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Arogancji elit: Nie!
Europejscy urzędnicy napędzili sobie podobno niemałych kłopotów, ale w pełni
zasłużonych. Za przyczyną niepowodzeń francuskiego i holenderskiego referendum
dotyczącego unijnego traktatu konstytucyjnego, w pozostałych państwach zaczęto
dyskutować o sensie takiego dokumentu. A jest się nad czym zastanawiać, skoro
posłuszeństwa odmówiły społeczeństwa tych krajów, które stoją u podstaw Unii
Europejskiej. Przypomnijmy, że Francja i Holandia należą do szóstki (razem z RFN,
Włochami, Belgią i Luksemburgiem), która w 1951 roku utworzyła Europejską Wspól
notę Węgla i Stali, przekształconą w 1957 w Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
która stała się zalążkiem obecnej Unii Europejskiej.
Najczęściej było tak, że o systemach, mechanizmach i zależnościach integracyj
nych decydowali urzędnicy - eurodeputowani z udziałem miejscowych prezyden
tów, premierów, rządów, a w najlepszym przypadku parlamentów państw. To elity
polityczne, sterowane partyjnymi upodobaniami, decydowały o tym, co będzie lep
sze i korzystniejsze dla narodu. Dotąd europejskim uzdrowicielom jakoś się wiodło
w tej grze, ale gdy wymyślili wspólną dla wszystkich konstytucję, której nikt nie zna
i nie rozumie - powiedziano: Nie!
Zainteresowani urzędnicy zrobili wielkie oczy: przecież „Wielki Francuz" tyle lat się
mozolił i teraz „Nie"?! No, i jest problem. A tkwi on prawdopodobnie w braku poszanowa
nia tożsamości i tradycji narodowych, w przedmiotowym traktowaniu obywateli i wygó
rowanej wyobraźni o nieomylności polityków i unijnych nadurzędników.
Europejski traktat konstytucyjny jest podobno za obszerny i zbyt skomplikowany,
ale bardzo dobry i niezbędny. Nie ma potrzeby go upowszechniać społeczeństwom,
bo zwykli, normalni ludzie i tak nie zrozumieją jego treści. Tak całą referendalną
aferę skomentował któryś z euroentuzjastów. Jeżeli to na tym ma polegać, to nie
należy robić wielkich oczu w Brukseli. Przecież nikt nie chce być traktowany jak
głupek, za którego decyduje unijny mądrala, pobierający duże gaże w euro, nawet
jeśli to czyni w imię europejskiej demokracji, wprawdzie dość dziwnie pojętej.
Przykład dali Francuzi i Holendrzy, po nich zastanawiają się inni. Wszystko wska
zuje na to, że wyczerpał się monopol elit na mądrość i wyczerpała się cierpliwość
zwykłych obywateli, bez których przecież nie mogłyby egzystować owe elity. Wy
czerpał się też limit arogancji. Trzeba siąść na tyłku i napisać nowy traktat - nie dla
siebie ale dla ludzi.
To ostatni sygnał, by euroentuzjaści zachowali twarz i łyknęli trochę pokory. To
jest euroterapia nie tylko dla chorych, uzdrowicielom też się należy gorzka piguła.

KMR

Referat wygłoszony 28 stycznia 2005 roku na sesji pt. „Tczew i Pomorze w planach przywódców
Odrodzonego Państwa Polskiego" z okazji 85. rocznicy powrotu Tczewa do Polski, zorganizowanej
przez Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie. Referat przygotowany zo
stał na podstawie pracy magisterskiej pt. Józef Piłsudski a Pomorze, napisanej pod kierunkiem
prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego.

WOJCIECH KONKEL

Józef Piłsudski a Pomorze

T

ak sformułowany temat wymaga ujęcia zagadnień
związanych z widzeniem Pomorza przez Józefa Pił
sudskiego w różnych okresach jego działalności po
litycznej. Poczynając od poglądów młodego działacza
socjalisty, rewolucjonisty, komendanta po działania Na
czelnika Państwa, ministra spraw wojskowych, premiera,
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, człowieka, którego
słuchano uważnie, a którego zdanie, zwłaszcza po maju
1926 roku znaczyło bardzo wiele.
Ważne jest również spojrzenie na ten temat niejako
z drugiej strony. Wiąże się to z koniecznością przyjrzenia
się reakcjom Pomorzan na rządy J. Piłsudskiego i jego
obozu politycznego oraz postawom wobec J. Piłsudskiego
przyjmowanym przez przedstawicieli społeczeństwa pomor
skiego.
Zaprezentowanie stosunku Józefa Piłsudskiego wobec
Pomorza, Pomorzan i zagadnień morskich wymaga posta
wienia pytania, dlaczego społeczeństwo pomorskie nie po
dzielało poglądów politycznych Piłsudskiego? Dlaczego
ludność Pomorza była wrogo nastawiona do J. Piłsud
skiego? Czy to nastawienie było wywołane i podtrzy
mywane przez politycznych przeciwników Marszałka, czy
też miało racjonalne przesłanki wypływające ze stosunku
J. Piłsudskiego do Pomorza?

Założenia polityki J. Piłsudskiego
przed i podczas pierwszej wojny światowej
Dążenia Piłsudskiego do połączenia Królestwa z Gali
cją, jako przyszłego Państwa Polskiego, oznaczały re
zygnację z zaboru pruskiego. Nie posiadał on tu, na Pomo
rzu, wpływów i właściwie nie usiłował ich zdobyć. Piłsud
ski widział szansę na odzyskanie państwowości polskiej we
współpracy z państwami centralnymi. Stąd w świadomości
znacznej części polskiej ludności Pomorza był on symbolem
współdziałania z Niemcami. Współdziałanie z zaborcą, tak
dobrze znanym i znienawidzonym, było dla ludności pomor
skiej po prostu czymś niezrozumiałym i z góry odrzucanym
i potępianym. Współpracując z Niemcami zrzekał się praw
do polskich ziem zaboru pruskiego na ich rzecz. W świado
mości wielu Pomorzan był więc po prostu zdrajcą.
Piłsudski w wypowiedziach, począwszy od 1916 roku,
występował też przeciwko podjęciu walki zbrojnej w zabo
rze pruskim. Tłumaczyć to można jego „wschodnią" poli
tyką, jak też faktem, iż właściwie nie uwzględniał on w swo
ich koncepcjach Pomorza, jako części składowej przyszłego
państwa polskiego.

Polityka J. Piłsudskiego wobec Pomorza
w nowej rzeczywistości
Dopiero od 1918 roku Piłsudski zaczął występować jako
zdecydowany zwolennik powstania zjednoczonej
Polski, obejmującej wszystkie trzy zabory. W wielu wypo
wiedziach podkreślał wagę i znaczenie posiadania przez
Polskę dostępu do morza. Tym zjednał sobie sympatię i po
parcie wielu środowisk politycznych Pomorza. W sprawie
zachodnich granic Państwa Polskiego uważał jednak, że
Polacy na Pomorzu nie posiadają wystarczających sił, by
podjąć walkę i oderwać te ziemie od Prus. Obawiał się rów
nież potencjału militarnego Niemiec, nagromadzonego na
wschodzie. Zarzuty niedostrzegania zagrożenia ze strony
Niemiec, pogląd że Piłsudski nie chciał Gdańska i Pomorza
oraz że zamierzał je odstąpić Niemcom towarzyszyły mu
i stale powracały w propagandzie zwalczających jego poli
tykę przeciwników.
Negatywny obraz Piłsudskiego wytworzony został
w świadomości mieszkańców Pomorza przez jego przeciw
ników politycznych, głównie na łamach prasy. Na nieko
rzystny odbiór Piłsudskiego w społeczeństwie pracowała
przede wszystkim propaganda endecji z różnym w poszcze
gólnych okresach nasileniem i efektem. Utrwalanie na Po
morzu negatywnego wizerunku J. Piłsudskiego, depopularyzowanie jego osoby miało doprowadzić do wyeliminowania
jego wpływów na kształtowanie Państwa Polskiego. Polity
cy Związku Ludowo-Narodowego (1919-1928) dążyli do
przekształcenia byłej dzielnicy pruskiej w główny ośrodek
swoich wpływów i tym samym bazę do walki z J. Piłsud
skim i o przejęcie władzy w państwie. Wykorzystywano do
tego celu prasę, druki ulotne oraz propagandę ustną.
Na stosunek Pomorzan do J. Piłsudskiego wpływała
nie tylko propagandowa walka o wpływy polityczne i de
zawuowanie osoby J. Piłsudskiego przez jego przeciwni
ków, ale także bezpośrednie spotkania oraz wizyty, pod
czas których przybywało ludzi... zafascynowanych jego
osobą. Piłsudski był na Pomorzu kilka razy. Po raz pierwszy
przybył do Gdańska nie z własnej woli w lipcu 1917 roku,
spędził wtedy tydzień czasu w więzieniu gdańskim,
w czerwcu 1921 roku odwiedził Toruń, Grudziądz, w 1928
roku Gdynię i Hel. W grudniu 1932 roku przybył do Toru
nia z nieoficjalną wizytą, by wziąć udział w „grze wojen
nej". Mieszkańcy Pomorza podczas jego wizyt witali i przyj
mowali go bardzo serdecznie i gorąco. Świadczą o tym
entuzjastyczne relacje zarówno prasowe, jak i wspomnie
nia uczestników tych wydarzeń.

Józef Piłsudski zdawał sobie dobrze sprawę z trudno
ści wynikających z procesu jednoczenia ziem polskich.
Wiedział również, że na Pomorzu i w Wielkopolsce nie cie
szy się uznaniem. Wobec częstszego na Pomorzu, niż w in
nych częściach kraju, krytykowania poczynań Naczelnika
Państwa, władze administracyjne w pierwszych latach po
powrocie Pomorza do Polski starały się wyciszać nastroje
niezadowolenia, a wykorzystując możliwości cenzurowa
nia prasy, konfiskowały gazety zawierające artykuły kryty
kujące rząd i Naczelnika. Zdawał sobie też J. Piłsudski do
skonale sprawę z faktu, iż na Pomorzu jego osoba wzbudza
mieszane uczucia. W świadomości mieszkańców Pomorza
był raczej symbolem współdziałania z Niemcami podczas
wojny, niż symbolem odzyskania przez Polskę niepodle
głości. Oskarżano go o małe zainteresowanie „kresami za
chodnimi", obarczano winą za narażenie na oderwanie od
Polski dopiero co odzyskanego Pomorza. Na Pomorzu na
bohatera i zwycięskiego wodza kreowano gen. Józefa Hal
lera. Tym samym dla mieszkańców Pomorza i niektórych
środowisk politycznych na Pomorzu stał się J. Haller sym
bolem zwycięskiego wodza, który przeciwstawiano J. Pił
sudskiemu.

Pomorze wobec zamachu stanu w maju 1926 roku
okresie poprzedzającym przewrót majowy, w pra
sie pomorskiej pojawiało się wiele krytyki pod ad
resem J. Piłsudskiego. Prym wiodła prasa prawicowa, głów
nie „Słowo Pomorskie" i „Pielgrzym". Atakując Marszałka
łączono jego poczynania z działalnością socjalistów, przy
pisywano mu destrukcyjną rolę w państwie.
Wszystkie liczące się partie polityczne na Pomorzu
potępiły zamach, nie wszystkie jednak krytykowały J. Pił
sudskiego. Przeciw zamachowi opowiedziała się zdecydo
wana większość społeczeństwa pomorskiego. Jednak kie
dy stał się on faktem dokonanym i obóz J. Piłsudskiego
przejął władzę w państwie, Pomorzanie sprzeciwili się pro
wadzeniu dalszej walki zbrojnej.

W

Polityka Józefa Piłsudskiego
wobec Polskiej Marynarki Wojennej
Pierwsze
lata rządów sanacji to okres koniunktury gospodarczej. Nastąpiła intensyfikacja prac przy budo
wie portu w Gdyni, co oficjalna propaganda rządowa starała
się wyzyskać i przedstawić jako efekt objęcia rządów przez

J. Piłsudskiego. Wizyta J. Piłsudskiego na Pomorzu, w Gdyni
i na Helu w lipcu 1928 roku nie zmieniła jego stosunku do
Pomorza i Marynarki Wojennej. Wyrazem tego były opraco
wane i przedstawione w czerwcu 1929 roku przez J. Piłsud
skiego Wytyczne do badań zagadnień specjalnych, gdzie
zawarł on swoje jednoznaczne stanowisko: nie wierzył w suk
ces jakiejkolwiek akcji na morzu, stąd uważał, że Marynarka
Wojenna powinna odgrywać jedynie rolę pomocniczą wojsk
lądowych. Według tych Wytycznych zadaniem marynarki mia
ła być obrona wybrzeża oraz kontrola statków na Zatoce
Gdańskiej. Do wykonania tych zadań marynarce powinno
wystarczyć kilkanaście „łódek motorowych", nadających się
do działań manewrowych i wysadzania desantów, ponadto
miały być wyposażone w ckm-y. Dla tak zorganizowanej
marynarki nie były potrzebne specjalne bazy, gdyż - zda
niem Piłsudskiego - sprzęt można maskować przy brzegu,
a załogę po zejściu na ląd z bronią maszynową z łodzi wyko
rzystać jako oddział wojskowy w walkach na lądzie. Ważne
by marynarze potrafili posługiwać się bronią ręczną, aby umieli
strzelać z armat i ckm-ów, by skutecznie zwalczać przeciwni
ka na... lądzie. Tak sformułowane przez J. Piłsudskiego wy
tyczne dla marynarki świadczyły o braku zgłębionej orienta
cji zagadnień morskich i nieznajomości potrzeb i zadań
Marynarki Wojennej.
Wydaje się, że J. Piłsudski zmienił pogląd na rolę Mary
narki Wojennej po urlopie na wyspie Maderze, gdzie przeby
wał na przełomie 1930/1931 roku. Wtedy to po raz pierwszy
odbył on na ORP „Wicher" podróż morską. Niewątpliwie
wpłynęło to na jego punkt widzenia spraw morskich. Kolej
nym krokiem było podjęcie akcji demonstracyjnej wobec
władz gdańskich z wykorzystaniem okrętów floty wojennej
(nasilenie polsko-gdańskiego sporu o port d' attache jak
i o policję portową nastąpiło w latach 1931-1932, a w nocy
6 marca 1933 roku ORP „Wilja" podpłynął do Westerplatte
i wysadził oddział wojska, który miał wzmocnić załogę We
sterplatte). Piłsudski dopiero wówczas zdał sobie sprawę z re
alnych możliwości silnej floty i dostępu do morza.

Stosunek duchowieństwa
wobec Józefa Piłsudskiego
Zdecydowana większość księży diecezji chełmińskiej
'była zdania, że ideologia sanacyjna jest szkodliwa
dla prawidłowego funkcjonowania życia publiczno-moralnego i dlatego też należy ją zwalczać. Księża walczyli z J. Pił
sudskim i sanacją, gdyż w przeważającej większości popie-

Marszałek, zwany poufale „Dziadkiem",
kochał konie,
a jego ulubioną klacz Kasztankę
wspominano w piosenkach
i malowano na płótnie.
Źródło: 700 największych Polaków, Poznań,
cop. 1999

rali politykę endecji i brali czynny udział w życiu politycz
nym. Ks. biskup Okoniewski, „polski biskup morski", w wie
lu sprawach popierał inicjatywy niepopularnych na Pomo
rzu rządów sanacji. Jego postawa lojalności i oddania
wobec władzy centralnej, narażała go nieraz na brak akcep
tacji oraz zniewagi. Interesował się i publicznie wyrażał po
parcie dla spraw morza oraz budowanego portu w Gdyni.
Jednak brak znajomości stosunków politycznych społe
czeństwa Pomorza, a także duchowieństwa, przysporzyło
mu początkowo wielu przeciwników. Cieszył się znaczną
popularnością tak w Pelplinie jak i na całym Pomorzu i miał
opinię największego księdza „sanatora".
Plebania była utożsamiana z endecją, w przeciwieństwie
do szkoły, gdzie dominowała sanacja. Bardzo często do
chodziło do konfliktów między plebanią zwalczającą poli
tykę sanacyjną, a szkołą, która dążyła do upowszechnie
nia ideologii i kultu J. Piłsudskiego. W edukacji szkolnej,
kształtowanej po przewrocie majowym przez sanację, waż
nym elementem było wychowanie państwowe i narodowe,
wykorzystywane szczególnie do gloryfikacji przywódców
sanacji, przede wszystkim J. Piłsudskiego.

„Uzdrawianie" sejmu przez J. Piłsudskiego doskonale
obrazuje karykatura pt. Po lekcji poglądowej z polityki
państwowej panów posłów i senatorów, zamieszczona
w „Gońcu Nadwiślańskim". Wymowny jest również rysu
nek satyryczny pt. Jak gazeta piłsudczyków i „ Strzelca "
przedstawia
ludność
pomorską?
Piernik
Toruński,
przedrukowany przez „Pielgrzyma" i „Słowo Pomorskie"
z warszawskiego, sanacyjnego „Głosu Prawdy", opatrzo
ny dodatkowo komentarzem redakcyjnym. Przedstawiono
go jak przymierza się przy tualecie do korony polskiej,
a następnie wprowadzono postać J. Piłsudskiego do baj
ki, jako Don Kichota ujeżdżającego żabę, symbolizującą
polskich monarchistów.

Kreowanie legendy J. Piłsudskiego
Wiele przejawów czci i uwielbienia w większym lub
mniejszym stopniu było widocznych także i na Po
morzu. Wyrazem kultu osoby J. Piłsudskiego było stawia
nie pomników, tablic, nadawanie jego imienia ulicom, mo
stom, placom, szkołom itd., a także przyznawanie mu
Honorowego Obywatelstwa (Gdynia - 1928, Wąbrzeźno
- 1931, Kościerzyna - 1934), uroczyste świętowanie jego
imienin 19 marca czy 11 listopada, jako rocznicy odzyska
nia niepodległości. Uwielbienie, oddanie i cześć dla Pił
sudskiego szerzyli przede wszystkim „piłsudczycy", ludzie
bezgranicznie wierzący w Marszałka, jemu oddani, posłusz
ni i w jego imieniu sprawujący urzędy.

Marszałek Józef Piłsudski w satyrze Pomorzan

„Uzdrawianie" sejmu po przewrocie majowym we
dług zajmującego przez parę lat po przewrocie prosanacyjne stanowisko mieszczańskiego „Gońca Nadwiślań
skiego", („Goniec Nadwiślański" z 13 czerwca 1926 r.), [przedruk
z: Wiktor Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczpospolitej,
Gdańsk 1987].

Satyra ma za zadanie w ośmieszający, krytykujący, pięt
nujący sposób przedstawić jakieś wydarzenie, coś
lub kogoś. Jest ukierunkowana na zwalczanie przeciwnika,
przede wszystkim przeciwnika politycznego.
Na upowszechnienie satyry, na łamach prasy pomor
skiej, jako szczególnego sposobu formułowania i wyraża
nia myśli i opinii wpłynął niewątpliwie przewrót majowy.
Przejęcie władzy przez J. Piłsudskiego, styl uprawiania przez
niego polityki oraz rządzenia wpłynął na to, iż zarówno
Piłsudski, jak i ludzie z jego obozu politycznego stali się od
razu przedmiotem zainteresowania satyryków.
Na Pomorzu J. Piłsudskiemu i sanacji najwięcej uwagi
poświęcało endeckie „Słowo Pomorskie". Tematyka poru
szana w dowcipach o J. Piłsudskim, karykatury przedsta
wiające Marszałka i jego obóz polityczny, wykorzystywa
ne były do kreowania negatywnego wizerunku. Wiele
uwagi poświęcało „Słowo Pomorskie" samemu J. Pił
sudskiemu i to zarówno w zamieszczanych karykatu
rach, jak i w wierszykach, humoreskach czy szopkach.
O ile w tekstach dziennikarskich pisano o J. Piłsudskim
mason, kokainista, morfinista, spirytysta, twierdzono,
że jest ożeniony z Żydówką, działa pod wpływem ra
binów i jest bezwołnym narzędziem swych pretoria
nów, to w satyrze określano go jako starego, samotnego,
zrzędliwego, gderliwego i chmurnego dziadka, dziadusia lub pradziadka.

Pogardliwie, krytycznie i negatywnie przedstawiano na
łamach prasy „szczególne" uroczystości, takie jak na przy
kład obchody 11 listopada, czy 19 marca. Obchody święta
odzyskania niepodległości 11 listopada nazywano galów
ką ze względu na nacisk jaki obóz rządzący kładł na pod
kreślanie i wyolbrzymianie zasług J. Piłsudskiego w proce
sie odzyskania niepodległości.
Wytykano i podkreślano w humoreskach zniewalanie
społeczeństwa pomorskiego i przymuszanie do brania
udziału w różnych uroczystościach. Panujące stosunki
obrazuje sielanka:
Bo czyż nie śliczne,
Strzały uliczne,
Lub to tam, to tu
Napaść z za płotu?
Też grad co chlaśnie,
Gumowych palek,
Gdy kto nie wrzaśnie:
„Wiwat marszałek" (...).
Piętnowano ponadto ogólne pijaństwo towarzyszące
świętom, prezentując rysunki satyryczne przedstawiające
pijanego pracownika śpiącego w zdemolowanym biurze,
opatrywano je oczywiście stosownymi komentarzami, np.:
Sprawom
państwowym
Bieg nada
11 y listopada.
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Uroczyste obchody imienin J. Piłsudskiego, przypada
jące w dniu 19 marca, starała się sanacja przekształcić w nie
oficjalne święto państwowe. Na łamach prasy opozycyj
nej krytykowano i wyśmiewano te przejawy wielkiego
uwielbienia i czci dla J. Piłsudskiego, porównując je do
Kaisersgeburstag. Wyśmiewanie wiernopoddańczych po
staw ludzi z obozu J. Piłsudskiego doskonale obrazuje wier
szyk z serii Kataryniarz śpiewa:
Na św. Józefa
WieIga w Polszcze uciecha Wiwaty, okrzyki,
Rewje, bale, czapczyki...
...czyyyki
Chodzom zbrojne gromady,
Te od czwartej brygady*.
Kużden wola, kużden krzyczy:
„ Chcę iść na dziadkowej smyczy "
...smyyyczy.
Bo im obiecował Dziadek,
Że ich weźmie we swój sadek.
A w tym sadku (ślinka płynie!)
Bendom figi na słoninie...
...niiinie.
Po ten zaszczyt wienc ochoczo
Ci się pchają , tamci tłoczą:
„Jak przyjemnie, zacny Dziadku,
Bendzie siedzieć w twoim... sadku"
... aaadku!
Naśmiewanie się z walorów i poziomu intelektualnego
przedstawicieli obozu rządzącego było często stosowane
przez satyryków, którzy w ten sposób chcieli ich ośmie
szyć. Porównania, posługiwanie się językiem parodii i ka
rykatury miało kompromitować, dezawuować osobę
w oczach czytelnika. Wymownym przykładem jest wierszyk
pt. Mucha i osioł zamieszczony w „Nadwiślaninie" w dzień
po wyborach w 1928 roku:
Spytała mucha osła,
Czy kandyduje na posła.
Osioł wypalił orację:
nie! Ale popieram „sanację"...
—Mucha odrzekła: masz rację,
Popieraj ośle „sanację"...
(tu patrzy figlarnie na niego),
Zwykle popiera swój swego.
Tematem dowcipów były też wydarzenia z życia osobi
stego J. Piłsudskiego. Takim epizodem, który stał się przed
miotem żartów, był pobyt J. Piłsudskiego na Maderze na
przełomie 1930 i 1931 roku. Okres ten to największe nasile
nie dowcipów, anegdot i karykatur w „Słowie Pomorskim".
Nigdy wcześniej i nigdy później nie sięgano już tak chętnie
po satyrę jako narzędzie walki z sanacją i J. Piłsudskim.
„Słowo Pomorskie" zamieściło rysunek satyryczny pt. plaża
na Maderze, przedstawiający wypoczywającego Marszał
ka oraz odwiedzających go tych, którzy tęsknią.
Sanacja i J. Piłsudski byli również obecni w satyrze
pism zajmujących prosanacyjne stanowisko po przewro
cie majowym. Niektórzy wychwalali J. Piłsudskiego za siło
we rozwiązania, inni wyszydzali i napiętnowali. W dowcipie
pt. Argument i pałka w szczególny sposób podkreślono, iż
gdy brak argumentów zaczyna się stosowanie przemocy.
Tak się zdarzyło,
Że kulturalny,
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Tęgi argument chciał miłą,
Uprzejmą bawić rozmową
Pałkę gumową.
Pałka gumowa
Usta wydęła
I w te ozwała się słowa:
„Powiedz, kto częściej z nas w życiu
Bywa w użyciu".
„Nie wszędziem znany"
Argument rzecze,
„Mną włada człek okrzesany,
Gdy tobą często ukryty
Cham pospolity ".

Podsumowanie
Józef Piłsudski miał na Pomorzu wielu zwolenników, jed
nak przeciwników miał o wiele więcej. Wydaje się, że
o ukształtowaniu się negatywnego stosunku wobec J. Pił
sudskiego zdecydowała w ogromnym stopniu walka poli
tyczna oraz nieznajomość specyfiki złożoności stosunków
na Pomorzu i rozdmuchana propaganda. Kreowała ona czę
sto przejaskrawiony negatywny obraz J. Piłsudskiego
w oczach Pomorzan ale i Pomorza w oczach J. Piłsudskiego.
J. Piłsudski posiadał nikłą wiedzę dotyczącą Pomorza
i jego mieszkańców. Potrafił jednak dostosować się do cią
gle zmieniającej się sytuacji i przekuć porażkę w zwycię
stwo. Widząc, że część Pomorza znajdzie się w ramach Pań
stwa Polskiego, zaczął kreować się na zwolennika Polski
zjednoczonej, obejmującej wszystkie ziemie polskie trzech
zaborów. Taka postawa zdecydowała o chwilowym pozy
tywnym nastawieniu do niego znacznej części społeczeń
stwa pomorskiego. Zaufanie i pozytywne nastawienie Po
morzan Piłsudski ostatecznie utracił podczas przewrotu
majowego. Później pozostało jedynie stosowanie propa
gandowych chwytów, czyli przypisywanie J. Piłsudskie
mu przez ludzi sanacji wszelkich zasług związanych z bu
dową portu w Gdyni, kolei czy doprowadzeniem do
dobrobytu i mocarstwowej potęgi morskiej Polski. Niewie
le miało to jednak wspólnego z tym, co J. Piłsudski w rze
czywistości zrobił dla rozwoju Pomorza. Zdarza się, że i dziś
niektórzy piłsudczycy przedstawiając J. Piłsudskiego w jak
najlepszym świetle, nie zapominają o uwypukleniu roli, jaką
rzekomo miał on odegrać w budowie „potęgi morskiej" II RP.
Wielu nie chce pamiętać, że Piłsudski rzeczywiście nie chciał
Pomorza, trzeźwo oceniał możliwości obrony polskiego
dostępu do morza i nie angażował się też w jego umacnia
nie. Trzeba było wymyślać „sposoby", by ściągnąć J. Pił
sudskiego do Gdyni i zainteresować go sprawami portu,
Marynarki Wojennej oraz Pomorza.

* „Czwartą brygadą" określano tych, którzy przeszli z różnych
partii do obozu sanacji i stali się gorliwymi zwolennikami ideologii
sanacyjnej i J. Piłsudskiego. Jak napisał ks. Dembieński „uzdrawia
nie" polskiego życia politycznego przez J. Piłsudskiego i jego obóz
polegało na tym, że przyciągał do siebie wszystkie mniej wartościo
we elementy, jak samolubów, karierowiczów, spekulantów, bankru
tów, wydrwigroszów, oczyszczając z nich partie. Również i Stronnic
two Narodowe pozbyło się niepożądanych członków, jak wielkich
obszarników, kapitalistów i tych wszystkich, którzy pod egidą B.B. W.R.
pragnęli zabezpieczyć i swoje majątki i przywileje i uzyskać dla
siebie rozmaite korzyści materialne i kariery.
Zob. J. Dembieński, Moje wspomnienia..., s. 106-107.
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JAKUB BORKOWICZ

Ten cud musi się stać
Poglądy Romana Dmowskiego na Pomorze do roku 1920

- Ależ to byłby cud gdyby się stało to co pan mówi, gdyby terytorium waszego państwa dosięgło Bałtyku.'
- Może to byłby cud - odrzekłem - ale ten cud musi się stać, jeśli my i wy mamy istnieć jako niezawisłe narody1.
łowa te pochodzą z pamiętnika Romana Dmowskie
go Polityka polska i odbudowanie państwa, w któ
rym opisuje on walkę o odbudowanie państwa
polskiego w czasie pierwszej wojny światowej oraz na kon
ferencji pokojowej w Paryżu. W przywołanym przeze mnie
cytacie Roman Dmowski relacjonuje rozmowę, jaką odbył
wiosną 1918 roku z dyplomatą francuskim. Moim zdaniem
dobrze obrazuje ona dwa powiązane ze sobą zagadnienia:
poglądy jednego z najwybitniejszych polskich polityków
na Pomorze oraz jak trudna była droga do tego, by w 1920
roku Tczew i Pomorze mogły wrócić do Polski. Nie da się
przedstawić tych dwu spraw oddzielnie, tym bardziej, że
stanowiska Dmowskiego na sprawę Pomorza, szczególnie
w latach 1914-1919 nie można poznać bez lektury jego not
i memoriałów skierowanych do przywódców państw Entanty, za pomocą których bronił polskiego stanowiska,
udowadniając że Pomorze było i jest częścią Polski. Nie
można się jednak ograniczać do przedstawienia poglą
dów Romana Dmowskiego tylko w latach 1914-1919,
ponieważ tak naprawdę były one ukształtowane wcze
śniej, a lata 1914-1919 były okresem wcielania ich w życie.
Najpierw poznajmy sylwetkę tego polityka.

S

Po wybuchu rewolucji w 1905 roku Dmowski wrócił do
Królestwa Polskiego, by na czele SND kontynuować wal
kę o Polskę metodami legalnymi. W latach 1907-1912 był
posłem i przewodniczącym Koła Polskiego w rosyjskim
parlamencie - Dumie. Jeszcze przed wybuchem wojny
Dmowski stał się głównym rzecznikiem orientacji na Rosję,
którą uważał za mniejszego wroga Polski niż Niemcy. W cza
sie wojny początkowo przebywał w Petersburgu, w 1915
roku przeniósł się do Londynu potem do Paryża. We
wszystkich tych stolicach walczył o uznanie aspiracji na
rodowych Polski. Jako pierwszy polski polityk w marcu
1916 roku wystąpił wprost z postulatem utworzenia nie
podległej Polski z dostępem do morza4. 15 sierpnia 1917
roku utworzył Komitet Narodowy Polski, uznany przez rzą
dy Entanty za oficjalną reprezentację polityczną Polski. Do
jego zadań należało reprezentowanie interesów Polski, pa
tronat na Armią Polską we Francji oraz opieka konsularna
nad Polakami przebywającymi w państwach sprzymierzo
nych5. Po zakończeniu wojny Roman Dmowski został de
legatem Polski na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie
zawzięcie bronił interesów swojej Ojczyzny. On też 28
czerwca 1919 roku podpisał traktat pokojowy z Niemcami.

Roman Dmowski urodził się w 1864 roku w Ramionku
koło Warszawy, jako syn brukarza Walentego. W latach
1871-1875 uczęszczał do szkoły elementarnej w Pradze, w la
tach 1875-1886 uczył się w III Gimnazjum w Warszawie.
W latach 1886-1891 studiował biologię na Uniwersytecie
Warszawskim, uzyskując stopień doktora. Podczas studiów
związał się z tajną organizacją narodową Liga Polska, był
także redaktorem naczelnym tygodnika „Głos". W 1891 zo
stał aresztowany i osadzony na trzy miesiące w Cytadeli
Warszawskiej za organizowanie manifestacji patriotycz
nych. W kwietniu w 1893 roku on i jego najbliżsi współpra
cownicy i przyjaciele wypowiedzieli posłuszeństwo Lidze
Polskiej, tworząc Ligę Narodową2. W tymże samym roku
Dmowski został skazany na 5 lat zesłania poza granice
Królestwa Polskiego do Mittawy. W 1895 roku uciekł
do Lwowa, gdzie został redaktorem naczelnym „Prze
glądu Wszechpolskiego". W 1897 roku Liga Narodowa
została przekształcona w Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND), którego oddział w zaborze pruskim
powstał w 1904 roku3. W czasie pobytu Dmowskiego
w Lwowie powstała również jedna z jego najważniej
szych publikacji - Myśli nowoczesnego Polaka, będące
manifestem ideowym całego ruchu narodowego. Głosił tam
zasady solidaryzmu narodowego oraz konieczność poświę
cenia wszystkich innych dążeń jednostkowych w imię
interesu Narodu.

