K o c i e w i u , m ę s k i e liceum
katolickie, które działa pod tą s a m ą n a z w ą co gimnazjum w X I X w i e k u .
Do liceum przyjęto 120 uczniów, z których 90 korzysta z internatu. Są w nim 1 i 2 - o s o b o w e pokoje.
W k a ż d y m z nich jest telefon, z którego uczniowie m o g ą korzystać. Szkoła jest przystosowana dla osób
niepełnosprawnych, gdyż w budynku zainstalowano poręcze i podjazdy. P o n a d t o w g m a c h u znajduje się
stołówka, gabinet stomatologiczny i lekarski, nowoczesna sala komputerowa oraz gabinet do nauki języ
ków obcych. Dyrektorem szkoły jest ks. Tomasz Patoka.
Przypisy
1

Wywiad przeprowadzony z dyrektorem
ks. Tomaszem Patoką w dniu 28.01.2000 r.
2
R. Frydrychowicz, Collegium Marianum
iv Pelplinie 1836-1858, Pelplin 1928, s. 50.
5
Zbiór ustaw w diecezji chełmińskiej na
tle prawa kanonicznego, 1918 r., s. 2.
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4

P. Czapiewski, Collegium Marianum
1836-1936. Na stuletnią rocznicę, Pelplin.
5

6

R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 50.

A. Nadolny, Collegium Marianum, Kociewski Magazyn Regionalny 1987, z. 2,
Tczew.
'Tamże, s. 55.

K

P. Czapiewski, dz. cyt., s. 23.
' S. Grunt, Statuty Collegium Marianum,
Studia Pelplińskie 1998.
'" R. Frydrychowicz, dz. cyt, s. 27.
" P. Czapiewski, dz. cyt., s. 42.
12
R. Frydrychowicz, dz. cyt, s. 34.
13
Tamże, s. 36.

DANUTA WEICHERT-FICURSKA

Dragaczu uczą się regionu
d 1995 roku w szkole w Dragaczu wprowadza
I się w sposób maksymalnie szeroki wszelkie for
my upowszechniania wiedzy o naszym regionie.
Odwołując się do Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 roku, która przypomina w Założe
niach Programowych, iż oświata (...) służy rozwijaniu u mło
dzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, nauczy
ciele w Dragaczu włączyli edukację regionalną w proces dy
daktyczny i wychowawczy. Ustawa ta stała się jakby pieczęcią
potwierdzającą słuszność poczynań działaczy społecznych, któ
rzy wiedzę o regionie i jego dziedzictwo uznali za bardzo waż
ne i od lat w różnoraki sposób ją upowszechniali.
W 1996 roku na łamach Kociewskiego Magazynu Regio
nalnego podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami z realizacji
na lekcjach języka polskiego tematyki regionalnej. Zorgani
zowałam wystawkę, na której znalazły się rysunki ludowych
strojów kociewskich, mebli będących wyposażeniem chat,
fragmenty tekstów gwarowych i starannie przepisane frag
menty poezji współczesnych poetów, poświęcone umiłowaniu
najbliższej ziemi - Kociewia. Przekonałam się, że uczniowie
poszukujący wartości w najbliższym otoczeniu zastanawiają
się nad własnym postępowaniem, chcą szanować swoje korze
nie, dbać o zachowanie i kultywowanie tradycji. Poprzez roz
wijanie miłości do regionu, można osiągnąć wiele innych wspa
niałych postaw, takich jak uszanowanie drugiego człowieka,
dbałość o ekologię, serdeczność w kontaktach międzyludzkich,
rozwijanie wiedzy historycznej, twórczości i ekspresji słownej
oraz wreszcie szacunku dla starszych. Kształtując poczucie
własnej tożsamości w najmłodszym pokoleniu przygotowuje

