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Kiedy będzie normalnie? 
Większość Polaków zadaje sobie to pytanie, obserwując nieustające starcia i po

tyczki partyjnych liderów i członków rządu, a także pojawiających się na górze coraz 

to nowych uzdrowicieli. 2 biegiem czasu na twarzach rodaków pojawia się wątpiący 

uśmiech, bowiem żadne obietnice i zapowiedzi poprawy - jak dotąd - się nie spraw

dziły. Społeczeństwu żyje się raczej coraz gorzej, ale za to śmieszniej. Dobrze się 

mają tylko ci, którzy zawsze sobie radzili w różnych układach, tych dawnych czy 

nowych. Oni się wyżywią - wyleczą. 

A miało być przecież lepiej i zgodniej, szczególnie po śmierci Jana Pawła II, która 

miała przywrócić rządzącym rozsądek. Lepsi mamy być ponoć również po wizycie 

Benedykta XVI, chociaż niektórzy twierdzą, że atmosferę poprawi wyłącznie totalna 

lustracja po zakończonej bitwie na teczki. Generalne przyznanie się do win, nawet 

niepopełnionych, winno wszystkich oczyścić ze zła. Wówczas nieskazitelni i posłusz

ni, zgodni na każdy zew władców, podążymy ku budowie nowej ojczyzny - IV RP. 

Pierwszym etapem tych działań będzie zaoranie tego, co dotychczas wyrosło. 

Na tak oczyszczonym polu nastąpi nowy zasiew. Wykiełkuje z niego nowe prawo 

dla rządzących i przez nich tylko rozumiana sprawiedliwość. Niepokornych i prze

ciwników politycznych pośle się w „kamasze" i na bruk po telefonicznym poleceniu. 

Przydałby się jeszcze jakiś obóz odosobnienia, prawdopodobnie wzorowany na tym 

w Berezie Kartuskiej. 

W ramach samooczyszczenia rządcy dusz demonstracyjnie zrezygnują z tego co 

zdobyli w czasach poprzedniej, tej niedobrej ojczyzny, np. zwrócą wszystkie dyplo

my ukończenia wyższych uczelni czy dowody uzyskanych kwalifikacji zawodowych. 

Po prostu rozpoczną w nowym kraju edukację od początku, najlepiej od gimnazjum, 

by dopiero po wielu latach spożytkować wyniesione nauki. 

I wtedy będzie normalnie. 
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BOŻENA UCIEKAŁEK, TOMASZ WICZYNSKI 

Rozwój i promocja turystyki 
na Kociewiu 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 

/^\ nalizując obecny stan rozwoju turystyki na Kociewiu 
ZrWnależałoby odnieść się do uchwały podjętej podczas 
II Kongresu Kociewskiego jak również podsumować dzia
łania realizowane, w tym zakresie pomiędzy Kongresami. 

W Uchwale II Kongresu Kociewskiego postulowano: 
1. Wydanie map, o skali mniejszej niż dotychczas istnie

jące, niezbędnych dla uprawiania aktywnej turystyki (pie
szej, rowerowej, kajakowej, konnej czy innej) pozwalających 
na pewniejsze poruszanie się w terenie. 

2. Wyjaśnienie praw połowowych na poszczególnych akwe
nach, co jest niezbędne dla dalszego promowania wędkarstwa. 

3. Aby gminy, które są organami prowadzącymi dla szkół 
podstawowych i gimnazjów i powiaty dla szkół ponadgimna-
zjalnych, przeznaczyły choćby niewielkie środki na sfinanso
wanie pracy nauczycieli-opiekunów szkolnych kół turystycz
nych. 

4. Profesjonalizację usług turystycznych oraz dokonanie 
kategoryzacji obiektów noclegowych (szczególnie hoteli). 

5. Powołanie przy jednym z kociewskich parków krajo
brazowych pracowni naukowo-dydaktycznej popularyzują
cej wiedzę o obszarach leśnych i wodno-bagiennych Kociewia. 

6. Utworzenie skansenu archeologicznego w Barłożnie, 
ukazującego życie codzienne mieszkańców z młodszej epo
ki kamienia, który stać się może wizytówką Kociewia. 

Niestety nie wszystkie postulaty Uchwały Kongreso
wej udało się zrealizować. Jednak należy zauważyć, że na 
przestrzeni ostatnich kilku lat podjęto wiele działań w celu 
promocji Kociewia. Dzięki zaangażowaniu wielu podmio
tów, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych 
ukazało się sporo wydawnictw traktujących o walorach 
turystycznych i krajobrazowych naszego regionu, m.in. in
formatory, mapy, albumy, foldery. Ponadto Kociewie pro
mowane było na targach turystycznych, imprezach wysta
wienniczych oraz podczas licznych imprez kulturalnych, 
sportowo-rekreacyjnych organizowanych na Kociewiu, jak 
również poza jego terenem. 

Istotnym wydarzeniem, które umożliwiło reorganizację 
struktur związanych z promocją turystyki w Polsce było 
powołanie 1 stycznia 2000 roku Polskiej Organizacji Tury
stycznej, której celem jest stworzenie profesjonalnej orga
nizacji na wzór krajów UE dla promocji Polski jako kraju 
atrakcyjnego turystycznie. Umożliwiło to stworzenie po
dobnego do funkcjonujących w państwach UE trójstop
niowego systemu promocji turystyki, na szczeblu central
nym, regionalnym i lokalnym. Funkcjonowanie narodowej 
organizacji turystycznej oraz jej regionalnych i lokalnych 
odpowiedników ma na celu zwiększenie efektywności po
dejmowanych działań promocyjnych. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie 
mają Lokalne Organizacje Turystyczne, które są mniejszy
mi organizacjami współpracy jednostek samorządu teryto
rialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej, 
tworzonymi w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. 

Podstawowym zadaniem LOT-u jest integracja społecz
ności lokalnej oraz tworzenie i rozwój produktu turystycz
nego wokół lokalnych walorów turystycznych, promocja 
lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadze
nie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach tury
stycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów 
informacj i turystycznej. 

Mając powyższe na względzie samorządy miast i po
wiatów Tczewa i Starogardu Gdańskiego wraz z Fundacją 
Zamek w Gniewie, przy współpracy z Urzędem Marszał
kowskim Województwa Pomorskiego oraz Pomorską Re
gionalną Organizacją Turystyczną zainicjowały w 2003 
roku, powołanie stowarzyszenia Lokalna Organizacja Tu
rystyczna KOCIEWIE. 

W dniu 15 grudnia 2003 roku w Gniewie odbyło się 
pierwsze zebranie Członków Założycieli stowarzyszenia, 
w którym wzięło udział 32 przedstawicieli reprezentujących 
samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, podmioty go
spodarcze z branży turystycznej oraz osoby fizyczne. 

Po długotrwałym procesie związanym z rejestracją sto
warzyszenia i zmianach dokonanych w statucie, ostatecz
nie w dniu 18 marca 2005 roku stowarzyszenie Lokalna 
Organizacja Turystyczna Kociewie zostało wpisane do Kra
jowego Rejestru Sądowego. 

Członkami założycielami stowarzyszenia Lokalna Orga
nizacja Turystyczna Kociewie są: 

Samorządy lokalne: 
• Powiat Tczewski 
• Miasto Tczew 
• Miasto i Gmina Gniew 
• Gmina i Miasto Pelplin 
• Gmina Morzeszczyn 
• Powiat Starogardzki 
• Miasto Starogard Gdański 
• Miasto Skórcz 
• Gmina Skórcz 
• Gmina Smętowo Graniczne 
Organizacje pozarządowe: 
• Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej 

GOSPEL 
• Stowarzyszenie „Instytut Kociewski" 
• Fundacja „Zamek w Gniewie" 
• Federacja Stowarzyszeń i Związków„Kociewska Więźba" 
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej 
• Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych TRAMP 
• Starogardzki Klub Biznesu 
• Klub Sportowy „Agro-Kociewie" 
• Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Boro-

wiackich BÓR 
• Klub Jeździecki „Hubertus". 
Podmioty gospodarcze i branża turystyczna: 
• Kwatera Agroturystyczna Hanna Gliniecka 

KMR 
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• Kwatera Agroturystyczna Jerzy Maśliński 
• Firma GRASO 
• Zajazd GNIEWKO 
• Biuro Turystyczne „ELŻBIETA" 
• Firma GALEDO 
• Pensjonat GOLF 
•PHU MLECZARZ 
• Pracownia Usług Plastycznych Stefan Kukowski 
• „Karczma pod Wygodą" 
• Ośrodek Rekreacji Konnej „HUBERTUS" 
• Adamowscy Sp. z o.o. 
Ukonstytuowany Zarząd Stowarzyszenia LOT Kocie-

wie w składzie: prezes - Sławomir Neumann (Starosta Staro
gardzki), wiceprezesi - Bożena Uciekałek (Urząd Miejski w Sta
rogardzie Gd.), Marcin Roch Pośpiech (Fundacja „Zamek 
w Gniewie"), sekretarz - Tomasz Wiczyński (Stowarzysze
nie „Instytut Kociewski"), 

członkowie Zarządu: Stanisław Ackermann (przewod
niczący Rady Powiatu Tczewskiego), Bogdan Badziong 
(Burmistrz Miasta i Gminy Gniew), Józef Górski (właściciel 
Zajazdu „Gniewko"), Krzysztof Landowski (prezes Klubu 
Jeździeckiego „Hubertus"), Zenon Sobiecki (właściciel fir
my Graso); 

w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań statuto
wych LOT Kociewie podjął uchwałę o utworzeniu Biura Lo
kalnej Organizacji Turystycznej Kociewie oraz powołaniu 
Dyrektora Biura, którym został Piotr Kończewski - Prezes Sto
warzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP z Tczewa. 

Pomimo trudności związanych z rejestracją stowarzy
szenia, LOT Kociewie prowadziła działalność nie wymaga
jącą posiadania osobowości prawnej. Do takich należała: 

1. Współpraca z Pomorską Regionalną Organizacją 
Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim woj. pomorskie
go obejmowała m.in.: 

• realizację Internetowego Systemu Informacji Tury
stycznej i Promocji Polski (ISIT), 

• dofinansowanie wydania przez Instytut Kociewski 
Informatora Turystycznego „Kociewie - kraina wśród la
sów, jezior i rzek", 

• udział w imprezach promocyjnych i wystawienniczych 
np. udział w Dniu Regionów w centrum handlowym Madi
son pod nazwą „Smaki Pomorza" w sierpniu 2005 roku, 

• prezentacja Kociewia podczas Forum Dziennikarzy Po
lonijnych w Multikinie w Gdańsku we wrześniu 2004 roku, 

• prezentacja materiałów promocyjnych z Kociewia na 
Międzynarodowych Targach Turystycznych w Londynie 
w listopadzie 2004 roku, 

• udział w seminariach i szkoleniach w tym w I Forum 
Pomorskich Lokalnych Organizacji Turystycznych w Łebie 
oraz w debatach społecznych na temat Strategii Rozwoju 
Turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013. 

Ponadto Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych 
TRAMP z Tczewa, członek-założyciel LOT Kociewie utwo
rzyło dynamicznie rozwijający się regionalny portal inter
netowy www.eKociewie.pl. Na stronie tej, na bieżąco aktu
alizowane są informacje na temat Kociewia, m.in. dzięki 
współpracy z podmiotami należącymi do LOT-u. 

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim powołano Powiatowe Centrum Informacji Tury
stycznej w Starogardzie, które na podstawie porozumienia 
zostanie przekazane w zarządzanie Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Kociewie. Podobny punkt zostanie utworzo
ny w najbliższym czasie w Tczewie, co umożliwi pełną ko
ordynację działań związanych z promocją turystyki Kocie
wia, z uwzględnieniem Internetowego Systemu Informacji 
Turystycznej ISIT. 

W związku z ustanowieniem przez Sejmik Wojewódz
twa Pomorskiego roku 2005 Rokiem Kociewskim, organi
zowano wiele imprez promujących nasz region, m.in.: 

• Dzień Kociewski na Targu Węglowym w Gdańsku 
jako inaugurację sezonu turystycznego (1-3 maj) 

• „Smaki Kociewia", czyli wystawa kociewskiej twórczo
ści ludowej i fotografii oraz Jarmark Kociewski (10-11 czer
wiec) zorganizowane w Nadbałtyckim Centrum Kultury 
w Gdańsku 

• Dzień Kociewski na Molo w Sopocie (6 lipiec) 
• udział Kociewiaków w inauguracji Jarmarku św. Do

minika (30 lipiec) 
• Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach Uni

katowych i Byle Czym w Starogardzie (6 sierpień) oraz „Unikaty 
z Kociewia" w Gdańsku (Jarmark Dominikański - 7 sierpień). 

Powołanie jednolitej struktury jaką jest Lokalna Orga
nizacja Turystyczna Kociewie oraz jej dotychczasowe dzia
łania są niewątpliwym sukcesem, choć może nie do końca 
wykorzystanym. Zwrócić należy jednak uwagę, że Stowa
rzyszenie zrzesza wiele doświadczonych podmiotów i osób, 
które od lat działają w branży turystycznej, co w powiąza
niu z samorządami lokalnymi stanowi pokaźny potencjał 
organizacyjny, m.in. opierający się na doświadczonej ka
drze. W związku z powyższym należy mieć nadzieję, że LOT 
Kociewie wykorzysta swoje możliwości we współpracy 
z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Urzę
dem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

Atutem, a zarazem słabym punktem Stowarzyszenia jest 
bardzo duży obszar terytorialny działania, w tej chwili obej
mujący Kociewie Tczewskie i Starogardzkie, a mamy na
dzieję, że w niedalekiej przyszłości, również Kociewie Świec
kie. Problemem jest także brak struktur pomocniczych, 
np. lokalnych punktów informacji turystycznej, o wyraź
nych kompetencjach i zadaniach. 