Po powrocie do kraju, właściwie do 1926 roku, nie prze
jawiał większej aktywności politycznej. Po zamachu majo
wym powołał do życia nową organizację narodową - Obóz
Wielkiej Polski, której działania miały być wymierzone prze
ciwko dyktaturze Józefa Piłsudskiego. Z wszelkiej działal
ności politycznej zrezygnował po 1934 roku, ze względu na
zły stan zdrowia po wylewie krwi do mózgu. Zmarł 2 stycz
nia 1939 roku. Był niezwykłym człowiekiem i jednym z naj
wybitniejszych polskich mężów stanu XX wieku. Należał
również do grona polityków nie wyobrażających sobie od
rodzonej Polski bez Pomorza, o którym często wspominał
w swoich artykułach jeszcze sprzed 1914 roku.
Najdobitniej swój punkt widzenia na przyszłość Pomo
rza prezentował Roman Dmowski w artykule z „Przeglądu
Wszechpolskiego" z 1901 roku pod tytułem „W naszym
domu". W artykule tym pisał, że nie można dziś pomyśleć
o państwie polskim, bez Gdańska...6 oraz o Bałtyku i Kar
patach jako o granicach przyrodzonych Polski. O Bałtyku,
jako o naturalnej granicy narodu polskiego, pisał on rów
nież w wydanym w 1898 roku artykule „Ogólny rzut oka na
sprawę polską w chwili obecnej"7. Z perspektywy dzisiej
szej może wydawać się, że mówił rzeczy oczywiste, ale na
przełomie XIX i XX wieku takimi oczywistymi one nie były
i należy zaznaczyć, że pośród organizacji działających w za
borze rosyjskim i austriackim to właściwie tylko obóz Na
rodowej Demokracji tak otwarcie głosił postulat przyłączenia

Pomorza do Polski. Należy też podkreślić, że program ten nie
był w całości pomysłem Dmowskiego. Jako pierwszy
postulat ten zaczął głosić przyjaciel i jeden z najbliższych
współpracowników Dmowskiego Jan Ludwik Popławski,
a Dmowski przystosował go do wymogów chwili8 .
Pomorze stanowiło ważny element działalności publi
cystycznej Romana Dmowskiego nie tylko ze względu na
aspekt terytorialny. Był on pod wrażeniem wysiłków całej
ludności zaboru pruskiego, więc i Pomorza w walce prze
ciwko germanizacji w szkołach i działalności Pruskiej Ko
misji Osadniczej. Podziw jego dla tej walki widać między
innymi w artykule „Rok 1902". Na szczególną uwagę zasłu
guje fakt, że Dmowski - pisząc w tym artykule o oporze mło
dzieży polskiej przeciwko germanizacji w szkołach -jako przy
kład podał nie tylko strajk we Wrześni, ale również proces
toruński z 1901 roku, gdzie 35 uczniów gimnazjów w Chełm
nie, Toruniu, Brodnicy i seminarium duchownego w Pelpli
nie skazano na kary od jednego dnia do 3 miesięcy pozba
9
wienia wolności za tajne nauczanie po polsku . O walce
z naciskiem wspomina on również w swojej publikacji z 1908
roku „Niemcy Rosja kwestia polska". Z podziwem dla lud
ności polskiej z całego zaboru pruskiego pisze, że na naj
dalej wysuniętych ku zachodowi i najbardziej zagrożo
nym przez niemczyznę terenie, w ziemiach polskich do
Prus należących, poziom kulturalny ludności polskiej
był najwyższy i tam energia narodowa dosięgła najwyż
szego napięcia. Niemcy napotykają tam przeciwników
nie ustępujących im kulturą i nie mniej od nich energicz
nych...10. Podobnych cytatów na temat ludności polskiej
ziem zaboru pruskiego można przytoczyć tutaj więcej, po
nieważ cieszyła się ona niezmiennym podziwem jako najle
piej zorganizowana, oświecona i potrafiąca pokrzyżować
plany Niemców dążących do całkowitej germanizacji tych
ziem.

szych celów polityki polskiej. Uważał wręcz, że Odzyska
nie Pomorza i Gdańska stało się osią naszego planu
odbudowania państwa11.
Pierwszy projekt polskiej granicy zachodniej przedsta
wił on Ministrowi Spraw Zagranicznych Rosji, Sazonowowi, już 14 sierpnia 1914 roku12. Od Niemiec miał być ode
rwany Górny Śląski, powiaty namysłowski i sycowski,
poznański, powiaty lęborski i bytowski, Prusy Zachodnie
i Prusy Wschodnie. Był to dopiero początek walki o odzy
skanie Pomorza, a walka była długa i ciężka. Sam Dmowski
pisał, że zakończyła się ona sukcesem tylko dlatego, że
... ta wojna trwała tak długo, że mieliśmy czas odpowied
nie czynniki przekonać, a przede wszystkim rozpowszech
niać ścisłe wiadomości o istotnym stanie rzeczy na Pomorzu13. Działania Romana Dmowskiego w sprawie Pomorza,
przez cały okres wojny polegały właśnie na przekonywa
niu przywódców Entanty, że Pomorze musi należeć do Pol
ski. Głównym jego orężem w tej walce były memoriały, noty
i publikacje z których najważniejsze były: Memoriał w spra
wie uznania niepodległości z marca 1916 roku, skierowa
ny do Izwolskiego, ambasadora Rosji w Paryżu, Memoriał
o terytorium państwa polskiego z marca 1917 roku, skie
rowany do brytyjskiego sekretarza stanu Balfoura, Zagad
nienia środkowo- i wschodnioeuropejskie oraz Memo
riał o terytorium państwa polskiego z 8 października 1918
roku, skierowany do W. Wilsona, prezydenta USA. Duży
wkład w walkę o upowszechnienie wiedzy o ziemiach za
boru wniósł, również bliski współpracownik Dmowskiego,
Marian Seyda, którego książka Teritoires polonais sous la
domonation Prussienne, a zwłaszcza dołączone do niej
mapy, miały wg R. Dmowskiego pierwszorzędne znaczenie
w pracy na rzecz upowszechniania informacji o polskości
Pomorza14. Dokumenty te pozwalały również poznać sto
sunek Dmowskiego do Pomorza i powody, dla których win
no ono być przyłączone do odrodzonego państwa pol
skiego. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługiwał
Memoriał skierowany do prezydenta W. Wilsona, w któ
rym Dmowski przedstawił w sumie siedem powodów, dla
których Pomorze winno zostać przyłączone do Polski.
Przede wszystkim użył on argumentacji historycznej i et
nograficznej - Pomorze musi wrócić do Polski, ponieważ
było jej częścią przed rokiem 1772 i jest w większości za
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mieszkałe przez ludność polską . A to, że niektóre okręgi
Prus Zachodnich były w większości zamieszkałe przez lud
ność niemiecką wynikało z germanizacji tych ziem przez
pruskiego zaborcę. Dla Dmowskiego ważne były również
powody ekonomiczno-strategiczne. Uważał, że Polska musi
posiadać bezpieczny dostęp do Morza Bałtyckiego, by móc
się rozwijać i zostać niezawisłym państwem. Utrata Pomorza
oznaczałaby dla Polski uzależnienie i osaczenie kraju przez
Niemcy. Pisał wręcz, że Polska stałaby się faktycznie pań
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stwem hołdowniczym Niemiec . Poza tym Dmowski sądził,
że przyłączenie Prus Zachodnich do Polski, pociągnęłoby za
sobą rozwój gospodarczy tej dzielnicy. Kolejnym powodem
przyłączenia Pomorza do Polski, była konieczność zakończe
nia cierpień ludności polskiej, która przez 123 lata musiała
znosić prześladowania ze strony pruskiego zaborcy17.

Jak więc widać, Pomorze było częstym tematem artyku
łów Romana Dmowskiego, który nie wyobrażał sobie od
rodzonego państwa polskiego pozbawionego dostępu do
Bałtyku, podziwiał on również osiągnięcia Polaków z Po
morza z reszty ziem zaboru pruskiego w walce z Niemcami.
Nic dziwnego więc, że kiedy w 1914 roku wybuchła pierw
sza wojna światowa, od samego początku uznawał od
zyskanie Pomorza z Gdańskiem za jeden z najważniej

W podobnym tonie utrzymane były inne wymienione
pisma Dmowskiego. Były one czytane przez polityków
państw Entanty, ale nie zdołały one przekonać wszystkich
tych, do których były adresowane. Jedynym wielkim mocar
stwem Entanty, przekonanym do polskich postulatów, była
- dążąca do jak największego osłabienia Niemiec - Francja.
Rola Polski dla Francji wzrosła również po wybuchu rewo
lucji październikowej, gdy stała się strategicznym sojusz-

Roman Dmowski (1864-1939)
Źródło: 700 największych Polaków, Poznań, cop. 1999

nikiem Francji na Wschodzie. Z samym tylko poparciem
Francji polskim politykom nigdy by się nie udało uzyskać
tego, co wywalczono na konferencji pokojowej w Paryżu.
Wielu polityków państw Entanty wyrażało swój sprzeciw
wobec polskich postulatów. Mam tu zwłaszcza na myśli
premiera Wielkiej Brytanii, Davida Lloyda George'a. On i je
go najbliżsi współpracownicy byli przeciwni oddaniu Pol
sce Pomorza, Górnego Śląska i Mazur. Celem ich było utrzy
manie w Europie zasady równowagi sił. Nie chcieli więc
osłabiać Niemiec i wzmacniać Francji, co by się stało gdy
by Polskę - sojuszniczkę Francji w Europie ŚrodkowoWschodniej - wzmocnić przez oddanie jej ziem zaboru pru
skiego. Co prawda, jeszcze przed zakończeniem działań
wojennych udało się politykom z Komitetu Narodowe
go Polskiego uzyskać 3 czerwca 1918 roku deklaracje
Francji, Włoch i właśnie Wielkiej Brytanii, mówiącą
o Polsce z dostępem do morza, co wg R. Wapińskiego
było jednym z największych sukcesów Romana Dmow
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skiego , ale dla polityków brytyjskich nie było to jedno
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znaczne z oddaniem Polsce Pomorza i Gdańska . Zdaniem
ekspertów angielskich Polska winna otrzymać tylko na Po
morzu enklawę od Pucka do Nowego Portu, oraz dostęp
do portu w Gdańsku przez Wisłę, która miała być między
narodową drogą wodną.
Pewne trudności miał też Dmowski z przekonaniem pre
zydenta W. Wilsona do tego, by poparł polskie żądania
dotyczące Pomorza. Był on, co prawda, przekonany do
sprawy niepodległości polskiej przez I. Paderewskiego,
a w 13 punkcie swojej sławnej deklaracji wspominał o nie
podległym państwie polskim z dostępem do morza. Zazna
czyć jednak należy, że nie oznaczało to ni mniej ni więcej
tylko dostęp do portu gdańskiego umiędzynarodowioną
Wisła przez terytorium Niemiec, a nie przyłączenie Pomo
rza do Polski 20 . Dopiero dzięki Romanowi Dmowskiemu od
sierpnia 1918 roku sekcja polska komisji przygotowującej
materiały dla delegacji USA na konferencję pokojową ob
jęła swymi pracami ziemie zaboru pruskiego 21 . Paderewskiemu i Dmowskiemu udało się również zmobilizować do
działania Polonię Amerykańską, która zaczęła organizować
wiece, na których głośno zaczęła domagać się przyłącze
nia ziem zaboru pruskiego do państwa polskiego. Dmow
ski w walce o przekonanie Wilsona do swoich racji nie za

wahał się użyć ostatniego argumentu, jakim było przypo
mnienie o tym, że miliony wyborców polskiego pochodze
nia będą zawiedzione, jeśli ziemie zaboru pruskiego nie wró
cą do Polski. Zdaniem Dmowskiego, to właśnie z tego tylko
powodu Wilson bronił spraw polskich przeciw Lloydowi
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George'owi . O dużym znaczeniu Polonii w USA wspomi
na również premier Wielkim Brytanii, piszący w swoim pa
miętniku Prawda o traktacie wersalskim, że dwiema oko
licznościami sprzyjającym Polsce w 1919 roku były pomoc
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francuska oraz miliony polskich wyborców .
Z chwilą zakończenia działań wojennych w dniu 11 li
stopada 1918 roku, Polska miała tylko jednego pewnego
sojusznika wśród mocarstw Entanty. Koniec wojny nie
oznaczał więc końca walki o granice zachodnie Polski. Dal
sza walka toczyła się na konferencji pokojowej w Paryżu,
gdzie delegatem Polski był właśnie Roman Dmowski. On
też 29 stycznia 1919 roku wygłosił przed przywódcami En
tanty pierwsze przemówienie, w którym przedstawił żąda
nia polskie. Później udało mu się do postulatów polskich
przekonać członków Komisji Cambona, mającej ustalić przy
szłe granice zachodnie państwa polskiego. Niestety, nie
udało mu się przekonać Lloyda George'a, wskutek czego
Polska na konferencji utraciła okręg kwidzyński, Mazury
oraz Gdańsk, który na wniosek premiera Wielkiej Brytanii
został Wolnym Miastem. Mimo wszystko podpisany przez
Dmowskiego i Paderewskiego w dniu 28 czerwca 1919 roku
traktat pokojowy z Niemcami można i tak uznać za sukces
Polski, która odzyskując prawie całe terytorium Prus Za
chodnich wracała nad Bałtyk.
Dzień podpisania traktatu pokojowego był również
dniem zwycięstwa dla Romana Dmowskiego, męża stanu,
który od samego początku uważał, że niezawisła Polska
musi posiadać dostęp do morza. Walczył o to przez cały
okres pierwszej wojny światowej i na konferencji pokojowej
w Paryżu, wcielając w życie ideały, w które wierzył całe życie.
Nie bał się on jeszcze przed 1914 rokiem głosić, że Gdańsk
musi należeć do Polski. Uważał również, że mieszkańcy Po
morza swoją wieloletnią walką z zaborcą pruskim udowodnili
wszystkim narodom europejskim, że są Polakami i ich ziemia
rodzinna musi należeć do Polski. Swoją nieustępliwą posta
wą doprowadził do tego, że spełnił się cud, o którym mówił
w przytoczonej rozmowie z dyplomatą francuskim.

Powyższy tekst został wygłoszony na tej samej sesji pn. Tczew i Pomorze w planach przywódców odrodzonego
państwa polskiego, zorganizowanej w dniu 28 stycznia br. przez Oddział Kociewski ZKP w Tczewie.
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W styczniu br.
Sejmik Samorządowy Wojewódz
 Pomorskiego ogłosił rok 2005 Rokiem Kociewskim w województwie pomorskim. Pragnąc
kształtować świadomość regionalną uczniów, biblioteka
szkolna Gimnazjum nr 3 w Tczewie aktywnie włączyła się
w realizację zadań edukacyjnych, dotyczących regionu po
przez zorganizowanie międzyszkolnego konkursu wiedzy
o Kociewiu pt. „Czas zapisany w pamięci". Odbył się on
13 kwietnia 2005 roku.
Człowiek młody, stojący u progu życia społecznego,
powinien znać i szanować wartości, tradycje, obyczaje,
którym hołduje się w środowisku lokalnym.
Młodzież musi mieć świadomość, że region to nie tyl
ko kraina geograficzna, historyczna oraz kulturowa, ale
określone dziedzictwo pokoleń, a także przestrzeń jej ży
cia oraz działania. Region to również pewna społecz
ność połączona więzią materialną i duchową, to ważna
część składowa kultury całego narodu (...).

Największą wiedzą w części I konkursu wykazali się ucznio
wie SP nr 5, SP nr 7 i SP nr 12 oraz Gimnazjów nr 2 i 3.
W II części konkursu wiedzy o regionie uczestnicy
musieli wykazać się znajomością gwary i haftu kociewskiego, udowodnić iż orientują się w topografii Kociewia, a także
zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie w prozie i po
ezji regionalnej.
Zwycięzcami konkursu „Czas zapisany w pamięci" zo
stali w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - SP nr 12 (Julia Abdulaziz, Yasmina Abdulaziz)
II miejsce - SP nr 5 (Bartłomiej Kulas, Mateusz Makać)
III miejsce - SP nr 7 (Anetta Janiszewska, Emilia Ma
ciejewska),
natomiast w kategorii gimnazjów:
I miejsce - Małgorzata Dąbrowska i Anna Strzyż z Gim
nazjum nr 3
II miejsce - Karolina Leszman i Kamil Kowalewski z Gim
nazjum nr 2.

URSZULA GRZEGORZEWSKA, KAROLINA KONIECZNA

Region to nie tylko kraina
Należy jej wyjaśnić, że wcale „nie wchodzimy do Eu
ropy ", ale w niej od dawna i na stałe jesteśmy obecni,
bogaci własną, piękną tradycją swojszczyzny.
Te ważne słowa M. Bobrowskiej kładą nacisk na rolę,
jaką ma do spełnienia edukacja regionalna, dzięki której
możemy dostrzec i zrozumieć bogactwo, tkwiące w kultu
rze regionu; docenić, ile ciekawych treści zawierają legen
dy, baśnie, pieśni, wiersze, zwyczaje, stroje i sztuka z tym
regionem związana. Wtedy będziemy mogli uświadomić
sobie, jak wiele nasz region - KOCIEWIE - wnosi do kul
tury ogólnonarodowej, w jaki sposób ją wzbogaca.
Przecież, jak powiedział ksiądz Janusz Pasierb: Małe
Ojczyzny wzbogacają ojczyznę wielką i wzbogacają też
olbrzymią symfonię świata. Bylibyśmy w nim zagubieni,
gdyby nie klucz, który zabieramy z domu.
Do konkursu zgłosiło się 14 dwuosobowych zespołów
reprezentujących tczewskie szkoły podstawowe i gimna
zja. Konkursowe zmagania rozpoczęto rozwiązywaniem
testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych.

Barwną oprawę artystyczną do konkursu zaprezento
wała grupa wokalno-taneczna ze Szkoły Podstawowej nr 7,
przygotowana przez panie: Marzenę Bogusz, Zofię Gromowską i Bogumiłę Jeszke, a Marcin Gradowski, uczeń Gim
nazjum nr 3, wykonał gadkę regionalną autorstwa „Kuby
z Pińczyna", czyli Konstantego Bączkowskiego.
Dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 3 w czytelni bi
blioteki szkolnej przygotowano prezentację „Kociewie w fo
tografii" oraz wystawę książek, poświęconą regionowi.
Materiały dotyczące Kociewia wyeksponowano także
w gablocie przed biblioteką szkolną.
Organizacją międzyszkolnego konkursu regionalnego
zajęły się Urszula Grzegorzewska i Karolina Konieczna,
nauczyciele bibliotekarze Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Tczewie.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Tczewie wraz z organizator
kami konkursu składają serdeczne podziękowania Ludwi
kowi Kiedrowskiemu, kierownikowi Biura Promocji, za prze
kazanie nagród książkowych dla zwycięzców konkursu.

Fragment konkursu
„Czas zapisany
w pamięci",
który odbył się
w Gimnazjum nr 3
w Tczewie

BOGUMIŁA MILEWSKA

Została po nich pamięć
Historia i kultura narodu to ludzie, przedmioty i miejsca.
Ludzie odchodzą. Zostaje po nich pamięć.
Zostają miejsca - domy, mieszkania, mury, place,
zostają przedmioty.
Ocalmy wszystkie te ślady historii narodowej.
Żyją jeszcze wśród nas bohaterowie czasów wojny, więźniowie obo
zów, ofiary politycznych represji. W każdym niemal domu istnieją po
żółkłe fotografie, dokumenty, różne drobiazgi pamiętające historię,
ważne dawne wydarzenia. Poznajmy dzieje tych rekwizytów historii. Napraw
dę warto. Przekonaliśmy się o tym czytając prace, które wpłynęły na VI Gmin
ny Konkurs Literacki „Wspomnienia moich przodków". Niezwykle wzrusza
jące były te rodzinne historie. Z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy losy
pewnej książeczki, talerza, wojenne ścieżki babć i dziadków. Owe prace były
wspaniałym pomostem między młodym a starszym pokoleniem.
Nam, nauczycielom, wydaje się, że kształtujemy u młodych ludzi tożsamość
narodową, uczymy miłości do ojczyzny, ukazujemy jej urodę, lecz czy zawsze
uświadamiamy sobie, że pokazujemy tylko takie miejsca, o których głośno
mówi historia, czy nie zapominamy o znaczeniu naszych „małych ojczyzn"
w tworzeniu historii narodowej? Dlatego w tym roku zadaniem konkursowym
było napisanie pracy literackiej pod tytułem „Wspomnienia moich przodków".
W VI Gminnym Konkursie Regionalnym uczestnicy musieli zredagować
gazetkę. Odbicie w niej miały znaleźć:
• flora i fauna moich okolic; • osobliwości mojej gminy; • ciekawi ludzie,
twórcy regionalni; • dzień dzisiejszy gminy.
W konkursie wzięło udział 43 uczniów. Byli to reprezentanci szkół podsta
wowych i gimnazjów z naszej gminy oraz z zaprzyjaźnionych szkół z Karsina
i z Osiecznej. Spośród nadesłanych prac literackich jury w składzie: A. Fierek
i E.Wrycza przyznało następujące miejsca:
a. szkoła podstawowa:
I miejsce - Jakub Słomiński (SP nr 1, Czersk),
II miejsce - Kasandra Kołatka (SP nr 1, Czersk).
Wyróżniono też: M. Zaborowską i E. Nuguen Chi (Karsin), P. Gołuńskiego
(Gotelp) oraz M. Hofmana (Czersk);
b. gimnazjum:
I miejsce - Natalia Schulz (ZS, Karsin),
II miejsce - Kamila Reszczyńska (Osieczna) i Natalia Kaszubowska
(ZS, Czersk),
III miejsce - Marek Nilek (ZS, Karsin).
W kategorii gazetka regionalna nagrodzono pisemko wykonane przez gru
pę uczniów z Gimnazjum Zespołu Szkół w Karsinie w składzie: Magdalena
Narloch, Grzegorz Polasik, Renata Nilek, Marek Nilek.
Regionalne zmagania połączyły dzieci i młodzież z Kaszub, Kociewia i Bo
rów Tucholskich. Nieczęsto to się chyba zdarza, gdyż wiele konkursów już
w samej nazwie (np. Kociewski Przegląd Form Artystycznych, Kaszubski Kon
kurs Recytatorski) ma pewne ograniczniki. Zatem tym bardziej cieszyliśmy się,
że przyjechała do nas z Osiecznej (Kociewie) Hanna Czaja z uczniami. Od wielu
lat trwa współpraca naszej szkoły z Karsinem. Ich silnej reprezentacji nie mogło
zabraknąć i w tym roku. Dlatego składam za ową współpracę podziękowania
pani dyrektor Elżbiecie Brzeskiej, państwu S., J. Głowackim, J. Kowalewskiej.
My, mieszkańcy Borów Tucholskich połączyliśmy te pomorskie regiony. Dzię
ki takim regionalnym odwiedzinom poznamy florę i faunę pomorskich ziem,
ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi, geografię i współczesność naszej
„małej ojczyzny".

ALICJA SŁYSZEWSKA

MODRACZEK
2005
26 kwietnia 2005 roku
w Subkowach odbył się III Re
gionalny Przegląd Działań Arty
stycznych Przedszkoli Kociewskich M O D R A C Z E K 2005,
organizowany corocznie przez
Przedszkole Samorządowe
w Subkowach.
Na scenie...
Główną część spotkania stanowiły
sceniczne prezentacje dzieci w języku
kociewskim oraz w języku ogólnopol
skim o Kociewiu. Dwanaście grup arty
stycznych przedszkolaków z Kociewia
przedstawiło się w różnorodnych for
mach: inscenizacjach bajek Bernarda
Janowicza, wierszach, piosenkach,
gadkach, dialogach oraz prezentacjach
tańca ludowego. Przedstawiły je dzieci
z przedszkoli: w Lignowach Szlachec
kich, Lubichowie, nr 2 w Pelplinie, nr 1
w Gniewie i Nicponii, nr 3 w Starogar
dzie Gd., w Osiecznej, nr 1 w Skarsze
wach, w Rajkowach, nr 8 w Tczewie
oraz w Subkowach.
Występy sceniczne przedszkola
ków poprzedziło odśpiewanie Hymnu
Kociewskiego pod przewodnictwem
zespołu regionalnego „Subkowiaki".
Podczas przerwy w występach uczest
nicy i goście zwiedzili wystawy (zdjęć,
albumów, dokumentacji, plakatów
i prac manualnych dzieci) prezentują
ce działania przedszkolnej edukacji re
gionalnej na terenie trzech kociewskich
powiatów.
Diabeł z Pelplina...
Bardzo interesująca była wystawa
prac plastycznych, które nadesłano na
konkurs: Ilustrujemy baśń kociewską
Andrzeja Grzyba „Jak diabeł zamierzył
się na katedrę pelplińską ". W konkur
sie, ogłoszonym na początku marca br.
przez Przedszkole w Subkowach, wzięło
udział 21 kociewskich przedszkoli.
W czasie III Przeglądu Działań Ar
tystycznych Przedszkoli Kociewskich
nastąpiło podsumowanie wyników
prac komisji konkursowej i wręczenie
nagród. Jury konkursu plastycznego
w składzie:
Beata Andrzejewska (wizytator
Kuratorium Oświaty w Gdańsku)
- przewodnicząca, Mirosław Murzydło

(wójt Gminy Subkowy) - członek, Alicja Słyszewska (dy
rektor Przedszkola w Subkowach) - członek w dniu 13
kwietnia br. obejrzało ponad 120 prac nadesłanych z 21
kociewskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Wszystkie prace oceniło bardzo wysoko. Niestety, nie
wszystkie mogły zostać nagrodzone. W wyniku długich
i burzliwych dyskusji jury postanowiło nagrodzić prace
następujących przedszkolaków:
I MIEJSCA (równorzędne)
WERONIKA BOROWSKA, O/przedszk. Ocypel, n-1 Mariola

Suwalska, OLA NIEMCZYK, P-le nr 2, Skarszewy, n-1 Bożena

Niemczyk, NIKOL PRZYBYLSKA, P-le nr 2, Świecie, n-1 Boże

na Pauka;
II MIEJSCA (równorzędne)

PAWEŁ LASKOWSKI, P-le Lubichowo, n-1 D. Brylowska,
M. GLAZER, E. RICHTER, KAROLINA RADOMSKA, MPP nr 3

Starogard Gd., n-1 Katarzyna Stuszińska, DOMINIKA GRZON-

KOWSKA, P-le nr 8, Tczew, n-1 Barbara Derbis;
III MIEJSCA (równorzędne)

KAMIL ROZWADOWSKI, P-le nr 1, Gniew, n-1 R. Brylow
ska, MARTYNA BRODOWSKA, O/przedszk. Mościska, n-1 Re

gina Rogowska, MARTA GOLICKA, P-le Samorz. Subkowy,
n-1 E. Rzepczyk;
WYRÓŻNIENIA:
WIKI MUZA, „Czwóreczka", Tczew, n-1 Irena Felczak, M I 
CHAŁ LEWANDOWSKI, P-le nr 9, Świecie, n-1 Barbara Dejryng,
DIONA ZIEMAN, SPP Osieczna, n-1 E. Hackert, KLAUDIA JASZYŃSKA, PP nr 1, Skarszewy, n-1 D. Laskowska, DANIEL PIELECKI, P-le Lignowy Szlacheckie, n-1 W. Domańska, PIOTR

r

Siadami
nieznanych

W

e współczesnych czasach kryzysu wartości i autory
tetów, powrót do niekwestionowanych wzorców per
sonalnych ma szczególne znaczenie. Zapewne dlate
go Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
(ZKP) w Tczewie organizuje regularne sesje popularnonaukowe
poświęcone nieznanym, a w istocie wybitnym, działaczom społeczno-kulturalnym Kociewia.
Dnia 18 marca br. Oddział Kociewski ZKP w Tczewie, we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, zorganizował ko
lejną sesję pt. „Śladami nieznanych działaczy społeczno-kulturalnych Kociewia". Sesję zorganizowano pod patronatem Pre
zydenta Tczewa Zenona Odyi. Program przedstawiał się
następująco:

STUCZKA, O/przedszkolny Nicponia, n-1 Wiesława Bobek,

1. Joanna Baradziej (Kopenhaga) - „Jerzy i Jan Reinhold Forsterowie, sławni podróżnicy rodem z XVIII-wiecznego Tczewa";

CJA KRUPKA, P-le Samorząd. Mały Garc, n-1 W. Zawadzka,

3. Jan Kulas - „Józef Czyżewski, wydawca, działacz spo
łeczno-gospodarczy i patriotyczny".

NATALIA JAŻDŻEWSKA, Sam. P-le Publ. Szlachta, n-1 K. Dawi
dowska, SZYMON BANNA, P-le Rajkowy, n-11. Świtała, PATRY

MARIA PAWLIKOWSKA, P-le nr 1, Świecie, n-1 Tatiana Suchomska, E. KEMPIŃSKA, ADRIANNA SIKORA, O/przedszk.
Brzuśce, n-1 M. Pustkowska, NATALIA NOWAK, P-le nr 6 , Świe

cie, n-1 T Nowakowska.

Bóg zapłać dobrym ludziom...
Przedszkolacy, ich opiekunowie oraz wspomniane pla
cówki przedszkolne otrzymali nagrody i upominki oraz po
częstunek dzięki życzliwym ludziom i instytucjom. Przed
sięwzięciu od trzech lat patronują: biskup pelpliński Jan
Bernard Szlaga, ks. infułat Stanisław Grunt oraz Wydaw
nictwo „Bernardinum", ks. kan. Feliks Kamecki proboszcz
subkowski, starosta tczewski Marek Modrzejewski, wójt
gminy Subkowy Mirosław Murzydło, Pomorski Kurator
Oświaty Jerzy Ochotny, burmistrz Pelplina Andrzej Sta
nuch, prezes Federacji „Kociewska Więźba" Jerzy Cisewski, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Adam Krawiec, prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie
Eugenia Pomorska-Sawczuk oraz dyrektor Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Tczewie, Urszula Wierycho. Sponsorami
też byli D. A. Jareccy oraz Wacław Solecki.
Wszystkim, którzy wspomogli duchowo i materialnie
nasze przedsięwzięcie - serdeczne Bóg Zapłać.

2. Seweryn Pauch - „Kociewski działacz Walenty Stefański";

Krzysztof Korda witając uczestników sesji zaakcento
wał jej znaczenie w „Roku Kociewskim" i w przygotowaniach
merytorycznych do III Kongresu Kociewskiego. Prezes Kociewskiego Oddziału ZKP zwrócił również uwagę na znaczenie dzie
jów Tczewa i związanych z nim wybitnych postaci dla współ
czesnego pokolenia.
Po wysłuchaniu prelekcji odbyła się interesująca i twórcza
dyskusja. Warto odnotować z niej najciekawsze wypowiedzi.
I tak prezes K. Korda postawił wniosek, aby przywrócić ulicę
Forsterów w Tczewie. Czesław Czyżewski, prezes Zakładów
Graficznych im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie, nawiązał do
tradycji poligraficznych swojej rodziny. Przywołał martyrolo
gię gdańskich Czyżewskich z czasów drugiej wojny światowej.
Zaproponował, aby projektowany obecnie most na Wiśle w ob
szarze Kwidzyn-Gniew, nosił imię właśnie Józefa Czyżewskie
go. Poseł Andrzej Liss wskazał na znaczenie świadomości naro
dowej na przykładzie oddziaływania biografii J. Czyżewskiego,
J. Kraziewicza i W. Stefańskiego, czy też pomorskiej rodziny
Sikorskich. W przekonaniu posła historia wciąż może być cieka
wa, tym bardziej, że wielka historia działa się obok nas. Piotr
Kończewski powiązał tematykę sesji z działalnością Stowarzy
szenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP. Józef Weltrowski,
żołnierz „Gryfa Pomorskiego", przypomniał negatywne skoja
rzenia z gauleiterem Albertem Forsterem.
Na zakończenie dyskusji zastanawiano się nad kolejnymi
biografiami pomorskimi, które należałoby bliżej przypomnieć,
chociaż już nie raz niektóre z tych nazwisk opisano.
W pierwszej kolejności wskazano na kilkanaście następują
cych indywidualności: ks. Feliks Bolt, kpt. Karol Borchardt,
Florian Ceynowa, Wiktor Jagalski, Juliusz Kraziewicz, Stani
sław Kujot, Wiktor Kulerski, dr Stefan Łaszewski, ks. Wła
dysław Łęga, bp Wojciech Okoniewski, ks. prof. Janusz Pa
sierb, prof. Edwin Rozenkranz, wiceadmirał Kazimierz
Porębski, Stanisław Roman, ks. Bernard Sychta i Stanisław
Wachowiak. W sumie zapowiada się ciekawa i pożyteczna
praca na co najmniej kilka lat. Ale warto ją podjąć, gdyż jest
to kwestia naszego dziedzictwa kulturowego, które rzutuje
na naszą przyszłość.
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Józef Czyżewski

wydawca, działacz społeczno-gospodarczy
i patriota

Rodzina Czyżewskich wywodzi się ze szlachty mazo
wieckiej herbu Dryja. Tradycje patriotyczne rodzi
my sięgają bezpośrednio Wawrzyńca, majora wojsk
polskich z powstania listopadowego. Jego wnukiem był
właśnie Józef Czyżewski.
Józef Czyżewski urodził się 25 grudnia 1857 roku na
Kociewiu, w miejscowości Widlice nad Wisłą, w dzisiejszej
gminie Gniew. W okresie zaboru pruskiego Widlice wcho
dziły w skład powiatu kwidzyńskiego. Warto podkreślić,
że Józef był najmłodszym spośród ...dziesięciorga rodzeń
stwa. Otrzymał głębokie, patriotyczne wychowanie. Szko
łę powszechną (elementarną) ukończył w pobliskim Opale
niu. Następnie zaczął uczęszczać do progimnazjum
w Pelplinie. Józef ukończył kilka klas, i co istotniejsze, zdo
był kwalifikacje agronoma. Jednakże praca w tym zawodzie
w majątkach ziemskich nie dawała mu większej satysfakcji.
W każdym razie Widlice, Opalenie i Pelplin znamionują
pierwszy, kociewski rozdział w bogatej biografii Józefa Czy
żewskiego.
Na dalszych losach Józefa zaważyła służba wojskowa
w wojsku pruskim, którą odbył i ukończył w Gdańsku.
W 1878 roku, a więc w wieku 21 lat, na stałe zamieszkał
w Gdańsku. W sumie przeżył w Gdańsku aż 57 lat. Mimo
długiego żywota, nie było mu jednak dane doczekać po
wrotu Gdańska do Polski. Był więc przez ponad pół wieku
...polskim gdańszczaninem.
Biografia Józefa Czyżewskiego jest silnie i trwale zwią
zana z Pomorzem. Pracę zawodową przez całe życie łączył
z niezwykle aktywną działalnością patriotyczną. Łączył
w sobie naturę przedsiębiorcy ze społecznikostwem na
rodowym. W Gdańsku, przez szereg lat, prowadził za
kład wikliniarski, zajmujący się głównie wyrabianiem ko
szyków. Zlecenia na swoje wyroby zbierał po całym
Pomorzu, a nawet na Warmii i Mazurach. W każdą taką
wyprawę zabierał polskie broszury i kalendarze oraz pol
skie czasopisma, głównie „Gazetę Toruńską", „Pielgrzy
ma" lub „Gazetę Grudziądzką". Odważnie występował
przeciwko polityce germanizacyjnej, krzewiąc polskie
słowo i polską kulturę. Pracowitość i duże zdolności
organizacyjne sprawiły, że stał się orędownikiem spra
wy narodowej.