my silny fundament do tworzenia postaw o dużej wrażliwości
moralnej, otwartości i liberalizmu.
Kolejnym krokiem wyposażającym uczniów Szkoły Pod
stawowej w Dragaczu w zasób wiedzy o własnym regionie
było urządzenie i wyposażenie kącika regionalnego w ekspo
naty świadczące o kulturze i historii regionu. Przez pierwsze
miesiące nowego roku 1997/1998 uczniowie i nauczyciele
świadomie uczestniczyli w odtworzeniu cząstki kultury re
gionu - Kociewia - w kąciku sali polonistycznej.
Od 1997 roku społeczność uczniowska i nauczyciele
kultywują tradycje kociewskie związane z pieczeniem bulewek po świętym Wawrzyńcu. Podczas tego święta dzieci
w strojach regionalnych przygotowane przez mgr M Jaro
szyńską recytują teksty gwarowe i przygotowują piosenki
ludowe. Wszyscy goście i nauczyciele w braterskim kręgu
podsycają płomień ogniska przyśpiewkami.
Młodzież SP w Dragaczu wierność tradycjom kociewskim zaakcentowała kolędowaniem między Nowym Rokiem
a Trzema Królami. Zwyczaj ten, w przeszłości zapożyczony
z pastuszego obrządku ludowego, nagminnie praktykowany
w XIX stuleciu, po okresie międzywojennym prawie całko
wicie zanikł. Toteż odwiedzeni przez kolędników mieszkań
cy Dragacza, władze samorządowe nie kryli swojego zachwy
tu dla młodych talentów, a wszędzie jak stary obyczaj każe,
przyjmowano ich serdecznie, częstowano słodyczami i wrzu
cano „grosik" do skarbonki.
Rozsmakowani w pięknie tradycji regionalnej sąrównież
pracownicy obsługi w naszej szkole.
Rodowita kociewianka, Elżbieta Kalińska, nosi w sobie
potrzebę wyeksponowania tego co kociewskie, a że jest

Alicja Skopińska,
uczennica V klasy
Szkoły Podstawowej
w Dragaczu
podczas I Plachandrów Kociewskich
w Górnej Grupie
recytuje wiersz Emilii Rulińskiej
O kociewskiej gwarze
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utalentowana plastycznie, podejmuje prace malarskie, wycinkarskie. Często odwołuje się do motywów sakralnych,
uwiecznia również krajobrazy, kwiaty polne. Niektóre tytuły
jej prac to: „Urodziny lata", „Kociewska gęsiarka", „Wio
senne urodziny". Wizerunki te wzruszająi pozostawiająduże
wrażenie. Godnym odnotowania jest fakt zdobycia w 1999
i 2000 roku I nagrody w konkursie na najpiękniejszą palmę
wielkanocną organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury.
Twórczość artystyczną związaną z coroczną obrzędo
wością zdobienia wielkanocnych jaj realizuje Zbigniew
Zając - mieszkaniec Dragacza. Techniki malowania jaj roz
topionym pszczelim woskiem nauczył się od swoich dziad
ków i przekazał jątakże swoim dzieciom. W 1999 roku zajął
I miejsce za najpiękniejszą pisankę w konkursie organizo
wanym przez Gminny Ośrodek Kultury, a w 2000 roku w tym
że konkursie otrzymał wyróżnienie.
Z radością i zaangażowaniem uczniowie biorą udział
w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury
w Świeciu, który corocznie ocenia recytatorów prozy i po
ezji kociewskiej. Zdobywcy dwukrotnych I nagród: Natalia
Czopek i Przemysław Hineborg reprezentowali naszą szkołę
w finale wojewódzkim w Starogardzie Gdańskim.
Wiedzę o regionie uczniowie wzbogacają w międzyklasowych konkursach, które organizujemy w szkole. Mieliśmy
okazję wymienić swoje doświadczenia, będąc obserwatorami
na konkursie wiedzy o Kociewiu w Przysiersku.
Uczniowie SP w Dragaczu zapewniająoprawę artystycz
ną na różnych imprezach środowiskowych. Chętnie recytują
i śpiewają w gwarze. Uświetniali swoimi występami m.in.
Dni Strażaka w Dragaczu, obchody XXX-lecia swojej szko
ły, 1 Sesję Krajoznawczą w Urzędzie Gminy, I Plachandry
Kociewskie w Górnej Grupie.
Ważnym wydarzeniem w Gminie Dragacz była 1 Sesja
Krajoznawcza, na której obok tematyki krajoznawczo-tury
stycznej i historycznej był regionalizm.