Do priorytetowych zadań LOT Kociewie na najbliższe 
lata należeć będzie: 

1. koordynacja działań związanych z kompleksową in
wentaryzacją walorów turystycznych Kociewia, 

2. zainicjowanie stworzenia jednolitej i spójnej meryto
rycznie strategii rozwoju turystyki na Kociewiu, w oparciu 
o strategie lokalne i regionalne, 

3. zintensyfikowanie działań zmierzających do pozy
skiwania środków zewnętrznych w celu budowy nowych 
produktów turystycznych i rozwoju infrastruktury tury
stycznej oraz promocji Kociewia, 

4. zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu in
formacji turystycznej Kociewia. 

W strategii rozwoju turystyki w województwie pomor
skim na lata 2004-2013 czytamy: Nie ulega wątpliwości, że 
turystyka stanowi szansę rozwoju wielu obszarów cen
nych przyrodniczo i kulturowo, lecz opartych na rolnic
twie, czy przemyśle. Turystyka generuje miejsca pracy 
głównie w usługach, co jest właściwym kierunkiem zmniej
szającym bezrobocie. 

(...) Jej rozwój już dziś stanowi podstawę w programach 
o charakterze wojewódzkim i lokalnym, powstających 
w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. 

W tym kontekście na Kociewiu jest jeszcze wiele do 
zrobienia, należy więc dołożyć wszelkich starań aby rozwi
jać to, co już zostało osiągnięte. Wymagać to będzie dal
szej współpracy i większego zaangażowania w realizację 
stawianych celów. 

Istotne bowiem jest to, aby dzisiaj wytyczyć kierunki 
i perspektywy rozwoju turystyki w Regionie, ale czy nie 
ważniejsza będzie troska i codzienna konsekwentna praca 
nad ich realizacją? 
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ 

Wkład Polaków 
w dziedzictwo Europy 

S p T \ ołożenie Polski w centrum Europy, w miejscu krzy-
-^yżowania się kultur i cywilizacji, wyznaczyło jej 

c_J> szczególną dziejową misję. Naród polski zmagał 
się przez tysiąclecie o przetrwanie i zachowanie tożsamo
ści narodowej. 

Obrona wiary, umiłowanie wolności i ziemi ojczystej, 
służba Ojczyźnie, dbałość o godność i honor, przestrzega
nie tolerancji oraz wychowanie patriotyczne - to wielkie 
idee, których twórcami byli Polacy i które nadal zachowują 
swoją ponadczasowość. Znalazły one uznanie wśród wie
lu narodów świata. 

Oryginalną zdobyczą Polski było sformułowanie naj
wcześniej w Europie, już w XIV wieku podczas procesu 
polsko-krzyżackiego, pojęcia „narodowości". Wówczas to 
świadkowie zeznający przed sądem papieskim udowodnili 
polskość ziem zagarniętych przez Krzyżaków, powołując 
się na język i nazewnictwo miejscowości. 

Drugą ideą, która urosła do rangi naczelnej kategorii 
moralnej w polskiej świadomości, była służba Ojczyźnie 
wypływająca z ogromnej miłości i odpowiedzialności za jej 
całość i suwerenność. Wzorce patriotyzmu w działalności 
królów i rycerzy wskazywali już pierwsi kronikarze, m.in. 
Wincenty Kadłubek, który napisał: Czego podejmujemy 
się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, mę
stwem czy zuchwałością. Wartości tej broniono przed ata
kami szyderców, którzy nazywali ją „bohaterszczyzną". Po
lacy przez wieki realizowali ideał służby Ojczyźnie, 
utożsamianej z obowiązkiem rycerskim i żołnierskim oraz 
wiernością wobec władców. Sprawdzianem patriotyzmu był 
udział w bitwach i walkach w obronie wiary i wolności. 
Taką postawą odznaczała się większość władców Polski 
i wielu wodzów. Henryk Sienkiewicz stwierdził, że u innych 
narodów literatura i sztuka jest kwiatem życia - w Polsce 
jest samym życiem. 

Kolejną wartością, jaką Polacy wnieśli do kultury euro
pejskiej, był szczególny stosunek do ziemi jako nieroze
rwalnie związanej z pojęciem Ojczyzny. Podczas zabo
rów ziemia stała się świętością, a pojęcie garści ziemi 
rodzinnej - zabieranej w woreczkach przez emigrantów 
- nabrało wymiaru uczuciowego i patriotycznego. 
Utrzymanie ziemi w XIX wieku było największym spraw
dzianem patriotyzmu. 

Wśród narodów świata Polacy krzewili idee równości 
i pokoju - sprzeciwiali się niesprawiedliwym wojnom, pro
ponując drogę sprawiedliwości w rozwiązaniu konfliktów 
i nawracaniu siłą na wiarę chrześcijańską. Idei tych bronili 

Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skalbimierza, którzy za 
wojnę sprawiedliwą uznawali walkę prowadzoną w obro
nie kraju i o odzyskanie utraconych ziem. 

Problem wielonarodowości i wielowyznaniowości 
w dziejach Polski zaistniał bardzo wcześnie. Na ziemiach 
polskich zamieszkiwali bowiem obok Polaków Rusini, Żydzi, 
Ormianie, Tatarzy, Niemcy; obok katolików - prawosławni 
i protestanci. W odróżnieniu od krajów Zachodu - nie ro
dziło to konfliktów, bowiem w naszym kraju wypracowano 
ideę tolerancji religijnej. Jej wypełnieniem była unia Polski 
z Litwą i przyjmowanie protestantów po wojnach religij
nych w Europie. Dzisiejszy świat powinien uczyć się takiej 
tolerancji, jakiej wówczas przestrzegali Polacy. 

Ukształtowana w wielonarodowej Polsce autentyczna 
polskość przejawiała się nie w dominacji, lecz we współ
działaniu z innymi nacjami. Wpłynęło to na wielką atrak
cyjność naszej kultury, przyciągając do niej wielu cudzo
ziemców, którzy szybko się asymilowali. 

Polska od średniowiecza pielęgnowała etykę heroizmu. 
Wielu naszych władców i wodzów porywało własnym przy
kładem całe zastępy do boju, by w nierównej walce odno
sić zwycięstwa. Pod zaborami Polacy włączyli do świado
mości europejskiej przekonanie, że naród może istnieć 
i działać bez państwa. Walczyliśmy nie tylko o własną wol
ność, ale i o wyzwolenie innych narodów. Ukształtowało 
się wówczas hasło „Za wolność naszą i waszą", które za
dziwia swoją szlachetnością do dzisiaj. Polak stał się sym
bolem dążenia do wolności ujarzmionych narodów, syno
nimem bojownika sprzeciwiającego się wszelkiej tyranii. 
Warto jednak podkreślić, że po ciężkich zmaganiach, jakimi 
były powstania narodowe, Polacy umieli wybierać między 
modelem życia bohaterskiego, heroicznego, wyrażającego 
się gotowością do ofiary, a modelem pozytywistycznym, 
wymagającym systematycznej pracy i trzeźwej kalkulacji. 

Trwałą, ponadczasową wartością, jaką wnieśli Polacy 
w rozwój duchowy człowieka jest polska myśl wychowaw
cza. Pomnikiem polskiej myśli pedagogicznej jest niewąt
pliwie Komisja Edukacji Narodowej - pierwsze w Europie 
i na świecie ministerstwo oświaty. 

Na potwierdzenie tego, że Polacy wnieśli wielki wkład 
nie tylko w kulturę, ale i naukę - zarówno europejską jak 
i światową, świadczy kilkadziesiąt nazwisk naszych wybit
nych uczonych. W wielu dziedzinach: astronomii, inżynie
rii, pedagogice, chemii, fizyce, dokonali oni istotnego po
stępu naukowego, tworząc nowe teorie lub otwierając 
nowe możliwości przed nauką. Można tu przykładowo 
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wymienić Mikołaja Kopernika, Ernesta Malinowskiego, 
Pawła Strzeleckiego czy Marię Skłodowską-Curie. W la
tach 80. ubiegłego stulecia na uczelniach całego świata 
pracowało około 2 tysięcy naukowców polskiego pocho
dzenia. Osiągnięcia Polaków napawają radością cały na
ród. Jednak dzisiaj, podobnie jak przez długie lata niewoli, 
rozprasza się talent Polaków, którzy pracując w świecie, 
pomnażają bogactwo materialne i duchowe innych naro
dów. W przeszłości energię umysłową naszego narodu ogra
niczali zaborcy, obecnie hamuje ją brak funduszy. Już 
w „Przedwiośniu" Stefan Żeromski napisał: W wolnym pań
stwie polskim nauka nie może być wyżebrana, podpa
trzona, przemycona, musi być polska. Tak więc o wartości 
i znaczeniu naszej kultury decyduje jej polskość, bo jeżeli 
będzie ona „polska", to będzie „europejska" i „światowa". 

Należy zwrócić uwagę, że negatywne oddziaływanie 
na wartości niesie postępujący proces globalizacji, który 
oznacza pełną kontrolę i narzucony odgórnie model życia. 
Tymczasem sumienie każe nam bronić ideałów, którymi żyli 
nasi przodkowie przez tysiąc lat. Obecne pokolenie powin
no przejąć z rąk odchodzącego sprawdzone przez historię 
dziedzictwo. Stare pokolenie wychowało się bowiem na 
literaturze narodowej przenikniętej pierwiastkami religijny
mi i patriotycznymi, dzięki czemu naród polski przetrwał 
rozbiory i okupację. Zatem pielęgnowanie i rozwijanie tych 
wartości w literaturze byłoby największym wkładem Polski 
do kultury europejskiej nastawionej komercyjnie i kon
sumpcyjnie. Należy też, stanąć murem w obronie atakowa
nej wiary, która jest ostoją ładu moralnego. Jak tego doko
nać, uczy nas wielki Polak Jan Paweł II dany przez Boga 
światu i kościołowi jako wzór do naśladowania. 

Myślę, że dziś - w dobie otwartych granic i wielkiej 
migracji ludzi -jest On dla nas najlepszym przykładem, jak 
trzeba pracować dla kraju, by słowo „Polak" budziło życz
liwość i szacunek na świecie, a w kraju - dawało poczucie 
tego, co wartościowe, co jakościowo najlepsze, ożywione 
myślą i sercem. Jan Paweł II swą postawą mówi nam jesz
cze jedno: że o Polskę trzeba dbać. Tak jak troszczymy się 
o osobę, która stanowi obiekt naszej miłości, tak winniśmy 
też troszczyć się o naszą matkę - Ojczyznę, której tak wiele 
przecież zawdzięczamy. 

Nasuwa się pytanie, jak Jan Paweł II widział jedność 
Europy? Ojciec Święty wiele mówił o jedności Europy; prze
strzegał, by jedność europejska budowana była przede 
wszystkim na wartościach duchowych, które ją kiedyś 
ukształtowały. Ma to być zatem w pierwszej kolejności 
europejska wspólnota ducha, dopiero potem jedność eu
ropejska budowana na wartościach ekonomicznych czy 
politycznych. Był też przekonany o szczególnym posłan
nictwie Polski i Europy. 

Jak Jan Paweł II widział nasze miejsce w Europie? Oj
ciec Święty zawsze mówił o wspólnocie europejskiej: Niech 
zapanuje duch miłosierdzia, braterskiej solidarności, tro
ski o dobro naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że pielęgnu
jąc te wartości, społeczeństwo polskie, które od wieków 
przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce 
w strukturach wspólnoty europejskiej, i nie zatraci wła
snej tożsamości, ale ubogaci swoją tradycją ten konty
nent. A więc Jan Paweł II mówił o właściwym sobie miejscu 
dla swojego i każdego narodu. Papież miał świadomość 

wkładu Polski w dzieje i dziedzictwo Europy. Polska prze
cież wielokrotnie broniła Europy, o czym ta dziś zapomniała. 
Jan Paweł II podkreślał też wkład polskiej nauki, zwłaszcza 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i tych zasad uniwersalizmu, 
które Polska złożyła w darze. Ojczyznę swoją Jan Paweł II 
nazywał ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadec
twa. My Polacy nie mamy lęku przed Europą. Jeżeli nie 
chcemy pewnych rzeczy w Europie i tych jakby na siłę 
stwarzanych z konieczności, to dlatego, że chcemy mieć 
właściwe miejsce w strukturach Europy. Zasada solidar
ności w Europie, czyli tej jedności jaką pokazaliśmy Euro
pie nie tylko w naszym pokoleniu, ale także w historii, wca
le nie była tylko sztandarem. Była prawdziwym 
zwycięstwem. Mimo wielu zawodów jakich doświadczyli
śmy z różnych stron Europy - my takiej solidarności ocze
kujemy, oczekując równocześnie równych szans. 

Jan Paweł II, syn polskiej ziemi, otworzył Polakom okno 
z wolną Polską na świat, pokazał drogę do lepszego dobra 
wspólnego - w Europie zjednoczonej, ale opartej na chrze
ścijaństwie i wspólnocie ducha. Taka to ma być Europa. 