Zmiana profesji Józefa Czyżewskiego miała kapitalne
znaczenie dla promocji ducha polskiego na Pomorzu. Po
sprzedaży zakładu koszykarskiego nabył on niewielką dru
karnię (1893). Z czasem dorobił się prężnego zakładu poli
graficznego oraz hurtowni artykułów papierowych. Okazało
się, że drukarstwo stało się pasją i powołaniem całej rodziny
J. Czyżewskiego. Jego żona Maria, była również wielką patriotką, jak też matką wielodzietnej rodziny. Z czasem w ro
dzinnej drukarni pracowały cztery córki i dwaj synowie.
Józef Czyżewski odkrył duże możliwości drukarstwa dla
upowszechniania propolskich postaw. Był nie tylko wła
ścicielem drukarni, gdzie drukowano różnorakie czasopi
sma polskie (np. „Gryf), ale także redaktorem i wydawcą
dwóch zasłużonych dla polskości na Pomorzu czasopism:
„Kuriera Gdańskiego" i „Tygodnika Gdańskiego". Był też
współzałożycielem „Gazety Gdańskiej". Ówczesne władze
niemieckie oceniały J. Czyżewskiego jako znanego budzi
ciela ducha narodowego wśród Polaków gdańskich. Do
dajmy, że pisma Czyżewskiego rozchodziły się szeroko po
Pomorzu.
Józef Czyżewski nie ograniczał się do drukowania i kol
portażu polskiej prasy, co samo w sobie było niezwykle
pożyteczne, szczególnie w sytuacji zaostrzającej się walki
o język polski i utrzymanie polskiej ziemi pod zaborem pru
skim. Czyżewski okazał się znakomitym inicjatorem i orga
nizatorem polskich organizacji na Pomorzu. Umiał przema
wiać do serca i rozumu rodaków. Gdym przemawiał,
zanotował, to lud ze wzruszenia plakat. Nadzwyczajne
sukcesy osiągnął przy zakładaniu Towarzystw Ludowych.
Warto nadmienić, że do 1914 roku powstało na Pomorzu
113 towarzystw, zrzeszających około 15 tysięcy członków.
Znany historyk prof. Stanisław Mikos odnotował, że w du
żym stopniu ich powstanie i działalność było zasługą
Czyżewskiego. Na tym zresztą nie poprzestawał. Z równie
dobrym skutkiem zaangażował się w rozwój polskich związ
ków zawodowych, przede wszystkim w Zjednoczenie Za
wodowe Polskie.
W 1905 roku podjął J. Czyżewski współpracę z tajną
organizacją na Pomorzu - „Straż". Po kilku latach powie
rzono mu funkcję „starosty", któremu podlegało 70 komi
sarzy działających w terenie. Tej działalności ściśle poli-

Józef Czyżewski
(1857-1935)

tycznej oddawał się, jak stwierdza historyk oświaty Kazi
mierz Kubik, z zapałem i poświęceniem, a nawet z naraże
niem wolności osobistej i mienia. Równolegle rozwijał dzia
łalność na polu oświaty i wychowania. Należy podkreślić,
że tajne nauczanie w języku polskim prowadził J. Czyżew
ski przez 12 lat we ...własnym mieszkaniu. Te i inne inicjaty
wy na rzecz utrzymania i rozwoju polskości na Pomorzu,
nie uszły uwadze władz i nacjonalistów niemieckich.
W 1910 roku został, wraz z legendarnym Antonim Abraha
mem, poturbowany, skazany na miesiąc aresztu oraz na
znaczną karę pieniężną. Te szykany nie przerwały patrio
tycznej aktywności. Nadal działał np. w Towarzystwie Czy
telni Ludowych. Współuczestniczył w założeniu polskie
go Związku Akademików Gdańskich. Rozwijał też kontakty
z działaczami polskimi w Wielkopolsce, głównie z Pozna
nia. Jakby przeczuwając wybuch I wojny światowej, z po
czątkiem 1912 roku współtworzył konspiracyjną organiza
cję Towarzystwo Odrodzenia Polski, którego celem było
przygotowanie się do... walki zbrojnej.
Niewątpliwie lata poprzedzające wybuch I wojny świa
towej, to okres najbardziej wytężonej pracy politycznej
w życiu Józefa Czyżewskiego. On sam później tak spuen
tował ten owocny okres: Nie było w ogóle dziedziny życia
polsko-narodowego, z którą nie byłem związany. Natu
ralnie wszędzie był to ideowy, społeczny udział.
Podczas I wojny światowej zwyciężały nacjonalizmy,
a życie publiczne poddano prawom stanu wojennego.
J. Czyżewski, w bardziej ograniczonej formie kontynuował
różnoraką działalność patriotyczną. Nacjonaliści niemiec
cy w Gdańsku zemścili się na nim, wydając na niego tajny
wyrok śmierci. Otóż 17 grudnia 1918 roku około 1500 ludzi
napadło na zakład drukarski, dewastując maszyny, nie
oszczędzając także mieszkania prywatnego. Jak zanotował
później J. Czyżewski: moja rodzina i ja prawie cudem oca
leliśmy.
Powstanie Polski niepodległej w listopadzie 1918 roku
rozbudziło nadzieje na wolność na Pomorzu. J. Czyżewski
włączał się w liczne inicjatywy niepodległościowe. Był zwo
lennikiem wywołania powstania zbrojnego na Pomorzu, ale
przestrzegał wspólnych reguł gry politycznej. W 1919 roku
wchodził w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu jako
przedstawiciel ludności polskiej w Gdańsku. Podjął się rów
nież akcji politycznej na własny rachunek. A mianowicie
w kwietniu 1919 roku na zjeździe w Gdańsku założył Pol
skie Stronnictwo Ludowe - Pomorze (PSL-P). Jako prezes
tej partii zabiegał o poparcie w powiatach pomorskich. Wła
śnie na zjeździe w Tczewie zaapelował do Polaków zamiesz

kujących na Kaszubach i Kociewiu o poparcie nowego
ugrupowania politycznego. Ruch ludowy prowadzony
przez J. Czyżewskiego miał stosunkowo radykalny i nie
podległościowy charakter. On sam nie uległ wówczas po
kusie podjęcia niemal pewnego mandatu poselskiego, jed
nak w zamian za cenę rezygnacji z własnego ugrupowania.
Doszło nawet do tego, że na pewien czas siedziba ludo
wców została przeniesiona z Torunia do Tczewa. Jednakże
podjęte ruchy odśrodkowe w PSL-P, naciski endecji i kra
jowego PSL „Piast", uniemożliwiły sukces nowej inicjaty
wy politycznej. Zaważyła także troska o zjednoczenie
polskich sił w starciu wyborczym z żywiołem niemiec
kim na Pomorzu. W takich okolicznościach J. Czyżew
ski na walnym zjeździe delegatów PSL-P w Tczewie
(27.10.1920) doprowadził do podjęcia uchwały o włącze
niu stronnictwa do zjednoczonego PSL. W ten sposób raz
jeszcze podporządkował ambicje i aspiracje własne, dobru
wspólnemu!
Powrót Pomorza do Polski zimą 1920 roku nie ziścił
wszystkich marzeń J. Czyżewskiego. Bowiem jego „mała
ojczyzna" - Gdańsk, został włączony w skład międzynaro
dowego tworu państwowego pod nazwą - Wolne Miasto
Gdańsk. W ten sposób ten wielki polski patriota znalazł się
poza granicami państwa polskiego - II Rzeczypospolitej.
W Wolnym Mieście Gdańsk J. Czyżewski przeżył jesz
cze 15 lat. De facto wszedł już w stan wieku emerytalnego,
ale nie spoczął na laurach. Jeszcze w pamiętnym 1920 roku
(plebiscyt) zabiegał o przyłączenie Powiśla do Macierzy.
Z czasem udzielał się bardziej w organizowaniu szkolnic
twa polskiego w Gdańsku, jak też we wspieraniu ruchu
związkowego. Był także współzałożycielem i działaczem
Gminy Polskiej w Gdańsku, w którym ludność polska sta
nowiła 5-10 procent całej ludności. Z racji wielkiego auto
rytetu J. Czyżewski był wieloletnim prezesem Gminy Pol
skiej, a od 1928 roku jej prezesem honorowym.
U schyłku życia doczekał się słów uznania ze strony
przedstawicieli najwyższych władz Rzeczypospolitej Pol
skiej. I tak w 1923 roku minister prezydenta Stanisława Woj
ciechowskiego publicznie mu podziękował, między innymi
za to, że przez całe życie pracował dla Polski, oddał ostat
ni grosz Polsce. Z kolei w 1927 roku w Gdyni dostąpił
zaszczytu współpowitania prezydenta Ignacego Mościc
kiego. Spełniło się również marzenie o spotkaniu z marszał
kiem Józefem Piłsudskim. W 1928 roku za pośrednictwem
Walerego Sławka doszło do wizyty J. Czyżewskiego wraz
z delegacją Amerykanów w Belwederze. W późniejszym
dokumencie odnotował on, że Pan Marszałek raczył ze
mną życzliwie rozmawiać.
Ostatnie lata życia J. Czyżewskiego nie były wolne od
trosk. W 1935 roku jego przedsiębiorstwo poniosło wielkie
straty finansowe wskutek konfliktu z polskimi władzami
celnymi. Wówczas powołał się on na swoje 55 lat służby
dla polskości i Pomorza. Te zasługi poświadczają następu
jące odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol
ski, Medal Niepodległości. Swoją wagę i wymowę ma też
papieski order „Pro Ecclesia et Pontifice".
Zamiast zwyczajowego podsumowania, tej pięknej i he
roicznej pomorskiej biografii, uznałem za istotniejsze i cen
niejsze zacytowanie filozofii życia J. Czyżewskiego jego
własnymi słowami: Przez cale życie moje, miałem tylko
jedną myśl przewodnią, tylko jedno tchnienie: służyć Bogu
i kochanej, drogiej Ojczyźnie, i dla niej cierpieć, i dla niej
się cieszyć, rodakom nosić otuchę, w cierpieniu pocie
chę, wiarę w przetrwanie i w jasne słoneczko wolności.

ZDZISŁAW MROZEK

Rok 1807 na Kociewiu

roku pisarz przebywał w Rapperswilu, słychać było długo w pobliskich lasach od strony Staro
gardu. Jeden z rozbitych oddziałów dywizji znalazł schro
pełniąc obowiązki pomocnika bibliotekarza
nienie u włościan i w drodze do Pelplina trafił ponownie do
w Muzeum Narodowym Polskim. Dotarł tam
swego szwadronu. Po odepchnięciu natarcia Prusaków
wówczas do raportów gen. Jana Henryka Dąbrowskie
— czytamy w „Popiołach" - od strony Starogardu i Pelpli
go. Jego notatki, podobnie jak inne materiały archiwal
na przez tydzień trwały mało znaczące utarczki forpoczne, znajdujące się w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich
tów. Przednie straże, prowadzone przez poruczników, wy
w Warszawie, w której Żeromski pracował w latach 18971903, spożytkował w opisach tła historycznego cytowanej jeżdżały małymi komendami i czyniły wywiady o stanie
najbliższych okolic i sile wojsk pruskich, rozlokowanych
powieści. Wiele szczegółów zawdzięczał autor dziełu
na drogach w pobliżu Tczewa (...).
pt. „Jenerała Henryka Dąbrow
Wówczas gen. Dąbrowski
skiego pamiętnik wojskowy Le
zdecydował się na krok stanow
gionów Polskich", wydanemu
czy, toteż postanowił wykonać
w 1864 roku.
atak na Tczew, ponieważ miasto
Pierwszą bitwę z Prusakami
to było głównym punktem kon
stoczono w styczniu 1807 roku.
centracji sił niemieckich. Oddzia
Wcześniej sformowano kilkuna
ły
polskie nacierały na Skarszewy
stotysięczny korpus wojsk pol
(Schóneck)
nad Wietcisą, rzeczką,
skich pod dowództwem gen. Hen
zasilającą
Wierzycę.
Siły polskie
ryka Dąbrowskiego, który miał
i pomocnicze francuskie pod wo
swoją kwaterę w Nowem nad Wi
dzą gen. Menarda, wcześniej zgru
słą. Jednocześnie gen. A. Kosiń
powano w Gniewie oraz w pobliżu
ski wyruszył ze swym oddziałem
wsi Gręblin, na wysokości lewe
na północ w kierunku Gniewa. Na
go brzegu Wisły. Gen. Menard
tym etapie sporadyczne bitwy to
wyruszył ze swym oddziałem go
czyły się głównie w lasach kociewścińcem starogardzko-tczewskim
skich. Do większego starcia do
na północ, by zagrodzić drogę si
szło pod Nowem na brzegu
łom
niemieckim, śpieszącym
Mątawy, gdzie rozgorzała bitwa
z
Gdańska
na odsiecz Tczewa.
z niemieckim regimentem. S. Że
Główne
wojska
gen. Dąbrowskie
romski tak ją opisuje w „Popio
go, dowodzone przez gen. Kosiń
łach": Był to mocny patrol czer
skiego, podążały do Tczewa
wonych huzarów. Prusacy,
drogą przez wieś Rajkowy na Czyodrąbując się, strzelając z rzad
żykowo
(Zeisgendorf). Rejony
Gen.
Henryk
Dąbrowski
(1755-1818)
ka, gdyż mieli broń zmokłą, cof
Tczewa
osiągnięto
w późnych go
nęli się ku miastu pod osłoną pie
dzinach popołudniowych. Niebawem uderzono na szańce
choty i armat (...). Podobnie pomyślna gratka trafiła się
miasta. Broniła je niemiecka piechota, ukryta za starymi
poznańskim kawalerom A. Kosińskiego pod Opaleniem,
wałami rażąc ogniem armatnim na bramie północnej i Gdań
czyli Minsterwaldem, gdzie jazda Dziewonowczyków do
skiej. Pod silnym ogniem polskiej piechoty obrońcy Tcze
padła i wzięła w jasyr szesnastu dragonów i ośmiu pie
wa
cofnęli się na przedmieścia.
chura z przedniej straży pruskiej.
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Niebawem doszło do kolejnej bitwy już nie tak pomyśl
nej dla polskiej dywizji. Wrzawę wojenną i łoskot strzałów

Przy bramie Gdańskiej - pisze Żeromski w „Popio
łach" -gdzie Prusakami dowodził major von Bothe, wrzała

zacięta walka.
Generał
Niemojewski i sam wódz na
czelny (Dąbrowski) wiel
kich dokładali starań, by
złamać wejściowe wierzeje
(...). Cztery armaty i dwa
granatniki pod komendą
porucznika Charelota krok
za krokiem zbliżały się do
bramy północnej (...). Wal
ka z całą zaciekłością cią
gnęła się już kilka godzin.
Trzydzieści trupów zasłało
drogę prowadzącą
do
Gdańskiej bramy (...). Mia
sto Tczew posiadało trzy
bramy: Młyńską,
czyli
Gdańską,
na
północy
Wodną, czyli Wiślańską na
południu i Wysoką na za
chodzie (...). Książę Paweł
Sułkowski, ranny, na cze
le
drugiego
batalionu
regimentu
pierwszego
i major Brucken jako do
wódca piechoty badeńskiej natarli na bramę
Gdańską (...). W tym sa
mym czasie gen. Dąbrow
ski, major Sierawski, puł
kownik Fiszer dotarli do
bramy Wodnej, czyli Wiślańskiej. Żołnierze rzuci
li się z bagnetami na ogłu
piałych Niemców (...).
W tej samej chwili zdru
zgotane kulami wierzeje
bramy Gdańskiej runęły.
(...). Wreszcie kiedy i bra
mę zachodnią rozwalono,
załoga w sile pięciuset lu
dzi poddała się. Dąbrow
ski, po odebraniu kapitula
cji, wjechał w główną ulicę
miasta i stanął w pobliżu
kościoła św. Krzyża. Wów
czas z okna jednej z kamie
nic padło kilka strzałów.
Jeden z niech ranił genera
ła. Wówczas rozległ się
w szeregach okrzyk: Na
Gdańsk! Ku morzu!
23 lutego 1807 roku
Tczew był wolny.
Gen. Henryk Dąbrowski
ze swym sztabem ponownie
stanął w Gniewie lecząc od
niesione rany. O dalszych
losach kampanii wojennej
zdecydował pokój w Tylży,
zawarty w lipcu 1807 roku,
w wyniku którego Pomorze
pozostało przy Prusach.

KAZIMIERZ ICKIEWICZ

Powrót Polski
nad Bałtyk
Rok 1918 przyniósł Polsce tak długo oczekiwaną niepodległość. Na mocy
traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku Polska odzyskiwała Pomo
rze z wąskim pasem wybrzeża morskiego. 25 listopada 1919 roku w Ber
linie pełnomocnicy rządów: polskiego - Zygmunt Seyda i niemieckiego - Edgar
von Haimhausen, złożyli swe podpisy pod „Umową o wycofaniu wojsk z odstąpio
nych obszarów i oddaniu zarządu cywilnego". Niemcy jednak, mimo wyraźnych
ustaleń podpisanej umowy, stwarzali oficerom polskim duże trudności. Dopiero
pierwsze miesiące 1920 roku zapisały trwałą kartę w historii Pomorza. Od połowy
stycznia do 10 lutego 1920 roku trwało przejmowanie ziemi pomorskiej przez woj
ska Frontu Pomorskiego pod dowództwem generała Józefa Hallera. Dokonywał
się wielki akt dziejowy.
Wyzwolenie Pomorza rozpoczęło się 17 stycznia 1920 roku. W tym dniu woj
ska polskie przekroczyły pod Nieszawą dawną granicę zaboru pruskiego i zajęły
Gniewkowo. 18 stycznia dwa pociągi pancerne „Wilk" i „Boruta" wjechały na
dworzec w Toruniu. Tego samego dnia po południu do Torunia wkroczyła Dywizja
Pomorska dowodzona przez płka Stanisława Skrzyńskiego. Na prawym brzegu Wi
sły oddziały grupy generała Stanisława Pruszyńskiego, wsparte przez 5 Brygadę Jazdy
i pociągi pancerne „Hallerczyk", „Zagończyk" i „Odsiecz II" oswobodziły w dniach
17-18 stycznia Działdowo, Brodnicę i Lidzbark. 23 stycznia został zajęty Grudziądz.
W tym samym czasie 2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich wyzwalała południowozachodnią część terytorium Pomorza przyznanego Polsce. W końcu stycznia wojska
Frontu Pomorskiego zajęły Bydgoszcz, Koronowo, Świecie, Tucholę, Chojnice, Tczew,
Starogard i Kościerzynę, docierając 8 lutego do Kartuz, a 10 lutego około godziny 1100
Batalion Morski zajął Puck. Tego samego dnia szwadrony 5 Brygady Jazdy zajęły
resztę przyznanych Polsce terenów, dochodząc do morza.
Niemcy zachowywali się różnie. W niektórych okolicach opuszczali oni miasta
i wsie wśród bicia żałobnych dzwonów z okrzykami „Wir kommen wieder" (przyj
dziemy znowu) - na co otrzymywali polską odpowiedź „Nie damy ziemi skąd nasz
ród". Były też przypadki publicznych oświadczeń lojalności miejscowych Niem
ców wobec władz polskich. Polska ludność na całym Pomorzu witała wkraczające
wojsko z entuzjazmem i w podniosłym nastroju.
Dnia 10 lutego 1920 roku, już od wczesnych godzin rannych, przybywały do
Pucka tłumy ludzi, głównie chłopi i rybacy kaszubscy. Nie bacząc na padający
tego dnia zimny deszcz, kilkutysięczny tłum skupił się wokół dworca kolejowe
go w oczekiwaniu przyjazdu generała Hallera, który miał dokonać zaślubin Polski
z morzem.
Najwcześniej przybył do Pucka pociąg wiozący marynarzy I Batalionu Mor
skiego, kompanię honorową i reprezentacyjną, w skład której wchodziły oddziały
szwoleżerów, ułanów krechowieckich i piechoty. Za nim przybyły następne, wio
zące delegacje miast polskich, posłów do Sejmu Ustawodawczego, przedstawicieli
Polonii gdańskiej. Z Poznania przyjechał podsekretarz stanu, Leon Janta-Połczyński z Torunia, pierwszy wojewoda pomorski - Stefan Łaszewski. Ostatnim pocią
giem przybył do Pucka - generał Józef Haller w towarzystwie ministra spraw
wewnętrznych, Stanisława Wojciechowskiego (późniejszego prezydenta), admira
ła Kazimierza Porębskiego, wyższych oficerów i przedstawicieli administracji pań
stwowej. Jako przedstawiciele obcych misji wojskowych przybyli: attache wojen
ny morski Stanów Zjednoczonych - kapitan Abele, szef misji brytyjskiej - kapitan
Harvey oraz szef misji francuskiej - pułkownik Allegrini.

Ludność polska sprawiła wszystkim przybyłym do
Pucka gorącą owację, a specjalna delegacja z podko
misarzem Naczelnej Rady Ludowej dr. Józefem Wybickim wręczyła generałowi Hallerowi dwa platynowe
pierścienie w celu dokonania zaślubin Bałtyku z Pol
ską. Ta wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła
się 10 lutego 1920 roku około godziny 1400.
Nad brzegiem zatoki, na terenach poniemieckiego
lotniska dla wodnosamolotów, obok ustawionego
wysokiego masztu generał Haller rozpoczął uroczy
stość patetycznym przemówieniem, w którym m.in.
stwierdził:
Oto dziś dzień czci i chwały! Jest on dniem wolno
ści, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad
ziemiami polskimi, ale i nad polskim morzem. Naród
czuje, że już go nie dusi hydra, która dotychczas okrę
cała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy
i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszę
dzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi
mu otworem. Zawdzięczamy to przede wszystkim miło
sierdziu Bożemu, a potem wszystkim tym, którzy w wal
ce nie ustawali, lecz dotychczas wytrwali; zwłaszcza
naszym praojcom, którzy wałki o wolność toczyli. Cześć
im! Oni nie dożyli tej radosnej chwili. My szczęśliwi.
Cześć tym, którzy w tej wojnie polegli. Cześć tym żyją
cym, którzy pracą, trudem i znojem walczą w szarej
codziennej walce życia.
Po tym przemówieniu księża dokonali poświęcenia
bandery polskiej, którą następnie na rozkaz por. mar.
Eugeniusza Pławskiego dwaj marynarze: st. mar. Florian
Napierała i mat Kazimierz Wiśniewski, przy powszech
nym entuzjazmie zgromadzonych i salwach armatnich,
wciągnęli na maszt.
Po tej ceremonii generał Haller z towarzyszącym
mu sztabem udał się przed ołtarz polowy, przy któ
rym ks. Antosz Rydlewski celebrował mszę Św.,
a ks. Józef Wrycza - kapelan wojskowy, wygłosił
w podniosłych słowach i patriotycznym nastroju ka
zanie. Msza ta, jak trafnie zauważył mjr Edward Li
gocki w publikacji „Marę Polonum", nie była mszą
dziękczynną, a tylko mszą na intencję dojścia do
morza. Po jej wysłuchaniu gen. Haller dokonał aktu
symbolicznych zaślubin z morzem, wrzucając je
den z dwu ofiarowanych mu pierścieni w wody
Zatoki Puckiej. W tym momencie nastąpiła konster
nacja, bowiem - jak relacjonował Stanisław Woj
ciechowski (...) rzucony pierścień nie dosięgnął wody,
upadając na lód, którym skute były brzegi zatoki. Sy
tuację jakoby uratowała brawura płka Stanisława
Skrzyńskiego, który wsparł konia ostrogami i mimo
ostrzeżeń skruszył lód.
Ten drobny incydent nie zakłócił dalszego przebie
gu uroczystości.
Wrzucenie pierścienia przez generała Hallera w wo
dy zatoki przydało tej uroczystości znaczenia ważnego
aktu, potwierdzającego historyczne prawo Polaków do
Pomorza.
Po symbolicznych zaślubinach generał Józef Hal
ler, admirał Kazimierz Porębski, wojewoda Stefan Łaszewski, minister Stanisław Wojciechowski oraz do
wódca Okręgu Pomorze - generał Robert
Lamezan-Salius podpisali akt następującej treści: Roku
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Gen. Józef Haller (1873-1960)

Pańskiego 1920, dnia 10 lutego, na wieczną rzeczy
pamiątkę odzyskania morza polskiego. Puck nad
Bałtykiem. W miejscu, gdzie odbyły się zaślubiny
wbito pamiątkowy słup z napisem: „Roku Pańskie
go 1920 dnia 10 lutego, Wojsko Polskie z gen. Hal
lerem na czele objęło w wieczne posiadanie polskie
morze". Co się stało z tym pamiątkowym słupem
- nie wiadomo.
Po uroczystości oficjalnej odbył się bankiet, na któ
rym wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Traf
nie oddał nastroje panujące wśród zgromadzonych Fran
cuz pułkownik Allegrini, domagając się polskiego
Gdańska. Stwierdził on, że brzeg obecnie odzyskany
jest tylko połową okna jaką sobie Polska na świat sze
roki otworzyła - ale po otwarciu tej połowy, otwarcie
drugiej nastąpić musi.
Tego samego dnia komisja sejmowa podjęła
uchwałę o budowie portu morskiego w Tczewie.
Uchwalono nawet na ten cel kredyty, chociaż po
mysł nigdy nie doczekał się realizacji. Niemniej
świadczy on o tym, że już w 1920 roku, u progu
niepodległości, doceniono wagę spraw morskich.
Otwierając posiedzenie Sejmu Ustawodawczego,
marszałek Wojciech Trąmpczyński powiedział przy
powszechnym aplauzie sali: Na tym pomorskim
skrawku ziemi, na tej wąskiej polskiej tamie (...)
stoi przyszłość nasza. (...). / wobec sąsiadów nie mo
żemy ani na chwilę dopuścić wątpliwości, że skrawka
tego bronić będziemy do ostatniej kropli krwi.
Prawdziwość tej deklaracji potwierdziły walki
w obronie Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. A w 1945
roku Polska odzyskała całe Pomorze, otwierając sobie
także „drugą połowę okna na świat".
Fragment publikacji Kazimierza Ickiewicza pt. Powrót Tcze
wa do Polski w 1920 roku, wydanej w 2000 r. przez WDP „Bernardinum" w Pelplinie.

Zaglądając do „Nowego bedekera kociewskiego" pod hasłem Lesiński Wojciech możemy
przeczytać:jest to najwybitniejszy kociewski twórca regionalny w dziedzinie malarstwa na szkle.
Od czerwca tego roku - i w następnych wydaniach bedekera - czytać będziemy: był to najwybit
niejszy, bowiem Wojtka już nie ma wśród żyjących, pożegnaliśmy go 30 maja. Może nadal się
cieszy swoim barwnym malowaniem na szkle, jeśli - jak to ładnie napisał Józef Ziółkowski - tam
po drugiej stronie, jest szkło i farby.

ROMAN LANDOWSKI

Maluje już na drugim brzegu
ojciech Lesiński, ur. 16 września 1938 roku
w Tczewie, w pełni rozumiał swoją kociewskość.
Jego przodkowie byli rodowitymi Kociewiakami, pochodzącymi ze Starogardu, Kokoszek, Rywałdu. Ten
kociewski rodowód był dla Wojciecha chyba podstawową
motywacją do pełnego poznania tradycji, obyczajów
i kultury ludowej. Wiedzę tę wykorzystywał do utrwa
lenia poszczególnych tematów na barwnych obrazach
szklanych. Swój talent odkrył późno mając już 46 lat.
Może dlatego jego sztuka obrazu była dojrzała i prze
myślana. Już po roku prób, w 1987 uzyskał pierwszą
nagrodę na konkursie „Współczesna sztuka ludowa Kociewia". W tym samym roku zaprezentował swoją pierw
szą wystawę indywidualną „Malowane na szkle", a także
przygotował cykl „Kociewie na szkle malowane", pre
zentowany w kilku muzeach regionalnych. Odtąd za
częło się pasmo powodzeń Wojciecha: „Wisła w legen
dach, baśniach i podaniach" (1989), „Sakralne
malarstwo na szkle" (1990)... Dużym wydarzeniem był
cykl „Madonny polskie" rozpoczęty w 1992 roku, który
powiększał swoją objętość, bowiem z każdym rokiem
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przybywała kolejna Madonna. Ważną wystawą był też zapre
zentowany w 1998 roku cykl „Święty Wojciech". Wojtkowi
nieobcy był także temat Bożego Narodzenia. Wyrazem tego
było wiele nagród i wyróżnień uzyskanych w kilku wysta
wach i konkursach, m.in. „Boże Narodzenie w plastyce ludo
wej" i „Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce".
Powszechnie znaną w Polsce stała się wystawa „Polscy święci
w sztuce ludowej".
Wojciech Lesiński był tym twórcą, któremu Pomorze
zawdzięcza rekonstrukcję dawnej a współcześnie już zani
kającej formy malarstwa na szkle. Przejął tradycje dawnych
„szklanych obraźników". Jego sztuka, którą sam nazywał
artystycznym rzemiosłem była wysoko ceniona przez et
nografów i prywatnych kolekcjonerów. Prace Wojtka znaj
dują się w wielu muzeach regionalnych i etnograficznych,
m.in. w Gdańsku, Toruniu, Starogardzie, Wdzydzach,
Tczewie, Wągrowcu, Piasecznie.
W ostatnim okresie barwne malowanie na szkle Woj
ciecha Lesińskiego jakby przygasło, odeszło w cień in
nych wydarzeń kulturalnych regionu. Gasła również twór
cza inwencja twórcy.

Fragment wystawy malarstwa na szkle Wojciecha
Lesińskiego w Muzeum Wisły w 1992 roku
fot. Andrzej Michalczyk
Wojciech Lesiński nad kolejną pracą
z cyklu Madonny polskie
fot. Stanisław Zaczyński

Sprostowanie
Artykuł Aleksander
Kupczyński.
Patron pomorskich towarzystw ludo
wych, zamieszczony w nr 1 „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" z roku
2005, to pokłosie sesji mającej na celu
promowanie wśród społeczności kociewskiej nieznanych dotąd działaczy
z naszego regionu, a zorganizowanej
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział Kociewski w Tczewie w paź
dzierniku 2004 roku.
Pisząc referat oparłem się na mojej
pracy magisterskiej zatytułowanej „Pol
skie Towarzystwa Ludowe na Pomorzu
1903-1939", napisanej pod kierunkiem
prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego, obronionej w czerwcu 2004 na Uni
wersytecie Gdańskim. Artykuł z nr 1 z br.
„KMR" zawiera jedynie najważniejsze
informacje o tym działaczu. Nie porusza
łem w nim m.in. działalności politycznej,
prasowej, pracy katechetycznej i innych.
Przybliżyłem tylko ogólnie sylwetkę i za
rys działalności w towarzystwach ludo
wych, z której to działalności był i jest
najlepiej znany. Przez ponad trzydzieści
lat był patronem tej jednej z najważniej
szych organizacji na Pomorzu.

Krzysztof Korda

Od redakcji
Sprostowanie zamieszczamy na proś
bę Autora, zgodnie z regulacjami Usta
wy o Prawie prasowym. Jednocześnie
informujemy, że o fakcie wygłoszenia re
feratu pod tym samym tytułem podczas
sesji popularnonaukowej, zorganizowa
nej przez Oddział Kociewski ZKP w Tcze
wie, informowaliśmy w nr 4 „KMR" (2004
r.) przekazując wiadomość o programie
sesji. Nie widzimy potrzeby powtarza
nia tych informacji przed każdym mate
riałem stanowiącym pokłosie sesji.
Odpowiedzi na obszerny list Autora
udzielimy bezpośrednio, przekazując jej
treść także adresatom wskazanym do wia
domości.

d kilku lat trójbarwna i trójpolowa tarcza herbu Kociewia dzierży czerwonego gryfa, legendarnego straż
nika skarbów, który do tej części Europy przywędrował
poprzez starożytną Grecję i Rzym gdzieś z dalekiej Azji.
Nikomu z historyków nie udało się jeszcze ustalić dokładne
go rodowodu owego fantastycznego stworzenia. Lwi orzeł albo
- jak kto woli odwrotnie - orli lew jest obecny w herbach
kociewskich miejscowości, chociaż nie tak licznie jak byśmy
tego sobie życzyli i jak sobie ów stwór na to zasłużył. Najważ
niejszym jest jednak to, że jego pomorska tradycja początek
wzięła właśnie stąd: z ziemi tczewskiego Sambora. Natomiast
od zarania w formalnej symbolice Pomorza gryf historycznie nie
jest jednoznacznie potwierdzony. W Tczewie i w dzielnicy księ
cia Sambora II obecny był oficjalnie, a na Pomorzu tylko spora
dycznie i przypadkowo.