W swojej wypowiedzi w czasie dyskusji na tejże sesji
wspomniałam o trudnościach wynikających z niskiej świa
domości regionalnej w moim środowisku lokalnym w latach
1993/1994, kiedy to gwarę kociewska i region kociewski
wciągnęłam do rozważań pracy magisterskiej. Przy tej okazji
miałam możliwość podziękowania ludziom, którym w znacz
nej mierze zawdzięczam nadrobienie opóźnienia w rozwijaniu
i pielęgnowaniu poczucia odpowiedzialności za Małą Ojczy
znę. Ukłony kieruję w stronę prof. Marii Pająkowskiej oraz
osób oddanych swojej pracy na rzecz regionu w Kociewskim
Kantorze Edytorskim m.in. do redaktora naczelnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Romana Landowskiego.
Od nowego roku szkolnego 2000/2001 nasza szkoła wier
na tradycjom regionalnym, z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej przygotowała uczniów do mszy św. kociewskiej
odprawionej przez ks. J. Kortasa w kościele parafialnym
w Wielkim Lubieniu. Liturgii towarzyszyły elementy folklo
rystyczne. Dzieci w gwarze śpiewały psalmy, pieśni religijne
i wygłosiły modlitwę powszechną.
Od tego roku szkolnego zespołowi regionalnemu z na
szej szkoły „Szczodraki" przygrywa na organach i akorde
onie Henryk Jędrzejewski - specjalista muzyki z Gminnego
Ośrodka Kultury.
Cieszę się, że doczekałam momentu, kiedy można doko
nać regionalnego bilansu rozwojowego, bowiem ruch regio
nalny w Dragaczu, zanim dopracował się takiego obrazu,
przechodził trudną drogę. Iskra, która rozbłysła, mam nadzie
ję, nie zgaśnie, ale oświetli nam drogę do równie wartościo
wej przyszłości. Dziś możemy powiedzieć cytując fragment
wiersza R. Landowskiego, że:
Wracamy
gdzie słońce
mówi dzień dobry
ii' uśmiechach szczerych ludzi
gdzie nasza obecność nabierze barw.

Elżbieta Kalińska
prezentuje wielkanocną palmę,
która w konkursie gminnym
uzyskała I miejsce
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MARIA WYGOCKA

e wstępie założeń programo
wych „Dziedzictwa kulturo
wego w regionie" czytamy:
Zasadniczym warunkiem zachowania
własnej kultury i jej trwania jest prze
kaz dziedzictwa kulturowego. Nie ule
ga wątpliwości, że jest to poznawanie
najbliższego środowiska, własnego re
gionu orazjego wartości. Obrzędowość,
folklor, sztuka ludowa, są przecież żywe
i dynamiczne. Skłania to do przekona
nia o tym, że kultura europejska, a tym
samym i nasza polska, głęboko jest za
korzeniona w dorobku ludzkości.

W

Społeczność lokalna i środowisko
SP im. Bronisława Malinowskiego
w Warlubiu, cenią sobie dziedzictwo
otrzymane po przodkach {Wiadomości,
Glosy, Rozmowy o Szkole, WOM Byd
goszcz, lX/97) i pragnąje pomnażać dla
dobra swego regionu, Pomorza i Polski.
Dowodem tegojest szeroki wachlarz
działań, widoczny w zakorzenieniu ma
lej ojczyzny, co pozwala na włączenie się
w nurt własnego środowiska.
W trosce o przekazywanie dziedzic
twa kulturowego Rada Gminy i koło
regionalne przy szkole organizują kon
kursy recytatorskie i plastyczne dla
wszystkich placówek oświatowych na
terenie gminy (w tym roku V edycja).
Kolejne edycje tych konkursów to
niecodzienne spotkania na skraju Bo
rów Tucholskich. Przypominająmłodemu pokoleniu o tym, że ma obowiązek
znać swoje „korzenie". Spotkania nad
Wisłą Wdą i Wierzycą w pięknym za
kątku kraju, to jeszcze jeden dowód na
to, że tu, na Kociewiu istnieje trwałość
tradycji i przekaz pokoleniowy.
Kształtując tożsamość Pomorza
nina i Polaka, gospodarza pomorskiej
i kociewskiej ziemi, w SP w Warlubiu,
wykorzystano m.in. aktualną porę roku
-jesień. Dostarczyła ona uczniom wielu
wrażeń podczas różnych zajęć służących
realizowaniu zadań ścieżki regionalnej.
Cennym środkiem dydaktycznym
okazała się lektura „Dawnych obycza
jów rok cały" (Wydawnictwa Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum" Pelplin
2000) Romana Landowskiego uwzględ
niająca obyczaje na Kociewiu. I tak
uczniowie poznali różne przyśpiewki,
mądrości i przysłowia ludowe, np. z cy
klu „Ostatek lata - wrześniowe dni".