Jan Paweł II zrobił swoje. Możemy powiedzieć, że jego 
ziemska misja dobiegła końca. Odszedł Wielki Nauczyciel. 
Teraz jest czas dla nas i szansa dla błądzących, pyszałków, 
amatorów rządzenia, zatwardziałych i ślepych. Jest czas 
dla szukających, wątpiących, gotowych do niesienia po
mocy potrzebującym. Taki czas może trwać - zależy to tyl
ko od nas - o jeden dzień dłużej. 

Można by zadać pytanie: Kto zostanie z Nim - nie tyl
ko z „Barką" na ustach i niedzielnym gestem pojednania? 
Kto spoglądając na puste okno, otworzy drzwi? Kto Mu 
zaufa, tak jak On zaufał? Kto umiłuje, tak jak On nas Pola
ków szczególnie umiłował? Kto uczyni choćby „coś" - ale 
dobrego i dla innych? Proszę sobie samemu odpowiedzieć 
na te pytania. 

A co sądzi o współczesnej Europie Andre Frossard: 
Nie wystarczy, jak mówił De Gaulle, krzyczeć „Europa, 
Europa " i skakać jak koza, aby spełnił się natychmiast 
projekt... Europie potrzeba trwalszego spoiwa... Chrze
ścijaństwo jest ojczystym językiem Europejczyków, a ję
zyk praw człowieka jest dialektem pochodnym od tego 
języka chrześcijan... Europa dysponuje wieloma środka
mi, ale nie ma twarzy. 

Europa, która ma 80 procent chrześcijan, z których bar
dzo duży procent jest katolikami - dziś powoli wyzbywa 
się swojej chrześcijańskiej tożsamości - w imię wygody, 
łatwego bogacenia się czy dochodzenia do stanowisk. Ten 
proces daje się zauważyć powoli również w Polsce. Euro
pie potrzeba trwałego spoiwa, którego nie otrzymuje się 
od polityki, ale od wspólnego Ojca. Wielu Europejczyków 
zapomniało, że mamy wspólnego Ojca, którym jest Bóg. 

Reasumując, trzeba powiedzieć, że jako naród nie mamy 
się czego wstydzić - w Europie byliśmy, jesteśmy i będzie
my. Daliśmy olbrzymi wkład w jej duchowe i polityczne 
oblicze. 

Dziś Polska może ofiarować jednoczącej się Europie 
i całemu światu przede wszystkim tysiącletnie dziedzic
two naszego chrześcijaństwa oraz nauczanie Jana Paw
ła II, które jest wielkim wkładem Polski do kultury po
wszechnej, po to aby pomóc człowiekowi odnaleźć sens 
swego istnienia. 
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KATARZYNA NEHRING 

Kociewski Magazyn Regionalny 
jako periodyk promujący Kociewie 

S r-CNierwszy kontakt z „KMR" miał miejsce 20 lat temu, 
L-^J kiedy to mój ojciec zaczął od pierwszego numeru 

<ŁS zbierać nowo powstałe czasopismo. Również resz
ta rodziny entuzjastycznie podeszła do nowego pisma i chy
ba dlatego pierwsze kilkanaście numerów przetrwało w do
mowej bibliotece aż do dziś. W ówczesnych czasach 
niewiele było takich publikacji, z których można było się 
dowiedzieć o sprawach naszego regionu, jego historii, tra
dycji i folklorze, dlatego „KMR" stał się bliski ludziom, nie 
tylko tu urodzonym ale i tym, którzy się na Kociewiu osie
dlili i wrośli niejako w ten region. 

Dzisiaj, kiedy to większość popada w zachwyt nad kul
turą zachodnią, starając się ją naśladować i wprowadzać 
do życia codziennego coraz więcej jej elementów, na szczę
ście spotykamy liczne przykłady utrwalania, wzmacniania 
i ocalenia tego, co jeszcze pozostało z naszej odrębności 
narodowej, a w szczególności regionalnej. Ta odrębność 
jest nam najbliższa z uwagi na przywiązanie do ziemi, 
na której się urodziliśmy i na której mieszkamy. Od za
wsze bowiem wiadomo, że: wszędzie dobrze, ale w domu 
najlepiej i to co z domu wynieśliśmy jest nam najbliż
sze. Choćbyśmy przenieśli się na drugą półkulę, to 
o swoich korzeniach zawsze będziemy pamiętać. Ponie
waż nasze korzenie to właśnie nasz region - nasza Mała 
Ojczyzna, w której żyjemy my, nasi rodzice, dziadkowie 
i pradziadowie. 

Trudno chyba byłoby znaleźć człowieka, którego nie 
ogarniałoby wzruszenie na wspomnienie rodzinnej wsi czy 
miasteczka i środowiska, które jako pierwsze wywarły wpływ 
na jego wyobraźnię i kształtowanie się jego duszy. Ten 
uczuciowy stosunek do swego miejsca urodzenia i wy
chowania to najstarszy i chyba najmocniejszy element ca
łego ruchu regionalnego. 

Poznanie tradycji, języka, kultury, obrzędów i literatury 
Kociewia jest drogą do utrwalania i umacniania więzi z re
gionem i wspólnotą regionalną. Poprzez czytanie czaso
pism regionalnych, utrwala się wiedzę o regionie i kulty
wuje zamiłowanie do ziemi ojczystej. Kociewie, jak każdy 
inny region, zasłużyło sobie na upowszechnianie swojego 
dorobku, gdyż niemal w każdej dziedzinie ma się czym po
chwalić. 

Przejawem regionalizmu jest troska o region i jego dzie
dzictwo kulturowe, obrona własnych „korzeni", własnej 
tożsamości wzbogacającej ludzką osobowość, zaspokaja
jącą potrzebę posiadania swojego miejsca na ziemi. To rów
nież osobisty wkład w rozwój regionu - w zależności od 
swoich zainteresowań czy uzdolnień, wdrażanie do samo
rządności oraz zachowanie wartości form kultury material
nej i duchowej. 

Temu wszystkiemu służył i służy nadal „Kociewski Ma
gazyn Regionalny", bowiem zawiera wiele ciekawych arty
kułów, które sporo wniosły do historii miasta i regionu. 
Gdyby nie umieszczono tego w „Magazynie", pewnie ni
gdy już nikt by o wydarzeniach tych nie napisał i nie usły
szał. Zwłaszcza jest to cenne dla młodzieży, która może 
poznać historię najbliższych ulic czy rodów zamieszkują
cych niejednokrotnie po sąsiedzku. O ileż ciekawsza jest hi
storia, gdy można samemu pójść w każdej chwili i zobaczyć 
miejsca opisane w dopiero co przeczytanym artykule. 

Sporo miejsca zajmujątakże publikacje rejestrujące i in
formujące o aktualnych wydarzeniach z regionu, a także 
obszerne wywiady z przedstawicielami władz miast i re
gionu. 

Edukacja regionalna zamieszczana na łamach „KMR", 
nadaje rangę kształceniu i wychowaniu regionalnemu, peł
niejszemu poznaniu własnej kultury, dziedzictwa historycz
nego, kształtowaniu świadomych możliwości i powinno
ści obywateli kraju, a także kształtowaniu postaw 
otwartych na zrozumienie innych kultur, już od najmłod
szych lat. Bardzo ważny jest także proces wprowadzania 
w sposób maksymalnie szeroki wszelkich form upowszech
niania wiedzy o naszym regionie w cały program dydak
tyczny i wychowawczy. 

Na wysoki poziom merytoryczny „KMR" i jego miejsce 
wśród najlepszych pism społeczno-kulturalnych w Polsce 
wpłynął znacząco fakt, iż w skład kolegium redakcyjnego 
wchodzili oprócz pisarzy, publicystów, twórców ludowych 
i działaczy regionalnych również pracownicy naukowi wy
ższych uczelni: 

Przedstawiciele świata naukowego byli stałymi współ
pracownikami pisma. Z Uniwersytetu Gdańskiego profe
sorowie - historyk literatury i badacz regionalizmu - An
drzej Bukowski, historyk - Józef Borzyszkowski, 
językoznawcy - Edward Breza i Jerzy Treder, a także lite-
raturoznawca - Tadeusz Linkner, profesorowie Uniwer
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - pedagog Ka
zimierz Denek i etnograf - Ryszard Kukier, z Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego dr Maria Pająkow-
ska-Kensik1 oraz emerytowany nauczyciel akademicki 
- Zdzisław Mrozek. Ostatnio publikują także pracownicy 
naukowi Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. 

Dzięki treściom zawartym w „KMR" kultywuje się 
tradycje, obrzędy, gwarę, organizuje Konferencje Ko-
ciewskie. Dzięki staraniom osób współpracujących z re
dakcją, udało się zorganizować w 2005 obchody „Roku 
Kociewskiego". 

Pomimo trudnej sytuacji finansowej i znacznego zmniej
szenia nakładu, „KMR" stale podnosi swój poziom mery-
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Dnia 25 lutego b.r. w siedzibie nowo zawiązanego Trójmiej
skiego Klubu Kociewiakow w Gdańsku Oliwie przy Starym 
Rynku Oliwskim 15 - w czternastowiecznym domostwie 
- zwanym „Domem Zarazy", miało miejsce pierwsze spotka
nie ponad sześćdziesięciu członków TKK. 

toryczny i estetykę szaty graficznej. 
Dzięki temu przetrwał na rynku wy
dawniczym już prawie dwadzieścia 
lat. Jest pismem społeczno-kultu-
ralnym, ale także uniwersalnym, 
trafiającym do rąk czytelników 
o zróżnicowanym stopniu intelek
tualnym. Bardziej oczytany miesz
kaniec Kociewia jest w stanie do
trzeć i odszukać wiadomości, które 
są dla niego interesujące. Dlatego 
warto mieć pod ręką takie właśnie 
czasopismo, które dostarcza wie
dzy i zaspokaja ciekawość czytel
nika. „Magazyn" jest przejrzysty 
i czytelny dla zwykłych czytelni
ków, bowiem dostarcza niezbęd
ne wiadomości o ich regionie. 

„Kociewski Magazyn Regio
nalny" utrzymuje swoją pozycję 
czytelniczą na rynku, pomimo iż 
w ostatnim czasie powstało kilka 
nowych pism i dodatków do co
dziennej prasy o charakterze regio
nalnym, np.: „Wiadomości Kociew-
skie", „Kociewie", „Kociewiak" 
- dodatki do „Dziennika Bałtyckie
go", czy pisma samorządowe, jak: 
„Panorama Miasta", „Wiadomości 
Zblewskie", czy „Nowiny Gniew
skie". Zawierają one jednak głów
nie podstawowe wiadomości o pra
cy samorządów i nie stanowią 
konkurencji dla „KMR". Po prawie 
dwudziestu latach ukazywania się pi
smo to zajmuje się już bardziej pro
fesjonalnie i wnikliwie historią, 
problematyką wspomnieniową, li
teraturą regionu czy etnografią, 
nie musi konkurować z nowo two
rzonymi pismami o tym charakte
rze. Sponsorowany w całości przez 
Radę Miasta Tczewa, ma mocną 
i ustabilizowaną pozycję na rynku 
wydawniczym i promuje poszcze
gólne miasta Kociewia. Jest wysoko 
ceniony przez Krajowy OśrodekDo-
kumentowania Regionalnych Towa
rzystw Kultury. 

Literatura: 
1. Wiktor Pepliński: Wpływ czasopi

śmiennictwa pomorsko-kociewskiego na 
kształtowanie się świadomości regional
nej, KMR 1996, nr 15, s. 6. 

2. Wywiad z Romanem Landowskim 
przeprowadzony w dniu 8.04.2005. 

Wyżej publikowany tekst stanowi 
komunikat wygłoszony przez autorkę 
podczas III Kongresu Kociewskiego. 

Program spotkania był starannie 
ułożony i sprawnie realizowany. 
Obejmował następujące punkty: 

powitanie członków Trójmiejskiego 
Klubu Kociewiakow pod dachem do
tychczasowej siedziby Stowarzyszenia 
„Stara Oliwa", przez jej prezesa inż. arch. 
Danutę Rollke-Poczman, podziękowanie 
wygłoszone przez starostę, radnego Sej
miku Województwa Pomorskiego An
drzeja Grzyba za użyczenie TKK lokalu 
w domostwie będącym najstarszą bu
dowlą Oliwy, swego czasu Wielką Bramą, 
przez którą wiódł trakt komunikacyjny 
łączący opactwo cystersów z Pomorzem 
Zachodnim i Gdańskiem; przekazanie da
rów Stowarzyszeniu „Stara Oliwa" w po
staci: herbu Kociewia, teczek z haftem 

kociewskim, albumu kociewskiego i wy
dawnictw Kociewskiego Kantoru Edytor
skiego, Sekcji Wydawniczej Miejskiej Bi
blioteki Publicznej im. Aleksandra 
Skulteta w Tczewie. 