ROMAN LANDOWSKI

Gryf

godło ziemi kociewskiej

W

dziejach Rzeczypospolitej godło Pomorza z gryfem pojawiło się
po pokoju toruńskim w 1466 roku, jako symbol ustanowionego
wówczas województwa pomorskiego. Na białym polu wystę
powała wyraźnie zarysowana tarcza herbowa - też biała - z czerwonym
gryfem bez korony i ogonem wywiniętym do dołu. Ów szczegół dotyczący
ogona zachował swoją aktualność do czasów obecnych. W latach za
boru orli lew zszedł z urzędowych pieczęci, a od 1920 roku pomorski
symbol został ozdobiony złotą koroną.
Cofając gryfowe rozważania do czasów średniowiecza trzeba koniecz
nie podkreślić, że na Pomorzu Gdańskim gryf najwcześniej pojawił sie w ofi
cjalnym znaku rycerskim i pieczętnym Sambora II, ale dopiero po przenie
sieniu przez tegoż władcę dzielnicowego swojej stolicy z Lubiszewa do
Tczewa, czyli w 1255 roku. Wśród historyków przeważa pogląd, że lwi orzeł
trafił nad Wisłę za przyczyną i namową małżonki księcia, Mechtyldy - córki
Henryka Borwina (Borzywoja) II, księcia meklemburskiego. Na zachodzie
między Odrą a Łabą, na ziemi dawnych zachodnich Słowian, u książąt za
chodniopomorskich z dynastii Gryfitów, gryf pełnił funkcję znaku pań
stwowego -począwszy od Kazimierza II (1193) aż do Bogusława XIV (1637).

Pieczęć
Sambora II,
księcia
lubiszewsko-tczewskiego:
Sigillum Sambor II
Ducis Pomeranie,
stosowana
po roku 1255

W swoim historycznym rodowodzie gryf przeżył jedną
poważną kompromitację, sprokurowaną w zachodniej czę
ści Pomorza. Jako znak rycerski - i całej dzielnicy — księcia
szczecińsko-słupskiego, Kazimierza V, uczestniczył po stro
nie krzyżackiej w bitwie pod Grunwaldem. Fakt ten Jerzy
Harasymowicz w swojej „Banderia Prutenorum..." między
innymi tak przedstawił:
Ty i Konrad Śląski wyście
przeciw ojczyźnie powstali
Ty dosiadając smoki przebrzydłe
z chwostem krwawym
z krzywym dziobem zdrady
Przeklęty Kaźku
szybkoś z bestii zleciał
z jej skrzydeł misternych
jak koronki Brabantu
I jak wól
na cienkie kolana
padłeś przed Władysławem
(...)
Słusznie się oberwało księciu, mniej zasłużenie same
mu gryfowi porównanemu do smoka i bestii.
Nie wdając się w szczegóły średniowiecznych wędró
wek gryfa po Europie, warto powtórzyć tę prawdę, która
honoruje dzisiejszy herb Kociewia: gryf tczewskiego księ
cia Sambora II jest „protoplastą" wszystkich innych gry
fów na Pomorzu Nadwiślańskim. Tym znakiem Sambor się
pieczętował, gryfa umieścił na tarczach rycerskich i na swo
ich srebrnych denarach bitych we własnej mennicy zamko
wej. Z Tczewa gryf rozszedł się w inne strony Pomorza, cho
ciaż nad Wisłą niezbyt chętnie się zadomowił. Dopiero
ostatnio mocniej zaznaczył swoją obecność, umieszczony
w herbach gmin i powiatów.

Wersja denara tczewskiego, jako forma wyróżnienia
Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej,
wzorowana na wizerunku gryfa
z monety bitej w mennicy książęcej;
oryginalny denar miał średnicę 17-19 mm.
Najmocniej gryf związał się z historyczną ziemią swego
pana - Samburią, to znaczy Tczewa i najbliższą okolicą.
Najdłużej widnieje na herbie Tczewa. Początkowo inne były
barwy herbowe tegoż miasta. Najpierw widniał złoty gryf
na niebieskim polu, identycznie jak w herbie Rostocku,
stolicy Meklemburgii, skąd przecież przybył bezpośrednio
do Tczewa. Kiedy w latach trzydziestych XX wieku propa
ganda niemiecka zaczęła wykorzystywać owe podobieństwa
dla swoich celów rewizjonistycznych, mówiąc o pruskim ro
dowodzie Pomorza, władze polskie zmieniły barwy herbowe
wielu miast. Od 1939 roku tczewski gryf otrzymał kolor czer
wony i stanął na białym (srebrnym) polu. W ten sposób herb

Tczewa przyjął narodowe barwy polskie, a jednocześnie
- co historycznie było uzasadnione - powrócił do barw daw
nego księstwa, potem województwa, pomorskiego.
Kształt gryfa tczewskiego jest nader charakterystycz
ny i jako jedyny wyróżnia się wśród pozostałych gryfów
całego Pomorza. Rozpoznać go można przede wszystkim po
ułożeniu ogona, który jest zwrócony ku górze - między skrzy
dłem a głową. Inne gryfy mają ogon wywinięty do dołu mię
dzy łapami lub między uniesione tylko do połowy skrzydła.
Tczewski lwi orzeł - jako jedyny - dzierży ogon z odsłonię
tym kolcem, a nie owłosiony chwostem. Mimo tych gołym
okiem widocznych cech zdarzają się jeszcze rażące błędy
w przedstawianiu gryfa tczewskiego - m.in. na jednej z map
powiatu tczewskiego, wydanej przez „Dziennik Bałtycki".
Typowe cechy samborowego gryfa spotkać można też
na pozostałych współczesnych herbach dawnej Samburii.
Gmina Tczew wyróżnia się czerwonym gryfem na zielonym
polu. Kształt gryfa jest identyczny (!) z historycznym przed
stawieniem na tarczy rycerskiej i pieczęci Sambora II. Taki
sam, wiernie przeniesiony, gryf występuje na tarczy staro
stwa powiatu tczewskiego - w jego prawym (białym) polu.
Lewą, niebieską część pionowo przedzielonej tarczy zaj
muje sześć białych fal (bowiem jest to powiat nadwiślań
ski), znamionujących sześć gmin powiatu: Gniew, Morzesz
czyn, Pelplin, Subkowy, Miasto Tczew i Tczew. Symbol
czerwonego gryfa występuje również w herbie Subków, na
lewym (białym) polu ukośnie podzielonej tarczy. Subkow
ski lwi orzeł trzyma w łapach żółte kłosy zboża. Na prawym
polu (ciemnozielonym) widnieje pół koła wozu z piastą.
W tczewskiej części Kociewia, jak przystało na ziemię
książęcej Samburii, gryf jest liczniej reprezentowany. Stał
się znamieniem starostwa i trzech gmin, co stanowi 2/3
ogólnej liczby herbów. Mniej obecny jest w Starogardzkiem, ziemi uważanej za rdzenne Kociewie, co wynika praw
dopodobnie z innej niż „gryfowej" tradycji historycznej.
Wśród miejscowości czerwony lwi orzeł występuje tutaj
tylko w herbie miasta Skórcza. W lewym polu pionowo
podzielonej tarczy zwrócony jest do wewnątrz. W niebie
skim zaś prawym polu na krenelażu muru siedzi czarny skorc
(kociewski szpak), spoglądający na gryfa.
Natomiast gryf czarny (?), nieco posiwiały, figuruje na
żółtej (złotej) tarczy herbowej powiatu starogardzkiego. Jest
koronowany, a w łapach trzyma czerwoną tarczę z herbem
Starogardu Gdańskiego, czyli koronę z joannickim krzy
żem. Uniesiony ogon zakończony jest chwostem. Czarny
gryf powiatu starogardzkiego nieco komplikuje argumen
tację. Racja historyczna napotyka na wiele powikłań.
W prostej linii nie da się tak ubarwionego gryfa uzasadnić.
Czyżby to był ukłon w stronę Kaszub? Czarny gryf na
złotej tarczy historycznie występował tylko w księstwie
wołogoskim i topograficznie bliżej nieokreślonym księstwie
kaszubskim. Tak mówią źródła. Ziemie pierwszego leżały
na obszarach obecnego Pomorza Środkowego, a to drugie
księstwo wywodzi się podobno gdzieś z Meklemburgii.
Zawiłości te można wyprostować jedynie analogią do Prus
Królewskich (po 1466) i Książęcych (1525-1657), których
to prowincji znakiem był czarny orzeł ale na białym polu.
Wszelkie wątpliwości ustały w 2003 roku, gdy po kam
panii promocyjnej „Dziennika Bałtyckiego" władze nowo
powstałej Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba" wprowadziły w życie ustanowiony herb
Kociewia, znaku dla całego regionu. Czerwony gryf,
kształtem zbliżony do lwiorła książęcego, został posado
wiony na trójdzielnej tarczy symbolizującej trzy obszary
administracyjne powiatów ziemi kociewskiej - tczewskiego

Był wśród nas
Śmierć
papieża Jana Pawła II pogrążyła w smutku cały chrześcijański świat. Zwłaszcza Polacy długo nie potrafili się otrząsnąć z żałoby. Powody do głębszych rozmyślań mieli szczególnie
ci, którzy papieża - Polaka znali osobiście, bądź uczestniczyli w wydarzeniach z Nim związanych.
Mieszkańców Kociewia do rozważań i wspomnień nakłania każdy fakt, dotyczący obecności
Ojca Świętego na tej ziemi. Bo przecież był wśród nas, Kociewiaków, odwiedzał naszą „małą ojczy
znę", jako papież i wcześniej, nim jeszcze nie zasiadał na Piotrowej Stolicy. Jako zapalony kajakarz
płynął Wdą, w Piasecznie koronował figurę Matki Bożej Królowej Pomorza, potem - w ramach
VII pielgrzymki do Polski - odwiedził Pelplin.
O tym wszystkim przypominamy, posługując się własnymi informacjami oraz przedrukami z in
nych łamów, niestety, w ograniczonym tylko wyborze.

Z kardynałem Wojtyłą w Piasecznie
Ze względu na szczególny kult figury Matki Boskiej
Piaseckiej papież Paweł VI 21 XI 1967 r. wpisał Sanktuarium
Maryjne w Piasecznie do Ogólnokościelnego Spisu Miejsc
Łaskami Słynących oraz polecił uwieńczyć złotymi korona
mi skronie Madonny z Dzieciątkiem. Wiekopomnego aktu
koronacji Królowej Pomorza dokonano 8 września 1968 r.
O samej uroczystości pisał ongiś w „Studiach Pelplińskich"
(1971 r.) kustosz sanktuarium, ks. prałat Kazimierz Mysz
kowski. Wikariusz ówczesny parafii piaseckiej, ks. Gerard
Gromowski, wspominał na łamach „Nowin Gniewskich"
(4/1999) o przygotowaniach do tej uroczystości i jej nieza
pomnianym przebiegu. Wielu Kociewiaków zapewne pa
mięta te chwile. Przywołujemy je tu więc dla odtworzenia
niezwykłego klimatu uroczystości sprzed 30 lat.
Kardynał Stefan Wyszyński zwołał na Jasną Górę ku
stoszów i duszpasterzy Sanktuariów Maryjnych z całej Pol
ski. Byłem wtedy wikariuszem w Sanktuarium Maryjnym
w Piasecznie - wspomina ks. Gromowski posłany tam przez
księdza biskupa Kazimierza Kowalskiego, by pomagać w przy
gotowaniu Koronacji Papieskimi koronami Figury Matki
Boskiej Piaseckiej. -Razem z moim pierwszym proboszczem,
dzisiejszym prałatem ks. Kazimierzem Myszkowskim, prze
jęliśmy Sanktuarium po Księżach Zmartwychwstańcach.
Trzeba się było starać, by zyskać zaufanie parafian przywy
kłych do zakonnego duszpasterstwa. Szybko nam się to
udało. Proboszcz zabiegany, szczególnie w sprawach bu
dowlanych i organizacyjnych, posłał mnie na wspomnia
ną konferencję do Częstochowy. Na Jasnej Górze w jednej
z sal, chyba Różańcowej, zebrało się kilkadziesiąt kusto
szów Sanktuarium, a wśród nich i ja najmłodszy z nich. Do
sali wszedł Ojciec Przeor Jasnej Góry, ks. Kardynał Metro
polita krakowski Karol Wojtyła, a na końcu ks. Prymas
Kardynał Wyszyński. Zanim się rozpoczęły konferencje i dys
kusje, wybrano sekretarza Zjazdu, którym został piszący te sło
wa: byłem bowiem najmłodszym uczestnikiem tego gremium.
Poproszono mnie do stołu prezydialnego i usiadłem
przy księdzu Kardynale Wojtyle, z którym już przez cały
Zjazd siedziałem. Pozostała mi w pamięci szczególna
otwartość księdza Kardynała Wojtyły, poczucie humoru
i wrażenie, iż ks. Kardynał Wojtyła jest jakby jednym z nas.
Pamiętam, gdy rozmawialiśmy cicho i krytycznie o wypo
wiedziach jednego z dyskutantów, ks. Kardynał namawiał
mnie do zabrania głosu, a gdy się bałem, wziął mikrofon
i zapowiedział: „a teraz zabierze głos nasz sekretarz"
- cóż, musiałem mówić.

Postawa ks. Kardynała Prymasa, pełna dostojeństwa,
bardzo kontrastowała z postawą księdza Kardynała Woj
tyły. Merytorycznie - jak pamiętam - ks. Kardynał Wojty
ła zwrócił uwagę i to mocno podkreślał, by sanktuaria
emanowały szczególnym zaangażowaniem w życie diece
zjalne Kościoła, by biskupi diecezjalni mieli w sanktu
ariach szczególne i różnorakie oparcie.
Drugi raz spotkałem ks. Kardynała Wojtyłę w Piasecznie
w niedzielę 8 września 1968 r. Tego dnia przybył On, by doko
nać koronacji łaskawej figury Matki Boskiej Piaseckiej.
Jak podaje ks. Myszkowski - uroczystości rozpoczęły
się już w sobotę 7 września 1968 r. W tym dniu drogi
prowadzące do Piaseczna zapełniły się tłumami wiernych,
pieszych i zmotoryzowanych, zmierzających do tronu Kró
lowej Pomorza. (—) Na uroczystości koronacyjne przyby
ła już w sobotę do Piaseczna pielgrzymka ze Starogardu
Gdańskiego, a nad ranem w niedzielę przybyły dalsze
pielgrzymki piesze z Pelplina, Gniewu, Tymawy, Opale
nia, Kwidzyna, Nowego i Królówlasu.
Punktualnie o godz. 10.00 z kościoła parafialnego
z towarzyszeniem 30-osobowej orkiestry oo. Franciszka
nów z Gdyni wyruszyła uroczysta procesja z łaskami sły
nącą figurą Matki Boskiej Piaseckiej.
Muszę powiedzieć - dodaje ks. Gromowski - że i sam, i inni
kapłani czuliśmy się jakby zawiedzeni, spodziewaliśmy się
przyjazdu księdza Prymasa Wyszyńskiego, a tymczasem przy
jechał bliżej nie znany tutejszemu duchowieństwu, a tym
bardziej pątnikom, ks. Kardynał z Krakowa. O, jak mylili
śmy się w naszym zawiedzeniu! Tymczasem ksiądz Kardy
nał stanął przy tronie dla niego przygotowanym i jak opi
sał to, dając piękne świadectwo, kustosz tego sanktuarium,
ks. prałat Kazimierz Myszkowski, „stanął w wyjątkowo
głębokiej zadumie, ze złożonymi rękami, modlił się jak dziec
ko czymś wyjątkowo zajęte, nie zwracając uwagi na to, co
się dzieje wokół niego ". Byłem cały czas na wysokim po
dium Studzienki, gdzie trwała pontyfikałna uroczysta suma
koronacyjna. Czułem wielką radość, że jestem uczestnikiem
wiekopomnej uroczystości, że brałem udział w jej przygoto
waniu. Patrzyłem, na dole zgromadziło się ok. 70 tys. piel
grzymów, 250 duchownych i duża ilość sióstr zakonnych.
A potem słyszę księdza Kardynała Wojtyłę wyrażającego
radość z udziału w takiej uroczystości, wzywającego wszyst
kich do uwielbienia Boga. Jak zapewnia w swoim szkicu
o piaseckiej koronacji ks. Myszkowski, wspomnianą uroczy
stość głęboko przeżyli wszyscy jej uczestnicy.
Zapiski Kociewskie nr 1 (18), 1999, s. 4-5

Jak my sia cieszym
Uż wnetki przyjedzie dó nas Ojczulek Śwanty. Dó nas na Kociewie,
do Peplina. Mówią Wóm, że chyba wszytke Kociewiaki sia cieszó. Toć
tan dych najpsiankniejszy Polak dó nas przyjyżdża. Wszytkę insze só dla
Kociewiaków mni ważne. Ano tan jedan.
A wiyta Wy, jak my sia cieszym? Toć na naszy Kociewski Ziamni
eszczy żadan Papsiyż nie byt a tera wej bandzie. Toć aż nóm sia rance
trzansó zes radości. Take co! Toć Ón uśwańci nasza ziamnia uż bez
samo to, że tu bandzie. Uż robjó Kaszuby ołtarz, uż nasze mniasto robji
dla Ojczulkowygo helikoptera aż trzy lóndowjiska i drogi chtórnami ban
dzie móg przyjechać do ołtarza i nazad. Toć chyba kożde mniasto i kożda
wioska coś tamoj dla Ojczulka zrobji.
Wiam zes gazyty, że rychtuje sia gobelin dla Ojca Śwantygo i to zes
śwantym Wojciecham, patrónam naszygo mniasta i zes widokam herbam
Starogardu, a nawet portrytam ksiandza prałata Antóniygo Henryka Szumana, budowniczygo kościoła św. Wojciecha, wielgygo patrioty, zamordowanygo bez Mniamców. Toć wedle gazyty to tan projekt zrobji Józek Olszynka.
Zaś robjić go bando wew pracowni artystyczny Danuty Jankowski-Trzeciak.
Wej tyż i władze zes naszygo Powiatu Starogardzkygo majo dla Ojca
Śwantygo psiankny podarek - kielich mszalny, na którnym só wypsisane
nazwy siedzibów gmnin starogardzkych i życzania dla ukochanygo Papsiyża.

Wszytko robjim, żeby sia u nas.na Kociewiu, Ojczulkowiu Śwantymu wjidziało. Może my ni mómy takych wysochnych górów, bo my prze
cie bliży morza mniaszkómy, ale toć małe górki só. Przecie na jedny
bandzie ołtarz postawióny. A ile my mómy psianknych janziorów... choc
chyba nie bandzie czasu, żeby jych Janowiu Pawłowiu Drugamu pokazy
wać. I naszych psianknych lasów i borów tyż nie bańdzim mogli pokazać.
A szkoda! Bo może Ojczulek Śwanty by ta nasza Kociewska Ziamnia
eszczy bardzi ukochał. Bo wej jak my tak oglóndómy te nasze janziora
i rzyki, te nasze lasy i bory pełne jagodów i grzybów, a tyż jelani, sarnów,
wewiórków i inszych mrówków czy bożykrówków, to wej nóm sia wydawa, że sómy bliży Pana Boga, że niebo je nad nami i pod nami wew
janziorach i tyż we zielani naszych lasów, i tedy lepsi je nóm rozmawjać
zes Panam Bogam, bo jakby nas objón swojamy rankami i jakby czulim
bjicie Jego Syrca.
Tedy chcielibym, żeby nasz Ojczulek, zastampca Pana Boga na
ziamni, tyż to poczuł, a na naszy Kiociewski Ziamni czuł sia tak jak jedan
z nas. Tedy życzą Ojcu Śwantamu ja i wszytkę Kociewiaki, żeby czuł sia
jak u siebie dóma.

Wasz Kaźmniyrz
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Kajakarska pasja Ojca Świętego
Zdjęcie, które powtarzam za innymi publikacjami, znane jest w Czarnej Wodzie. Przez nasze małe, kociewskie miastecz
ko przepływa piękna, żwawa i czysta rzeka Wda zwana też czasem Czarną Wodą. Od bardzo wielu lat wspominano
w Czarnej Wodzie o mszy świętej nad rzeką, którą odprawił młody wtedy ksiądz Karol Wojtyła. Fakt uczestniczenia
naszego Papieża w spływie kajakowym rzeką Wdą w roku 1956 podawany jest w kilku publikacjach dotyczących tury
stycznych pasji Ojca Świętego.
Publikowane pod artykułem Pani Józefy Hennelowej „Msza na Leskowcu" z tegorocznego nr 12 „Tygodnika Po
wszechnego" zdjęcie opisywano dotychczas jako zdjęcie ks. Karola Wojtyły ze spływu rzeką Wdą. Na zdjęciu widać
kajakarza na tle nadrzecznych szuwarów skupionego na lekturze. Zdjęcie to niedawno zamieszczono też pod artykułem
opisującym uczestnictwo Jana Pawła II w spływie rzeką Brdą. Publikowane w tym numerze „Zapisków Kociewskich"
zdjęcie zrobiono w trakcie przerwy w spływie kajakowym po wycieczce pieszej leśnymi duktami Kociewia.
Podczas zbliżającej się wizyty Jana Pawła II, między innymi na Pomorze, Ojciec Święty odwiedzi duchową stolicę Kocie
wia, miasto biskupie, Pelplin, dnia 6 czerwca br. Po wielu latach Ks. Karol Wojtyła jako Papież wróci na kociewskie steczki.
Andrzej Grzyb

Ks. Karol Wojtyła w środku wypoczywającej grupy (trzeci z lewej)

P.S.l
Zna te zdjęcia również kajakarska brać z całej Polski. Przypo
minano papieskie, kajakowe pływanie nie tylko po Wdzie podczas
Międzynarodowych Spływów Kajakowych Rzeką Wdą.
W tym roku w związku z wizytą Ojca Świętego na Pomorzu
i Kociewiu, przypominając spływ ks. Karola Wojtyły sprzed wielu lat
z inicjatywy Kurii Biskupiej w Pelplinie z okazji 20-lecia pontyfikatu
i przyjazdu Ojca Świętego do Polski odbędzie się w dniach 29-30 maja
P.S.2
Przypominając niedawne 20-lecie pon
tyfikatu Jana Pawła II, warto przytoczyć
artykuł Romana Sikory z nr 3/26 z roku
1998 z „Merkuriusza Czarnej Wody":
„Mieszkańcy Czarnej Wody 16 paździer
nika 1998 roku w sposób szczególny uczcili
20 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. W ko
ściele parafialnym p.w. Matki Boskiej Czę
stochowskiej młodzież z miejscowej Publicz
nej Szkoły Podstawowej zaprezentowała
spektakl poetycko-muzyczny przygotowa
ny pod kierunkiem Pani Ireny Gostomskiej
i Pani Izabeli Pruszak. Po spektaklu parafia

br. Diecezjalny Spływ Kajakowy na Wdzie „Śladami Jana Pawła II".
Trasa spływu przebiegać będzie z Czarnej Wody przez Osowo Leśne
do wsi Wda. Organizatorzy przewidzieli przyjazd ok. 70 uczestni
ków (limit miejsc). Nad rzeką Wdą w Osowie Leśnym (29. V) odbę
dzie się Apel Jasnogórski z udziałem ks. Biskupa Pelplińskiego Jana
Bernarda Szlagi. Przygotowaniem do tego wydarzenia kieruje Die
cezjalny Duszpasterz Młodzieży ks. Kanonik Antoni Bączkowski
przy udziale księdza Mariusza Herolda z Czarnej Wody.

nie prowadzeni przez ks. proboszcza Roma
na Bruskiego przeszli przy światłach świec
i pochodni na miejsce mszy polowej w oko
licy pola biwakowego przy ul. Długiej. Tam
odbyła się kajakarska msza polowa w inten
cji Ojca Świętego odprawiona przez ks. Ma
riusza Herolda. Inspiracją do zorganizowania
mszy nad rzeką jest fakt, że latem 1956 roku
ks. Karol Wojtyła wraz z grupą studentów
płynął rzeką Wdą i w Czarnej Wodzie za
trzymał się na nocleg. Na skarpie nad rzeką
odprawił kajakarską mszę polową.
Ponieważ lokalne środowisko kajakar
skie jest niezwykle aktywne, stąd Uczniow

ski Klub Kajakowy wraz z drużyną harcerską
przygotował oprawę mszy. Jako ołtarz za
stosowano kajak odwrócony do góry dnem.
W pobliżu ołtarza rozpalono dwa ogniska,
które oświetlały ołtarz. Wokół stali harcerze
z pochodniami. Na skarpie stało ok. pół ty
siąca modlących się wiernych ze świeczka
mi, całość tworzył podniosły i niepowtarzal
ny nastrój. Następnego dnia w „Dzienniku
Bałtyckim" na temat mszy napisano: „Z pewnością był to najoryginalniejszy na Kociewiu
sposób uczczenia papieskiego jubileuszu".
Zapiski Kociewskie nr 1 (18), 1999, s. 6

Pamiątka - pomnik
W 2001 roku w maju, kiedy trwał III Diecezjalny Spływ
Kajakowy „Śladami Jana Pawła II", podczas wieczornego
spotkania kadry spływu, wysunięty został pomysł zbudo
wania w Czarnej Wodzie obiektu upamiętniającego prze
płynięcie przez ks. Karola Wojtyłę - papieża Jana Pawła II,
razem z grupą młodzieży, szlaku Wdy, w 1956 roku.
Jednak pomysł to tylko początek drogi. Pewnikiem była
data kolejnego spływu (24-26.05.2002), natomiast reszta
tj. jak ma wyglądać pamiątka, gdzie ma stanąć i przede wszyst
kim skąd wziąć pieniądze na jej zbudowanie były niewiado
mymi.
Zadanie postanowił wykonać Uczniowski Klub Spor
towy „Wda" z Czarnej Wody, który w trakcie sezonu 2001
gromadził środki na ten cel. Istotnego wsparcia inicjatywie
udzieliło Starostwo Powiatowe Starogardzkie, deklarując
pomoc finansową przez starostę Andrzeja Grzyba. Z po
mocą klubowi przyszedł Błażej Ostoja-Lniski, który skoja
rzył z wykonawcami pamiątki projektanta i wykonawcę płyty
- Piotra Śledziewskiego.
Projekt pomnika przygotowany przez Śledziewskiego
został przedstawiony przez ks. kanonika Antoniego Bącz
kowskiego - inicjatora i szefa „spływu papieskiego",
ks. biskupowi Janowi Bernardowi Szladze i uzyskał akcep
tację.
Przed budowniczymi stanął wówczas problem miejsca
ustawienia pamiątki. Wiedzieliśmy, że grupa kajakarzy pro
wadzona przez ks. Karola Wojtyłę odpoczywała w Czarnej
Wodzie w niedalekiej odległości od leżącej na prawym
brzegu, wsi Złe Mięso. Najbardziej prawdopodobnym
miejscem były okolice cmentarza. Z drugiej strony, pa
miątka powinna stanąć w miejscu dostępnym dla osób
chcących ją odwiedzić, tak od strony rzeki jak i z lądu.
Takie miejsce zgodziła się udostępnić na swojej działce
Marianna Prabucka.
Materiał na pomnik zakupiono w Piecach (granit fiński
„Amadeusz") i przetransportowano na miejsce wykona
nia. Piotr Śledziewski - rzeźbiarz wykuwał płytę w począt

kach maja, a równolegle trwały prace przy tworzeniu coko
łu do pomnika. Teren trzeba było wpierw gruntownie od
wodnić przez wykopanie ponad 200 m rowów melioracyj
nych. Następnie wykonano zbrojenie cokołu i pierwszą
część betonowania. Dość trudną operacją było przetrans
portowanie i ustawienie granitowej płyty na cokole. Przy
zaangażowaniu sporej grupy uczestniczących, udało się
wszystko pomyślnie. Główną grupę budowniczych pomni
ka stanowili kajakarze „Wdy" w wieku 13-16 lat pracujący
pod kierownictwem instruktorów.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika od
była się w sobotę 25.05.2002 r. o godz. 8.00. Wzięli w niej
udział: ksiądz biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga z gro
nem księży z dekanatu czerskiego i księży zaproszonych
na uroczystość 20-lecia istnienia parafii w Czarnej Wodzie,
ks. Roman Bruski - proboszcz naszej parafii, starosta sta
rogardzki Andrzej Grzyb, wszyscy uczestnicy spływu „Śla
dami Jana Pawła II" oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Czarnej Wody. Specjalnym gościem był uczestnik spły
wu z 1956 roku, prof. Krzysztof Rybicki, przybyły
z Krakowa wraz z małżonką, uczestniczką późniejszych
spływów z ks. Karolem Wojtyłą.
Zdaniem komentujących to wydarzenie uczestników,
uroczystość wypadła podniośle, a jednocześnie ciepło
i wzruszająco. Sprzyjała jej piękna pogoda. Efekt pracy ar
tystów i członków UKS „Wda" można od tej chwili oglą
dać w terenie. Dla pamięci potomnych podajemy jeszcze
nazwiska członków klubu, szczególnie zaangażowanych
w budowę pamiątki (w porządku alfabetycznym):
Bruski Kamil, Chabowski Grzegorz, Jasiński Michał,
Kania Adam, Majkowski Dariusz, Mrożek Damian, Narloch
Bartłomiej, Niechajczuk Michał, Niechajczuk Mariusz, Po
lakowski Artur, Roman Adam, Roman Barbara, Roman
Maciej, Roman Ryszard, Rubiszewski Michał, Rybacki Bar
tosz, Sikora Krzysztof, Wirkus Borys.
Ryszard Roman

Ojcu Świętemu w podzięce
Pod takim tytułem powstała kompozycja Stanisława Karbowskiego do słów Andrzeja Grzyba dedykowana papieżowi
Janowi Pawłowi II. Prawykonanie tego utworu odbyło się 27 czerwca 1999 roku w Starogardzkim Centrum Kultury. Pieśń
wykonała Anna Negowska przy akompaniamencie Tadeusza Negowskiego. Oryginał utworu przekazano na ręce biskupa
pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Tekst wraz z reprintem nut publikowano w Zapiskach Kociewskicli nr 2 (19), 1999, s. 35.