Święty Idzi zboże w stodole widzi: Gdy
nadejdzie wrzesień ma chłop pełną sto
dołę i kieszeń - to tylko niektóre po
wiedzenia spisane przez autora.
W przeszłości na Kociewiu mówio
no też:
• Kto w czas sieje, ten ma nadzieję,
• Gdy w Siewnąjest błękitnie, wte
dy pięknie wrzos zakwitnie,
• Święty Roch rozsypał groch,
' Na św. Mateusza kapusta dosta
nie kapelusza,
• Gdy na Wszystkich Świętych ziemia
skrzepła, to zima znowu będzie ciepła.
Efektem twórczych poszukiwań na
temat jesieni na Kociewiu stała się
szkolna wystawa „Jesienne impresje".
Młodzież uczestniczyła też w wyciecz
kach po okolicy i gminnej imprezie „Po
żegnanie lata", połączonej z Biegami
Pamięci Bronisława Malinowskiego,
patrona szkoły.
Wspomniana powyżej pozycja Ro
mana Landowskiego zawiera również
inne cykle w roku obrzędowym, jak
np. „Okolice Michała", „O adwentowej
ciszy", „Boże Gody", „Zapusty i roz
pusty" czy „Świętojański czas". Spotka

nie z tą książką to rok opowieści o mą
drościach i zwyczajach ludu, które tu, na
Kociewiu, staramy się poznać. Zwłasz
cza w obecnych czasach, w chwili stara
nia o wejście do Unii Europejskiej.
Warto przypomnieć w tym mo
mencie słowa wielkiego Polaka, Jana
Pawła II:
... Polska rośnie wśród kolei losów,
jak ten wielki dziejowy dąb ze swoich
korzeni. (...) Pragnę Was zachęcić, aby
ście nadal strzegli swojej tożsamości.
(Sopot, 1999)
Nasi uczniowie są korespondenta
mi „Nowych Twarzy" we Wrocławiu,
będącym miejscem spotkań rówieśni
ków z całej Europy. Chlubą szkoły jest
działający od dwóch lat klub europejski.
Podjęliśmy wyzwanie, by od najmłod
szych lat przybliżać problematykę
integracji europejskiej, a w szczegól
ności rozwijać poczucie odpowie
dzialności za pokój, obronę praw
człowieka i spuścizny kultury. Nasze
działania promujemy w gazetce szkol
nej „Europejczyk". Nie mamy wątpli
wości, że każdy Kociewiak to Polak
i Europejczyk.

Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej w Warlubiu
na jesiennym spacerze ze swoją wychowawczynią, Genowefą Kłeczka
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ZDZISŁAW MROZEK

Biblia G u t e n b e r g a
f Minęło sześć wieków od chwili urodzin Johannesa Gensfleischa zwanego Gutenbergiem, mogunckiego właściciela oficyny, któremu zawdzięczamy arcydzieło sztuki
drukarskiej - Biblię. Szczęśliwym zrządzeniem losu po długiej wędrówce znalazła się
ona w posiadaniu kapituły pelplińskiej i jest jedynym tego rodzaju egzemplarzem w Pol
sce. Rocznica Gutenberga upoważnia do przypomnienia mistrza i jego dzieła.