Następnie głos zabrali: prof. Maria 
Pająkowska-Kensik, która omówiła gene
zę gwary kociewskiej. Prof. Stefan Rasze-
ja sięgnął pamięcią do wspomnień z okre
su zbrojnej walki partyzanckiej 
przeciwko okupantowi hitlerowskiemu 
na Kociewiu. Andrzej Grzyb zaprezen
tował jeden ze swoich wierszy i ze swadą 
prowadził spotkanie. Mgr. inż. Róża Jan-
ca-Brzozowska zachęcała byłych absol
wentów Gimnazjum im. Stanisława Sta
szica w Starogardzie do nadsyłania 
biogramów, celem umieszczenia ich w re
dagowanej przez siebie książce. Hubert 
Pobłocki zaznajamiał słuchaczy z najważ-
niejszymi paragrafami STATUTU TMZK. 
W międzyczasie rozchwytywano „Słow

nik biograficzny Kociewia" autorstwa 
Ryszarda Szwocha, zasłużonego popu
laryzatora historii. Prezes TMZK Miro
sław Kalkowski wręczył legitymacje 
członkowskie kilkunastu nowym człon
kom TKK. 

Edmund Zieliński zaprezentował 
szereg swoich rzeźb i zadeklarował 
przeniesienie części eksponowanych 
dzieł z oliwskiego spichrza do siedzi
by obu stowarzyszeń. W wolnych 
wnioskach głos zabrali m.in. Krzysz
tof Kowalkowski, autor licznych ksią
żek o Kociewiu i Józef Weltrowski 
- niezmordowany organizator spływów 
kajakowych na kociewskich rzekach. 

Do uprzyjemnienia, trwającego 
ponad dwie godziny spotkania, przy

czynił się sponsor o kociewskich ko
rzeniach piekarz-cukiernik mgr. Eu
geniusz Lipiński, którego wypieki 
w postaci:pulwerkuchów, kuszków, 
grochowinek i kuchów na młodziach 
wraz zes kawo zes bónków i kozim 
mlykam serwowały nadzwyczaj miłe 
panie członkinie Stowarzszenia „Sta
ra Oliwa". 

Przytulne, historyczne wnętrze 
ozdobione portretami olejnymi zna
nych osobistości Oliwy, pędzla ar
tysty malarza Emila Pyzika, wzboga
cone akcentami ludowej twórczości 
z Kociewia, tworzło niezapomniany 
nastrój. 

Kolejne spotkanie miało miejsce 
30 maja br. w Europejskim Dniu Są
siedztwa. Udział w tej międzynaro
dowej już imprezie ościennych 
gmin, regionów, państw wzięła m.in. 
Kapela Kociewska. 

HUBERT POBŁOCKI 

Tak świętowali 
trójmiejscy Kociewianie 
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI 

Z księgi adresowej 
la uświetnienia pierwszego dziesięciolecia odrodzonej Polski, w wielu dziedzinach życia do-

Jkonywano podsumowania osiągnięć. Głównym punktem obchodów dziesięciolecia była Po
wszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, prezentująca gospodarcze osiągnięcia Polski. Jej 

uroczystego otwarcia w dniu 16 maja 1929 roku, dokonał prezydent Ignacy Moscicicki. Wystawa 
była ogromnym sukcesem propagandowym i do września 1929 roku odwiedziło ją 4,5 miliona osób. 
Jednocześnie wydano kilka okolicznościowych ksiąg opisujących osiągnięcia tego dziesięciolecia. 
Były to m.in. „Księga Pamiątkowa Polskiej Administracji Skarbowej w Wielkopolsce i na Pomorzu" 
wydana w Poznaniu 1929 roku, „Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza" pod redakcją Kazi
mierza Esden-Tempskiego, wydana w Toruniu 1930 roku oraz „Księga adresowa gospodarstw 
rolnych województwa pomorskiego" opracowana przez S. Mantheyefa wydana także w Toruniu w 1929 
roku. O rozpropagowanie Polski i jej możliwości gospodarczych dbało także Warszawskie Towarzy
stwo Reklamy Międzynarodowej Sp. z o.o., które było wydawcą czterech kolejnych wydań „Księgi 
adresowej Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa", drukowane 
w Zakładach Graficznych „Biblioteka Polska" w Bydgoszczy. Pierwsza z ksiąg ukazała się na lata 
1926/1927, następne trzy były wydawane na lata 1928, 1929 i 1930. 

CT~? j—p J~? łaśnie księga wydana na 
\ VA W 1929 rok, licząca ponad 

\J\J 2.500 stron, posłużyła do 
opracowania informacji o Tczewie 
tegoż roku. Przedstawione tutaj infor
macje obrazują własność ziemską, 
handel, rzemiosło i przemysł w Tcze
wie wg stanu na koniec 1928 roku. 
Podając właścicieli ziemskich, autorzy 
księgi przyjęli zasadę, że podaje się tyl
ko posiadaczy lub dzierżawców grun
tów o powierzchni większej niż 50 ha. 
Kolejne zastrzeżenie dotyczy pisowni 
nazwisk. Zdarza się, że to samo nazwi
sko w różnych częściach księgi pisa
ne jest inaczej. Nagminne jest też uży
cie tylko inicjału imienia przed 
nazwiskiem lub też całkowite pominię
cie imienia. Bardzo istotny jest jednak 
fakt, że przy wielu nazwiskach lub na
zwach firm podano adres, przy którym 
firma lub zakład się mieściły lub choć
by nazwę ulicy, co pozwala, przy znajo
mości miasta w tamtych latach, odtwo
rzyć dziś rozmieszczenie wymienionych 
fabryk, sklepów i zakładów. Obecnie 
sporo nazw ulic już nie funkcjonuje. Po 
1945 roku lub jeszcze później zostały 
zmienione. Dlatego w końcowej czę
ści wykazów, towarzyszących teksto
wi głównemu, podano aktualne nazwy 
ulic współczesnego Tczewa. Księga 
rozróżnia także zwykłych rzemieślni
ków od takich, którzy swą działalność 
zarejestrowali w sądzie. Firmy i rzemieśl
ników zarejestrowanych w sądzie ozna
czono w treści znakiem ®, co pozwala 

skrócić opis. Ponadto rozróżnia się, 
poza restauracjami, także wyszynk 
trunków i zajazdy. Wyszynk trunków 
to pewnie dzisiejsze puby i bary, a za
jazdy to dzisiejsze motele. Podobnie 
ma się rzecz ze sklepami. Sklep z arty
kułami kolonialnymi to sklep spożyw
czy, w którym sprzedaje się także to
wary, takie jak kawa, herbata, ryż 
importowane z krajów zamorskich, 
a tak mówiono wówczas o krajach Azji 
i Afryki. Mogą to jednak być dane nie
kompletne. 

Tczew w 1929 roku był miastem po
wiatowym liczącym 16.251 mieszkań
ców. Działał tu Sąd Powiatowy, dla któ
rego nadrzędny był Sąd Okręgowy 
w Starogardzie. Miasto od setek lat 
rozwijało się nad Wisłą, stąd też w 1929 
roku funkcjonowała tu przystań Pol
skiej Żeglugi Rzecznej. Po odzyska
niu przez Polskę niepodległości i usta
nowieniu granicy polsko-niemieckiej 
na Wiśle, w 1920 roku Tczew stał się 
ważnym granicznym węzłem kolejowym 
z liniami kolejowymi łączącymi Byd
goszcz z Wolnym Miastem Gdańsk, 
Tczew z Malborkiem oraz Tczew ze Sta
rogardem i Chojnicami. Należy tu do
dać, że pierwsza linia kolejowa, Byd
goszcz - Gdańsk została oddana do 
eksploatacji 6 sierpnia 1851 roku. Na
stępna, do Malborka, została oddana 
12 października 1857 roku, a ostania 
do Starogardu 16 stycznia 1871 roku. 

W 1929 roku Tczew był siedzibą 
Starostwa, jednak, jak zapisano w księ

dze, na stanowisku starosty był va-
cat. Siedzibę miała tu Komenda Powia
towa Policji, Urząd Celny, Urząd Skar
bowy Podatków i Opłat Skarbowych, 
Kasa Skarbowa, Urząd Katastralny, 
Państwowy Zarząd Dróg Wodnych, 
Powiatowy Urząd Ziemski, Państwo
wy Urząd Budownictwa Melioracyj
nego, ekspozytura Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy, Inspek
torat Pracy, Inspektorat Szkolny i Wy
dział Powiatowy. Wyjaśnić tu należy, 
że Wydział Powiatowy to nic innego 
jak urząd, w którym pracowali pracow
nicy starostwa. Oczywiście miasto po
siadało swój Magistrat, z burmistrzem, 
którym był wówczas Stefan Wojczyń-
ski. Dyrektorem Elektrowni Miejskiej 
przy ul. Nowej był Jan Morawski, dy
rektorem Rzeźni Miejskiej - Jan Ożóg, 
Komendantem Ochotniczej Straży 
Ogniowej - F. Fabian. Miasto posia
dało także swoją Gazownię Miejską 
przy ul. Kołłątaja. 

Siedzibę w Tczewie miały także 
banki (patrz wykaz). 

, ui. Łazienna, 
Danziger Privat-Actien-Bank, ul. Hallera 2, 
Danziger Raiffeisenbank, ul. Kopernika 1, 
Polski t ank \i .dlowy, ul. Mickiewicza, 
Pomorski Bank Rolniczy, ul. Słowackiego 1, 
Verensbank, ul. Forstera. 

Ponadto w Tczewie istniała Kasa 
Rolniczo-Osadnicza Sp. z o.o.® przy 
ul. Mickiewicza, działająca na zasadzie 
kasy pożyczkowo-oszczędnościowej. 

KMR 
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Mieściły się tu także agentury przed
siębiorstw i instytucji krajowych, szpi
tal św. Wincentego, Powiatowa Kasa 
Chorych, szpital Joannitów, przytułek 
dla starców, łaźnia miejska, wodociągi 
i kanalizacja. Miasto mogło poszczy
cić się także parkiem miejskim. Dzieci 
i młodzież mogły się uczyć w dwóch 
gimnazjach, szkołach podstawowych, 
Państwowej Szkole Zawodowej Do
kształcającej, prywatnej szkole śred
niej, szkole handlowej, szkole rzemieśl-
niczo-przemysłowej. Dodać należy, że 
Tczew był siedzibą pierwszej w Pol
sce Państwowej Szkoły Morskiej. 

W Tczewie działało wiele stowarzy
szeń: Stowarzyszenie Kupców Samo
dzielnych, Stowarzyszenie Rzemieślni
ków Samodzielnych, Towarzystwo 
Pszczelarzy, Związek Zawodowy Pol
skich Kolejarzy, Towarzystwo Katolic
kich Robotników, Stowarzyszenie 
Handlowców i Biurowców, Stowarzy
szenie Urzędników Samorządowych, 
Stowarzyszenie Urzędników Państwo
wych. Obecne były liczne cechy: pie
karzy, ślusarzy, stolarzy, szewców, kraw
ców, siodlarzy, blacharzy, rzeźników, 
kołodziejów, malarzy, kowali, fryzjerów, 
rzemieślników budowlanych. Więk
szość z tych cechów i stowarzyszeń 
było organizacjami o zasięgu powiato
wym. W Tczewie mieszkali i pracowali 
także adwokaci. Teodor Frydrychowicz 
mający kancelarie przy ul. Kościuszki, 
który ponadto był notariuszem, Euge
niusz Hachne przy ul. Kościuszki pro
wadzący także notariat oraz dr S. Ka-
znowski przy ul. Stary Rynek, 
J. Ćwikliński przy ul. Dworcowej, 
W. Temczyk, J. Werner - obaj przy Ryn
ku. Porad prawnych udzielali B. Ewer-
towski - ul. Skarszewska i A. Krauze 
- ul. Kościuszki. Nie mogło zabraknąć 
komornika, którym był J. Wiśniewski. 

Tczew był także siedzibą redakcji, 
wydawnictw i drukarni. Siedziba „Orę
downika Urzędowego" i „Żeglarza Pol
skiego" znajdowała się przy ul. Hallera. 
Drukarnia i Redakcja „Gońca Pomor
skiego"® mieściła się przy ul. Kościusz
ki, Drukarnia „Helios" Sp. z o.o.® przy 
ul. Królewskiej, Drukarnia Pośpieszna® 
należąca do E. Janickiego mieściła się 
przy ul. Kościuszki. Redakcja „Pomme-
reller Tagblatt" znajdowała się przy 
ul. Królewieckiej. Drukarnia i Księgar
nia Towarzystwo z o.p.® znajdowała 
się przy ul. Kościuszki. Księgarnie pro
wadzili J. Kargolin, A. Antkowiak, 
E. Zentgraf - wszystkie przy ul. Dwor
cowej, Mroczek przy ul. Pocztowej oraz 
„Ruch" S.A.® na dworcu PKP. Było też 
kino, zwane wówczas kinematografem. 
Kinematograf „Igrzyska Świetlne"® 

Sp. z o.o. stał przy ul. Pocztowej (póź
niej kino „Bałtyk", potem „Wisła"). 
W mieście były dwie parafie katolickie, 
parafia ewangelicka oraz gmina żydow
ska z synagogą. 

W Tczewie mieszkali także właści
ciele ziemscy: Józef Wąs posiadający 
113 ha w Tczewskich Łąkach, Jan 
Gniot dzierżawiący 317 ha w Tczew
skim Polu, A. Goertz (109 ha), Jan Gros-
skopf (73 ha), Z. Łubieński (269 ha na 
Górkach), Józef Raczkowski (184 ha 
- Tczew Piotrowo) i wdowa Zabel 
(62 ha). Poza cotygodniowymi targami 
dla mieszkańców miasta i okolicznych 
wsi, odbywały się także cztery razy w ro
ku, mające szeroki zasięg jarmarki, na 
których sprzedawano konie i bydło. 