Jak p o w i e d z i a ł e ś na skale
Budujemy dom wiary
Dom Chrystusa w naszych sercach
Bóg jest miłością

K o c i e w i e zawsze przy Tobie
Piotrze naszych czasów
U p r a s z a m y z n a m i zostań
B ó g j e s t miłością

Za obecność pośród nas
Dziękujemy serdecznie
S ł o w e m t y m p r o w a d ź nas Ojcze
Bóg jest miłością

Bóg jest miłością jedyną
P o w t a r z a m y z radością
Ojcze Święty dziękujemy
Bóg j e s t miłością

Kociewscy rzeźbiarze dla Papieża
Już 5 czerwca w Sopocie, a 6 VI w Pelplinie, gościć
będziemy Papieża Jana Pawła II. W przygotowaniach do
uroczystego przyjęcia Ojca Świętego na pomorskiej ziemi
biorą udział również twórcy z Kociewia. Grono rzeźbiarzy
z okolic Starogardu wykonało kilkanaście rzeźb, które znaj
dą się na zaprojektowanym przez prof. Mariana Kołodzieja
ołtarzu papieskim w Sopocie.
Ołtarze towarzyszące wizytom Jana Pawła II w ojczyź
nie zawsze przygotowywane były z dużym rozmachem.
Wykraczając daleko poza ramy wyłącznie konstrukcji bu
dowlanych, często stawały się swego rodzaju dziełami sztuki.
Nie inaczej jest z tegorocznym ołtarzem papieskim, jaki
stanie na hipodromie w Sopocie. Jego projektantem jest
znany na Wybrzeżu scenograf teatralny, prof. Marian Ko
łodziej, autor wspaniałego ołtarza-okrętu, jaki stanął pod
czas wizyty Papieża na gdańskiej Zaspie w 1987 roku. I tym
razem ołtarz profesora Kołodzieja powinien zachwycić wier
nych uczestniczących we mszy, jaką odprawi Papież w So
pocie, 5 czerwca.
Widziany z lotu ptaka wyraźnie nabiera kształtów gołę
bicy, pod postacią której wyobrażano sobie Ducha Świę
tego. Centralna część ołtarza ma kształt trójkąta - symbolu
Oka Opatrzności. Widnieje na niej, inspirowany średnio
wiecznymi wyobrażeniami, obraz Trójcy Świętej. Po obu
stronach głównego ołtarza stanie ponad sto kapliczek z rzeź
bami świętych i aniołów oraz przydrożne krzyże. Do ich
wykonania prof. Marian Kołodziej zaprosił twórców ludo
wych z całego Pomorza Gdańskiego. Wśród nich znalazło
się kilkoro rzeźbiarzy z Kociewia: m.in. Regina Matuszew
ska z Czarnegolasu, Jerzy Kamiński z Barłożna, Michał
Ostoja-Lniski z Czarnej Wody, Edward Rychlicki ze Staro
gardu, Piotr Tyborski ze Skórcza i Rajmund Zieliński ze
Zblewa.
- Zrobiłam tylko jedną rzeźbę Anioła Stróża, gdyż
zbyt późno dołączyłam do pracy przy ołtarzu i wszystkie
postacie były już przydzielone innym twórcom — mówi
Regina Matuszewska. - To nie ja go wybrałam, tylko on
mnie. Dlatego myślę, że był mi on przeznaczony.
Gdy w Czarnymlesie, gdzie mieszka pani Regina, roze
szła się wieść, że będzie ona robiła rzeźbę do papieskiego
ołtarza, cała wieś była dumna, iż coś od nich pójdzie dla
Ojca Świętego. Przychodzili bliżsi i dalsi sąsiedzi, by zoba
czyć co pani Regina rzeźbi i wspomóc ją dobrym słowem.
Wykonanie niemal dwumetrowego posągu było dla star
szej już artystki ludowej z Czarnegolasu prawdziwym wy
zwaniem.
- Ciężko było, jednak siły do zrobienia tej rzeźby same
się wyzwalały. Mogłam być bardzo zmęczona, jednak kie
dy siadłam przy niej, czułam, że dam radę. Zupełnie tak,
jakby ten Anioł Stróż, co go rzeźbiłam, wziął mnie pod
swoje skrzydła i dawał mi siły do pracy - wspomina pani
Regina.
Wśród wszystkich kociewskich rzeźb papieskiego ołta
rza najbardziej chyba wyróżnia się Święty Michał, autorstwa
Edwarda Rychlickiego. Rzeźba starogardzianina stać będzie
jako pierwsza od Papieża, w prawym skrzydle ołtarza.
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- W centrum umieściłem postać św. Michała, z mie
czem w jednej ręce i wagą w drugiej - opisuje swoje
dzieło Edward Rychlicki. - Nad nim, na zwieńczeniu
kolumny,
siedzi Bóg z jabłkiem symbolizującym zie
mię. Na dole, po prawej stronie świętego stoi anioł,
symbolizujący dobre uczynki, a po lewej diabeł, który
jest winien całemu złu.
Dość przewrotnie i odważnie pokazany przez pana
Edwarda diabeł spotkał się początkowo z nienajlepszym
odbiorem oglądających jego dzieło osób duchownych.
Podczas pleneru rzeźbiarskiego w Sopocie, w dniach 4-15
maja br., kiedy po raz pierwszy pokazano publicznie przy
gotowane rzeźby, zdarzyły się nawet przypadki zasłaniania
go płótnem przed zwiedzającymi. Dopiero po wyjaśnieniu
przez artystę symboliki poszczególnych postaci dzieła,
księża zgodzili się, aby diabeł ujrzał światło dzienne i do
stąpił zaszczytu „zasiadania" przy papieskim ołtarzu.
- Wiele osób przyglądało się temu diabłu i prawie
każdej bardzo się spodobał. Nikt jednak nie odważył się
dotknąć rzeźby, twierdząc, że się boi. Może rzeczywiście
coś w niej jest? - zastanawia się Edward Rychlicki.
Jedynym nie ludowym twórcą w tej grupie, za to dyplo
mowanym artystą rzeźbiarzem - absolwentem Państwowej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, jest Piotr Tyborski
ze Skórcza. Profesor Kołodziej zlecił mu m.in. wykonanie trzech
najbardziej okazałych i najtrudniejszych rzeźb: Chrystusa
ukrzyżowanego i dwóch łotrów wiszących po bokach.
- Początkowo obawiałem się czy podołam temu za
daniu - opowiada Piotr Tyborski. - Szybko jednak mój
pierwotny strach zastąpiony został radością tworzenia.
Był to dla mnie jeszcze jeden egzamin w życiu. Wziąwszy
pod uwagę przeznaczenie tych rzeźb, kto wie, czy nie naj
ważniejszy? Wykonując te rzeźby, starałem się jednak
w ogóle o tym nie myśleć. Inaczej chyba cały czas drżały
by mi ręce.
Dla każdego z kociewskich twórców udział w pracy nad
papieskim ołtarzem był wielkim przeżyciem.
- Coś takiego zdarza się tylko raz w życiu. To wielki
zaszczyt i honor, że obok naszych rzeźb Papież odprawiać
będzie mszę świętą - stwierdza Michał Ostoja-Lniski.
- Całe życie ciężko pracowałam, lecz nigdy nie na
rzekałam na swój los i myślę, że to jest dla mnie nagrodą
za te wszystkie lata - dodaje Regina Matuszewska.
- Traktuję to jako moje osobiste, twórcze spotkanie
z Papieżem, poprzez pracę jaką włożyłem w to wielkie
przedsięwzięcie — mówi Piotr Tyborski.
Dodatkowym wyróżnieniem i nagrodą dla każdego z ar
tystów ludowych pracujących przy sopockim ołtarzu jest
specjalne zaproszenie dla ich rodzin na papieską mszę. Co
stanie się z ich rzeźbami po zakończeniu papieskiej wizyty, na
razie nie wiadomo. Jednym z pomysłów prof. Kołodzieja jest
obdarowanie nimi pomorskich kościołów. Jedną z rzeźb Mi
chała Ostoji-Lniskiego już zarezerwowała sobie starogardz
ka fara.
Witold Anuszkiewicz
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JÓZEF GOLICKI

Pozostawił bajecznie
kolorowy świat
oja zażyłość z Panem Bogdanem nie miała długiej
historii. Znaliśmy się co prawda dwadzieścia lat,
jednak dopiero ostatnio, po organizacji jego ostat
niej wystawy, nasze kontakty stały się częstsze i bliższe.
Zbliżyła nas do siebie wspólna pasja, zamiłowanie do sztu
ki, a do malarstwa gry światła i koloru w szczególności.
Wtedy też zacząłem postrzegać Pana Bogdana pełniej, nie
tylko jako artystę, ale także jako człowieka ciepłego, przy
jacielskiego, niezwykle otwartego, o niesamowitej energii
i zapale twórczym. Myślę, że część z tych cech odziedzi
czył Bogdan Lesiński po swoich przodkach. Jego dziadek
- Wawrzyniec - był działaczem niepodległościowym, człon
kiem Rady Ludowej w Starogardzie Gdańskim w 1918
roku, ojciec Leonard - był w 1927 roku jednym z założy
cieli i pierwszym dyrygentem Kolejowej Orkiestry Dę
tej w Tczewie, a od 1928 roku również dyrygentem chó
ru mieszanego „Lutnia".
W ostatnich kilku miesiącach sztuka polska poniosła
dotkliwą stratę. Zmarli Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiń
ski i Bogdan Lesiński. Nie przypadkowo zestawiłem ze sobą
te nazwiska. Obok dwóch wielkich wizjonerów współcze
snej sztuki polskiej wymieniłem naszego tczewskiego arty
stę. Bogdan Lesiński był bodajże ostatnim z czołowych
przedstawicieli polskiej sztuki naiwnej, porównywanym
często z takimi tuzami tej dziedziny malarstwa jak: Nikifor
czy Teofil Ociepka. Tych wszystkich wielkich twórców łą
czyło jedno, konsekwentnie przez dziesiątki lat budowany
własny, niepowtarzalny malarski świat, kreowanie własnej
artystycznej wizji. Duda-Gracz i Beksiński przez całe życie
prowadzili swoistą grę ze współczesnymi demonami: pie
niądzem, kłamstwem i zdradą. Ich twórczość była zaanga
żowana społecznie i politycznie. Ważny dla nich był kon
tekst kulturowy. Bogdan Lesiński natomiast nie interesował
się czystą sztuką formą czy też odniesieniami kulturowy
mi. Dla niego ważne było wyrażanie własnych uczuć, sta
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nów emocjonalnych, przeżyć, z których budował niepo
wtarzalny, unikalny świat fantastycznych postaci, zwie
rząt, roślin. Ten cały barwny sztafaż, nierealny, bo istnieją
cy tylko w wyobraźni Bogdana Lesińskiego oczarowuje,
zachwyca i przenosi obcującego z jego sztuką w odległe
rejony dzieciństwa czy też snu, czyli tam, gdzie wszystko
jest możliwe, niesamowicie kolorowe i nieskazitelnie pięk
ne i czyste. Można przeto powiedzieć, że jego sztuka to
swoiste połączenie malarstwa, poezji i baśni.
Bogdan Lesiński przez całe życie związany był z Tcze
wem. Przez wiele lat pracował jako plastyk w „Predom-Metrix". Wiele lat także doskonalił swój plastyczny warsztat,
bowiem był samoukiem, nigdy nie uczył się profesjonalne
go malarstwa. Chociaż nie miał własnej pracowni był twór
cą bardzo pracowitym. Pozostawił setki prac olejnych, tem
per, akwareli, wykonanych tuszem, kredką, ołówkiem na
papierze, kartonie, płytach czy drewnianych deskach. Dla
niego ważny był sam proces tworzenia, stawania się dzie
ła. Nigdy nie wracał i nie poprawiał wcześniej wykonanych
dzieł, jak to często czynią inni artyści. Chociaż był twórcą
szeroko znanym w kraju i poza jego granicami, jego prace
wystawiano w USA, Australii i w wielu krajach europej
skich, w Tczewie był niedoceniany. Bowiem najtrudniej być
prorokiem we własnym domu. Prawdziwa jest także inna
sentencja „Cudze chwalicie, swego nie znacie".
W ubiegłym roku, w kwietniu, gdy organizowaliśmy
jego ostatnią wystawę był pełen pomysłów, zapału twór
czego, artystycznej werwy. Myślał o nowych przedsięwzię
ciach. Bowiem sztuka, malarstwo było jego drugim życiem,
narkotykiem, bez którego nie mógł się obyć. Ostatnio szyb
ko i zachłannie korzystał z każdej chwili by malować, jakby
przeczuwał swoją bliską śmierć.
Myślę, że stamtąd, gdzie teraz jest, spogląda na nas,
siedząc przy swoim ulubionym stoliku, malując, wyczaro
wując swój bajecznie kolorowy świat.

Bogdan Lesiński zdobył nagrody i wyróżnienia w wielu wojewódzkich i ogólnokrajowych przeglądach i wystawach plastyki
nieprofesjonalnej. Brał udział w ogólnopolskich targach sztuki ludowej i biennale plastyki amatorskiej krajów nadbałtyckich. Jego
prace pokazywano w galeriach w USA, Australii, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Finlandii, Jugosławii, na
Węgrzech. Wśród ważniejszych wystaw zagranicznych należy wymienić:
• Galeria Fulaco w Rzymie,
• Galeria Strassberg w Zurichu,
• Galeria Pro Arto (Szwajcaria),
• Galeria Christian Brandsutter w Wiedniu,
• Galeria Batcherstrasse w Bremie,
• Galeria Wolfgang Gurlitt w Monachium,
• Naive Galeria w Stuttgardzie,
• Galeria Krall w Krefeld (Niemcy),
• Naive Konst w Sztokholmie,
• Galeria Wolfgang Gurlitt (Szwecja),
• Galeria Gacaraunda Art Center w Gleeu Warerlex (Australia).
Malarstwo Bogdana Lesińskiego znajduje się w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Krakowie
oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

O Niecodzienniku pomorskim Andrzeja Grzyba (Pelplin 2004) pisaliśmy już w nr 4 (47) naszego
kwartalnika, zamieszczając obszerny fragment Posłowia Leszka Kopcia i reprodukcję okładki. Dzisiaj
pragniemy z satysfakcją poinformować, że Andrzej Grzyb za tę książkę uzyskał nagrodę Gdańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie prozy za 2004 rok. Z tej racji drukujemy recenzję
prof. Tadeusza Linknera, stanowiącą pełne podsumowanie walorów tej publikacji.

TADEUSZ LINKNER

Nieco dziennika wierszem i prozą
Analizowanie wierszy podobne jest do polowania na
bażanty. Wpierw nagonka pokrzykuje i bije w zarośla.
Wypłoszony ptak wspina się w niebo... i bach, bach. Ba
żant spada martwy. Wciąż niby kolorowy, ale martwy.
Może i smaczny. W kwestii nadzienia zawsze są wątpli
wości.
Nierozwiązany pozostaje podstawowy dylemat
miejsca. Półmisek czy miedza.
(Andrzej Grzyb, Niecodziennik pomorski, s. 65)

Andrzej
Grzyb to pisarz, publicysta, społecznik, jeżeli wedle dawnych przyzwyczajeń powiedzieć. Jest
\autorem osiemnastu czy też dwudziestu książek,
licząc dwie edycje Malowanych bajek i Baśni z Kociewia,
a wśród nich mamy nie tylko tomiki poetyckie, ale także
opowiadania i książeczki dla dzieci, które najlepiej pisarza
nobilitują. Trzeba bowiem doskonale radzić sobie z lite
rackim słowem i odpowiednio sycić go artyzmem, aby
nim do najmłodszego umieć czytelnika trafić. Grzybowi
brakuje więc jeszcze tylko powieści i dramatu, aby spełnić
się zupełnie w literackim rzemiośle. Zresztą, jak wieść nie
sie, do tego dąży i jego powieści wkrótce możemy się
spodziewać.
Teraz jednak otrzymaliśmy Niecodziennik pomorski,
książkę z dość popularnym ostatnio tytułem, pamiętając
o Stefana Chwina Kartkach z dziennika (2004). W Nieco
dzienniku pomorskim Grzyba jest jednak zupełnie inaczej,
bo nie znajdziemy tam niecodziennych przypadków i zda
rzeń, ale właśnie naszą człowieczą codzienność, nad którą
niecodziennie umiemy się zatrzymać i nad nią chociażby
chwilę się zastanowić. Ponadto inna jest tego niecodziennika kompozycja, którą przewrotną można by nawet zwać,
bo najpierw znajdujemy tu wiersze, których przecież nie
czyta się na co dzień, a dopiero potem prozy mniejsze,
które z codzienną prozą życia mają wiele wspólnego, cho
ciaż nie brakuje w nich ani liryzmu, ani poetyckiego zamy
ślenia.
I
d wierszy więc z woli autora rozpoczynając i na ich
O tytulaturę starając się zwrócić uwagę, która coraz bar
dziej mnie interesuje, chociaż niewiele mamy jej omówień,
Przedwiośniem najpierw trzeba się tu zająć, gdzie dzikie
gęsi wracające z ciepłych krajów prowadzą nas do Gdań
ska - nad morze. Wszak wiosna już blisko i one wiedzą
najlepiej, że to już najwyższy czas, by świat znowuż się
narodził. Kiedy zdamy sobie sprawę z mitycznego charak
teru tego przypomnienia, okazuje się ono niecodzienne,
ale przecież dla natury i przyrody jest ono jak najbardziej
zwyczajne. Podobnie jak po tymże Przedwiośniu następu
jący cykl wierszy poświęconych morzu, do którego owe
gęsi zmęczone powrotem zdążają. Podobnie niecodziennie
zbiera się nam na genezyjskie odczucie morza, kiedy jeste
śmy na plaży i widzimy je o poranku czy o zmierzchu. Nie
mniej jednak warto w tym codziennym jego oglądaniu do
patrzyć się cokolwiek niecodzienności, do czego stara się
nas przyzwyczajać poeta. Niecodzienne w swej codzien

O

ności są tu zarówno takie powiedzenia, że Przecież i tak
nikt brzegu nie upaluje, a Zakochani wtuleni w siebie/
Smakują bursztyn miłości, jak te przypominające o od
wiecznym kłopocie baśniowego rycerza i jednocześnie ka
szubskiego Remusa, jak uratować więzioną przez smoka
królewnę; czy wreszcie na koniec z ludowych wierzeń wzię
ty mityczny obraz ginącego w morzu słońca, które o świcie
wyłoni się znowuż z jego fal.
W takiej sytuacji, pamiętając o pierwszym wierszu, na
stępny Gdańsk jest tym miejscem, gdzie niczym na brzegu
wielu się zatrzymało i skąd niejeden wyruszył w dalszą
podróż. Bo przecież nie przypadkiem mamy tu dedykację
złożoną Zbigniewowi Żakiewiczowi i Gunterowi Grassowi
- temu, który po wojnie znalazł w Gdańsku swoją przystań,
i temu, który podczas wojennej zawieruchy ze swego ro
dzinnego miasta wyjechał. Mają więc w takiej sytuacji swój
sens Zielone Świątki, które jako święto nadziei i dalszego
trwania jest warte pamięci w naszym życiu - drodze!
Podmiot przypomina sobie to święto z dzieciństwa. Lecz
nie przywołuje jego sakralnej aury, ale odtwarza profanum
codzienności najbliższych pejzaży - najpierw w poobiedni
czas opowiada brzozy nad stawem, a potem kieruje swoją
uwagę na pobliską rzekę, gdzie pod czujnym okiem ojca
udało mu się złowić pierwszego w życiu pstrąga. Zaś po
między tym wszystkim, w ten czerwcowy najpiękniejszy
miesiąc roku, dowiadujemy się o jego urodzinach i domy
ślamy się przy tym jeszcze, że być może i dlatego taka jego
radość, że czerwiec jest przecież miesiącem rozpoczynają
cych się wakacji. I trzeba jeszcze do tego dopowiedzieć, że
jeżeli nawet to wspomnienie jest tak bardzo podobne temu
ze zbioru opowiadań Ścieżka przez las, to tym lepiej. Zy
skuje na tym nasze odczucie przemijającego czasu, które
w tym wierszu ma specjalne wskazanie, kiedy to bohater
wiersza staje po latach nad tą samą rzeka już nie jako chło
piec, ale jako dorosły. I wtenczas jawi się myśl, że chociaż
minęło już tyle czasu i tak wiele się zmieniło, to przecież
rzeka jest stale ta sama i tak samo ciągle kłócą się ze sobą
sójki ze srokami w brzezinie. Czasu nie uda się już cofnąć, ale
zawsze można sobie przypomnieć tamto zdarzenie i wyobra
zić siebie z ojcem nad rzeką. Różnica będzie tylko w tym, że
wtenczas to my okażemy się od niego starsi, bo przecież czas
upływa tak nieubłaganie jak przepływa obok nas rzeka, któ
ra, jak to już powiedziałem, chociaż jest ciągle ta sama, to
pomimo tego wedle słusznej formuły Heraklita zawsze inna.
Obudzony raz jeszcze
drżącą ręką sięgnąłem po papierosa
Obracając się wkoło
wypatrywałem ojca teraz młodszego ode mnie
Ojca dumnego ze mnie
Trzymającego w ręku tamtego pstrąga
Na brzegu tamtej rzeki która wciąż płynąc
Kołysze cierpliwie już nie nasze cienie
(s. 15)
Od niej trzeba się uczyć wędrówki przez życie, które
przecież z każdą chwilą nas zmienia. Bo chociaż sloganem

jest, że stale jesteśmy w drodze, to jakże z niego nie sko
rzystać, kiedy chce się drogę swego życia opowiedzieć.
Mit drogi i wędrowca jest nam znany, ale droga każdego
jest inna. Tutaj jest ona kociewska - ze Skórcza do Lubi
chowa, a także do Pelplina. Natomiast jej czas symbolicz
nie trwa od lipca do sierpnia, wiodąc nas przez Bory Tu
cholskie, Skarszewy i Bobowo nad Wierzycę. Natomiast
zwieńczeniem tej wędrówki okazuje się dla podmiotu oma
wianych wierszy własny dom, w którym można wreszcie
odpocząć i oddać się wspomnieniom i refleksjom.
Oczywiście, wszystkich przemyśleń nie uda się tu omó
wić, ale warto chociażby przypomnieć tego manekina, któ
ry patrząc na nas zza szyby sklepowej wystawy pozwala
we własnym odbiciu ujrzeć nam tym lepiej siebie i własną
samotność. Kiedy więc odbita w szybie nasza postać na
kłada się na jego sylwetkę, to nawet trudno rozróżnić, kto
tak naprawdę jest manekinem? Oto, co czyni z nas życie,
gdy biernie poddajemy się jego najsilniejszym trendom,
które narzuca nam cywilizacja i mająca się w niej obecnie
tak dobrze kultura masowa. Bo tak naprawdę to ona czyni
nas bezwolnymi i ślepymi w naszym życiu. Chociaż wiado
mo, że niczego w nim nie możemy przewidzieć i zdani jeste
śmy na łaskę losu niczym ślepcy zdążający ślepą ulicą.
Wtenczas, zniewolonym przez życie, czas coraz szybciej
ucieka; obojętnie, czy tego chcemy, czy nie chcemy.
Dużo mamy wśród tych wierszy takich, które budzą
zastanowienie nad upływającym czasem, tym nieubłaga
nym czasem, którego efektem jest tak często taka samot
ność, jak owego Komina w polu. A ponieważ tak często
podmiotem tych wierszy jest mężczyzna po pięćdziesiątce,
więc trzeba przyznać, że spostrzeżenia Grzyba są trafne.
Natura wszak umie nas eliminować i wiadomo, że do celu
Dobiegnie niewielu (s. 29). Tak jest już w Uzasadnieniu,
gdzie czytamy, że nie budzimy się już tak pewnie, a serce
się rozpędza wrzuca drugi bieg (s. 27). Również nie tak
sprawnie dopadamy do dzwoniącego telefonu, bo prze
cież musimy najpierw ubrać kapcie, których nie umiemy już
tak od razu znaleźć. Coraz częściej uciekamy przed sobą,
doświadczając co raz lekcji zapomnień i niejednokrotnie
granicy nocy i dnia, kiedy to
Mucha rytm pusty na kloszu wybija
Zegar ziewa spóźnionym kwadransem
W półśnie przemijam
Dotykając wieczności
(s. 31)
I tutaj trzeba dać postscriptum, bo w poezji kobiet po
pięćdziesiątce jakoś nie udało mi się zauważyć tak spra
wozdawczo odważnych refleksji. Może więc warto byłoby
przyjrzeć się z tej perspektywy ich poezji! Nie zapominając
natomiast o tychże męskich refleksjach, warto wiedzieć, że
prowadzi do nich droga porami roku znaczona i na lecie, jako
tej dojrzałej porze roku, a konkretnie na sierpniu zakończona.
Kompozycyjnym zaś zwornikiem tego cyklu-wierszy jest Dom
przy Kamiennej, który trzeba uznać za ukoronowanie egzy
stencji mężczyzny. Chociaż bohater tych wierszy jedynie
zbudował dom i zasadził drzewo, bo o synu tu nie słyszymy.
To jednak można już pominąć milczeniem.
Wybudowałem dom
od kamienia w progu po zwieńczenia komina
dom urósł z moich marzeń cegła po cegle
W polu pod lasem
zamieszkałem w nowym domu
w przyjaźni z jaszczurką
zającem i bocianem
Wydeptałem ścieżkę
wyjeździłem nową drogę
posadziłem pierwszą jabłoń wśród brzóz i sosen
zamulony rów przemieniłem w staw
Pierwsza wiosna w moim zielonym domu
sprawdziła wiatrem i potopowym deszczem

więźbę dachu i solidność ścian
a w maju jaskółki niby pieczęcie na zgodę
ulepiły gniazdo nad drzwiami pod okapem

(s. 23)

Umiejąc cenić po połowie życia wartość upływającego
czasu, podmiot słusznie zdecyduje się na utrwalanie jego
co ciekawszych szczegółów, i to nawet tak mało znaczą
cych, jak spływającej kropli deszczu po szybie czy kąpią
cych się w kałużach wróbli. Bowiem umie cieszyć się każ
dym dniem i zyskuje u niego swoją wartość miłość do tej
najbliższej, a przy tym cisza staje się błogosławieństwem
dnia. Nie jest to sielanka, ale rzeczywistość naszej egzy
stencji, kiedy w dojrzałym czasie przemijanie odczuwa się
z każdym końcem dnia i coraz częściej na świat patrzy się
z tamtej strony cienia (s. 35). Wtenczas najlepiej zamknąć
oczy i zasnąć, co w wierszu Spełnienie zapowiada zarazem
ostateczną sytuację. Wszak sen zawsze ze śmiercią się koja
rzy, a tutaj mamy tym bardziej takie odczucie, jeżeli dwie pierw
sze zwrotki rozpoczynają się takimi oto wersami, jak Zamknąć
oczy pod wieczór w ogrodzie i Oddalić się wolno w snu
mroczną krainę, zaś ostatnia każe tym bardziej wyobrażać
sobie to wszystko jako ostateczne odejście:
Oddalić się niechcący mimo że ktoś woła
Może na wieczerzę wśród radości lata
Głowę na pierś skłoniwszy pozostawić bliskich
I wszystkie biedne sprawy tego świata
(s. 37)
Kiedy zaś następny wiersz poeta uczyni psalmem i sko
rzysta w nim z motywu łodzi Charona, a potem wedle po
etyckiej modlitwy ks. Jana Twardowskiego i jego dziecię
cego zadziwienia wypowie Podziękowanie za wszystko,
czego w życiu się doświadcza, czas nieuchronnie zbliży
nas do lektury wiersza Wigilia, który, gdybyśmy nie wie
dzieli, kto jest jego autorem, każdy uznałby za utwór Twar
dowskiego, co artystycznych umiejętności naszego poety
najlepiej dowodzi. Poza tym warto w tym miejscu zauwa
żyć, że podobnie jak wcześniej zostanie tu jakby powtórzo
na sprawa owej Wigilii. Tak było już z dziecięcym zadziwie
niem Na plaży, tak z pierwszym i drugim Błogosławieństwem
dnia i tak jest z Wigilią, która to w dzieciństwie zawsze spra
wiała tyle radości, a potem po latach czyni tak wiele zaduma
nia, szczególnie gdy przy choince po dziadku zostanie tylko
puste krzesło, a Babcia koślawo lecz pięknie śpiewa „ W żło
bie leży". Przy tym nie można zapomnieć o przydanych do
tego wigilijnego cyklu trzech Pastorałkach oraz o tej Spóź
nionej pastorałce, która wprowadza nas w szarą i nazbyt
już późną codzienność dojrzałej egzystencji. Bo jeżeli na
wet różnie można rozumieć brzmiący tu niczym przysłowie
zaśpiew, jak to W późne lato na pociechę/ kołysze matka
dziecię (s. 44), to budzi to dość jednoznaczne skojarzenie.
Uwyraźniają to, że podmiot może już teraz odbierać dzieją
ce się wokół zdarzenia pasywnie, chociażby takie fakty, że
nie śpiesząc się do pracy, może spokojnie zasiąść do śnia
dania i spokojnie wysłuchać z radia codziennych wiado
mości. Jego życie toczy się teraz w kręgu domowych obo
wiązków, codziennych zakupów i ciągłych litanii żony.
Z młodości pozostały jedynie wspomnienia. I wtenczas
jakże blisko tej Piosence starogardzkiej do tej, śpiewanej
przez modernistyczną bohemę na berlińskim, paryskim czy
krakowskim bruku, której refren brzmiał evviva 1'arte! Zresz
tą, nie tylko młodopolska cyganeria nam się wtenczas przy
pomina i nasz Przybyszewski, nie tylko daje się odczuć
aura dekadenckiego Paryża i Apollinaire, ale także zabrzmi
tu pogłos Gałczyńskiego Zaczarowanej dorożki. Nocne
szaleństwa budzą też skojarzenia z poezją Coleridge'a czy
Wordswortha, z ich mgielnym zadumaniem w poezji jezior.
Poeta bowiem, oddany w pacht wyobraźni, jakże często
jest tułaczem po jej zapomnianych bezdrożach. Jeżeli nato
miast byłby tak zakochany w swoim regionie, jak autor tych
wierszy, nikogo nie powinno dziwić w kolejnym wierszu takie
powiedzenie: Jestem wędrowcem okolicznym (s. 48) - po
Kociewiu najczęściej peregrynującym.

Niemniej jednak z tamtego radosnego żywota pomimo
wszystko pozostał smak niespełnienia (s. 49), co przy sło
wie o wierszach niezapisanych nawet o młodopolskim improduktywizmie nie pozwala nam zapomnieć. Tu jednak
nie o to chodzi, ale ciągle o ten przemijający czas i dokona
nie jeszcze w życiu czegoś, co pozostaje nazbyt długo a mo
że już pozostanie niedokonane. Tego, co w ciszy niepoko
ju dręczy nas stale niczym niewiadomy zamglony cień,
tego czegoś, co jest nam nieznane, ale podświadomie wy
czekiwane. Może nawet z wieczną tęsknotą z Żywych ka
mieni Berenta ma to coś wspólnego, chociaż tak zupełnie
nią nie jest, i to nawet jeżeli najwięcej jest w tym odczuć
pisarza czy badacza, pragnącego pomimo wszystko speł
nić swój zamysł i mocującego się z nieposłuszną myślą
i upartym tworzywem.
Wracając natomiast do minionego czasu, kończy
w Niecodzienniku pomorskim ten cykl wiersz o gdań
skiej Jamie Michalikowej z Mariackiej 50/52, kiedy to Nasz
był Gdańsk/ Lecz przeminął w siwiznach i zmarszczkach
(s. 51). Przed laty U literatów można było spotkać Mietka
Czychowskiego, poetę i malarza, który powtarzał stale ten
sam wiersz o swoich kurpiowskich stronach, tam Bunio
z Ryszardem Stryjcem, którego pastel niczym portret Grzy
ba zdobi okładkę tej książki, prowadzili swoje uparte dys
puty. Dzisiaj już takiej kawiarni nie ma, i szkoda! Dzisiaj
poeci przemykają chyłkiem gdańską Starówką i tylko przy
padkiem zdarzy się im wspólnie gdzieś tam spokojnie po
gadać, bo przecież na Długiej gwar jest niemiłosierny. To
nie jest Bydgoszcz, gdzie jeżeli nawet po „Literackich Śro
dach" pozostało tylko wspomnienie, to do „Węgliszka" jesz
cze artyści i literaci się schodzą i promocji co ciekawszych
książek można też posłuchać. Tego, co z tamtego żywota
gdańskiej tradycji i kultury przeminęło, nikt już jednak nie
przywróci. Sprawa skończona! - powie poeta. Z tamtych lat
pozostały tylko wspomnienia, z których zapewne jeszcze
niejeden wiersz powstanie.
II
a tym kończy się w Niecodzienniku pomorskim jego
jego poetycka część, a rozpoczyna prozatorska.
W pierwszej naliczyłem czterdzieści dwa wierszy, w dru
giej mamy epickich tekstów trzydzieści cztery. I jak to z no
tatkami w tym nieco dzienniku bywa, nie są one obszerne.
A ponieważ zajmują one najczęściej niecałą stronę, więc
Prozami mniejszymi Grzyb je w podtytule słusznie nazy
wa. Zresztą równie dobrze można by o nich powiedzieć, że
odpowiadają formule prozatorskich impresji, w których po
etyckiego zamyślenia i lirycznego słowa nie braknie. Jest to
zrozumiałe chociażby z racji kompozycji tegoż Niecodziennika..., w którym doszłoby do nazbyt ostrych kontrastów,
gdyby dokonano w nim tak nagłego przeskoku z poezji do
niepoetyckiej prozy. Chociaż zapewne nie to było dla ich
autora najważniejsze. Jestem przekonany, podobnie zresz
tą jak autor Posłowia, że jesteśmy tu świadkami zamierzo
nego oddalania się Grzyba od poezji i przechodzenia na
teren prozy. Dlatego warte zapamiętania jest we wspomnia
nym tu już Posłowiu spostrzeżenie, że tak niewiele jest w tych
wierszach metafor i środków stylistycznych (ja powiedział
bym „artystycznych"), a tyle w nich elementarnej narracji
z najzwyklejszych, najblahszych fragmentów życia, w do
datku życia wiejskiego, płynącego wolno, z namysłem ja
kimś, jak rzeka pojawiająca się tam wiele razy (podobnie
często, jak morze i staw, bowiem akwatyzmu jest w tych
wierszach wiele, co mogłoby być osobnym tematem na
szych rozważań - T. L.), ocieniona pięknym borem i zmie
rzająca w stronę jakiegoś odległego celu (s. 90).
Osobiście jednak jestem przekonany, że nie tak łatwo
uda się uwolnić Grzybowi od poezji, jeżeli w prozatorskiej
części Niecodziennika... co raz można odczuć jej ducha.
Bo chociaż tak bardzo czytelna jest w niej ta właśnie twór
cza ewolucja czy może lepiej metamorfoza, to w tych tek
stach, które zawiązkami opowiadań czy powieściowych
wątków należałoby raczej zwać, poetyckich refleksów i pu
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ent jest jeszcze wiele. Można je wskazać w każdym z nich,
a najlepiej są one czytelne w Słońcu we włosach, który to
tekst tak łatwo dałoby się rozpisać na wersy, w Zwykłej
kolei rzeczy, w Podglądaczu, Aniele, Powrocie do domu
czy w Przejściu. Poza tym niektóre refleksje zdradzają swo
ją treścią, że powstały jakby z wierszy, chociaż równie do
brze mogło być odwrotnie. Tak więc Exodus nie pozwala
zapomnieć o Przedwiośniu, Pogodna niepogoda kojarzy
się z wierszem Zielone Świątki, Przemiany oraz Wenus nie
świtu, lecz zmierzchu z Manekinem, a Zwykła kolej rzeczy
wywołuje z pamięci te wszystkie poetyckie utwory Grzyba,
które cokolwiek z przemijaniem mają wspólnego.
Jeżeli nawet niektóre z tych próz mniejszych mają coś
z Zoszczenki czy z humoru Gogola, to w Posłowiu uspra
wiedliwianie autora nie było już konieczne. Tego rodzaju
inspiracje nie są tu przecież naśladownictwem, ale konty
nuacją doskonałych idei oraz godnych wzorców, których
broń Boże dla dobra sprawy nie powinniśmy się wyrzekać.
Dlatego ucieszyłem się, kiedy obudziły się u mnie podczas
lektury innych opowiastek skojarzenia z poetycką prozą
Marka Obarskiego. Tak zdarzyło się w Pogodnej niepogo
dzie, gdzie poznańskiego pisarza przypomniała mi owa
borsucza ścieżka, i nie inaczej stało się w Zimorodku, kie
rującym myśl ku takim powieściom Obarskiego, jak Tań
czący gronostaj czy Leśny ołtarz. Różnica tylko w tym, że
u Grzyba jest więcej niż u tego poznańskiego pisarza rado
ści i optymizmu. Ale to już sprawa innego czasu i oczywi
ście twórczej idei autora. Tym niemniej przy tej okazji z Zi
morodkiem warto się zapoznać, by znać tym lepiej Grzyba
prozatorskie pisanie. Mamy tu bowiem, pomimo znanych
i wytartych już porównań, natury umiejętne podglądanie
i poetyckim słowem jej obrazu trafne oddanie:
Na borowym oczku uchyliła się lodowa powieka. Pło
wą czuprynę trzciny czesał marcowy wiatr. Z pochylonej,
omszałej brzozy w źrenicę borowego oczka wpatrywał
się zimorodek.
Nagle spadł jak strzała wystrzelona z niewidocznej
cięciwy w szczelinę powieki. Niby szafirowa łza wypły
nął na krawędź lodu, trzymając w kleszczach dziobu sre
brzystą rybkę.
Otrzepał się. Uleciał ze zdobyczą ku niedalekiej rzecz
nej skarpie. Pisklę będzie dziś syte.
Stałem jak slup soli za kikutem umarłego jałowca.
Nikt nikomu nie błogosławił. Było to, co miało być. Las
szumiał, poskrzypywał niewzruszenie, przestępując z nogi
na nogę, wyśpiewując psalm stworzenia.
Prozatorskie teksty nie pojawiają się tu chronologicz
nie, jak można to było zaobserwować w wierszach, gdzie
od Przedwiośnia się zaczynało i do Wigilii przetrwało. Tu
taj mamy wśród tematów wielkie zamieszanie, jak to z im
presjami i zapiskami w dzienniku, a tym bardziej w Nieco
dzienniku..., bywa. Od Diabelskiego przypadku więc tu
się rozpoczyna, gdzie o spacerze dziadka (?) z psami i wnu
kiem się dowiadujemy, a w następnym tekście na ciekawy
dialog z fryzjerką natrafiamy. Potem kota zabawy z telewi
zyjnym obrazem i przemyślenia nad treścią Listu poleco
nego poznajemy i nawet ze scenki na sesji jakiejś tam rady
możemy się pośmiać. Różnych myśli i refleksji jawi się przy
tym wiele, nie mówiąc już o ironii, satyrze i grotesce, bo
tego też jest tu niemało. Sprawia to wrażenie, jakby autor
nie mógł nacieszyć się prozatorskim słowem, które bez spe
cjalnego kłopotu pozwala mu mówić o zaobserwowanych
wżyciu scenkach - lakonicznie i często poetycko.
Niemniej jednak ani o wiośnie {Tajemnica radosna),
ani o czerwcu lata tutaj się nie zapomina {Przemiany). I jak
poprzednio wierszem opowiadał Grzyb Boże Narodzenie,
tak teraz przypomni wielkanocnego „zająca", który dzie
ciom sprawiał zawsze podobnie wiele radości co gwiazd
kowe prezenty. Przy tej zaś okazji dowiadujemy się tu o cie
szących się wiosennym słońcem zwierzętach i ptakach, co
oczywiście nie znaczy, że proza ta jest nazbyt infantylna