o wydrukowania Biblii, które trwało trzy lata (od 1452
do 1455), wykorzystano 290 odrębnych znaków
i 50 tysięcy ruchomych czcionek. Ich krój wzorowa
no na gotyckiej teksturze. Dzieło to składało sześciu zecerów i drukowało na sześciu prasach.
Wynalazek polegał na sporządzeniu form do odlewania
ruchomych czcionek. O ich rozmiarze i kształcie świadczy
odcisk na 64 stronicy pierwszego tomu, przypadkowo pozo
stawiony przez drukarza. Jest to znak właściwy jedynie dla
egzemplarza pelplińskiego. Nadmieńmy, iż czcionki wyci
nano z drzewa bukowego (niem. Buch-Staben).
Przypuszcza się, że cały ówczesny nakład dzieła liczył
160 ksiąg, a w każdym razie nie więcej niż 170. Do tego
dochodzi 30 egzemplarzy, które wydrukowano na pergami
nie. Razem więc oficynę moguncką opuściło 200 okazów
tego dzieła. Obecnie interesująca nas księga przechowywa
na jest w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym, natomiast
przedtem znajdowała się w budynku miejscowego Wyższe
go Seminarium Duchownego.
Biblia zawiera łaciński tekst wszystkich ksiąg Pisma św.
w tłumaczeniu św. Hieronima oraz jego komentarze i prolo
gi, przyjęte z obowiązującej wówczas Wulgaty. Całość tek-

stu obejmuje łącznie w obu tomach 641 kart in folio, zadru
kowanych obustronnie w dwóch kolumnach, początko
wo po 40 wierszy, następnie - wskutek zmniejszenia
czcionki - 41 wierszy, wreszcie po ostatecznym uformo
waniu - 42 wiersze. Przypomnijmy, że obecnie zachowa
ła się tylko jedna czwarta pierwotnego nakładu Biblii,
czyli 47 egzemplarzy, w tym 12 tłoczonych na pergami
nie i 35 na papierze czerpanym.
Jest to wytworne dzieło, lśniące połyskiem i świeżością,
niezwykle dobrze utrzymane, o regularnych kolumnach
druku, jeszcze dziś sprawiające wrażenie, jakby co dopiero
opuściło warsztat w Moguncji. Oryginalna, mocna oprawa
wykonana jest ówczesną metodą dwóch dębowych desek,
obciągniętych cielęcą skórą (stąd powiedzenie: czytać od
deski do deski). Bogato iluminowane inicjały okalające
teksty, są ręcznie koloryzowane niebieską i czerwoną
barwą, często bogato złocone. Jedynie sześć ksiąg z dzi
siaj istniejących posiada oryginalną oprawę. Do nich za
licza się dzieło, przechowywane w Pelplinie. Na oprawie
księgi widnieje inskrypcja: Henricns Coster - bant dii,
co znaczy, że introligatorem Biblii był Heinrich Coster,
który miał swój warsztat w Lubece.

Wnętrze oficyny drukarskiej
Jana Gutenberga
według współczesnego obrazu
z muzeum mogunckiego
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W 1467 roku szereg egzemplarzy tej księgi przekazano
do klasztorów wschodniej Europy. Jedna z nich trafiła do
Polski. Zdaniem ks. dra Antoniego Liedtkego, pelplińską,
najprawdopodobniej jako darowizna, przechowywana była
w klasztorze oo. franciszkanów w Lubawie, a po jego skaso
waniu (1821) administrator diecezji chełmińskiej, oficjał
Wojciech Krieger, przekazał ją do biblioteki Seminarium
Duchownego w Pelplinie, co nastąpiło w 1833 roku. Do obec
ności tego dzieła w Lubawie niewątpliwie przyczynił się
biskup chełmiński Mikołaj Chrapicki, uchodzący za pierw
szego humanistę wśród ówczesnych hierarchów Kościoła
rzymskokatolickiego w Polsce.
„Pelplińską" Biblia od lat wzbudzała zainteresowa
nie muzeów i bibliotek w całym zachodnim świecie. Po
jawiły się propozycje jej kupna. Pod koniec lat 20. i na
początku 30. naszego stulecia niemiecka firma antykwa
ryczna w Kolonii zabiegała o jej nabycie. Czyniły tak
również muzea i biblioteki we Francji, Wielkiej Brytanii
i USA. Jak informowała ówczesna prasa regionalna i kra
jowa (m.in. „Dzień Pomorski", „Ilustrowany Kurier Co
dzienny"), ordynariusz diecezji chełmińskiej, biskup Sta
nisław Okoniewski, rozważał możliwość jej sprzedaży,
ponieważ potrzebował środków finansowych dla potrzeb
Kościoła. Wartość Biblii wyceniono na milion przedwo
jennych złotych.
Sprawa nabrała rozgłosu, a w obronie Biblii wypo
wiadali się publicyści, uczeni, m.in. także członkowie
Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Do
transakcji nie doszło, toteż dzieło Gutenberga pozostało
w Polsce.
Kolejne zagrożenie dla „pelplińskiej" Biblii zaistniało
w 1939 roku. Już w sierpniu tegoż roku dzieło zabezpieczo
no i wywieziono wpierw do Torunia, a następnie na połu
dnie Polski, by przewieźć je przez granicę. Drogą okrężną
przez Paryż, Anglię Biblia dotarła do Kanady. Do kraju po
wróciła po 20 latach. 24 lutego 1959 roku trafiła znowu do
prawowitych właścicieli w Pelplinie. Dziś stanowi główny
eksponat pelplińskiego Muzeum Diecezjalnego.
Literatura
A. Liedtke, Biblia Gutenberga w Pelplinie, Toruń 1936
Tenże, Saga pelplińską Biblii Gutenberga, Pelplin 1983
Pelplińską Biblia Gutenberga, „Wielkopolska Ilustracja'
1930, nr 21.