O zdrowie mieszkańców, oprócz 
wspomnianych wcześniej szpitali, 
dbali też lekarze medycyny i dentyści 
mający prywatną praktykę. Szczegóły 
w wykazie. 

LEKARZE MEDYCYNY 
Dr M. Cymborski, 
dr M. Korytowski, 

ul. Gdańska, 
ul. Pocztowa, 

dr Jan Licznerski, ul. Kościuszki, 
dr Antoni Meger, 
dr Zenon Rusin, 

ul. Dworcowa, 

dr Rudolf Strutyński, 
dr R Tanporn, ul 
Oskar Wickel, ul. 
dr M. Weglewski, 

DENTYŚCI I TECHNICY 

Hallera, 
Hallera, 
ul. Kościuszki. 

lek. dent. Ludwik Sumiński, ul. Dworcowa 
M. Pokrzywnicka, 
B. Przystupa, ul. 
Stępka, Rynek, 

ul. Dworcowa, 
Kościuszki, 

B. Switalski, ul. Kościuszki. 

O pomyślne porody nowych miesz
kańców dbały akuszerki (wykaz). 

AKUSZERKI 
Fr. Bąkowska, ul. Wąska, 
KI. Engler, ul. Mostowa, 
Apolonia Kryger, ul. Pocztowa, 
Rozalia Kunowska, ul. Hallera, 
Antonina Nawrocka, ul. Skarszewska, 
Rozalia Nótzel, ul. Sobieskiego, 
Wiktoria Pietruszyńska, ul. Poprzeczna, 
Marta Slomkowska, ul. Zamkowa 
A. Górna, ul. Mickiewicza. 

Leki sprzedawały trzy apteki. Wła
ścicielem pierwszej, mieszczącej się 
w Rynku i zarejestrowanej w sądzie był 
W. Hoosmann. Druga „Pod Złotym 
Lwem", należała do K. Nadolskiego, 
mieściła się przy ul. Mickiewicza. Trze
cia, także zarejestrowana w sądzie, mie
ściła się przy ul. Gdańskiej, a jej właści
cielami byli Szulc i L. Rembowski. 

Pomocne w utrzymaniu czystości 
mieszkańców, a więc także i zdrowia 
były zakłady kąpielowe. Pierwszy 
należący do H. Gobert znajdował się 
na Wiśle, drugi to Łaźnia Miejska 
- ul. Łazienna. Pralnie prowadzili 
M. Kraatz przy ul. Mickiewicza oraz 
M. Krause - ul. Krótka. 

Dodać należy, że usługi weteryna
ryjne świadczyli lekarze weterynarii: 

Fryderyk Kunze przy ul. Bałdowskiej 
i Jan Ożóg przy ul. Kaszubskiej. 
Miało miasto także swego geome
trę, którym był W. Grund przy ul. Skar
szewskiej. 

W 1929 roku w mieście funkcjo
nowały młyny parowe, tartaki, cegiel
nie, wiele przedsiębiorstw i fabryk, 
sklepów, restauracji, zakładów rze
mieślniczych i wiele innych rodzajów 
działalności gospodarczej. Działały tu 
także przedstawicielstwa przedsię
biorstw z głębi kraju. Ich wielkość 
i status prawny były bardzo różne. 
Niektóre z nich, będąc już poważnymi 
firmami bądź zakładami, niekiedy nie
wielkie, posiadały wysoką markę. Swą 
działalność rejestrowały także w są
dzie, co zostało dla uproszczenia zapi
su oznaczone symbolem ®. Ilość firm 
jaka istniała w Tczewie, jak i ich różno
rodność, musiały zapewne zabezpie
czyć wszelkie potrzeby mieszkańców 
w ich codziennym życiu. 

Ze wspomnianych wcześniej 
przedstawicielstw przedsiębiorstw 
z głębi kraju wymienić należy m.in. 
Zjednoczone Warszawskie Towarzy
stwo Transportu i Żeglugi Polskiej 
S.A. (przy ulicach Dworcowej i Sam
bora), Singer Sewing Machinę Co. 
S.A.® oddział przy ul. Kościuszki 4. 
Działały też biura ekspedycyjne, Gó
ralski i Ska® - ul. Dworcowa 24, E. 
Rusin et Co. dawniej M. Plebuch® 
- ul. Hallera 7, „Kosmos" przy ul. Pocz
towej, E. Priebe - ul. Kościuszki. 

Ubezpieczenia oferowało Pomor
skie Stowarzyszenie Ubezpieczeń w To
runiu Oddział w Tczewie - Rynek 7 oraz 
Agentura Ubezpieczeniowa „Vistu-
la"® przy ul. Kopernika. Były też 
Agentury nie ustalonych dziś przed
siębiorstw, które prowadzili F. Sarnec
ki przy ul. Podgórnej i W. Żwan przy 
ul. Starej. Oczywiście nie mogło za
braknąć różnego rodzaju hurtowni, jak 
np. tych oferujących kawę „Tenga" 
w Starym Rynku i „Wielkopolski Skład 
Kawy"® Towarzystwo z o.o. Oddział 
w Tczewie przy ul. Dworcowej. 

Tczew był siedzibą bardzo wielu 
różnorakich przedsiębiorstw. Działały 
tu: Fabryka Farb i Lakierów® przy 
ul. Sambora należąca do Schornaka 
i Potockiego, Towarzystwo Akcyjne 
„Arkona"® przy ul. 30 Stycznia, wy
twarzające wyroby metalowe i posia
dające cynkownię, cynownię oraz la
kiernię. Produkty chemiczne wytwarzała 
fabryka „Farmakon"® przy ul. Sambo
ra, której właścicielem był Antoni Wit-
tig. Przy ul. Zamkowej swą siedzibę 
miała Fabryka Konserw i Marmelady 
„Dagoma"® Sp. z o.o. Mąkę produ-
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GOSPODARKA TCZEWA W 1929 ROKU 

kowały młyny: „Ceres" przy ul. Łąko
wej należący do A. Bąkowskiego 
i „Młyn Parowy" T. A.® przy ul. Skar
szewskiej, prowadzony przez W. Schul
za oraz dwa wiatraki - przy ul. 30 Stycz
nia należący do F. Janowskiego i przy 
ul. Skarszewskiej należący do wspo
mnianego już W. Schulza. Był też za
kład Państwowego Monopolu Spiry
tusowego oraz prywatne fabryki wódki 
(zapewne niewielkie) należące do: 
R. Banieckiego - Rynek i do firmy 
H. Hein i Synowie® przy ul. Króle
wieckiej . Fabryka Maszyn Rolniczych 
należąca do F. Bienerta znajdowała się 
przy ul. Sobieskiego, a fabryka Mu-
scate A. P. Towarzystwo z o.o.® przy 
ul. 30 Stycznia. Maszyny rolnicze ofe
rowały także Mechaniczne Zakłady 
„Hamaro"® T. z o.o. przy ul. 30 Stycz
nia. Właścicielem zakładu mechanicz
nego przy ul. Dworcowej był A. Czer
wonka. Fabryka Pomp F. Hoffmeister 
znajdowała się przy ul. Kościuszki, 
druga, której właścicielem był Ludwik 
Hoffmeister znajdowała się przy 
ul. Forstera 5. Ci ostatni wykonywali 
także studnie. Sieczkarnie sprzedawał 
Stefanowski przy ul. Hallera, a sita 
J. Kromka przy ul. Krótkiej. 

Fabryka Powozów A. Jepp® znaj
dowała się przy ul. Podmurnej. Działa
ły dwa zakłady mleczarskie, jeden na
leżący do R. Diethelm - Nowy Rynek, 
właścicielem drugiego przy ul. Hallera 
był B. Stangenberg. Były też manu
faktury, lecz księga nie podaje, co pro
dukowały. 

Meble produkowała fabryka Braci 
Friedrich® przy ul. Lipowej. Oferowali 
je także O. Adrian® przy ul. Dworco
wej, W. Dudziński - ul. Mickiewicza, 
R. Gliński - ul. Krótka, W. Łojewski 
- ul. Forstera, J. Mohring - ul. Króle
wiecka. 

Przy produkcji mebli miękkich przy
datni byli tapicerzy: J. Maszkowski 
- ul. Pogórna, K. Pannek - ul. Pod
górna, A. Welzand - ul. Kościuszki, 
W. Lindner (brak adresu). Szczotki 
produkował P. Kopytkowski przy ul. 30 
Stycznia. 

Zakłady ogrodnicze prowadzili: 
K. Lielenthal przy ul. 30 Stycznia, 
J. Markowski - ul. Gdańska, E. Ment-
zel - ul. 30 Stycznia, S. Mikołajczak 
i W. Muller przy ul. Wodnej, Szymań
ski i Jagielski - ul. Dworcowa. Sztuczne 
nawozy oraz różne artykuły rolnicze 
oferowały spółki: Landgenossen-
schaft Sp. z o.o.® przy ul. Kopernika 
i Tczewska Spółka Rolnicza Sp. z o.o.® 
przy ul. Kościuszki. 

Wodę mineralną, prawdopodobnie 
z własnej rozlewni, oferowali J. Przyby-

łowski przy ul. Kościuszki i S. Jurgo, 
mający swoją wytwórnię w Rynku. 

Miasto cały czas się rozbudowy
wało, miały więc tu swą siedzibę licz
ne zakłady związane z budownictwem. 
Zakłady instalacyjne należały do: 
F. Gruczy przy ul. Mostowej, W. Klin-
ka® przy ul Kościuszki, J. Margon-
roth przy ul. Pocztowej oraz Zakład 
Instalacyjny przy ul. Kościuszki nale
żący do Elektrowni Miejskiej. Oczy
wiście nie mogłyby te zakłady istnieć 
bez materiałów budowlanych. Wyro
by cementowe oferował J. Bąk przy 
ul. Skarszewskiej. Drewno oferowali 
B. Domachowski przy ul. Sambora 
i B. Szweda przy ul. Skarszewskiej. 
Farby i tapety sprzedawał J. Peters® 
przy ul. Kościuszki, a tapety M. Ko
walska przy ul. Sambora i Wyszyński 
przy ul. Pocztowej. Handlem żwirem 
zajmował się Z. Lubiński (własna żwi
rownia na Górkach). Papę produkowa
ła fabryka Bracia Schierling przy ul. Ka
szubskiej oraz Fabryka Papy Garczyński 
Edward® Sp. z o.o. przy ul. Piaskowej 
20. Ta ostatnia wyrabiała także produk
ty smołowcowe. Pokost przy ul. Ła
ziennej oferował F. Słomka. 

Przerobem drewna zajmowały się 
tartaki: „Solanum"® przy ul. Za Dwor
cem 1-4 (produkujące dodatkowo 
krochmal). Zakłady Rolne Przemysłu 
Spożywczego Sp. Akcyjna, G. Wilke 
i Syn®, Tczewski Przemysł Drzewny 
przy ul. Zamkowej, Żegluga Wisła-Bał-
tyk Sp. z o.o. Żelazo i wyroby z żelaza 
oferowali: B. Steinbriick® przy 
ul. Dworcowej, Tczewska Spółka Rol
nicza Sp. z o.o.® przy ul. Kościuszki, 
J. Buttner® - ul. Dworcowa, K. Kie-
drowski i S-ka® - ul. Mickiewicza. 

Usługi przewozowe realizowały 
przedsiębiorstwa, których właścicieli 
podano w wykazie. 

USŁUGI PRZEWOZOWE 

W. Eich, ul. Wąska, 
W. Gołuński, ul. Południowa, 
Kloszyński, ul. Skarszewska, 
Krauze, ul. Kościuszki, 
Stefanowski, ul. Hallera 
A. Albrecht 
A. Paczkowski 

Pamiętać należy, że był to okres 
rozwoju motoryzacji, więc bogatsi 
mieszkańcy mogli w Tczewie kupić sa
mochody, sprzedaż których w swych 
salonach oferowali W. Chmielewski 
przy ul. Kościuszki, Just przy ul. Hal
lera, inż. Komocki przy ul. Ogrodowej, 
firma „Dakła" przy ul. Kościuszki oraz 
Sobiecki, dla którego nie podano ad
resu. Bracia Chmielewscy przy ul. Ko
ściuszki prowadzili warsztat naprawy 
samochodów. Popularniejszym środ
kiem lokomocji były jednak rowery, 

sprzedawane przy Rynku w Centrali 
Rowerów® należącej do Fr. Heuthe. 
Pisząc o transporcie trzeba tu wymie
nić firmę Żegluga Wisła-Bałtyk Sp. 
z o.o.® mająca swoją siedzibę przy 
ul. Sambora 14, która oferowała rejsy 
Wisłą, a także transport barkami. 

Wśród rzemieślników Księga ad
resowa wymienia przedstawicieli kil
kunastu zawodów, oferujących swoje 
usługi (wykazy). 