i niepoprawnie optymistyczna. Pisze ją życie, więc nie jest
od niego inna. Stąd i humor jest tu jak najbardziej wskaza
ny, kiedy to trzeba się pośmiać z vipa, którego podczas
jakiejś tam lokalnej uroczystości gryzie niemiłosiernie pchła.
Warto też zwrócić uwagę na wojującego populistę, które
go zawsze spotkamy na sesjach rady powiatu, miasta czy
gminy, a także na grillujących okolicznych biznesmenów
i ich niedopieszczone żony, na rozpacz totolotkowicza, który
znowuż nic nie wygrał, czy na ogłupianie tłumu przez mów
cę, który socjotechnikę doskonale opanował. Takie obraz
ki są nam znane w Polsce powiatowej na co dzień, ale umie
jętnie i trafnie je opowiedzieć, to już inna sprawa, za co
pochwalić w tym miejscu Grzyba trzeba.
Rodzajowe scenki wychodzą mu doskonale i podobnie
ze zdającymi sprawę z filozofii życia Grzyb też nie ma kło
potu. W każdej z tych próz mniejszych można z życiowych
prawd zawsze coś znaleźć, ale na Zwykłą kolej rzeczy
i Przejście warto zwrócić tym bardziej uwagę, bo trafnie
mówią o naszej ludzkiej egzystencji. Pierwsza powiada
o niemiłosiernie upływającym czasie, wskazując na coraz
bardziej widoczną różnicę między starością a młodością,
o czym w wierszach też było. Starzejąc się, nie podejmuje
my już tak zdecydowanie i nagle decyzji, jak czynią to mło
dzi. Dajemy sobie więcej czasu, by nie popełnić błędu, a po
nadto wiemy, że nie ma się co spieszyć, bo na tamten świat
zawsze zdążymy. Jest to oczywiście prawda, lecz ile można
by więcej dokonać, gdyby nie myślało się o mijającym cza
sie i bliskiej starości. Tego już jednak autor nie mówi, ale
do takiej odpowiedzi prowokuje, co liczy się mu oczywi
ście na plus. Podobnie jest z następną opowiastką, która
jeżeli nawet przedstawia jak najbardziej normalną w życiu
sytuację, mówiąc o przechodzącej przez ulicę staruszce, to
metaforyczne jej odczytanie budzi też egzystencjalną re
fleksję, której wymowa okazuje się jednak przewrotna i wcale
nie tak jednoznaczna, bo przecież tym razem udało się sta
ruszce przejść na drugą stronę.
Najlepiej byłoby, gdyby zacytowano w tym momencie
wskazane impresje, ponieważ ich treść jest tak syntetycz
na, że nawet najpełniejsze omówienie czyni im krzywdę.
Dlatego trzeba prozy mniejsze Grzyba samemu czytać i sa
memu nad nimi rozmyślać. Niełatwo więc wypisywać z nich
wszelkie sentencje, nawet te finalne, które poza kontek
stem tracą wiele ze swego refleksyjnego znaczenia. Nie
można jednak wśród nich przemilczeć tej najważniejszej,
mającej charakter credo pisarza: Żeby dobrze pisać, trzeba
wpierw dobrze widzieć.
Z tym oczywiście Grzyb nie ma kłopotu! Jest doskona
łym obserwatorem i umie każdą sprawę tak w swoim poetycko-prozatorskim tomiku w wiersze i prozy mniejsze ar
tystycznie przetworzyć, że ich treść okazuje się interesująca
i zawsze godna interpretacji. Tak jest chociażby z pierw
szym członem tytułu Niecodziennik pomorski, który jeżeli
nawet zdaje się być w swoim brzmieniu i znaczeniu tak
inny, to naprawdę wcale takim nie jest. Ten pisany wier
szem i prozą utwór nazwano tutaj niecodziennikiem po
prostu dlatego, że dziennika jest w nim tylko nieco, jeżeli
nie zapisano w nim codziennie wszelkich zdarzeń, a czy
niono to co pewien czas wybiórczo. Natomiast na miano
pomorskiego zasługuje ten niecodziennik dlatego, że jego
literacką przestrzenią jest przede wszystkim pomorskie Kociewie. Wracając natomiast raz jeszcze do określenia nie
codziennik, nie pisano go dla niecodziennego efektu, jak
zdarza się to często innym autorom, ale dla zdania sprawy
z codzienności naszej człowieczej egzystencji, w której, je
żeli dobrze się jej przyjrzeć, można znaleźć zawsze wiele
życiowej mądrości.
Kończę zaś omówienie poetyckiej książki Grzyba tek
stem zatytułowanym Wiersz i bażant. A czynię tak umyśl
nie, aby poecie ostała się słuszna satysfakcja, że ostatnie
słowo zawsze do niego należy. Jeżeli natomiast dorzucam
tu swoje pięć groszy, to tylko dlatego, by z pełnym przeko
naniem powiedzieć, że z tego polowania bażanty powinny
rzeczywiście trafić na półmisek.
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O tym mówiono
i pisano
(marzec - maj)
Przekazujemy czytelnikom skromną rela
cję z niektórych wydarzeń, jakie miały
miejsce w bieżącym roku na kociewskiej
ziemi, a przyznać należy, że Kociewiacy są rów
nie chętnie ich inicjatorami, jak i uczestnikami.
Nie zabrakło imprez rozrywkowych, nauko
wych, biesiadnych czy sportowych. Wszystkie
one przyczyniają się do rozsławienia naszej ma
łej ojczyzny.
Historia nieludzkich czasów
arcowy wieczór, stał się niecodzienną okazją do wy
słuchania relacji byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau. Spotkanie z Kazimierzem Piechowskim, autorem książki
„Byłem numerem... Historie z Auschwitz", przygotowało
Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „BRAMA". Stanowiło
ono akcent w obchodach 60. rocznicy wyzwolenia obozu.
W scenerii drutów kolczastych i obozowych pasiaków,
symbolizujących obozową rzeczywistość, autor wspo
mnień opowiadał o swych bolesnych doświadczeniach
z okresu drugiej wojny światowej.
Kazimierz Piechowski od urodzenia związany jest z Tcze
wem. Jako dziecko cieszył się beztroską i radością czerpaną
z zabaw i przyjaźni z niemieckim kolegą. Jako młodzieniec
zapalił się do harcerstwa w myśl patriotycznego triduum
BÓG - HONOR - OJCZYZNA.
Dzień 1 września 1939 roku wyznaczył nowy rozdział
w życiu autora; rozdział naznaczony ciągłym strachem, gło
dem, bólem i bezsilnością...
W pierwszym roku wojny dwudziestoletni K. Piechow
ski trafił do obozu, gdzie funkcjonował jako więzień o nu
merze 918. Zwykła cyfra, a przecież za nią kryło się ludzkie
istnienie. Takich numerów przewinęło się przez Auschwitz
setki tysięcy i każdy z nich oznaczał czyjąś tragedię. Autor
przywoływał bolesne zdarzenia, które dla współczesnych
mogą wydawać się niewyobrażalne, ale i wstrząsające.
Zebrani goście z powagą i szacunkiem wysłuchali rela
cji byłego więźnia; skorzystali również z możliwości zada
wania pytań. Najwięcej emocji wśród zgromadzonych
wzbudziła historia ucieczki z obozu. Dokonanie jej wyma
gało od autora wielkiej determinacji, odwagi i brawury.
Spotkanie trwało nieco ponad dwie godziny, jednakże,
czas ten wystarczył, by wywrzeć wrażenie i w dowód uzna
nia sprawić mówcy owację na stojąco. Osoby zaintereso
wane mogły nabyć książkę autorstwa K. Piechowskiego
„Byłem numerem...", która wyczerpująco opisuje zawieru
chę wojenną oraz powojenne losy autora. Ostatnim punk-
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Kazimierz Piechowski wpisuje dedykację
Sewerynowi Pauch
tern wieczoru były pamiątkowe dedykacje, po które ustawiło
się wielu poruszonych słuchaczy.
Doświadczenia wojenne odcisnęły na Kazimierzu Pie
chowskim niezatarte piętno. Obozowa trauma nawet po kil
kudziesięciu latach przychodzi w koszmarach sennych. Sło
wa świadka wydarzeń z czasów okupacji powinny stać się
ostrzeżeniem dla potomnych, aby nigdy już ludzie ludziom
nie zgotowali takiego losu.

Jesteśmy gwiazdami?
esteśmy zbudowani z cząstek gwiazd. Jakieś gwiazdy
musiały umrzeć, abyśmy mogli żyć - dowodził astronom
Jarosław Pióro podczas spotkań, które odbyły się w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.

J

Jarosław Pióro podczas prezentacji multimedialnej

Choć aktualnie para się informatyką, astronomia od
dawna jest jego zawodem, ale przede wszystkim życiową
pasją. Fascynacja zjawiskami na nieboskłonie sprawia, że
poszukuje ich, choćby za granicami kraju. Specjalnie, by
oglądać zaćmienie słońca, J. Pióro wybrał się na przykład
do Węgier i Hiszpanii. Również w kraju szuka atrakcji dla
swego zamiłowania. Zapewniał słuchaczy o wysokich wa
lorach poznawczych planetarium w Piwnicach, Toruniu,
czy Fromborku oraz o wspaniałej przygodzie, jaką są biwa
ki astronomiczne. Równie interesująco, w ustach tegoż
fascynata, wydały się nocne, jesienne eskapady z te
leskopami. Październikowo-listopadowe niebo jest piękne
i pełne gwiazd - opowiadał astronom.
Wygłoszony wykład stanowił swoisty zarys, kom
pendium astronomii. Słowa astronoma ilustrowane były
bogatym zbiorem fotografii, prezentujących niezwykłą
urodę gwiazd, planet i księżyców. Potwierdzeniem za
chwytu nad różnorodnością, rozmiarami, kolorystyką
prezentowanych ciał niebieskich, były okrzyki zachwy
tu najmłodszych amatorów astronomii. Zebrani słuchacze
prezentowali rozległy przedział wiekowy; od dziesięcio- do
siedemdziesięciolatków. J. Pióro zachęcał wszystkich, szcze
gólnie najmłodszych do rozbudzania astronomicznych zain
teresowań. Wykład okazał się porywający dla wszystkich
zebranych - J. Pióro odsłonił przed słuchaczami skompliko
wane i „niepojęte" do tej pory zjawiska. Przybliżył je w spo
sób klarowny i zrozumiały, zarówno dla laików, jak i dzieci.
Oprócz samych zjawisk i ciał astralnych zaprezentowana zo
stała ewolucja metod ich obserwacji, od lunety do nowocze
snych teleskopów. Na moment Jarosław Pióro zatrzymał się
przy temacie życia pozaziemskiego, który od lat budzi duże
emocje.
Spotkanie z astronomem stało się okazją do zapocząt
kowania klubu astronomicznego, gdyż wśród słuchaczy
znalazło się wielu fascynatów amatorów. J. Pióro zaprasza
wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu elektronicz
nego: jp@cirrus.pl lub www.astrotczew.org.pl.

Poznajemy wielkich nieznanych Kociewiaków
egionaliści, historycy i fascynaci zgromadzili się na
sesji popularnonaukowej, zorganizowanej przez Oddział
Kociewski (w Tczewie) Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Skulteta w Tczewie.
Sesja była kontynuacją dociekań pod nazwą „Śladami nie
znanych działaczy społeczno-kulturalnych Kociewia". W paź
dzierniku prezentowane zostały sylwetki Starego Franka
z Więcków (Franciszka Nierzwickiego), Edmunda Raduńskiego oraz Aleksandra Kupczyńskiego. Na kwietniowej sesji
przybliżone zostały postacie Jerzego i Reinholda Forsterów,
Walentego Stefańskiego i Józefa Czyżewskiego.
Prezentacji, pełnego przygód życia Forsterów, doko
nała Joanna Baradziej - historyk z Uniwersytetu w Kopen
hadze. Wykład Jerzy i Reinhold Forsterowie - sławni pod
różnicy rodem z XVIII-wiecznego Tczewa, (na łamach KMR
pisał o bohaterach R. Landowski w artykule Z Tczewa na
wielkie wody: o Janie Forsterze - Nr 3-4 1998, s. 5-8),
pozwolił poznać okoliczności słynnej podróży dookoła
świata z Jamesem Cookiem oraz innych wypraw badaw
czych. Przedstawione zostały również odkrycia J. Baradziej
na temat owianego aurą skandalu, wydania pamiętników
obydwu tczewskich podróżników, a także wiele innych in
teresujących faktów z ich życia.
Postać Walentego Stefańskiego przybliżył tczewski
historyk - Seweryn Pauch. Na łamach KMR zaprezento-
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WYDARZENIA Z
Jubileusz Miłośników Tczewa

Joanna Baradziej mówiła o podróżach Forsterów

wał sylwetkę Starego Franka z Więcków, a podczas marco
wej sesji skupił się na społeczniku i prężnie działającym
patriocie W. Stefańskim. W prezentacji swej dowiódł, iż
pomimo wielkopolskich korzeni, ten znany twórca Związ
ku Plebejuszy, poczynił wiele dokonań na niwie patriotyczno-ludowej Kociewia. Od roku 1851 Stefański działał na
Pomorzu, a od 1861 na Kociewiu. Oznacza to, że ostatnie
25 lat swego życia poświęcił walce o niepodległość,
krzewieniu idei patriotycznych, szczególnie wśród kociewskich chłopów. Stefański hołubiony jest w Wiel
kopolsce; znane i doceniane są tam jego osiągnięcia.
U nas, niestety, postać jego jest zapomniana, a zasługi
przypisywane innym - dowodził autor. Wykład stano
wił przyczynek w poszukiwaniach badawczych nieodkrytych dotąd działaczy kociewskich.
Ostatni z przedstawionych referatów poświęcony został
Józefowi Czyżewskiemu, który już od momentu narodzin zwią
zany był z Kociewiem. Osiągnięcia tegoż wydawcy i działa
cza społeczno-gospodarczego zostały ukazane przez
Jana Kulasa, historyka i polityka. Przekonywał on ze
branych o doniosłości działań Czyżewskiego oraz jego
walce o polskość. Hasła Bóg - Honor - Ojczyzna, będące
niegdyś mottem życiowym dla patriotów na miarę Czyżew
skiego, dziś straciły na aktualności. Odeszły w zapomnie
nie jak wielcy Polacy, Kociewiacy, działacze, idealiści,
patrioci...
Imprezy inicjowane przez Oddział Kociewski w Tcze
wie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stanowią kopal
nię wiedzy regionalnej i są niepowtarzalną okazją do popu
laryzacji Kociewia, pogłębiania wiedzy na temat ludzi,
zdarzeń oraz obyczajów. Choć, jak to miało miejsce do
tychczas, referaty wygłaszali głównie rodzimi historycy.
Zrzeszenie chętnie wita w swych progach wszystkich, za
interesowanych regionalizmem, Kociewiaków.

Wdeckie pstrągi
uż ósmy rok z rzędu miłośnicy wędkarstwa przybywają
do Czarnej Wody na zawody spinningowe. Ta wielogo
dzinna impreza gościła wędkarzy nie tylko z Kociewia.
Wszyscy oni mieli nadzieję złowić pstrągi w czystych wo
dach Wdy. Tegorocznym zwycięzcą został Dariusz Niedziela
z Tczewa, którego największą zdobyczą był, liczący 600 gra
mów, pstrąg. Zawody wędkarskie, oprócz rywalizacji i emo
cji, niosą ze sobą również możliwość podziwiania widoków
i obcowania z naturą.
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lat temu działalność pod prezesurą Czesława Glinkowskiego rozpoczęło Towarzystwo Miłośników
Ziemi Tczewskiej. Zasługi tej organizacji dla miasta i regio
nu są wielkie; jak choćby zainicjowanie powstania Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, Muzeum Wisły i Kongresu
Kociewskiego. Dodać jeszcze należy organizację wielu
konkursów poetyckich, fotograficznych oraz imprez kul
turalnych.
Jubileusz świętowano w Tczewskim Domu Kultury. Im
preza stała się okazją do uhonorowania wybitnych osobo
wości regionu i wręczenia Srebrnych Denarów Tczewskich,
które trafiły na ręce: Romana Landowskiego, Stefana Kukowskiego, Mariana Kamińskiego, Czesława Glinkowskiego
i Romualda Wentowskiego. Obchody rocznicy uświetniła
promocja książki Romana Landowskiego 35 lat dla Tczewa
i regionu, opisującej historię Towarzystwa.
Podczas uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie kon
kursu fotograficznego adresowanego do młodzieży „Szu
kamy Piękna Ziemi Tczewskiej", ogłoszonego przez
TMZT. Laureatami zostali: Jan Klaus z Państwowej Szko
ły Licealnej w Pelplinie (I miejsce), Dawid Bąk z Gimnazjum
nr 1 w Tczewie, Dominik Matysiak z SP nr 10 w Tczewie
oraz Małgorzata Pobłocka z Publicznego Katolickiego Gim
nazjum w Tczewie.
Zebrani goście mieli także okazję podziwiać wystawę
fotografii autorstwa Stanisława Zaczyńskiego, zatytu
łowaną „Czas zapisany". Na zdjęciach utrwalone są
historyczne obrazy związane z życiem Towarzystwa.
Doznań muzycznych dostarczyły występy Chóru Mę
skiego ECHO, Harcerskiej Orkiestry Dętej oraz grupa
pięciolatków „Gumisie" z Przedszkola nr 8 w Tczewie w kociewskim repertuarze.

Na targach edukacyjnych w Tczewie
pecjalnie dla gimnazjalistów zorganizowano w kwiet
niu Powiatowe Targi Edukacyjne w II LO w Tczewie.
Była to okazja do zapoznania się z rodzimą ofertą oświato
wą szkół ponadgimnazjalnych. Targi stworzyły niepowta
rzalną okazję zdobycia informacji związanych z profilami,
specjalnościami klas, rozszerzeniem przedmiotów oraz
z życiem pozalekcyjnym: kółkami, sekcjami, wycieczka
mi. Wszyscy wystawcy starali się atrakcyjnie zapre
zentować i pomagać młodszym kolegom w podjęciu
pierwszej trudnej życiowej decyzji. Tczewskie targi od
wiedziło niemal 2000 uczniów.
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Kociewskie gadki w Pelplinie
o raz piąty zorganizowano Powiatowy Konkurs Gwary
Kociewskiej. Odbył się on w Pelplinie, a uczestnikami
była zróżnicowana wiekowo młodzież. Młodzi wykonawcy
prezentowali wiersze, pieśni i gadki w gwarze kociewskiej.
Występy wymagały nie tylko znajomości tekstu, ale i talen
tów aktorskich. Duża liczebność uczestników konkursowych
zmagań (68 osób), przekonuje o potrzebie takowych inicja
tyw oraz o dużej popularności tradycji regionalnych wśród
młodzieży. Wśród najlepszych gawędziarzy znaleźli się w od
powiednich grupach wiekowych: Daniel Gierszewski z SP
w Lignowach Szlacheckich, Robert Mondrzejewski z ZKiW
w Rudnie, Laura Gretkowska z ZS w Pelplinie, Anna Bie
gała z Gimnazjum nr 1 w Pelplinie oraz Małgorzata Hejducka z ZSE w Tczewie.
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Tczewskie talenty spod znaku Talii
ypełniona po brzegi sala, gra świateł, mnóstwo śmie
chu i oklasków - tak 19 maja br. wyglądała sala wi
dowiskowa Tczewskiego Domu Kultury.
Mieszkańcy Tczewa, szczególnie młodzi spotkali się tam,
by podziwiać aktorskie i kabaretowe talenty uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Inicjatorami Turnieju
Talentów Teatralnych, Konkursu Kabaretów i Innych Form
Teatralnych były Tczewskie Centrum Kultury i Starostwo
Powiatowe w Tczewie. Imprezę zorganizowano pierwszy raz,
a już mogliśmy obejrzeć dziesięć prezentacji w wykonaniu
uczniów tczewskich szkół. Ci młodzi ludzie z wielkim zaanga
żowaniem przygotowali się do występów, co zostało doce
nione przez rozentuzjazmowaną publikę. Na imprezie zostały
zaprezentowane sceny kabaretowe, małe formy teatralne oraz
jeden występ taneczny. Każdy widz mógł nasycić się strawą
duchową, szczególnie, że gwiazdą był zeszłoroczny laureat
Tczewskiego Konkursu Twórczości - kabaret PoMimochodem. Artyści zachwycili publiczność swymi talentami kaba
retowymi. Zaprezentowali się znakomicie w błyskotliwych
gagach i pełnych dowcipu skeczach. PoMimochodem two
rzą Urszula Bylica, Bartosz Dąbrowski, Marcin Snuzik, Piotr
Szalak i Łukasz Tymoszuk; studenci Uniwersytetu Lubel
skiego. Oprócz brawurowego występu poprowadzili konfe
ransjerkę imprezy.
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W czasie przerwy nie brakowało emocji i komentarzy;
przejęci byli nie tylko młodzi wykonawcy, ale również ich
opiekunowie. Gimnazjum nr 2 reprezentowane było przez
trzy grupy. Opiekunka jednej z nich nie kryła tęsknoty za
„dawnymi czasami":
- Kiedyś istniało kółko z prawdziwego zdarzenia.
Teraz pracujemy tylko popołudniami, wolontarystycznie.
Dawniej można było więcej zdziałać, ponieważ były na to
pieniądze. Wtedy też nasi uczniowie dwukrotnie otrzy
mali puchar prezydenta miasta.
- My jesteśmy wdzięczni naszym paniom - wtrąca Ka
rolina, uczennica Drugiego Gimnazjum - dzięki nim mamy
szansę twórczo się rozwijać.
Kontakt z teatrem jest niewątpliwie cennym i właści
wym, tym bardziej cieszy fakt, że wciąż są ludzie, którzy
krzewią tę ambitną sztukę i zarażają nią młodzież. Bywa tak
że, że oni sami odczuwają potrzebę twórczego spełnienia.
Tak było z Grupą Okraszoną Cihotom z LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Zainicjowało ją kilkoro uczniów podczas lekcji
języka angielskiego, a opiekunką grupy jest Anna Urban. Na
Turnieju zaprezentowali interesujący występ o poważnej te
matyce przemijania, z odważną grą aktorską i zaskakującym
poczuciem humoru. Sami o sobie mówią z uśmiechem:
- To nie jest nasz pierwszy występ przed publiczno
ścią. Występujemy często na szkolnych akademiach; wy
stawialiśmy na przykład Mikołajową opowieść czy Ze
mstę Sprzątacza.

Na pytanie o plany artystyczne odpowiadają:
— Planujemy nakręcić film i zaprezentować go tczew
skim widzom. Na swoim koncie mamy kilka filmików, jed
nakże dopiero się uczymy tej trudnej sztuki. Będzie to film
gangstersko-sensacyjnyl Taki tczewski Tarantino.
Entuzjazm jedenastki aktorów z LO jest widoczny, szcze
gólnie na scenie. Przedstawienie zatytułowane Żyrfa od
początku do końca przygotowali samodzielnie. Ich pasja
została dostrzeżona przez jury i zajęli oni I miejsce w kate
gorii szkół ponadgimnazjalnych. Wśród trup gimnazjalnych
laury przypadły kabaretowi Zmora z Publicznego Gimna
zjum Katolickiego za skecz Romeo i Julia. Jury przyznało
także wyróżnienia, doceniając grę aktorską Lorda Jima
w skeczu Golf z Gimnazjum nr 2 oraz za pielęgnowanie tra
dycji regionalnej dla Amatorów ze Środowiskowego Domu
Samopomocy. Podobne uznanie w ocenie jury zyskało
Kółko Teatralne z Gimnazjum nr 1, natomiast główne wy
różnienie wytańczyła sobie jedyna indywidualna wyko
nawczyni - Agata Litwińska. Pozostałe grupy otrzymały
pamiątkowe dyplomy za udział.
O powodzeniu tej imprezy świadczyć mogą pełne za
chwytu i zadowolenia komentarze widzów:
- Świetnie się bawiłem! - mówi Jarek Jadczak; wtóruje
Piotr Weintz: - Już dawno tak się nie uśmiałem. Taki tur
niej pozwała zaistnieć młodym talentom.
Czekamy zatem z niecierpliwością na kolejny Turniej
Talentów Teatralnych.

Atrakcja turystyczna w Wycinkach
ieszkańcy wsi Wycinki, leżącej w gminie Osiek, liczą,
iż pomysł utworzenia muzeum, a następnie skanse
nu regionalnego, spotka się z zainteresowaniem turystów
i stanie się ciekawym obiektem „żywej historii" regional
nej. Inicjatywa Zenona Usarkiewicza, który opiekuje się
od kilku lat izbą regionalną, zyskała poparcie, m.in. An
drzeja Grzyba - radnego wojewódzkiego oraz Janusza
Kaczyńskiego - wójta gminy Osiek.
W muzeum wycińscy regionaliści zamierzają zgroma
dzić wiekowe przedmioty użytku codziennego i prezento
wać je na trzech tematycznych wystawach: ślusarsko-stolarskiej, robót leśnych i rybołówstwa. Jeszcze przed
sezonem wakacyjnym, pragną oni zainicjować działalność
muzeum, które siedzibę znalazło w budynku dawnej szko
ły, gdzie obecnie znajduje się izba regionalna.
Prace nad utworzenim skansenu rozpoczną się dopiero
po wykupieniu odpowiedniego gospodarstwa, w budyn
kach którego zostaną wystawione eksponaty; maszyny
rolnicze i stolarskie. Organizatorzy planują urządzenie kuź
ni, w której chętni będą mogli wybić pamiątkowy medal.
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Majowy jubileusz tczewskich wodociągów
d stu lat Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie
dostarcza wodę do naszych domostw. W ramach ju
bileuszu zorganizowano dni otwarte w oczyszczalni ście
ków i stacji uzdatniania wody. Odbyły się także zawody
sportowe: wędkarskie i turniej piłki nożnej o puchar prezesa
ZWiK. Główne uroczystości miały miejsce w Tczewskim
Domu Kultury. Podczas fety wręczono wyróżnienia i dyplo
my dla najlepszych pracowników oraz zaprezentowano ar
chiwalne dokumenty: zdjęcia, rysunki, plany, sprzęt do eks
ploatacji oraz dorobek publicystyczny pracowników ZWiK.
Osobliwym zabytkiem architektonicznym, używanym do
1983 przez ZWiK, jest Wieża Ciśnień. Budynek ów był do
stępny dla zwiedzających w kwietniu i każdy mógł poznać
wnętrze zabytku, o którym opowiadał przewodnik.

O

Laureaci konkursu Turnieju Talentów Teatralnych
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Perła Borów Tucholskich
Z dziejów Lipinek

Na mapie Polski rozmieszczonych jest wiele miejscowości wyróżniających się niezwyke
barwną historią, obfitującą licznymi przykładami niezłomnej wiary oraz szczególnego patriotyzmu i bohaterstwa, tworzoną na przestrzeni dziejów przez zamieszkujących je ludzi.
Gdy obraz dopełniają walory przyrodnicze środowiska, wówczas stają się one atrakcją dla tury
stów. Zdarza się jednak, że tylko wytrwali tropiciele przeszłości i uroków przyrody tam docierają
i ... swoich odkryć nie rozpowszechniają. Nie czynią tego również propagatorzy turystyki, choć
są powołani do tego zawodowo. Ciekawym zdradzam, że nie zawiodą się, gdy dotrą na Kociewie
do Lipinek* - byłej osady królewskiej, perły Borów Tucholskich.
Znalazłszy się w północnej części powiatu świeckiego na szosie nr 1 trafią na dwie trasy.
W Warlubiu na rozwidleniu należy udać się w kierunku Kościerzyny. Po przejechaniu przez tory
kolejowe, skręcić w lewo do Płochocina i drogą leśną, po dalszych 12 km trafi się do celu.
Natomiast będąc w okolicy Nowego można dotrzeć drugą trasą, również długości około 15 km,
skręcając w Zdrojewie, obok hotelu „Holland", w drogę leśną. Po przejechaniu 6 km będzie
skrzyżowanie z szosą Warlubie - Kościerzyna, którą należy przejechać, a po dalszych 8 km
wyłoni
się rozwidlenie. Skręcając w lewo osiągnie się cel wędrówki.
wył
Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj
Jan Paweł II

Ponad 400 lat temu,
w drugiej połowie XVI wieku w Puszczy Tucholskiej zloka
lizowano królewską osadę - Lipieniek. Osadnicy otrzymali
ziemię w dzierżawę królewską, byli zwolnieni od podat
ków, a płacili jedynie daninę na rzecz Kościoła. Pierwotna
nazwa wioski na przestrzeni dziejów ulegała zmianie, by
ostatecznie od roku 1850 przybrać Lipinki. Pierwsze wzmian
ki o osadzie pochodzą z 1597 roku, gdy Hieronim Rozrażewski, powołany przez króla Stefana Batorego na biskup
stwo włocławskie (1581 r.), w czasie swojej jedenastej
wizytacji duszpasterskiej 2 sierpnia 1597 roku udał się do
Osia, aby poświęcić wybudowany kościół i w swoim proto
kóle wspomniał o nowo założonej wsi Lipieniek, należącej do
parafii. Szukając korzeni osady można przypuszczać, że
pierwsi mieszkańcy trafili tam wskutek przeprowadza
nej od XVI wieku szerokiej akcji osadniczej na Pomorzu,
a ze względu na umiłowanie środowiska leśnego, wyróżnili
rosnące tam lipy.
Zmienne były losy wioski na przestrzeni czasów. Oko
ło 1680 roku wielki pożar strawił prawie całkowicie zabudo
wania osady. Od 1703 roku Lipieniek administracyjnie przy
należał już do parafii Płochocin, w nowskim dekanacie
i starostwie. W czasie najazdu szwedzkiego przybyło
mieszkańców, a byli to z pewnością uciekinierzy przed
represjami najeźdźcy. Szwedzi zajęli Nowe 14 września
1628 roku i doszczętnie splądrowali, zabudowania pod
palili, a ludność częściowo wyrżnęli. W odwecie patrio
tyczna część społeczeństwa pod przewodem Ludwika
Wejhera i Michałko-Michalskiego z Tucholi nękała najeźdź

ców walką podjazdową, prowadzoną w puszczy. Przez na
stępne wieki okolice Lipinek były terenem działań wojen
nych i przemarszu wojsk, z czym wiązały się ciężary nakła
dane na społeczeństwo.
W 1773 roku Lipinki zajmowały powierzchnię 8 włók
chełmińskich (ok. 140 ha) zagospodarowanych przez 20 rol
ników. W 1811 roku władze zaboru pruskiego wydały edykt
o uwłaszczeniu chłopów, umożliwiając im wykupienie do
tychczas użytkowanej ziemi oraz jednorazową lub ratalną
spłatę. Jednak pierwsze uwłaszczenia objęły ludność nie
miecką z sąsiedniej Średniej Huty i miały miejsce w 1827
roku. Społeczeństwo Lipinek, w całości narodowości pol
skiej, dopiero później składało wnioski o wykup, a ich re
alizacja trwała przez 6 lat, od października 1834 roku.
Z utworzeniem powiatu świeckiego w 1816 roku nastą
piły zmiany granic administracyjnych. Sprowadzano osad
ników niemieckich, a ich język stał się urzędowym. Jednak
zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić, że Lipinki od
swego zarania były osadą prawie czysto polską. Admini
stracyjnie podlegały Nadleśnictwu Przewodnik, gdyż w la
sach królewskich nadleśniczy prócz prowadzenia gospo
darki leśnej był wójtem i urzędnikiem stanu cywilnego oraz
opiekował się szkołą i nadzorował policję. Według spisu
ludności z 1875 roku w Lipinkach były 132 domy mieszkal
ne, a ludność liczyła 833 osoby. Na krótko przed spisem
uruchomiono Agencję Pocztową podległą Urzędowi Pocz
towemu w Warlubiu. Ludności przybywało i w następnym
spisie przypadającym na 1 grudnia 1910 roku odnotowano
1402 mieszkańców, w tym 155 Niemców. Obok gospodarki

leśnej i rolnej rozwijało się rzemiosło i handel, powiąza
ne gospodarczo z pobliskim Nowem. Uruchamiano
warsztaty w branży spożywczej i usługowe, a także skle
py i oberże.
Od 7 stycznia 1834 roku podjęła działalność jednoklasowa szkoła powszechna z pierwszym nauczycielem
Fridrichem Ryszkowskim. Sześć lat później wystąpiły
trudności w nauczaniu, gdyż nowy nauczyciel nie znał
języka polskiego. Lata kulturkampfu, po wydanym za
rządzeniu ministra oświecenia z 1873 roku, przyniosły
szeroko zakrojoną akcję antypolską i antykatolicką.
W poprzednich latach jeszcze proboszcz pełnił funkcję
inspektora szkolnego, a dekretem cesarskim z 10 lutego
1872 roku nadzór szkolny podporządkowano wyłącz
nie organom państwowym. Przybywało uczniów i dla
tego w 1888 roku oddano do użytku drugi budynek
szkolny, także drewniany.
Sprawy opieki zdrowotnej nie stanowiły problemu, gdyż
życie w zdrowym klimacie, wyprodukowane we własnym
zakresie pożywienie, jak również znaczna odległość od więk
szych skupisk ludzkich, zapewniały korzystny wpływ na
ogólny stan zdrowia mieszkańców. W razie potrzeby ko
rzystano z porad lekarzy w Nowem i Osiu. Również wystę
pujące epidemie chorób zakaźnych nie powodowały tu
większego spustoszenia.
Kończący się XIX wiek uwidocznił problemy społecz
ne, a szczególnie wynikające z przeludnienia. Funkcjono
wała od 1852 roku kolej żelazna, dlatego wyjazdy do prac
sezonowych, nawet do Westfalii i Prus Wschodnich, były
jedynym sposobem ich rozwiązania. Objęły one dość dużą
część społeczeństwa gminy i trudno określić, w jakiej mie
rze dotyczyły samych Lipinek. Najlepiej sytuację przed
stawiają sprawozdania gminne, w których odnotowano:
np. w pierwszym półroczu 1892 roku wyjechało 191 męż
czyzn i 211 kobiet, w następnym roku odpowiednio 42 i 25,
a w 1896 już 60 i 67.
Ciekawostką na tych terenach był bursztyn, wydoby
wany od 1821 roku przez około 20 lat, na terenie nadleśnic
twa Przewodnik. Chyba nie bez racji jedna z przyległych do
Lipinek wiosek nazywa się Bursztynowo.
Przełomowym okresem w historii Lipinek była pierwsza
wojna światowa. Pochłonęła ona 48 ofiar - żołnierzy zacią
gniętych z gminy do walczącej armii pruskiej.