nia 7 września 2000 roku odbyły się w Pelplinie uro
czystości 600-lecia urodzin wynalazcy druku, Jana
Gutenberga. Miejsce jubileuszu nie było przypadkowe
- w Pelplinie znajduje się bowiem jedyny w Polsce i nieliczny
na świecie egzemplarz dwutomowej Biblii Gutenberga.
Uroczystość zainaugurowano otwarciem wystawy Sztu
ka książki i prezentacją Biblii. Następnie w krużgankach
katedry pelplińskiej zademonstrowano działalność sta
rych warsztatów drukarskich i introligatorskich z epoki
Mistrza Jana. Przyjęto też nowych członków do Bractwa
Kawalerów Gutenberga. Stanowi ono w Polsce część
europejskiej konfraternii mogunckiego Mistrza, a powsta
ło we Francji w 1978 roku dla obrony wartości tradycyj
nie drukowanego słowa. W Polsce członkami bractwa są
przedstawiciele branży wydawniczej i poligraficznej. Są
to w swoim rodzaju ambasadorzy słowa pięknie druko
wanego.

600-lecie urodzin

(Gutenberga
Imprezie tej towarzyszył koncert chóru Schola Cantorus Gymevensis z Gniewa oraz Zespołu Muzyki Daw
nej „Erato" z Gdyni. Natomiast wieczorem w katedrze
koncertowała orkiestra Simfonia Varsovia i kwartet Pri
ma Vista.
Ważnym wydarzeniem tego dnia było wręczenie drukar
ni Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" cer
tyfikatu ISO 9002, który zobowiązuje pelplińską oficynę do
minimalizacji braków i podniesienia kultury wytwarza
nia, zarówno pod względem technicznym jak i estetycz
nym. Starania o jego uzyskanie rozpoczęto w listopadzie
1998 roku i odtąd instytucja przygotowywała załogę do
wdrożenia nowych procedur. Certyfikatorem jest norwe
ska firma Det Norske Veritas.
Pelplińską uroczystość była najpoważniejszym w Polsce
akcentem rocznicy urodzin Jana Gutenberga.

Pierwszy tom
pelplińskiego egzemplarza
Biblii Gutenberga,
otwarty na stronie
z widocznym odciskiem
przewróconej czcionki
(miejsce zakółkowane
przez redakcję)
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Z regionalnego regału
HUBERT POBŁOCKI

O najstarszej farze na Kociewiu

T

1 a książka jest jeszcze jednym do
kumentem historii kościoła farnego i miasta Starogardu, który
niedawno obchodziłpod^ vójny jubileusz
swojego istnienia i swojej miastowości
- mówi biskup pelpliński Jan Bernard
Szlaga w przedmowie publikacji wyda
nej z niezwykłym pietyzmem przez Wy
dawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" w koedycji z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Kociewskiej i para
fią pw. św. Mateusza w Starogardzie
Gdańskim.