MANUFAKTURY 

H. Bach, ul. Kościuszki, 
G. Dawny, ul 
F. Felczak, ul 

Krótka, 
Wąska, 

1. Kac, ul. Podgórna, 
G. Kwiatek, ul. Zamkowa 
B. Gliniecki®, 
M. Kaszyński, 
G. Papon, 
M. Rotmer. 

SZEWSTWO 

J. Brzozowski Rynek, 
S. Dais, ul. Kościelna, 
„Fortuna", ul. 
J. Gajdowski, 
J. Gryfkowski 

Podgórna, 
ul. Sobieskiego, 
ul. Forstera, 

J. Itzek, ul. Gdańska, 
R. Jamroży, ul. Pocztowa, 
F. Keiling, ul. 
J. Mocarski, u 
F. Szyjkowski, 
R. Szyjkowski 

Pocztowa, 
1. Gdańska, 
ul. Rynek, 
ul. Królewiecka, 

A. Walaszewski, ul. Gdańska. 

BEDNARZE 
L. Alex, ul. Sambora, 
H. Pohl, ul. Kaszubska 
BLACHARZE 
F. Grucza, ul. Mostowa, 
H. Pohl, ul. Kaszubska 
DEKARZE 
F. Dietrich, ul 
J. Olszewski, 
KOŁODZIEJE 
0. Degler, ul. 

Królewiecka 
ul. 30 Stycznia 

Łąkowa, 
F. Muller, ul. 30 Stycznia 
KOWALE 
W. Haydasz, 
M. Mański, ul 
E. Szaldach, i 
W. Szindowsk 

j l . Dworcowa, 
Skarszewska, 

A. Skarszewska, 
, ul. Gdańska. 

Usługi malarskie świadczyli 
P. Frauendorf przy ul. Pocztowej 
i J. Wyszyński przy ul. Podgórnej, (la
kiernik) P. Fritz - ul. Kościuszki. 

Usługi stolarskie świadczyło 
ośmiu rzemieślników, a usługami i wy
robami ślusarskimi zajmowało się dzie
więciu rzemieślników. 

STOLARZE 

0. Adrian, ul. Dworcowa, 
F. Liegman, ul. Królewiecka, 
M. Piotrowski, ul. Lipowa, 
J. Szczodrowski, ul. Straszewska, 
F. Werner, ul. Łazienna, 
Bracia Friedrich (brak adresu), 
J. Mohring - ul. Łazienna. 
K. Borchert, ul. Pocztowa. 

Mieszkańcom Tczewa i okolic usłu
gi świadczyli także przedstawiciele 
wielu innych zawodów. 

Znany był powroźnik: F. Schulz 
- ul. Dworcowa i rymarz J. Adler 
- ul. Pocztowa. W Księdze brak jed
nak nazwisk murarzy, którzy na pew-
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no mieszkali w Tczewie, bowiem wcze
śniej wymieniano cech rzemieślników 
budowlanych. 

ŚLUSARZE 
M. Feldmann, ul. Zamkowa, 
A. Glazer, ul. Pocztowa, 
G. Nelson, ul. Królewiecka, 
Radziejewski, ul. Pocztowa, 
F. Rintelen, ul. Forstera, 
M. Witkowski, ul. Gdańska 
C. Suchożebski 
B. Wichert 
W. Wohlgemuth (tokarz), ul. Kręta. 

Właścicielami zakładów fotogra
ficznych byli: M. Busch przy ul. Krót
kiej, J. Stefańska - ul. Kościuszki, na
tomiast przybory fotograficzne 
sprzedawał Słomka przy ul. Mickiewi
cza. Domy komisowe należały do 
L. Kuhlmanna - ul. Sobieskiego 
i F. Sarneckiego - ul. Podgórna. 

Zakłady fryzjerskie znajdowały się 
w dziesięciu miejscach równomiernie 
rozmieszczonych na terenie miasta. 

FRYZJERZY 
J. Androwski, ul. Kościuszki, 
B. Bochm, ul. Pocztowa, 
Hinz, ul. Dworcowa, 
Lemke, ul. Gdańska, 
M. Nadolska, ul. Podgórna, 
J. Rzoska, ul. Mostowa, 
G. Sokołowska, ul. Mickiewicza, 
F Szczepanowski, ul. Krótka, 
J. Szczodrowski, Rynek, 
A. Wesołowski, ul. Kościelna. 

Zegarmistrzowskie usługi świadczy
li: A. Brodnicki przy ul. Sambora, E. Pel-
zer - ul. Pocztowa, L. Radke - ul. Mic
kiewicza, B. Sobecki - ul. Dworcowa, 
K. Wierzbowski - ul. Pocztowa. 

Branżę kapeluszniczą reprezento
wali: M. Braun, B. Katz przy ul. Pocz
towej, A. Kirkowski® - Stary Rynek, 
Platt (bez podania adresu), a wyłącz
nie kapelusze damskie A. Capeller 
- ul. Mickiewicza, Goldszmidt 
- ul. Podgórna, H. Kosińska - ul. Ko
ściuszki, E. Szczodrowska - ul. Dwor
cowa i L. Manolin - ul. Rynek. 

Krawiectwem damskim i męskim, 
konfekcją itp. zajmowało się 39 rze
mieślników (wykaz). 

Tczewianki mogły nabyć umie
jętności kroju i szycia, korzystając 
ze szkoły kroju prowadzonej przez 
K. Raduńską przy ul. Sambora 
i z udostępnionych żurnali mody, 
które oferował J. Kopczyński przy 
ul. Bałdowskiej. 

Znane było w Tczewie również rze
miosło wikliniarskie. Różnego rodzaju 
kosze, służące dla celów gospodarskich 
i handlowych nabyć można było u na
stępujących rzemieślników: A. Chamski 
- ul. Królewiecka, A. Meyer - ul. Czy-
żykowska, F. Platowski - ul. Podgórna, 
L. Drost przy ul. Pocztowej. Natomiast 
pracownie garncarskie prowadzili: 

KRAWIECTWO 
m ę s k i e 
J. Bielany, ul. Mostowa, 
E. Dziarnowski, ul. Wierzbowa, 
R. Gladis, ul. Sambora, 
K. Januszewski, ul. Mostowa, 
F. Karlikowski, ul. Sobieskiego, 
J. Karlikowski, ul. Nad Wisłą, 
J. Kellas, ul. Wąska, 
A. Klein, ul. Hallera, 
W. Kluge, ul. 30 Stycznia, 
W. Krause, ul. Królewiecka, 
F. Kusch, ul. Sambora, 
W. Malikowski, ul. Podgórna, 
J. Mateja, ul. Sambora, 
A. Olszewski, ul. Lipowa, 
J. Omernik, ul. Wąska, 
A. Orłowski, ul. Królewiecka, 
J. Rogowski, ul. Południowa, 
K. Rybicki, ul. Łazienna. 
P. Stacheit, ul. Hallera, 
T. Stawicki, ul. Jadwigi, 
G. Stern, ul. Hallera, 
F. Szwedowski, ul. Kościuszki, 
J. Tobiański, ul. Wąska, 
T. Wojciechowski, ul. Dworcowa, 
E. Zaremba, ul. 30 Stycznia. 

d a m s k i e 
J. Damska przy ul. Pocztowej, 
Gladies - ul. Sambora, 
Muchowska - ul. Mickiewicza, 
J. Paszkowska - ul. Pocztowa, 
W. Pączok - ul. Słowackiego, 
W. Wardynowa - ul. Rynek. 
W. Barczyński (futra), ul. Kopernika 
KONFEKCJA 
S. Hirschfeld, ul. Pocztowej, 
Maciejewski - Rynek, 
St. Piasek - ul. Dworcowa, 
M. Widziński - ul. Krótka, 
Wiotławscy - Rynek. 

B. Michalski przy ul. Podmurnej 
i J. Ringel - ul. Sambora. 

Produkcją i naprawą obuwia zaj
mowało się dwunastu szewców (wy
kaz), a wyrobem różnego rodzaju 
szczotek zajmował się P. Kopytkow-
ski przy ul. 30 Stycznia. 

O stan bezpieczeństwa budynków 
ogrzewanych przecież w tym okresie 
wyłącznie kaflowymi piecami i lokal
nymi kotłowniami dbali kominiarze 
A. Kunert - ul. Kościuszki, J. Beineke 
- ul. Ogrodowa. Handlem opału (wę
giel, koks) zajmowali się: Kuhlmann 
przy ul. Pocztowej, O. Battner 
- ul. Pocztowa, W. Schulz - ul. Skar
szewska. 

W Tczewie było bardzo wiele róż
nego rodzaju sklepów (wykaz). Było 
też 46 sklepów, nazywanych kolonial
nymi, które sprzedawały nie tylko ar
tykuły spożywcze, ale także artykuły 
kolonialne. Były to sprowadzane z ów
czesnych kolonii (krajów zamorskich) 
towary takie jak: kawa, herbata, ryż, 
wszelkiego rodzaju przyprawy (wy
kaz). 

Spirytualia (jak to wówczas nazy
wano) sprzedawali J. Przybyłowski® 
- Kościuszki, A. Witkowski - ul. 
Pocztowa. Wyroby tytoniowe pro
ponowali K. Kromka przy ul. Dworco
wej, J. Połom - ul. Gdańska, M. Roga-

KOLONIALNE 

W. Augustyn, ul. Sobieskiego, 
H. Baderska, ul. Dworcowa, 
G. Biesakówna, ul. Sambora, 
H. Benkowska, ul. Wąska, 
P Brygman, ul. Pocztowa, 
F. Deutsch, ul. Dworcowa, 
M. Dietrich, ul. Królewiecka, 
T. Dittman (bez podania adresu), 
E. Karaszek, ul. Wąska, 
F Karpus, ul. Młyńska, 
Krauze, Rynek, 
W. Krupski, ul. Sambora, 
J. Krużycki, ul. Mostowa, 
M. Lont, ul. Pomiera, 
St. Majewski, ul. Dworcowa, 
K. Małkowska, ul. Ogrodowa, 
J. Marecka, ul. Dworcowa, 
A. Mayke, ul. Gdańska, 
O. Muth, ul. Zamkowa, 
M. Neuman, ul. Czyżykowska, 
A. Pinszke®, ul. Mickiewicza, 
J. Preiss, ul. Królewiecka, 
E. Priebe, ul. Kościuszki, 
A. Raether, ul. Mickiewicza, 
B. Walter, ul. Krasińskiego, 
J. Winter „Konsum Pomorski", Rynek, 
E. Witschke, ul. Na Żuławach, 
A. Wollenschlager, ul. Wąska, 
P. Wussow®, Rynek, 
A. Zielińska, ul. Gdańska, 
K. Zielińska, ul. Skarszewska, 
F Czapiewski, Rynek, 
G. Dragańska, ul. Gdańska, 
J. Ganowiak, ul. Kościuszki, 
L. Gdaniec, ul. Czyżykowska, 
E. Hauser, ul. Pocztowa, 
F. Hoffman, Rynek, 
A. Kłos, ul. Skarszewska, 
A. Mirkowska, ul. Wodna, 
A. Neupauer, ul. Kościuszki, 
P. Richter®, ul. Gdańska, 
W. Schoenke, ul. Piaskowa, 
J. Słomion, ul. Dworcowa, 
A. Smolińska, ul. Forstera, 
J. Struczyński, ul. Krótka, 
W. Tomaszewska, ul. Pocztowa, 
K. Wach®, ul. Krótka. 
NABIAŁ 

R. Diethelm, ul. Gdańskiej i Mickiewicza, 
B. Kowalski, ul. Kościuszki 
F Przybielska (brak adresu). 
WĘDLINY 

E. Albrecht, ul. Dworcowej, 
F Augustynowicz, ul. Mostowa, 
K. Bendig, ul. Mostowa, 
A. Gehlhar, ul. Gdańska, 
F Gliński, ul. Sobieskiego, 
L. Maćkowiak, ul. Krótka, 
J. Piotrowski, ul. Sienkiewicza, 
Ziliński, ul. Podgórna, 
A. Fitner (brak adresu). 
WARZYWA 

F Rutkowska, ul. Zamkowa. 

lewska - ul. Dworcowa, A. Witkow
ska - ul. Pocztowa, St. Bukowski 
- ul. Kościuszki. 

Tekturę można było kupić u M. Dro-
sto® przy ul. Skarszewskiej, a papier 
sprzedawali J. Kopczyński przy Mosto
wej i Kościuszki, W. Majtkowski® 
- ul. Dworcowa, L. Rakowski - ul. 
Dworcowa, S. Sokołowski - ul. Dwor
cowa, B. Wróblewski - ul. Forstera, 
E. Zentgraf® - ul. Dworcowa, E. Mro
czek - ul. Dworcowa. Walizki oferował 
H. Cukier przy ul. Forstera. Artykuły 
kosmetyczne prowadziły sklepy nale-
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GOSPODARKA TCZEWA W 1929 

SKLEPY BŁAWATNE (DZIŚ TEKSTYLNE) 

H. Cyngler, ul. Dworcowa, 
M. Gliszczyński, ul. Mickiewicza, 
I. Kac (brak adresu), 
Kobyliński, ul. Dworcowa, 
Krupski i Szynalewski, Rynek, 
F. Kiihnast, ul. Forstera, 
W. Maciejewski®, Rynek, 
L. Manela, Rynek, 
W. Orcholski, ul. Mickiewicza, 
S. Pancierzyński, Rynek, 
J. Pomierski, ul. Mickiewicza, 
S. Schóngut, ul. Mickiewicza, 
S. Szafirstein, ul. Krótka, 
H. Wielowiejska, ul. Krótka, 
Bracia Witosławscy®, Rynek, 
„Wygoda" wł. M. Widziński, ul. Krótka, 
„Bazar", Rynek, 
S. Hirschwehl, ul. Pocztowa, 
Cz. Pujanek, ul. Gdańska, 
H. Szellong, ul. Dworcowa, 
Szyfer, ul. Dworcowa, 
Wiśniewski, ul. Krótka. 
DROGERIE 
M. Cieśliński®, Rynek, 
F. Deutsch®, ul. Dworcowa, 
F. Słomka®, ul. Dworcowa, 
S. Wittig, ul. Kopernika. 
SPOŻYWCZE 
W. Andrzejewski, ul. Forstera, 
W. Bartkowiak, ul. Mickiewicza, 
J. Kowalska, ul. Sambora, 
P. Kwiatkowski, ul. Gdańska. 
F. Meller, ul. Krótka, 
Prabucka, ul. Dworcowa, 
A. Sakerdorf, ul. Krótka, 
F. Staugenberg, ul. Hallera, 
„Towarzystwo Gospodyń", ul. Dworcowa, 
„Zgoda" Sp. z o.o.®, ul. Pocztowa, 
„Astra", ul. Dworcowa, 
R. Baniecki, Rynek, 
M. Baryła, ul. Gdańska, 
Kaszubowska, ul. Wąska, 
Klonecki, ul. Pocztowa, 
M. Kluge, ul. 30 Stycznia, 
I. Łukaszewska, ul. Dworcowa, 
M. Rossa, ul. Podgórna. 