W odrodzonej Polsce

od stycznia 1920 roku do momentu wyznaczenia polskiego
komisarycznego wójta władzę sprawował leśniczy z Dębo
wego. Nazywał się Manke i pełnił do 26 marca 1921 roku
również funkcję komisarycznego nadleśniczego. Komisa
rycznym sołtysem na Lipinki został Tomasz Szczygieł a po
otrzymaniu nominacji sprawował tę funkcję również od roku
1921. Od 22 września 1920 roku tymczasowym komisarycz
nym wójtem był Stanisław Kalinowski, a po mianowaniu
z 15 maja 1925 roku piastował urząd wójta na stałe. Gmina
nosiła nazwę „Gmina Przewodnik z siedzibą w Lipinkach".
Według danych statystycznych spisu ludności z 1921 roku
Lipinki zamieszkiwało 1319 osób, w tym 46 narodowości
niemieckiej. Ludność trudniła się rolnictwem i pracą w oko
licznych lasach, od 1924 roku należących do Dyrekcji La
sów Państwowych w Toruniu. W latach 1927-1930 sytu
acja na rynku pracy poprawiła się z uwagi na wyrąb lasów

zniszczonych sówką-chojnówką i zalesianie tych terenów
na nowo. Zatrudniono około 300 pracowników sezono
wych. Również budowa Gdyni spowodowała odpływ pew
nej ilości młodych, a kilka rodzin znalazło utrzymanie z pra
cy w Grudziądzu. Jednak zdecydowana większość
pozostawała na miejscu i bez pracy. Sytuacja się nieco po
lepszyła, gdy w 1936 roku rozpoczęto budowę betonowej
szosy Warlubie - Skórcz.
Funkcjonowała Publiczna Szkoła Powszechna, jej pierw
szym kierownikiem był prawdopodobnie Lorenc Kozłow
ski, a od 1933 roku - Tadeusz Wielbacki. Występowały
trudności finansowe, gdyż budżet przydzielany przez sta
rostwo był bardzo szczupły, a gminie również brakowało
niejednokrotnie pieniędzy na remonty i utrzymanie szkoły.
W okresach jesienno-zimowych organizowano dokształ
canie dorosłych.
Życie kulturalne ograniczało się do wiejskich zabaw
i wesel. Funkcjonowała czytelnia z księgozbiorem obejmu
jącym literaturę, historię i podręczniki zawodowe. Z okazji
świąt narodowych i kościelnych odbywały się defilady,
przedstawienia i wieczornice, kończące się zabawą tanecz
ną. Od 1923 roku organizatorem wielu imprez była, powsta
ła wówczas, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej.
Pierwsze radio pojawiło się w 1929 roku i było zasilane
z akumulatora. Od 20 stycznia 1934 roku działało Przyspo
sobienie Wojskowe Leśników oraz Przysposobienie Woj
skowe Pocztowców. Natomiast działające od 1928 roku Przy
sposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne Gminne
skupiało mężczyzn po ukończonej zasadniczej służbie woj
skowej. Leśnicy byli zrzeszeni w Związku Zawodowym Le
śników oraz Kole Rodziny Leśnika. Największym osiągnię
ciem stało się otwarcie 20 stycznia 1937 roku przedszkola
dla dzieci robotników leśnych, z całodzienną opieką i wy
żywieniem oraz pobudowanie w 1938 roku łaźni publicznej.
Ponadto niektórzy mieszkańcy należeli do zrzeszeń rolni
czych i stowarzyszeń kombatanckich.
Krótko przed wybuchem wojny młodzież z rodzin nie
mieckiego pochodzenia, zamieszkująca w gminie, manife
stowała swoją niemieckość. Zorganizowała m.in. w 1938
roku zabawę wiejską na sali w Przewodniku, którą udeko
rowano hitlerowskimi emblematami. Przy tym zachowywa
ła się butnie i prowokacyjnie, dlatego młodzież polska pod
przewodem Leona Pestki rozpędziła uczestników spotka
nia. Z wybuchem wojny, uczestnicy tej akcji, obawiając się
zemsty, wraz z rodzinami leśników przenosili się w okolice
Warszawy. W tej ewakuacji uczestniczył również leśniczy
z pobliskiej Nowej Huty - Władysław Dąbrowski z żoną
Zofią z domu Sikorską (siostrą gen. Władysława Sikor
skiego). Gdy byli w okolicach Gąbina, w czasie nalotu Zo
fia Dąbrowska została ciężko ranna i w połowie września
w szpitalu wojskowym zmarła.
Ostatnie dni sierpnia były okresem mobilizacji rezerwi
stów. Wielu z nich poległo potem w walkach bezpośred
nich, część dostała się do niewoli, a tych, którzy powrócili
czekała gehenna okupacji.
* O tej nazwie na Kociewiu znajdują się jeszcze dwie miejscowo
ści: Lipinki Szlacheckie (między Jabłowem a Pelplinem) i Lipinki
Królewskie (koło Lubichowa) - wyj. red.
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Parafia
i kościół
w Lubiszewie
Pierwsza wspólnota chrześcijańska na terenie Lubiszewa mogła pojawić się w momencie przybycia na
te tereny Św. Wojciecha w 997 roku. Wiadomo, że
wodny szlak św. Wojciecha wiódł rzeką Wisłą i zatrzymał
się on najprawdopodobniej w Gorzędzieju. Należy przy
puszczać, że po tym okresie zaczął się okres chrystianizacji
tych ziem, w tym również Lubiszewa. Wydaje się być uza
sadnione, że rozprzestrzenienie się nowej wiary miało ści
sły związek z powstaniem organizacji państwowej. Powsta
nie i zakładanie nowych grodów i kasztelanii sprzyjało
niewątpliwie umacnianiu chrześcijaństwa na Pomorzu Nad
wiślańskim w okresie pobytu św. Wojciecha i w czasach
późniejszych.
Najstarsze kościoły budowano w grodach książęcych,
lecz nie można wysuwać od razu takiej hipotezy, że powsta
wała jednocześnie organizacja parafialna. Należy przyjąć, iż
najstarsze parafie na Pomorzu Nadwiślańskim zaczęły po
wstawać za czasów panowania Bolesława Krzywoustego,
tj. w latach 1124-1130 i że tworzono je w siedzibach grodów
kasztelańskich.
Źródła historyczne dostarczają nam wzmianek o istnie
niu lubiszewskiego kościoła, który najprawdopodobniej
został wybudowany przez księcia Grzymisława około roku
1185-1186. W 1198 roku kościół lubiszewski konsekrował
biskup kujawski Stefan pod wezwaniem Trójcy Świętej.
Już wówczas istniał urząd proboszcza, który miał do pomo
cy dwóch kapelanów. Ten stan rzeczy może świadczyć
o rozległości i zasięgu posług duszpasterskich, jak też o ran
dze i znaczeniu tego kościoła na Pomorzu Nadwiślańskim.
O istnieniu przy kościele Świętej Trójcy w Lubiszewie po
sady dwóch kapelanów świadczy dokument księcia Grzy
misława: cum omni praebenda ąuam ibidem ordinaveram
duobys capellanis ibide, Domino servituris.
Należy podkreślić, iż rok 1198 jest znamienną i histo
rycznie poświadczoną datą założenia oraz powstania ko
ścioła w Lubiszewie, lecz trudno mówić w tym kontekście
o powstaniu parafii lubiszewskiej. Urząd proboszcza i po
sada dwóch kapelanów może jedynie sugerować hipotezę
założenia parafii w tym roku, niemniej jednak rok 1198 za
początkował okres chrystianizacji tych ziem. Dokładna data
powstania parafii w Lubiszewie, przy obecnym stanie wie
dzy, wydaje się być nieznana. Można przyjąć, iż 1198 rok
był pierwszym rokiem działalności parafii lubiszewskiej.
Terytorium parafii lubiszewskiej przechodziło zmienne
koleje losu. W początkowym okresie istnienia granice pa
rafii przebiegały wzdłuż lewego brzegu Motławy, od jezio
ra Strężyka i Czerwonej Rzeki aż do nizin i rzeki Kłodawy
na zachodzie. W XIII wieku z tego obszaru wyłączono
tereny pod parafię godziszewską, miłobądzką, trąbkowską i kłodawską. Pod koniec XVI wieku do parafii lubi-

szewskiej należały majątki szlacheckie: Stanisławie, Małżewko, Wędkowy, Swarożyn, Liniewko, Goszyn, Girzynek
oraz dwie włościańskie osady Lubiszewo i Rukosin.
Parafia lubiszewska funkcjonowała samodzielnie do
1596 roku; w tym roku biskup Rozrażewski przyłączył ją do
Tczewa i od tego czasu aż do 1928 roku, Lubiszewo stało
się filią parafii tczewskiej. Powtórnie Lubiszewo zostało
samodzielną placówką parafialną po 1928 roku, obejmując
swym zasięgiem następujące miejscowości: Lubiszewo, Sta
nisławie, Goszyn, Koziary (Owczarki), Liniewko, Małżewko, Małżewo, Młynki, Piwnice, Rokitki, Rukosin, Śliwiny,
Wędkowy, Zabagno, Zwierzynek i Swarożyn.
Po 1945 roku obszar lubiszewskiej parafii obejmował
następujące miejscowości: Lubiszewo, Stanisławie, Ruko
sin, Śliwiny, Łukocin, Małżewo, Małżewko, Rokitki.
Od początków swego istnienia aż do roku 1818 parafia
lubiszewska należała do diecezji włocławskiej. Kolejne re
organizacje (30 VI 1818 - bulla papieża Piusa VII Ex imposita nobis, 20 XI 1918 - bulla Cum post novum oraz bulla
z 16 VII 1821 - De salute animarum) spowodowały, że pa
rafia lubiszewska znalazła się w diecezji chełmińskiej, a obec
nie przynależy do diecezji pelplińskiej. Pomimo faktu, iż od
1928 roku Lubiszewo było samodzielną placówką dusz
pasterską, to rzeczywiście dopiero 1 stycznia 1937 roku
na mocy dekretu biskupa Stanisława W. Okoniewskie
go uzyskało status parafialnego kościoła dekanatu
tczewskiego.

Gotycki kościół parafialny
Główne zręby lubiszewskiej świątyni pochodzą
z 1348 roku. Dopiero w 1823 roku dokonano uda
nego jej przedłużenia w zachodnim kierunku
(przedłużono nawę). Do głównego wejścia prowadzi aleja
wyłożona ozdobną, czerwoną kostką, wzdłuż której rosną
strzeliste tuje. Na początku XX wieku z inicjatywy księdza
kuratusa Gruninga odbudowano wieżę. Jest to zatem bu
dowla gotycka, orientalna, ceglana (w części podwieżowej
występuje u dołu mur z polnych kamieni), jednonawowa
i z wydzielonym prezbiterium. Dominującym elementem ar
chitektonicznym jej zachodniej elewacji jest wieża na rzu
cie kwadratu, z blaszanym dachem namiotowym, którego
zwieńczenie stanowi metalowa kula z osadzonym na niej
żelaznym krzyżem. Mimo pewnej masywności nie przytła
cza ona bryły obiektu, bowiem niemal do 2/3 swej wysoko
ści jest wtopiona w nawowy korpus.

Na wieży znajdują się trzy dzwony: Maryja (1951,507 kg,
średnica 90 cm, firma „Metalon" Kęty), Jan (1958,480 kg, h1,
ludwisarnia w Goduli koło Bytomia), i Kazimierz (1958,
250 kg, cis2, ludwisarnia w Goduli koło Bytomia), konse
krowane w 1951 i 1959 roku przez ks. bpa dra Kazimierza
Józefa Kowalskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej. Od
jej frontowej strony odchodzą ukośnie, pozbawione deko
racji półszczyty przysłaniające dach nowego korpusu. Na
tomiast wieżę zdobią u góry dwie płytkie, wąskie i długie
blendy z trzema okienkami, jedno nad drugim w płaszczyź
nie pionowej. Podobne blendy, tylko z jednym okienkiem,
występują na jej południowej i północnej ścianie. Znajdu
jące się na osi frontowej ściany wieży główne wejście,
poprzedzone pięcioma stopniami zewnętrznych schodów,
ma oprofilowanie w postaci kilku pasów laskowań wyko
nanych z ceglanych kształtek, które upodabniają się do
wczesnogotyckiego portalu zamkniętego ostrym łukiem.
Takie zamknięcie mają niemal wszystkie otwory wejściowe
i okienne tej świątyni. Wejściu towarzyszą dwa okna, nad
nimi jest kuta w żelazie data „1823", powyżej zaś okrągła
blenda z rzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa. Naroża zachod
niej elewacji wzmacniają dwuuskokowe przypory, które
swoją wysokością sięgają ścian bocznych świątyni. Na
wowy korpus, który od południa oświetlają dwa nierytmiczne rozstawione okna, jest przykryty dwuspadowym
dachem z dachówką typu „holenderka", natomiast przyle
gające do niego od wschodu prezbiterium, oświetlone trze
ma oknami, także dachem dwuspadowym z dachówką typu
„gąsiorówka". Do nawowego korpusu przylega od tej stro
ny kruchta z wejściem i nieco powyżej dwoma oknami, któ
rej dach jest przedłużeniem jednej z płycizn dachu tego
korpusu. Wschodnią elewację kościoła, prezbiterialną, któ
rej zwieńczenie stanowi trójkątny szczyt wnękowy (trzy
blendy), wzmacniają cztery podpory: dwie narożne
sięgające okapu dachu i dwie niższe między nimi. Nad ostat
nimi przyporami, na osi tej ściany, jest podwieszona figura
św. Jana.
Do prezbiterium, na jego całej długości po północnej
stronie, przylega zakrystia z dwoma wejściami, którą chro
ni przedłużony dach przykrywający tę część świątyni, nato
miast nawowy korpus od tej strony oświetlają trzy rytmicz
nie rozstawione okna. Przez zakrystię przechodzi się do
większego pomieszczenia, będącego kiedyś kostnicą.
Na suficie w prezbiterium znajduje się wizerunek Chry
stusa, przedstawiony symbolicznie jako Baranek Zmar
twychwstały, wokół którego widnieją wizerunki ewangeli-
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stów: Mateusza, Marka, Jana i Łukasza. Wszystkie posta
cie umieszczone są w ornamentowych księgach, przy któ
rych widnieją łacińskie napisy ich imion. W prezbiterium
znajduje się także XVIII-wieczny obraz: Chrystus wśród
Świętych i Maryja koronowana. Również po lewej stronie
nawy znajduje się ozdobny konfesjonał z okresu rokoko
oraz ołtarz Świętego Antoniego, nad którym wznoszą się
postacie aniołów trzymające wstęgę z łacińskim napisem:
S. Antoni ora pro nobis.
Prostokątna nawa kościoła ma płaski strop z 1823 roku,
a od prezbiterium oddziela ją tęczowa ściana zamknięta
ostrym łukiem, w prześwicie którego jest podwieszona rzeź
ba ukrzyżowanego Chrystusa. U stóp ukrzyżowanego
kłębią się obłoki, z których wyłaniają się anieli. Wejście
to zakończone jest łukiem ostrym i przybrane ozdobnymi
kompozycjami. Wyposażenie tej świątyni jest gotyckie,
barokowe i rokokowe, utrzymane w znakomitym stanie.
W prezbiterium znajduje się współczesny ołtarz głów
ny, który w 1959 roku konsekrował biskup chełmiński Kazi
mierz J. Kowalski. Obecnie jego główną ozdobą jest „staro
żytna" rzeźba Trójcy Świętej, od dawna otoczona kultem
przez wiernych.
Niegdyś na tym ołtarzu była umieszczona 80-centymetrowej wysokości rzeźbiona figura Madonny z Dzieciąt
kiem, również czczona jako Matka Boża Pocieszenia. W 1955
roku, ten nadzwyczajny zabytek, który pochodzi najpew
niej z II połowy XIV wieku, przeniesiono do odrestaurowa
nego ołtarza bocznego. Najstarszy zapis o Madonnie Lubiszewskiej pochodzi z 1728 roku, a stara tradycja mówi, że
pierwotnie była ona na wyposażeniu kaplicy w Stanisławiu, którą ponoć, bo nie jest to w pełni wiarygodny prze
kaz, od XIII wieku obsługiwali cystersi.
W ołtarzu głównym za zasuwą niszy widnieje rzeźba,
wyobrażająca w pojęciu antropomorficznym Trójcę Świę
tą, pierwotny przedmiot kultu. Bóg Ojciec trzyma w ręku
krzyż z Panem Jezusem, nad którym unosi się Duch Święty,
w postaci białej gołębicy. Cały ołtarz otoczony jest posta
ciami aniołów wśród pnączy kwiatów, a zwieńczony dwo
ma figurami aniołów przedstawionych jako uskrzydleni mło
dzieńcy, między którymi umieszczono Boskie Oko, na
niebieskim tle trójkąta.
W kościele znajdują się dwa ołtarze boczne opatrzone
herbami Czarlińskich oraz Piaskowskich i wyposażone w ko
lumienki, których głowice zakończone są złoconym moty
wem roślinnym. W pierwszym ołtarzu umieszczone są fi
gury Rodziny Świętej i nosi on nazwę Opatrzności Bożej.
W ołtarzu tym u podstawy znajduje się zasłonięty grób
pański. Niszę zakrywa obraz uwieczniający scenę Jezusa
karmiącego rzeszę chlebem i rybami.
Drugi ołtarz boczny z figurą Matki Bożej Pocieszenia,
uchodzącą za cudowną. Figura ta trafiła do kościoła w XVIII
wieku. Rzeźbiona statua Najświętszej Maryi Panny wyko
nana została z drewna. Matka Boża trzyma w prawej ręce
Dzieciątko Jezus, lewą zaś pomaga mu dźwignąć kulę ziem
ską. Ich głowy zdobią srebrne korony. Rzeźba ta należy do
tzw. Madonn na Lwie, które charakteryzuje miękkie potrak
towanie wizerunku i nadanie postaciom cech ludzkich.
Drugim motywem ikonograficznym Madonny jest jabł
ko, które przechodzi z rąk Maryi - drugiej Ewy w ręce
Chrystusa - drugiego Adama.
Oprócz posągu Maryi z Dzieciątkiem w ołtarzu znajdu
ją się postacie klęczących - św. Augustyna i Św. Moniki.
Niszę z posągami zasłania obraz Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny. Ołtarz Matki Bożej Pocieszenia kryje
u podstawy żłóbek z postaciami Józefa, Maryi i narodzone
go Jezusa oraz pasterzy, Trzech Króli i aniołów.
Figura Matki Bożej Pocieszenia związana była z muro
waną kapliczką przydrożną w Stanisławiu, ufundowaną

przez Czarlińskich, gdzie początkowo się znajdowała. Prze
niesiono ją do Lubiszewa w dniu 30 IX 1787 roku, kiedy
odbyło się uroczyste wprowadzenie Bractwa Pocieszenia
NMP, oprócz niego istniało również Bractwo Trzeźwości
utworzone 23 VIII 1873 roku.
O cudownych wydarzeniach w Lubiszewie świadczyć
może istniejąca tu kiedyś studzienka. Według legendy źró
dlana woda pomagała chorym, cierpiącym i kalekim do chwi
li, gdy jakiś Żyd przemył nią oczy swemu ślepemu koniowi.
Koń został uleczony, a jego właściciel za zniewagę święte
go miejsca został ukarany ślepotą. Od tego czasu woda
w studzience utraciła moc. W 1840 roku korzystano z niej
jeszcze dla potrzeb domowych, później została przysypa
na przez zwalony mur cmentarny.
W 1997 roku, podczas dużej uroczystości 31 sierpnia
z udziałem nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Józefa
Kowalczyka i metropolity gdańskiego, arcybiskupa Tade
usza Gocłowskiego, odbyła się koronacja Matki Bożej Po
cieszenia. Neogotyckie korony ze złota i wysadzane szla
chetnymi kamieniami wykonał złotnik grawer Alfred
Chmielewski, a poświęcił je papież Jan Paweł II pod
czas pielgrzymki w Gnieźnie w 1996 roku. Od tego wy
darzenia Lubiszewo stało się już oficjalnie Sanktuarium
Maryjnym Pomorza Nadwiślańskiego i Polski. Wznie
siony wówczas na wschód od kościoła duży ołtarz polo
wy obecnie służy do odprawiania celebry z okazji odpusto
wych uroczystości.
Po lewej stronie nawy znajduje się ozdobny konfesjonał.
Po prawej zaś mały ołtarz Dwunastu Apostołów oraz orygi
nalna, nietypowa i ciekawa chrzcielnica (odnowiona w 1960
roku), w kształcie wieloryba, z którego paszczy wychyla się
postać Jonasza trzymającego naczynie do wody. Przy tęczo
wej ścianie, po lewej stronie, stoi ambona w kształcie łodzi
żaglowej, o którą wspiera się św. Piotr z dużą kotwicą oraz
złoty orzeł trzymający napis: Decebat de Navicula Turbas
Luca V. Zarówno ambona jak i chrzcielnica są rzeźbione, ory
ginalne ale nie przedstawiają większej wartości artystycznej.
Nad wejściem do kościoła jest wsparty na dwóch słu
pach chór, na którym znajdują się 16-głosowe organy o na
pędzie elektrycznym z dwoma manuałami i pedałem, wyko
nane przez znanego organmistrza elbląskiego, Terletzkiego
z 1869 roku, remontowane w 1961 roku. Balustrada chóru
opatrzona jest wizerunkami świętych, a pod chórem znaj
dują się obrazy wyobrażające drogę krzyżową.
Jednym z najcenniejszych wotum jest ofiarowana przez
ocalonego w bitwie, Madonna Szafkowa - dziś unikatowy
zabytek. Trzyma ona na prawym ręku Dzieciątko ubrane
w tunikę, które w wyciągniętych rączkach trzyma jabłko,
podawane przez Madonnę. Ich szaty są w całości złocone.
Gotycka Madonna stoi na barokowej podstawie, która jest
złocona, srebrzona i polichromowana. Zasadniczą częścią
podstawy są herby jej fundatorów oraz duży półksiężyc
odwrócony końcami do góry, na którym stoi Madonna,
a pod księżycem dwie główki aniołów ze skrzydełkami. Pod
względem artystycznym ta szafkowa rzeźba zaliczana jest
do tzw. „Madonn na Lwie". Obecnie figura jest ekspono
wana w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
Na szczególną uwagę zasługuje kolejny zabytek
- srebrna monstrancja z 1694 roku, mająca kształt serca,
z którego wydobywają się promienie. Używana jest pod
czas procesji i wystawiana w czasie większych świąt i uro
czystości kościelnych.
Od niepamiętnych czasów wierni parafii Lubiszewo
obchodzą odpust związany z tytułem kościoła. Niezliczone
rzesze wiernych pielgrzymowały, żeby uczcić Najświętszą
Matkę i doznać od niej łask. Kult ten został zaniedbany w koń
cu XIX wieku. O przywrócenie dawnej rangi świętemu miej
scu starał się ks. Lubiński, jednak jego dążenia urzeczywist-

niły się dopiero po jego śmierci. Cel ten zrealizował ks. Ro
man Misiak, obecny proboszcz, poprzez odrestaurowanie
kościoła, ołtarzy, figur aż wreszcie koronację Matki Bożej
i Dzieciątka Jezus koronami papieskimi w 1996 roku oraz utwo
rzenie Sanktuarium Maryjnego. Coroczny odpust odbywa
się w pierwszą niedzielę września i przyciąga tłumy wiernych.
Plebania tego kościoła, mieszcząca pomieszczenia
mieszkalne i biurowe, została zbudowana z inicjatywy miej
scowego proboszcza, ks. Bolesława Piechowskiego w 1928
roku. Jest to murowany i otynkowany na biało budynek,
z wysokim, dwuspadowym dachem naczółkowym, krytym
dachówką typu „karpiówka", mający wewnętrzny ganek
zakończony u góry łukiem, który pod względem architek
tonicznym zalicza się do najładniejszych domów tej wsi.
Po północnej stronie kościoła znajduje się tonący w zie
leni (wiele tu pięknych tui) i ładnie utrzymany cmentarz,
poszerzony w 1953 roku o teren leżący po drugiej stronie
tzw. „drogi plebańskiej", którego główna aleja biegnie na
północ, poprzecznie przecięta w nieregularnych odstępach
trzema innymi alejami. Otoczony jest drewnianym parka
nem na kamiennej podbudówce z 1981 roku, przy czym
pozostawiono wówczas cztery słupy ceglane cmentarnej
bramy z trzema kratami kutymi w żelazie, dwóch furt bocz
nych i wejścia głównego.
Po południowej stronie kościoła umieszczony jest Krzyż
Misyjny, od zachodniej figura św. Jana, od północnej oł
tarz polowy, który został wzniesiony przez ks. P. Lubiń
skiego oraz groby księży: Piechowskiego, Lubińskiego
i Chylińskiego.
W 1953 roku, podczas odpustu Matki Bożej Pociesze
nia (30 sierpnia), został odsłonięty interesujący pomnik ze
sztucznego kamienia na dwustopniowej podstawie granito
wej. Dzieło artysty rzeźbiarza Ignacego Zelka przedstawia
ogromny krzyż z figurą Chrystusa, którym upamiętniono
postać lubiszewskiego proboszcza, ks. Bolesława Piechow
skiego (1885-1942), literata (ps. Bolesław Leliwa) i działacza
społecznego, więźnia hitlerowskich obozów koncentracyj
nych w Stutthofie, Oranienburgu i Dachau, który zginął pod
czas tzw. „transportu inwalidów" 12 sierpnia 1942 roku.
Przy alei prowadzącej w dół cmentarza znajduje się pięk
ny grobowiec rodziny Lubińskich. Dziełem tego samego
artysty z 1956 roku jest Pieta (Matka Boża z Chrystusem
na kolanach), na trzystopniowej podstawie, wykonana z te
go samego materiału i w podobnej konwencji, która jest
nagrobkiem lubiszewskich parafian Juliana i Franciszka Lu
bińskich. Jeszcze inna granitowa płyta nagrobna upamięt
nia lubiszewskiego proboszcza, ks. Pawła Lubińskiego
(1911-1969), autora kroniki pt. „Sanktuarium w Lubiszewie",
w których na podstawie m.in. dokumentów wizytacyjnych
z 1583 i 1780 roku ustalił dzieje kultu Maryjnego w tej parafii.
W północno-wschodnim narożniku cmentarza znajdu
je się zbudowana, w oparciu o projekt Romana Kłobucha
i Jarosława Piotrowskiego, nowa kostnica z 1974 roku.
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Kociewski
Kantor Edytorski w Tczewie wydał w 2003
roku kolejną książkę Zygmunta Bukowskiego, tym razem
prozatorską, „Zielony kuferek. Autobiografia 1936-1956".
„Zielony kuferek" - jak kuferek, zagląda się do niego
po wielekroć. Mój jest szczególnie sfatygowany, pokre
ślony niemiłosiernie. Ileż w nim miejsc i scen ciekawych!
Każde „podniesienie wieka" - przewrócenie kartki, daje
rozkosze przeżywania pięknosłowia autora. Przez wszyst
kie momenty zgłębiania zawartości „Zielonego kuferka",
zastanawiałam się, czy możliwe jest, by tak dokładnie zapa
miętać tyle szczegółów: od dramatycznego wypędzenia z ro
dzinnej chaty, poprzez narodziny brata, śmierć matki, kosz
mar obcowania z macochą - bestią w ludzkim powleczeniu
(czy one zawsze są takie wredne?) i portret ślubny rodzi
ców. Czytając, słyszy się radość dziecięcych zabaw na śnie
gu czy w stodole na górach słomy i siana. Widzi się dumę
młodego artysty z pierwszych nagród i przeżywa chęć ukry
cia chłopskiej biedy, gdy młodzieniec uszlachetnia kórczi,
by nie stukały swą drewnianą wizytówką. Padają nazwiska
przyjaciół uczestników wspólnych wypraw, psoty sylwe
strowe i te z prochem zmieszanym z tytoniem i wepchnię
tym do fajki Niemca. Koszmar „schamiałego świata" służ
by wojskowej, tragiczny, ale momentami też śmieszny, jest
taki, jaki znamy z opowiadań tych, którzy wojsko przeżyli.