Licząca 176 stron, bogato ilustrowa
na, wydana na kredowym papierze
w sztywnej oprawie, książka-album sta
nowi znakomity przewodnik po farze,
od prawie sześciu wieków obecnej
w pejzażu miasta nad Wierzycą. Czy
telny układ książki z podziałem na roz
działy - widok zewnętrzny, wnętrze ko
ścioła, prezbiterium, zakrystia, nawa

północna, nawa południowa- pozwala
posługiwać się nią jako precyzyjnym
przewodnikiem po kościele.
Autor- niestrudzony popularyzator
wiedzy o Kociewiu, historyk, nauczy
ciel miejscowego gimnazjum, odzna
czający się ogromną wiedzą, pracowi
tością i rzetelnością - zadbał o to, by
zwykły czytelnik potrafił dotrzeć do
bogactwa architektury, malarstwa
i zdobnictwa składającego się na wnę
trze zabytkowej świątyni.
Nie sposób tej książki przeoczyć,
nie sposób o niej nie myśleć, jak nie
można nie myśleć o kościele macierzy
stym swego miasta, swej małej ojczy
zny. Wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania omawianego dzieła nale
żą się najwyższe słowa wdzięczności
i szczerego uznania.
Tę książkę warto nabyć; powinna
towarzyszyć każdemu Kociewianinowi,

który pragnie poznać główne zabytki sa
kralne swojego regionu.

Szwoch
R.,
Starogardzka
fara
św. Mateusza. Architektura i sztuka.
Pelplin 2000, nakład 1000 egz., s. 176,
form. 16,5 x 23,5, opr. tw.

Przewodnik po Starogardzie

Z

okazji II Kongresu Kociewskie
go na rynku księgarskim ukaza
ło się kilka ważnych dla regionu
książek, wypełniających lukę w dzie
dzinie informacji o historii, zabytkach,
kulturze ludowej i literaturze regionu
kociewskiego. Jedną z nich jest Staro
gard Gdański, przewodnik po mieście
i okolicy. Staranne jej wydanie jest
dziełem tczewskiego Studia Twórcze
go Działania CARPE DIEM S.C.,
które zrealizowało je dzięki współ
pracy z Zarządem Miasta w Starogar
dzie Gdańskim.
Autorem tekstu j e s t Ryszard
Szwoch, zdjęcia pochodzą z archiwum
Urzędu Miasta, a ponadto wykonali je
Arkadiusz Grzesiński i Ewa Oracz.

Sprostowanie

Przewodnik na wstępie przedstawia
wielowieczne dzieje Starogardu i pre
zentuje wybitnych jego mieszkańców.
Głównym rozdziałem jest Zwiedzanie
miasta, zaproponowane na 50 stroni
cach. Mowa jest o murach obronnych
z basztami, świątyniach, ratuszu, zabyt
kowych kamienicach i innych osobli
wościach znajdujących się poza Sta
rówką. Publikacja zawiera także
kilkanaście reklam, bez których zapew
ne nie mogłaby się ona ukazać.
Książka w zwięzły sposób oprowa
dza polskiego turystę po stolicy Kociewia, a jej staranna szata edytorska
i liczne fotografie tym bardziej za
chęcają do nabycia tej wyjątkowo
udanej pozycji.

Starogard Gdański, przewodnik po
mieście i okolicy. Tekst R. Szwoch.
Tczew 2000, s. 80, form. 13,0 x 20,0,
opr. zeszyt., ii.

W artykule Zdzisława Mrożka pt. „Z drukarskiej oficyny do czytelników. Z życia kulturalnego Pelplina w latach
1850-1900", zamieszczonym w poprzednim numerze naszego kwartalnika (s. 22-23) zakradły się trzy merytoryczne
błędy. Gdy mowa o małej drukarence uruchomionej w 1868 roku przez J. N. Romana, autor określił, że była to „prymityw
na ręczna prasa", a nie „praca"
- j a k błędnie wydrukowano.
Edward Michałowski nabył wydawnictwo od Stanisława Romana, a nie od Michała. Natomiast Szajnocha miał
na imię Karol, a nie Janusz.
Za pomyłki te Autora i Czytelników serdecznie przeprasza redakcja.
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