żące do: M. Nadolskiej przy ul. Pod
górnej, J. Sokołowskiego - ul. Mic
kiewicza, H. Klein ul. Pocztowa. Sprzęt 
radiowy mieszkańcy Tczewa mogli ku
pić w firmie „Elektron" przy ul. Pocz
towej. Oferowali go także Klink przy 
Kościuszki i Morgenroth - ul. Pocz
towa. Starzyzną handlował L. Micha-
elis przy ul. Forstera. 

W Tczewie można było zaopatrzyć 
się u 15 rzeźniach (wykaz). 

RZEŹNICY 

J. Behrend, ul. Dworcowa, 
A. Koschmieder, ul. Dworcowa, 
B. Laskowski, ul. Podgórna, 
A. Lubawski, ul. Gdańska, 
O. Rutkowski, ul. Wąska, 
F. Schodrowski, ul. Czyżykowska, 
F. Schumann, ul. Mickiewicza, 
Sznypkowski, ul. Królewiecka, 
J. Zieliński, ul. Podgórna, 
A. Ingwersen, ul. Sobieskiego, 
P. Koschmieder, ul. Królewiecka, 
F. Krakowski, Nowy Rynek, 
B. Szwoch, ul. Gdańska 
W. Jasińska, 
J. Madroy. 

Niektórzy z nich korzystali zapew
ne z oferowanej koniny przez rzeźnię 
koni O. Gehlhara - M. Wissingera, któ
ra znajdowała się przy ul. Hallera. 

Kilimy oferowała Justka przy 
ul. Pocztowej. Kwiaty sprzedawali: 

A. Schlesier przy Podgórnej, Jagielski 
przy Dworcowej i W. Muller (nie poda
no adresu). Naczynia kuchenne sprze
dawali: J. Figas przy Dworcowej 
i M. Kolie® - Rynek. Obuwie oferowa
li: B. Brzozowski® w Rynku, S. Keilling 
- ul. Forstera, L. Szyjkowski - Rynek, 
J. Wielgoszewski - ul. Gdańska, Wi-
śnicki® - ul. Mickiewicza, J. Gryfkow-
ski - ul. Forstera oraz Pomorski Skład 
Obuwia przy ul. Dworcowej, którego wła
ścicielem był St. Dahls. Natomiast panto
fle oferowali F. Conrad - Królewiecka, 
A. Szwil - Sobieskiego. Skóry propono
wała Pomorska Centrala Skór Towarzy
stwo Akcyjne przy ul. Zamkowej, która 
miała swoją garbarnię oraz J. Klein (brak 
adresu). F. Chojgiński - ul. Sambora, 
J. Różański - ul. Sambora. 

W Tczewie można było kupić oczy
wiście ryby, zapewne złowione w Wi
śle, które oferowali O. Gobert na ul. Żu
ławskiej i Walaszewski przy ul. Nad 
Wisłą. 

Nie mogło obyć się bez piekarni, 
które znajdują się w wykazie. 

PIEKARZE 

Tczewska Fabryka Chleba Sp. z o.o.®, 
ul. Sobieskiego, 

Borzyskowski, ul. Kaszubska, 
M. Brążkowska, ul. Podgórna, 
E. Briick, ul. Mostowa, 
A. Buchan, ul. Nowa, 
T. Dietrich, ul. Mickiewicza, 
W. Gembusz, ul. Wąska, 
M. Górtz, ul. Pocztowa, 
K. Hinz, ul. Zamkowa, 
J. Izdepski, ul. Rynek, 
J. Jendemalik, ul. Królewiecka, 
A. Koschnick, ul. Królewiecka, 
W. Kurek, ul. Królewiecka, 
A. Kwaśniewski, ul. Dworcowa, 
T. Litkiewicz, ul. Wąska, 
J. Morenz, ul. Wąska, 
T. Ossowski, ul. Skarszewska, 
T. Potulski, ul. Królewiecka, 
F. Sobisz, ul. Gdańska, 
A. Szczygielski, ul. Królewiecka, 
A. Tarnów, ul. Pocztowa, 
J. Wieliński, ul. Dworcowa, 
A. Zawalich (brak adresu), 
B. Zuch, ul. Podgórna. 

Dom Handlowy przy ul. Pocztowej 
prowadził A. Reimer®, drugi z Domów 
Handlowych, którego właścicielem 
był Cz. Pujanek stał przy ul. Gdańskiej. 
Trzeci „Bazar" oferujący różne towa
ry mieścił się w Rynku. Reimer ofero
wał m.in. zboże, które sprzedawali tak
że K. Eisenack przy ul. Krótkiej 
i „Rolnik" Sp. z o.o. przy ul. Hallera. 
Tczew miał swój „Browar Tczewski" 
przy ul. Zamkowej. Piwo oferowali tak
że A. Muth przy ul. Zamkowej oraz 
J. Przybyłowski - ul. Kościuszki. 

W mieście na gości czekały cztery 
hotele: „Grand Hotel" przy ul. Poczto
wej, hotel należący do J. Behrenda przy 
Dworcowej, „Hotel Centralny"® w Ryn
ku, Hotel Dworcowy przy ul. Dworco

wej. Były oczywiście liczne restauracje 
i jadłodajnie. Właścicielami restauracji 
byli, J. Behrendt przy ul. Dworcowej, 
J. Banach - ul. Gdańska, F. Belau - Ry
nek, J. Bielawski - ul. Kolejowa, 
O. Biittner-ul. Pocztowa, W. Krupski® 
- ul. Sambora, M. Mayke - ul. Gdań
ska, A. Miethe-ul. Mickiewicza, G. Re-
inke - ul. Krótka, T. Tadden® - ul. Mic
kiewicza, L. Tesmer - Rynek, 
R. Weinland - ul. Pocztowa, C. Weis-
sner - ul. Dworcowa, St. Gruszka 
- ul. Było kilka restauracji, dla których 
nie podano adresów a jedynie ich wła
ścicieli, którymi byli: E. Brzeziński, 
J. Goldtschmidt, A. Just, S. Klarowski, 
F. Krzewiński, Morawski, M. Pfeiler, 
J. Schreiber. Były też lokale prowadzą
ce wyszynk trunków, F. Hannemann 
przy ul. Dworcowej i Witkowski przy 
ul. Pocztowej. 

Jadłodajnie (zapewne takie dzisiej
sze bary) należały do H. Fotuny przy 
ul. Hallera, F. Hallman - ul. Podgórna, 
S. Starszewski - ul. Dworcowa, A. Stry-
czakowski - ul. Podgórna, J. Szewel 
- ul. Skarszewska, M. Kar - Rynek 11, 
A. Muszka - ul. Sambora, J. Nowacki 
- ul. Jadwigi. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć 
kawiarni i cukierni. Kawiarnie były przy 
ul. Mickiewicza wł. A. Heinzel, w Ryn
ku - kawiarnia „Cristal", A. Mirkow-
ska prowadziła kawiarnie przy 
ul. Wodnej. Cukiernie prowadzili, He
inzel przy ul. Mickiewicza i Żabiński 
w Rynku, a cukry oferowali M. Arendt 
- ul. Mickiewicza, P. Art.® - ul. Pocz
towa, A. Bielska - ul. Dworcowa, 
„Hanka" S.A.® - Rynek, W. Netkow-
ski - ul. Dworcowa, M. Wyszyński 
- ul. Dworcowa. Wspomniana tu fir
ma „Hanka" w innym miejscu spisu 
wymieniona jest jak sprzedawca her
baty, z tym że podano tu właściciela 
firmy, którym był W. Walkowiak. Za
bawki oferowali Drost przy ul. Mic
kiewicza, Hannemann przy ul. Dwor
cowej, A. Kinder przy ul. Mickiewicza. 

Prezentowany powyżej spis poka
zuje, iż główne centrum przemysłu znaj
dowało się przy ul. Kościuszki i Dwor
cowej. Ponadto po kilka zakładów 
istniało przy ulicach Hallera, Mickiewi
cza, Skarszewskiej, Pocztowej, Sambo
ra i 30 Stycznia. Natomiast sklepy, rze
miosło i usługi zlokalizowane były 
głównie w Rynku, przy ul. Dworcowej, 
Mickiewicza, Pocztowej Gdańskiej, 
Krótkiej, Sambora i Podgórnej. Biorąc 
pod uwagę wymienione instytucje pu
bliczne, fabryki, zakłady, sklepy oraz róż
nego rodzaju usługi, stwierdzić należy, 
że Tczew był w 1929 roku silnym cen
trum gospodarczym i administracyjnym. 
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CZESŁAW GLINKOWSKI 

Tczew wszystkim bliski 

Wybory samorządowe, które miały miejsce 27 marca 1990 roku, umożliwiły przejęcie władzy na szczeblu podstawowym. 
W skład wybranej wówczas Rady Miejskiej weszło 27 radnych wywodzących się z „Solidarności" i 5 z listy zgłoszonej 
przez Komitet Wyborczy Stowarzyszeń Regionalnych, reprezentowany przez działaczy Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Tczewskiej. Wprowadzone w 1990 roku nowe zasady wyłaniania radnych miejskich doprowadziły, nie tylko u nas, do zmiany władzy, 
zastąpiono także osoby dotychczas sprawujące funkcje kierownicze. Nowo wybrana Rada Miejska, na odbytej 6 czerwca tegoż roku 
inauguracyjnej sesji, przejęła w pełni władzę w mieście. Minęło więc 15 lat od tego przełomowego wydarzenia. W związku ze 
zbliżającym się końcem IV kadencji Rady Miejskiej, który przypada 27 października 2006 roku, jesienią czekają społeczność 
miejską wybory samorządowe. 

Historyczne już dziś wydarzenia z działalności czterech kadencji Rady Miejskiej szczegółowo udokumentowałem w książce 
„Tczew na przełomie XX i XXI wieku". W monografii przedstawiłem tylko suche fakty, bez komentarzy, wniosków i ocen, a także 
propozycji z nich wynikających. We wstępie apelowałem o dyskusję. Minął rok, a nie doszło do niej. Jestem przekonany, że 
dyskusja nad dokonaniami, dzisiaj już 16-lecia jest potrzebna, szczególnie przed wyborami do nowej Rady Miejskiej. Stąd mój 
artykuł, który jest próbą poddania analizie i ocenie wielu zdarzeń z życia miasta, wynikających z funkcjonowania samorządu 
miejskiego i podejmowania przez niego odpowiednich uchwał. Przywołam wiele decyzji, podjętych podczas mijających kadencji, 
aby wskazać na ich dalekosiężne konsekwencje, widoczne w dzisiejszej rzeczywistości Tczewa. Pod hasłem „Tczew wszystkim 
bliski" postaram się skomentować wybory radnych i prezydenta, w tym rolę komitetów wyborczych, partii i stowarzyszeń 
pozarządowych. Spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, czy tczewskim kapitałem jest aktywność społeczna najszer
szych rzesz mieszkańców? Czy restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych była sukcesem, czy porażką, a kapitał zagraniczny 
ratunkiem? I na koniec wskażę na te wizje programowe i strategie, które zamienią się w miarę szybko w wartość. 

Wykorzystałem także akcję „Przejrzysta Polska"prowadzoną przez „Gazetę Wyborczą", do której zaproszono m.in. samorząd 
Tczewa. Trwała ona cały 2005 rok i zakończyła się na początku tego roku. Organizatorzy akcji przyznali znak jakości w postaci 
certyfikatu, oceniając tym samym pozytywnie tczewską praktykę sprawowania władzy i administrowania przy współpracy z organi
zacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Dla mnie „Tczew wszystkim bliski" oznacza przejrzystość działania jego władz samorządo
wych, administracji i organizacji pozarządowych, promowanie uczciwości i prowadzenie skutecznej polityki budżetowej bez tajemnic 
oraz proponowanie przewidywalnych programów na przyszłość. 

Kończąc omawianie zakresu tematycznego tego artykułu, nie sposób nie podzielić się z Czytelnikami nadzieją, że uda mi się 
przywołać takie fakty z minionych 16 lat, które pozwolą budować przyszłość Tczewa, z którego będzie wszędzie coraz bliżej, 
mieszkańcy znajdą warunki wszechstronnego rozwoju, turyści przekonają się, że miasto warte jest poznania. I już naprawdę końcowa 
myśl, którą chcę mocno wyeksponować. Jest to potrzeba mozolnego budowania twórczego społeczeństwa miejskiego przekonanego 
o tym, że miasto jest w każdym mieszkańcu, co zobowiązuje do pracy dla tego miasta, które może być wszystkim bliskie. 