WANDA KIEDROWSKA

Zapowiedź
następnego „Kuferka"
Osobny rozdział to nauka w szkole podstawowej w Trze
powie i zawodowej w Gdyni. Przeżycia i obrazy bardzo róż
ne, ciekawe jak ciekawi i różni byli uczniowie tych powo
jennych szkół polsko-, kaszubskojęzyczni i zaciągający
„z lwowska" . Nietrudno wyobrazić sobie zmęczonego dłu
gim biegiem Zygmunta, leżącego na podłodze pociągu,
unoszącego go z Somonina w nowy, nieznany świat. Jak
wiele można zrobić, jeśli się chce, pokazuje obraz pracowi
tego i ciekawego życia autora do 1957 roku.
Z wszystkich epizodów przedstawiających zajęcia go
spodarskie, można by ułożyć arcyciekawy kalendarz prac,
obrzędów i zwyczajów życia na wsi w latach 50. Wiele nie
trzeba, by np. w formie scenki przedstawić wyprawę po wodę
wielkanocną do źródełka, obrzęd pasowania na kosiarza czy
ceremoniał wydobywania torfu. Dzięki tym scenom na za
wsze zamknięte są, jak w kadrze filmu, odchodzące w niepa
mięć obrazy życia polskiej - kaszubskiej i kociewskiej wsi.
Autor bez krzty fałszu opisuje etapy wzrastania dziec
ka w młodzieńca. Fascynacje urodą dziewcząt, niepokoje
męskiego dojrzewania, zapomnienie w alkoholu przed wy
prawą do wojska.
Nie bez znaczenia dla ubogacenia zawartości „Zielone
go kuferka" są ilustracje, obrazy i zdjęcia prac autora
- artysty tak szczodrze talentami obdarzonego przez Stwór
cę, których Zygmunt Bukowski nie zmarnował.
W dobie, gdy ginie język polski, gdy króluje bylejakość wypowiedzi, „Zielony kuferek" zasługuje na najwyż
sze wyróżnienie za piękno języka ojczystego, tyle tu
mgnień, rozedrgań, kolorów, blasków „posiewu diamen
tów", że aż zapytać by się chciało - „Kto dziś tak mówi
i czuje?".
Z niecierpliwością czekać będziemy na kolejne części
autobiografii Zygmunta Bukowskiego. „Głogi" to fragment
przygotowywanego przez autora do druku II tomu „Zielo
nego kuferka".
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ZYGMUNT BUKOWSKI

Głogi

fragment z II tomu „Zielonego kuferka"

Głogi i dzikie bzy okryte białym nieskalanym kwiatem zdają się w to święto Bożymi Domkami, gdzie
monstrancję promienną uczynioną z kropli rosy,
adorują rubinowe biedronki, a majestat jej okadzają wonne
kurzawy wznoszące się z kwitnących żyt, dające poczęcie
chleba. W cudowne chwile tam objawiane, byliśmy już ro
dziną z tym serduszkiem spiesznie bijącym pod sercem
matki, o które mi przyszło szczególnie się troszczyć, a póź
niej w mojej poezji ujmować w skarbczyk złoty.
W takich to dniach oktawy Bożego Ciała, jarząbka uwa
żana za porwaną przez lisa, z gniazda dobrze ukrytego wy
prowadza na podwórko całe stadko piskląt, puszystych
a żywych i ruchliwych jak kuleczki. Kokosze, prócz ziarna,
na deser otrzymują wyśmienity twaróg, toteż niosą się każ
dego dnia. Kogut w swoim haremie czuje się jak jurny suł
tan i co raz zamiatając skrzydłem wokół upatrzonej kury
znagla ją do poddania się jego woli, a ona uczaiwszy się
oczkami poziera i główką czyni spieszne ruchy, kiedy jej
król i władca na niej usiądzie a uchwyci dziobem za grze
byk i zewrą się gdzie trzeba. Potem ze skrzydłem przywar
tym do nogi obtańczy ją raz jeszcze wkoło, zapieje przecią
gle i znów bystrym okiem śledzi niebiosa, a zoczywszy
choćby czyżyka, daje ostrzegające sygnały.
Tak w onych dniach najdłuższych wszystko nam się
darzyło. Prosięta wspomagane mlekiem rosły, jak ciasto na
drożdżach, łąka pokrywała się runem białej koniczyny, kar
tofle się prosiły, aby je redlić. Żona już mniej się bała pustki
wielkiej stodoły, zamieszkałej przez sowy, obszernego stry
chu nad oborą, mrocznych piwnic, gdzie jeno nietoperze
zimą wisiały w dół głowami. Przy takiej to pogodzie nasze
go ducha, nastąpił Święty Jan, a z nim jagód dzban. Róża,
która na ten czas otrzymała przydomek Majki Polnej, wnet
wyszperała jagody na miedzy, wiedząc, że uwielbiałem bu
dyń z ich sokiem. Toteż gdy wróciłem z pracy, na kredensie
kuchennym stały już miseczki z tym smakołykiem.
Po obiedzie poszedłem do ojca po konia, by obredlić
kartofle, gdyż było to naglące. Gdy zjawiłem się tam, rodzic
również swoje obsypywał, bo zaczęły kwitnąć. Dając mi
konia powiedział:
- Zygmont, jak nie zdóżysz obszczepać, to ostaw kó
nia u siebie, toć masz tam taka ładna trawa na oborze.
Gdy wróciłem z pracy, kasztanki nie było na podwórku.
Żona widząc, że przyszedłem, wyszła na próg i zaczęła opo
wiadać, że z rana przyszła macocha. Róża zaraz ją prosiła,
by weszła do środka i zobaczyła nasze nowe meble ku
chenne. Ona na to zaproszenie zaczęła wyrzekać:
- Ja nie chcą nic Zygmonta widzeć i moja noga tu wiancy nie stanie.

Róża na to:
- Co się stało mamo?
Wtedy zaczęła mówić, iż do nich przyszedł stary Mrozewski i zaczął opowiadać, co ja gadałem do niego na Jana
Herbasza, czyli na jej syna z pierwszego małżeństwa. Po
dobno mówiłem, że on się wzbogacił, gdy dowoził towar
do sklepu w Trzepowie, gdzie sprzedawczynią była córka
macochy, Helena, bo wtedy zagarniał do siebie całe worki
cukru, mąki itd. Zaraz było mi wiadomo, że to szatański
podstęp, tego zawistnego człowieka. Chodziło mu o to, by
nas skłócić, wyszczuć z tej gospodarki, bo tu być może
chciał umieścić swoją najmłodszą córkę, która zamiarowała
pójść w zamęście.
Przez zawiść i podłość ludzką zostaliśmy więc osamot
nieni, odsunięci od najbliższej mi rodziny. Ten człowiek
swymi kłamstwami omotał macochę, opętał jej umysł pod
stępnym wybiegiem szatana, ona zaś wpłynęła na ojca
tak, że staliśmy się - ojciec z synem -jako młot i kowa
dło, pod którym stał pniak z rodu chytrego. Ale czyż
można tak łatwo usidlić jelonka, gdy nie jemu u nich
żebrać o pokarm? Cel wyższy w istnieniu swym trzeba
widzieć, a nie zważać na kłody rzucane pod nogi przez
prymitywny umysł. Tak istotnie było w naszym przy
padku, gdyż byliśmy tam, jak ptaki w przelocie, w chwi
lowym przysiadzie na gnieździe opuszczonym, gdzie
mojej kochanej wnet przyszło porodzić. Ból w łonie Róży
- Marii pojawił się porankiem 18 sierpnia 1961 roku. Po
napadzie silniejszych zawezwałem pogotowie. Po godzinie
już stało na podwórku i zabrało moją Ptaszkę. Gdy spyta
łem, dokąd ją zawiozą, ten w białym kitlu odpowiedział,
że prawdopodobnie do porodówki w Kolbudach. Gdy
karetka znikła za zakrętem drogi, chwyciła mnie żałość
i jako nadwrażliwiec widziałem w mojej wyobraźni Różę,
jak się zwija z bólu, jak prze z całych sił, by wydać owoc
naszej miłości.
W taki czas niepewności i osamotnienia dobrze było
się zająć obowiązkami przypadającymi teraz wyłącznie na
mnie. Z wolna nastawał skłon dnia. Słońce uchwyciwszy
się ostatkiem krawędzi niebiosa zaraz tonęło, a wypłynąw
szy szkarłatną łuną, zmieniało zachód w wielki pożar. Wie
czór jednak rychło zwłóczył blednące szkarłaty. Po takim
pożółkłym sklepieniu nietoperze znów rozpoczęły swój po
łów, mknąc z szybkością i zwrotnością jaskółki. Zostając
sam w tym wielkim mieszkaniu czułem się źle. Brak mi było
najukochańszej niewiasty, tego serca i serduszka bijących
zdwojonym tętnem. Położyłem się spać, sen jednak nie
następował, dopadła mnie tylko mrzonka i znów byłem
świadom swych myśli. W końcu przytłoczyło mnie wieko

parnej nocy. Blady świt jednak zaraz wyczołgał się z tych
ciemności i nie pozwolił już zasnąć.
Gdy moja, jeszcze kawalerska, „delbana" wskazała go
dzinę, od której mógłbym się połączyć z porodówką w Kol
budach, poszedłem do sołtysa Pietrzaka. Po kilku próbach
uzyskałem połączenie. Zapytałem, czy Róża Bukowska już
urodziła. Usłyszałem:
- Tak, macie państwo prześliczną, zdrową córeczkę.
Zadowolony pan? - a nie dostając natychmiastowej od
powiedzi, rozmówczyni skarciła mnie tymi słowy: - Ech wy
mężczyźni! Pewno jako pierwsze miał być syn - i odłożyła
słuchawkę.
Po południu byłem już w porodówce. Róża siedziała
w łóżku i odciągała pokarm z nabrzękłej piersi. Widząc, że
kobiety leżące obok miały przy sobie dzieciątka i karmiły je,
zapytałem o nasze.
Róża odpowiedziała:
- Tam za szybą leży w kojczyku, bo tylko co po karmieniu
tam ją położyłam.
Podszedłem i w zadziwieniu patrzyłem na naszą prze
piękną dziewczynkę, z główką czarną jak jaskółka, na twa
rzyczkę różową, pokrytą ledwie dostrzegalnym puszkiem.
Ujęty tym ogromnym wzruszeniem pragnąłem ją pocało
wać, ale szyba nie pozwalała, przywarłem do niej głowę
i patrzyłem z bliska, jak kruszyna usteczkami wodziła po
brzeżku pieluszki, szukając matczynej piersi. Oczy miała
przymknięte powieczkami, u których rzęsy niczym gęste
grzebyki czesała w oną chwilę mego wzruszenia, a brwi
delikatne ale wyraźne, zbiegały do kresu skroni.
Po tygodniu moje najdroższe skarby były już w domu,
a ja czując się szczęśliwym i odpowiedzialnym ojcem, nie
mogłem się napatrzeć na tę maleńką istotę, której daliśmy
życie, przywartą zaborczo do piersi matki, na ten obraz ma
cierzyństwa, na tę moją Madonnę, jedną ręką podtrzymu
jącą dzieciątko, a drugą wkładającą do buzi aniołka sutek
tryskający wielostrużką pokarmu. Bóg dający jej urodę nie
szczędził piękności, być może już lilię śnieżną sposobił na
wybór do swego ogrodu.
Byliśmy szczęśliwi i wniebowzięci, gdy wspólnie kąpa
liśmy tę maleńką istotę zachwycając się jej żywiołowością,
jej uderzaniem rączkami o wodę. Róża nagusieńką ciągle
szczodrze obsypywała pocałunkami, a gdy całowała ją
w brzuszek dziecina śmiała się rozkosznie.
Gdy wrzesień nie szczędził darów jesieni, ochrzciliśmy
naszą jaskółeczkę, dając jej imię Anna, a na drugie Helena.
Do chrztu podawali ją rodzice Róży. Uczta była skromna,
prócz rodziców chrzestnych były młodsze siostry żony,
także moja siostra Janina z mężem i dziećmi. Choć byliśmy
osamotnieni, dni płynęły szczęśliwie, a październik wnet
z nieznanej nam kądzieli począł rozwłóczyć srebrne babie
lato i ptaki niebawem opuściły nas.
Nastąpił smutny listopad, wiatry porywiste zdzierały
ostatnie liście z drzew. Zrobiło się chłodno i dżdżysto, mgły
ciągle zasnuwały przestrzeń. Jednej nocy popłakiwało na
sze skarbiątko, nasz klejnocik. Róża mówiła do mnie, że
chyba jej coś dolega. Gdy wyruszałem do pracy, a było to
8 listopada, popatrzałem chwilę na Anulę. Spała, ale nie
spokojnie, bo drgały jej powieczki. Na dworze było zimno
i siąpił drobny deszcz. Szedłem na przystanek do Borowi
ny, bo wtedy już kursował drugi autobus, jadący przez
Mierzeszyn do Gdańska, wyjeżdżający z Trzepowa o go

dzinie wpół do szóstej. W ten dzień w ogóle nie miałem
żadnej chęci do pracy. Przed południem ciągle widziałem
w swej wyobraźni Różę stojącą jakby na drodze i wołającą
mnie. Na ten telepatyczny sygnał chciałem jechać do domu,
w końcu jednak zaniechałem tego. Idąc z Borowiny do
domu, widziałem światła reflektorów wbijające się w ciem
ność. Gdy mijał mnie pojazd, zauważyłem że to pogotowie.
Na ten widok zatrzęsły się nogi pode mną, ale uspokoiłem
się na chwilę, bo pomyślałem, że gdyby Róży coś się stało,
to by przystanęli koło mnie. Może Mrozewska zasłabła?
Wiedziałem, że chorowała na serce.
Wszedłem do domu, a teść w sieni powiedział:
-Ania nie żyje.
Wbiegłem do izby i zobaczyłem Anię leżącą tylko w bia
łej koszulce. Porwałem ją w ramiona i przytuliłem do siebie,
a ona jeszcze ciepła pod pleckami, choć skonała o trzyna
stej godzinie. W takiej to chwili staliśmy się jednym sno
pem żałości i rozpaczy, a objąwszy się ramionami płakali
śmy w głos. Ania jednak nie drgnęła ani powieką, jeno
z otwartymi usteczkami, którędy jej niewinna duszyczka
umkła do nieba, spała snem wiecznym.
O moja boleści, zdwojona jeszcze rozpaczą Róży,
która przy konaniu jedynej córeczki zagryzała usta do
krwi, wołając samego Boga na pomoc. Jakże długo sta
liśmy przy tym skonanym aniołku, przy płonącej grom
nicy i zdawało się nam, że Pan Wszechrzeczy zlitowaw
szy się nad nami tchnął znów w nią żywot, iż oddycha,
jak monstrancja w tiul spowita, a wiatrem trącona. Ale
ukochana i jedyna, żyjąca jeno tyle co gwiazda zapala
jąca się wieczorem, a gasnąca o poranku, była otwarta
i pusta, tylko z rączkami złożonymi jak do nieustannej
modlitwy, spała snem nie mającym przebudzenia. Jedy
nie jej duszyczka nieśmiertelna i wiecznie żyjąca, mknę
ła przez nieskończone przestrzenie, cierniste ogrójce
gwiazd, widzianych przez nasze zapłakane oczy, zdąża
ła do wiecznej szczęśliwości. Może w ten wieczór dżdży
sty, ciskający zmarłymi liśćmi o szyby, była już w przed
sionku nieba, a otrzymawszy szatę królewską i ujęta za
rączkę przez samego Boga, była prowadzona do stolicy
wiecznej szczęśliwości? Z taką marną pociechą naszych
myśli, staliśmy nad Anią tak cisi, jakbyśmy chcieli usły
szeć jej serduszko spiesznie bijące.
0 dni kolejnej rozpaczy! Jakąż znowu piliśmy gorycz,
gdy przyszło nam kłaść w białą trumienkę ukochane dzie
ciątko, razem z obrazkiem Jezuska, jaki otrzymała na chrzcie,
na wieczną drogę, z której nigdy nie powróci. O żalbo na
sza! Jakim ty ciężkim głazem zalegałaś nam w piersi, kiedy
przyszło bez snu czekać na kolejny dzień, gdy przyjdzie ci
zostawić dom rodzicielski, łóżeczko, zdające się nam sko
naniem świata, kłaść na chłopski wóz białą skrzyneczkę,
posag marny, wyścielony jeno wiórami, w której ty Aniu
w naszej rozpaczy pojedziesz na cmentarz.
I stało się tak trzeciego dnia, kiedy skarb najcenniejszy
musieliśmy ziemi oddać na strwoń, złożyć w gliniany dół,
dać grudkę ziemi z takim bólem, jakoby ktoś nam serce
wyrywał z piersi.
- Talitha Cum, niech się stanie według słowa twego.
Ale stała się tylko mogiłka ozdobiona wiankiem ze śnież
nych kalii i jedyne pocieszenie siostry Janiny:
- Nie płaczcie kochani, ona już aniołkiem w niebie i tam
będzie się za was modlić.

Ciąg dalszy
plonu Juweniliów Poetyckich
Pelplin 2005
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Zgodnie z zapowiedzią publikujemy uzasadnienie werdyktu jury dotyczące wyróżnień wraz z przykładami tekstów.
W grapie równorzędnych wyróżnień znalazło się dziewięciu autorów. Uzasadnienie podajemy w kolejności alfabetycznej
nazwisk:
MARTYNA BOHDANOWICZ (godło „Sirius B") z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku za tekst bez tytułu (*** Jestem niewinnym
grzesznikiem...), w którym zostały użyte mocne i wyraziste metafory;
DOROTA JAWOREK (godło „Wodniczka") z I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, za cykl wierszy „Życie - Myśli - Człowiek",
w którym na uwagę zasługują trzy utwory: „Dziś", „Sama" i „Czekanie" ze zwięźle skonstruowaną autorefleksją;
KATARZYNA KEMPA (godło „Pauza") z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, za próbę poematu „Syn marnotrawny - bis";
EWELINA KISA (godło „Antiba") z Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie, zamieszkała w Chałupach, za otwartość myśli
wyrażonej w utworze pt. „Ostatni raz";
DAGNA MAJEWSKA (godło „Dziewczynka głośno mówiąca") z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, za zestaw trzech
wierszy, ze szczególnym uwzględnieniem zatytułowanego „Wróżba", w którym autorka wykorzystała trafność porównań poetyckich;
ZUZANNA PERCZAK (godło „Marini") z II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie, zamieszkała w Nowym Dworze
Kwidzyńskim, za zestaw trzech wierszy, z wyróżnieniem zatytułowanego „Dorota z Montowów", w którym zaprezentowano
kontrast świata przeszłości i współczesności;
MICHAŁ POLASIK (godło „Garbaty anioł") z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, za przekorność liryki zmuszającą do
refleksji, obecną szczególnie w dwóch wierszach: „Jezusie" i *** (Zapach czerwonych róż...), umieszczonych w dziewięciotekstowym
zestawie;
KATARZYNA ROSICKA (godło „Intoxi") z Publicznego Klasycznego Liceum Katolickiego w Gdyni, za jedyny złożony do oceny
wiersz pt. „Nam" z zawartymi w nim gorzkimi rozważaniami nad współczesną codziennością;
ANETA SKRZYPKO (godło „Antenka"), studentka Uniwersytetu Białostockiego, za zestaw dwu- czterowersowych miniatur-ni to
haiku ni białych tercyn - z zawartymi w nich niebanalnymi skojarzeniami.
Mimo nieco niższego poziomu, w porównaniu do poprzednich edycji juweniliów, jury stwierdza wyrównany stan nadesłanych
tekstów pochodzących od nowych, obiecujących adeptów młodej poezji. W tym roku mniej liczna była liryka opisowa i osobista,
przeważał nurt refleksyjny.

MARTYNA BOHDANOWICZ

DOROTA JAWOREK

* * *

Czekanie

Jestem
Niewinnym grzesznikiem
Mam poszarpane skrzydła
Którym potrzebny jest
Uzdrowiciel
Niezdolny do lotu
Wlokę je codziennie
Po kamiennych szarościach

Kiedy czekam...
... odwiedza mnie tylko głucha cisza...
...nierzadko przyjdzie ślepa miłość...
...czasami zagląda do mnie nieznany los.
Lecz Ty wciąż nie przychodzisz...!

Moje łańcuchy
Poplamione wiecznie świeżą krwią
Pękniętego serca
Nie powiedzieli
Jak łatwo rozkruszyć
Szklanego motyla
W żelaznej pięści

EWELINA KISA
Ostatni raz
w biegu po nagrodę wieczną
zagubił się czas
jak ptak w przestworzach
chciał czuć się wolnym
w biegu po jutrzejszy dzień
zagubił się głos
jak organizm o świcie
chciał czuć się czystym

w biegu po dorosłość
zagubił się człowiek
jak matka w niedzielę
chciał czuć się pięknym
ostatni raz
żył w nim poeta
znienawidzona natura
chciał być
wolny
czysty
piękny
był młody
leżał tam
wolny
czysty
piękny
był młody

DAGNA MAJEWSKA
wróżba
las, który kartkuje się w pośpiechu,
na każdej kliszy drzewo
obejrzeć aż do samego rdzenia,
i do posklejanych żywicą włosów.
nawet nie zauważam
jak noc wtapia szyję w liściaste golfy.
jezioro podane dożylnie,
mała ampułka w zagłębieniu spierzchniętej dłoni.
łowią w nim ptaki tak prawdopodobne jak to,
że mężczyzna rysujący w notesie moją twarz ujawni się.
jeszcze myśli zapisane na cienkich deseczkach,
które wyjmuję na mróz.
te jak zwierzęta czujne na każde skinienie,
powoli żują śnieg.

ZUZANNA PERCZAK
Dorota z Montowów
W moim mieście jest katedra.
Czerwony majestat gotyku.
W moim mieście jest katedra
z celą błogosławionej Doroty.

Kiedy wychodzę z celi Doroty
na ruchliwą ulicę miasta,
Wiem, że otrzymam siarczysty policzek od świata.
Nadstawiam go dzielnie,
mrużę oczy przed blaskiem słońca.

MICHAŁ POLASIK
*

* *

Zapach czerwonych róż
Unosił się w powietrzu...
Pamiętasz?
Ręce splecione
Niczym warowny mur
Chroniący od nieprzyjaciół...
Pamiętasz?
Krople ciepłego deszczu
Spływały po rozgrzanych twarzach,
Smakowały jak wino...
Pamiętasz?
Miłość idealna,
Niezapomniana...
Pamiętasz?
Ja nie...

KATARZYNA KEPMA
Syn marnotrawny - bis
(fragment)

Wracam
z dalekiej podróży, by rozpocząć życie na nowo
tak postanowiłem
odszedłem jak pies samotny
urodzony dezerter bez krzty rozsądku
z reklamówką zapełnioną marzeniami
autentyczny
odczuwam niechęć, której nie mogę w sobie stłumić
do utrwalenia na papierze rzeczy, postaci wtedy urojonych
muszę się skupić zastanowić spojrzeć na chwilę wstecz
postarać się zrozumieć sens dotychczasowego istnienia

Dlaczego kazała się zamurować?
Dlaczego odgrodziła się od świata
Grubym murem cegły i ciszy?
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KATARZYNA ROSICKA
Nam
to nie moja wina że obrastam w obłęd
że całuję się z miastem na dobranoc
a dom zastyga raz kolejny
bez zapachu pierników w kominie
śnieg a my nie czynimy świąt
bo nie ma za co
przepraszać że jakkolwiek rozpisujemy się w punkty
to i tak wciąż w drodze na bąbel
głupiejemy z pretensjami na balkonie
czemu nie tu
i teraz tylko tam i kiedyś
życie nas przecież nie szuka
a wiersze potrzebne są poezji

ANETA SKRZYPKO
Miniatury
(fragmenty)
3
nie zasnę bez Twojego Słowa
nie oddycham gdy wychodzisz
bo powietrze jest samotnością
6
karmisz mnie cudami
ale nie wyrosło nawet ziarnko
goryczy
11
tylko śnieg na balkonie
przypomina że przyjdzie
znów wiosna

:
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KAZIMIERZ DENEK

Tczew na przełomie
XX i XXI wieku
Wymieniona w tytule tej recenzji monografia jest
trzecią po książkach „Tczewskie szlaki tury
styczne" 2001 i „Życie Tczewem pisane" po
zycją zwartą Czesława Glinkowskiego o współczesnym,
nadwiślańskim Grodzie Sambora. Zrodziła się z potrzeby
utrwalenia dzisiejszego funkcjonowania organizmu miej
skiego (s. 9) Tczewa w kontekście jego organizatorskiej
roli samorządu miejskiego, co zostało zasygnalizowane
w drugim członie tytułu książki.
Podjęta w niej problematyka ma pełne uzasadnienie spo
łeczne, poznawcze, metodologiczne, metodyczne i utylitar
ne. Wychodzi naprzeciw oczekiwań reformowania i dosko
nalenia systemu samorządu lokalnego. Jest to praca w pełnym
tego słowa znaczeniu na dziś i jutro. Z tych względów zasłu
guje na pełną aprobatę, uznanie i gratulacje dla jej autora.
Struktura książki jest przejrzysta, klarowna i konsekwent
nie zachowana w jej realizacji. Poza przedmowami napisa
nymi przez Zenona Odya, prezydenta miasta Tczewa i przewodniczącego jego Rady Miejskiej, Zenona Drewę,
wstępem, bogatą jurydystyką o charakterze krajowym i lo
kalnym, bibliografią, indeksem nazwisk (bardziej przydał
by się skorowidz rzeczowy), składa się z czterech rozdzia
łów, w których autor przyjął problemowo-chronologiczny
układ rozważań. Oto ich tytuły: Miasto Tczew na przełomie
XX i XXI wieku; Wybory, organizacja i funkcjonowanie
samorządu miejskiego w warunkach miasta Tczewa; Tczew
skie wczoraj, dziś, jako wymierny efekt zarządzania mia
stem przy współudziale mieszkańców; Tczew w planach
architektów i strategii rozwoju do 2015 roku.
Nie sposób w zwięzłej prezentacji przedstawić całą, bo
gatą treść monografii. Nie jest to w tym miejscu zasadne.
Przypomnijmy tylko podstawowe fakty, które stanowią istot
ne rysy książki, znacznie pełniej wyłaniające się z jej lektury.
Na treść omawianej książki składają się spostrzeżenia
z życia interesującego nas tu miasta z pozycji jego prezy
denta (1977-1990), a po przemianach lat dziewięćdziesią
tych członka Komisji Rady Miejskiej dwóch kadencji i po
dzień dzisiejszy uważnego obserwatora funkcjonowania
sześćdziesięciotysięcznego Tczewa.
Autor podjął udaną próbę ukazania Tczewa jako jed
nostki samorządu terytorialnego, czyli wspólnoty wszyst
kich w nim zamieszkujących (s. 10-11). Trafnie zauważa,
że powołanie w 1990 roku pierwszej Rady Miejskiej było
wynikiem emocjonalnego zaangażowania tczewian w od
budowę demokracji (s. 11).
Zenon Drewa tworzenie podwalin pod działalność sa
morządu w nowych, demokratycznych realiach (s. 8) pod
nosi do pracy tytanicznej. Natomiast Zenon Odya pod
kreśla, że Rada Miejska wraz z prezydentem Tczewa starali
się rozwiązywać najbardziej istotne problemy gminnej
wspólnoty (...) w pracy opartej o zasady: przejrzystości,
przewidywalności, rozliczalności, fachowości, a także nietolerowania korupcji (s. 7). To prawdopodobnie dzięki
temu Czesław Glinkowski tczewski samorząd traktuje jako
istotny czynnik rozwoju ekonomicznego,
społecznego
oraz szkołę demokracji (s. 12).
Liczne i przekonujące tego dowody znajdujemy w roz
dziale inaugurującym monografię, którego nazwa niepo
trzebnie pokrywa się z jej tytułem.
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Władze samorządowe Tczewa dzięki właściwej polity
ce inwestycyjnej oraz ścisłej współpracy z zakładami dzia
łającymi na terenie miasta (Flextronics International Poland, Molex Premise Network, Forcan, Eaton Truck
Component, Da Vinci, Stocznia, Metrix, Impap, Budom,
Spółdzielnia „Sambor", Koral, Ventus, Pomorska Fabry
ka Drożdży „Polmos", Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego, PKP, Zakład Komunikacji Miejskiej i inne)
i poza nim (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna)
hamują wzrost bezrobocia i umożliwiają bezrobotnym
powrót do aktywności zawodowej.
W kolejnym rozdziale przedstawiono rezultaty wybo
rów do Rady Miejskiej w Tczewie za okresy I-IV kadencji
mierzonych odpowiednio latami: 1990-1994, 1994-1998,
1998-2002 i 2002-2006.
Staranna dokumentacja jej dokonań, uzupełniona wy
powiedziami radnych wypełnia następny, najobszerniej
szy rozdział (s. 69-218). Daje on obraz Rady Miejskiej do
brze zorganizowanej, efektywnie pracującej w ścisłej
łączności z prezydentem Miasta. Rezultaty te widoczne są
w płaszczyźnie rozwoju: przemysłu, komunikacji, handlu,
edukacji, kultury na przestrzeni poszczególnych kadencji
Rady Miejskiej w Tczewie i jej władz wykonawczych.
Jako osoba związana z Tczewem okresem nauki szkolnej
i pracy nauczycielskiej, która często stosunkowo odwiedza
swą „małą ojczyznę" (a w niej szkołę dynamicznie kierowaną
przez dyr. Eleonorę Lewandowską), czyta takie periodyki,
jak: Dziennik Bałtycki (przez kilka lat byłem korespondentem
tego dziennika), Gazeta Tczewska, Kociewski Magazyn Re
gionalny, Panorama Miasta, Tygodnik Tczewski, Uwaga oraz
książki poświęcone nadwiślańskiemu Grodowi Sambora,
zwłaszcza autorstwa: Czesława Glinkowskiego, Kazimierza
Ickiewicza, Stanisława Mrożka, Romana Landowskiego i Jó
zefa M. Ziółkowskiego, uczestnicząca w Kongresach Kociewskich, śledząca działalność Towarzystwa Miłośników
Ziemi Tczewskiej z dużą satysfakcją stwierdzam, że Tczew
wykazuje dużą aktywność na odcinku życia społeczno-go
spodarczego, komunikacji, kultury, edukacji i krajoznawstwa
i turystyki, współpracy zagranicznej, sportu.
Największym jego problemem jest wciąż wysoka liczba
osób pozbawionych pracy.
Monografię wieńczy rozdział ukazujący perspektywy
rozwoju Tczewa do 2015 roku. Oparto ją na szerokiej kon
sultacji z funkcjonującymi w mieście podmiotami społecz
nymi, gospodarczymi i jego mieszkańcami. Słusznie zało
żono, że Tczew ma stać się miastem o czytelnym
i zhierarchizowanym układzie przestrzennym, w którym
wyraźnie będą się wyróżniać przestrzenie o znaczeniu
ogólnomiejskim, osiedlowym i główne przestrzenie pu
bliczne (s. 222). Polepszy to jakość życia mieszkańców Tcze

wa, poprawi jego układ komunikacyjny i zapewni mu „po
wrót" nad Wisłę.
W Tczewie w sposób szczególny promowana i wspie
rana będzie przedsiębiorczość. Gospodarka będzie się
nadal opierać o Pomorską Specjalną Strefę Ekonomicz
ną, gdzie lokują się przede wszystkim firmy specjalizują
ce się w elektronice i wysokich technologiach, a więc
bezpieczne dla środowiska naturalnego. Dzięki temu sto
pa bezrobocia znacznie się zmniejszy, a miasto zyska przy
domek Żuławskiej Doliny Krzemowej. Znacznym wspar
ciem będzie rozwój gospodarczy sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (s. 226). To ambitne, trudne lecz realne
w realizacji zamierzenia. Są one zgodne z założeniami go
spodarki krajów Unii Europejskiej do 2010 roku.
W strategii rozwoju Tczewa do 2015 roku przydałoby
się odwołanie do obowiązujących w krajach Unii Europej
skiej (w ramach „europejskiego obszaru wiedzy" 3 celów
strategicznych, 13 szczegółowych i 42 kluczowych zagad
nień edukacyjnych (Education and training in Europę: diverse systems, shared gols for 2010, Luksemburg 2002). Znala
zły one odzwierciedlenie w Narodowym Planie Rozwoju
Polski do 2013 roku w priorytecie „wiedza i kompetencje"
oraz w takich kierunkach działań, jak: zwiększenie otwartości
systemu edukacji, wyższa jakość kształcenia. Są one zbieżne
z ogólnoeuropejskimi celami edukacyjnymi zawartymi w stra
tegii lizbońskiej, które sformułowano następująco: poprawa
jakości i efektywności systemów edukacji w UE, ułatwienie
powszechnego dostępu do systemów edukacji, otwarcie
systemów na środowisko i świat. Bez analizowania tych
celów niemożliwe jest zbudowanie gospodarki i społeczeń
stwa wiedzy (K. Denek: Ku dobrej eduakcji, Toruń 2005).
Monografia „Tczew na przełomie XX i XXI wieku" wpro
wadza w liczne praktyczne kwestie organizatorskich ról
samorządu miejskiego w ważnym z historycznego punktu
widzenia czasie przełomu stuleci i mileniów o zasadniczym
znaczeniu dla osobistego zaangażowania się w nie miesz
kańców miasta.
Symbole przełomu wieków w Tczewie umieszczone są na
okładkach monografii. Wiek XX symbolizuje prezentowany
most drogowy przez Wisłę, uznany w 2004 roku za arcydzie
ło możliwości techniki i świadectwo kultury materialnej ludz
kości. Natomiast obecne stulecie zdaniem autora, będzie utoż
samiać budowany w sąsiedztwie mostu nowocześnie
rozwiązany architektonicznie Bulwar nadwiślański.
Czesław Glinkowski dedykuje swą monografię pamięci
Franciszka Fabicha, osobie wyjątkowo zaangażowanej w spra
wy społeczne w płaszczyźnie swego miasta, Honorowemu
Obywatelowi Tczewa. Odbiorcami jej czyni jednak wszyst
kich mieszkańców urokliwego Tczewa, zwłaszcza tych, któ
rzy swą codzienną pracą przyczyniają się do jego rozwoju.

Zaproszenie dla turystów

RYSZARD SZWOCH

N.

Nakładem Stowarzyszenia „Instytut Kociewski"
w Starogardzie Gdańskim ukazał się barwny informator Kociewie kraina wśród lasów, jezior i rzek. Największe atrak
cje turystyczne. Publikacja jest wszechstronnym „zapro
szeniem na Kociewie", prezentującym charakterystykę
regionu oraz poszczególnych gmin powiatów starogardzkiego i tczewskiego. Jest w nim mowa o architekturze, sztu
ce, i rzemiośle ludowym, stroju regionalnym i gwarze. Szkoai. tylko, że zapomniano o powiecie świeckim, który
znacznej części również należy do Kociewia i ma się czym
pgchwalić. Może stało się tak dlatego, że książkę dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
więc południowe Kociewie już sobie nie zasłużyło na obecność w tym informatorze.

H.

Panorama dziejów
Barłożna

Historiografia kociewska zdaje się przeżywać swój
renesans, jako że co pewien czas trafia na regionalną półkę
nowa publikacja wzbogacająca naszą wiedzę o „małej oj
czyźnie". Wielce charakterystyczne dla tego obfitego żni
wa jest to, iż regionalne monografie wychodzą spod pióra
zapalonych miłośników historii, autorów emocjonalnie
związanych z regionem, którzy nieprofesjonalizm swój zna
komicie pokonują świeżym i odkrywczym spojrzeniem na
przedmiot własnych zainteresowań.

KMR