I. Przez wybory do rządzenia 
£-| p^czewską sceną wyborczą nazywam całokształt działań ad

ministracyjnych i politycznych związanych ze sposobem 
<LS kreowania poprzez akt wyborczy Rady Miejskiej. Zasady 

prawa wyborczego określa Konstytucja, a sposób przeprowadzenia 
wyborów w naszym przypadku do Rady Miejskiej, ordynacja wybor
cza, która ma charakter małego „kodeksu wyborczego", ponieważ 
umieszczony jest w niej całokształt rozwiązań wyborczych, opartych 
na zasadach powszechności, równości, bezpośredniości i tajności. 

W dotychczasowych czterech wyborach do Rady Miejskiej obo
wiązywały dwie ordynacje wyborcze. W latach 1990 i 1994 obowią
zywała ordynacja wyborcza z 8 marca 1990 roku, a w wyborach 
1998 i 2002 - z 2 sierpnia 1998 roku. Zgodnie z nimi prezydent 
miasta był zobowiązany stworzyć warunki do odbycia wyborów. 
Wydał obwieszczenie, w którym dokonywał podziału miasta na 
okręgi wyborcze, podając ilość mandatów, wynikających z przelicz
nika ilości mieszkańców uprawnionych do głosowania. Następnym 
krokiem było ogłoszenie obwodów wyborczych z podaniem ich 
siedziby i nazw ulic, wchodzących w skład danego obwodu. W Tcze
wie od wielu lat jest dwadzieścia osiem obwodów wyborczych i trzy 
w szpitalach. Na listach wyborczych w kolejnych wyborach upraw
nionych do głosowania było średnio 44 264 mieszkańców, z czego 
głosowało 37%. 

Wyprzedzę nieco szczegółowe omawianie wyborów i już na 
wstępie stwierdzę, że chociażby trzydziestosiedmioprocentowy udział 
w głosowaniu budzi moje zastrzeżenie co do postawy obywatelskiej. 
Najwięcej wyborczego optymizmu odnotowałem w 1990 roku 
- 42,2%, trzy późniejsze wybory to katastrofa: 1994 - 28%, 1998 
- 39,9%, 2002 - 37,7%. Jednym słowem wybory w 15-leciu tczew
skiego samorządu miejskiego były porażką. Przyczyna, moim zda
niem, jest oczywista, a mianowicie bardzo trudna, szczególnie 
w pierwszej kadencji, sytuacja ekonomiczna i społeczna kraju. Ode
zwa „Solidarności" bierzcie sprawy w swoje ręce tak dalece straciła 
swoją siłę, że „Solidarność" w wyborach 1994 roku nie poszła samo
dzielnie do wyborów, a w koalicji pod szyldem „Gryf uzyskała 

jedynie 10 mandatów, przy 27 w 1990 roku. Na tak przygotowaną 
scenę wyborczą wkraczały w kolejnych wyborach podmioty spo
łeczno-polityczne. Swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej zgło
siło dwadzieścia siedem podmiotów, z których szesnaście można 
było rozpoznać pod względem ideowym, ale jedynie „Solidarność" 
w dwóch pierwszych wyborach, a Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, wystąpiły w czte
rech kolejnych wyborach pod swoim szyldem. W różnych ukła
dach, w ramach koalicji występowały następujące partie: Stronnic
two Demokratyczne, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Wolności, 
Samoobrona, Liga Polskich Rodzin, Porozumienie Prawicy, a ze 
stowarzyszeń: Związek Mniejszości Niemieckiej, Polski Związek 
Niewidomych, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. I jeszcze jeden 
wniosek przed szczegółową analizą wyborów: wyborcza scena poli
tyczna była i jest nadal rozdrobniona, słabo rozpoznawalna ideowo, 
a tym samym jest niezdolna do tworzenia społeczności obywatel
skiej. Tyle słów wprowadzających przed analizą wyborów w po
szczególnych kadencjach. 

Celem majowych wyborów w 1990 roku było wyłonienie ta
kich samorządów, które w praktycznym działaniu sprawdzą możli
wość przebudowy państwa i budowy społeczeństwa na najniższym 
szczeblu zarządzania. Przed wyborami do Sejmu 4 czerwca 1989 
roku środkiem mobilizacji społeczeństwa były powołane przez „So
lidarność" komitety obywatelskie, z których tczewscy aktywiści 
w miesiąc po wyborach parlamentarnych zawiązali Komitet Oby
watelski, składający się z dwudziestu czterech sygnatariuszy. Komi
tet Obywatelski dążył do szerokiej integracji społeczności tczew
skiej pod kątem przygotowania podstaw demokracji i samych 
wyborów do Rady Miejskiej w maju 1990 roku. 

Akceptacja zmian ustrojowych po 1989 roku była w Tczewie 
bezdyskusyjna. Problemem ogólnomiejskini stały się upadające 
przedsiębiorstwa, które pozostawiały bez pracy setki mieszkańców. 
W dalszej kolejności nowe warunki ekonomiczne wymuszały licze
nie kosztów pracy, a tym samym przyczyniały się do zwolnień 
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z pracy. Setki mieszkańców z roku na rok stawało się niepotrzebny
mi, znikła z rynku pracy znacząca w Tczewie grupa kolejarzy i licz
na grupa podstawowych pracowników upadających firm. Efektem 
tych zmian było ogólne zniechęcenie i brak wiary na szybką popra
wę życia. Moim zdaniem, wyrazem dramatu pierwszych lat trans
formacji była niska frekwencja w kolejnych wyborach. 

Wybory, które odbyły się 27 maja 1990 roku, były w pełni 
demokratyczne. Poprzedziło je uchwalenie 8 marca 1990 roku ustaw 
o: zmianie Konstytucji RP, samorządzie terytorialnym, a także 
ordynacji wyborczej do rad gmin. W późniejszych dniach przyjęto 
kolejne ustawy, które wpłynęły bezpośrednio na kształt i funkcjo
nowanie tczewskiej Rady Miejskiej, składającej się z nowych rad
nych, która miała stworzyć rzeczywiste warunki do upodmiotowie
nia obywateli, obalić dotychczasowy monopol władz miejskich, 
wywodzących się z byłego układu politycznego. 

O 32 mandaty ubiegało się sześćdziesiąt dziewięć osób, co dawa
ło średnią wynoszącą dwie osoby na jeden mandat. W Miejskiej 
Komisji Wyborczej zarejestrowano sześć list, z których lista Soli-
darnościowo-Obywatelska liczyła trzydziestu dwóch kandydatów; 
dwadzieścia osób zgłosiło Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczew
skiej, które pełniło rolę sztabu wyborczego dla stowarzyszeń regio
nalnych. Pozostałe listy: Stronnictwo Demokratyczne, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 
liczyły od dwóch do ośmiu kandydatów. 

Mimo przełomowego charakteru wybory te nie spotkały się 
z dużym zainteresowaniem wyborców. Frekwencja wynosiła wpraw
dzie 42,2% i pozostawała najwyższą w 15-leciu naszego samorządu, 
ale można było oczekiwać większej ilości głosujących. 

Zgodnie z prognozą zwyciężyli kandydaci z listy Solidarnościo-
wo-Obywatelskiej, którzy uzyskali 27 mandatów, a kandydaci z li
sty Stowarzyszeń Regionalnych 5 mandatów. Efekt końcowy nie 
mógł być inny, ponieważ sprzyjała temu atmosfera polityczna. Poza 
tym jedynie działacze „Solidarności" już od połowy stycznia 1990 
roku rozpoczęli przygotowania do wyborów, organizując sztab wy
borczy, prawybory i spotkania informacyjne z mieszkańcami, szko
lenia dla kandydatów na radnych oraz konsultacje programu wybor
czego z mieszkańcami. Nie widać było wtedy nawet słabej innej 
opcji politycznej. To, że TMZT skupiło działaczy stowarzyszeń 
regionalnych do udziału w wyborach, wynikało z długoletnich do
świadczeń (od 1970 r.) związanych z dążeniem do współodpowie
dzialności w zarządzaniu miastem. Taką okazję w nowych warun
kach stanowiły dla działaczy TMZT właśnie te wybory. Były trudne, 
bo rozgłaszano niewybredne i kłamliwe zarzuty, które nasi kandy
daci zamieniali w rzeczową dyskusję wokół hasła wyborczego „Oby
watel - Miasto - Region". 

Wybory samorządowe na przykładzie końcowych wyników 
w Tczewie potwierdziły fakt, że transformacja ustrojowa lat 1989/ 
1990 nie uznała słowa „partia", przyczyny i tu w Tczewie były 
wiadome. Warto jednak odnotować, że z jednej wiary w PRL-owską 
moc partii, chciano wierzyć, że uda się utworzyć nowy rodzaj de
mokracji, opartej na komitetach obywatelskich, skupiających sze
rokie społeczeństwo z tym, że po zdobyciu władzy z nich zrezygno
wano. A może szkoda. 

Podsumowując pierwsze w III RP wybory, należy zauważyć, iż 
zwycięstwo przypadło „ posierpniowym" siłom politycznym, przy 
niskiej frekwencji wyborczej i ujawnieniu się już na tym etapie 
zróżnicowań i podziałów wewnątrz zwycięzców, które rzuciły cień 
na cały proces zmian demokratycznych. 

W przygotowaniach do wyborów samorządowych w 1994 roku 
w samym akcie wyborczym motywacja prezentowana wyborcom 
przez zwycięzców I kadencji Rady Miejskiej - „trzeba głosować na 
naszych" i odezwa „bierzcie sprawy w swoje ręce", teraz straciła 
swoją moc. Powiem mocniej, społeczeństwo straciło zaufanie do 
takich haseł, ponieważ pozostały one tylko pustyni słowami. Zło
żyły się na to wypadki polityczne na szczeblu kraju, którego efek
tem końcowym było rozwiązanie się w 1993 roku Sejmu Solidarno
ściowego. W mniejszym stopniu dotyczy to Tczewa, ale i tu 
społeczeństwo odczuło niespełnienie przedwyborczych obietnic re
gularnego dialogu z mieszkańcami i słabą realizację programu wybor
czego. Dodatkowo mimo wyraźnych oczekiwań społecznych oraz 
wcześniej rozpoczętych prac nie doszło do reformy samorządowej. 
Wprost przeciwnie prace zostały praktycznie zawieszone. Zaczęło 
to negatywnie oddziaływać na same wybory do Rady Miejskiej. 

W wyborach odbytych 19 czerwca 1994 roku o trzydzieści 
sześć mandatów ubiegało się sto czterdzieści siedem osób, co ozna
czało, że o jeden mandat ubiegało się pięciu tczewian. Zwiększenie 
ilości mandatów z trzydziestu dwóch na trzydzieści sześć miało 
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wpływ na wzrost liczby kandydatów na radnych. Wzrosła także ilość 
podmiotów zgłaszających kandydatów. Skończyła się również domi
nacja kandydatów „Solidarności", która nie wystawiła własnej listy, 
a wystąpiła w koalicji pod nazwą „Gryf. Bez zmian koalicyjnych 
wystąpił Sojusz Lewicy Demokratycznej i TMZT, rejestrując w ko
lejności trzydziestu sześciu i trzydziestu pięciu kandydatów. Taką 
samą liczbę kandydatów (35) zarejestrował „Gryf. Porozumienie 
Prawicy zgłosiło dwudziestu trzech kandydatów, Unia Polityki Real
nej - czternastu. Także na listach znaleźli się kandydaci Związku 
Mniejszości Niemieckiej i Polskiego Związku Niewidomych. 

Dominująca w pierwszych wyborach Solidarność uzyskała dzie
sięć mandatów, w tym jedynie trzy osoby były radnymi I kadencji 
i dwie z całej koalicji „Gryf, która uzyskała łącznie dziewiętnaście 
mandatów, co dawało możliwość samodzielnego rządzenia w mie
ście. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał dziesięć mandatów, 
z czego dwóch radnych to związkowcy, trzej nauczyciele i jeden 
przedstawiciel Polskiej Organizacji Bezrobotnych. Pozostali 
radni wywodzili się z członków TMZT, Porozumienia Prawicy, 
prezydent miasta i kadencji był bezpartyjny. Cała Rada Miejska 
poparła „Deklarację Programową", którą w kampanii wybor
czej prezentował „Gryf i tym samym przedstawiciele tej ko
alicji przejęli władzę w mieście. Rok przed wyborami do Rady 
Miejskiej, tj. w 1997 roku 2 kwietnia uchwalona została Kon
stytucja RP, która sfinalizowała transformację ustrojową, obej
mującą zmianę organizacji terytorialnej kraju, radykalną przebudo
wę administracji publicznej, a także decentralizację zarządzania. 
Jak już pisałem, zdezorientowanie społeczeństwa, brak poczucia 
wpływu na sprawy lokalne, rozczarowanie mechanizmami demo
kratycznymi, dały wyborcom naszego miasta powody, aby do wy
borów poszli tylko najbardziej wytrwali. Frekwencja wyniosła jedy
nie 28,1% i była najniższa w 15-leciu. 

W wyborach odbywających się 11 listopada 1998 roku, po raz 
pierwszy nasi mieszkańcy wybierali swoich reprezentantów do władz 
wojewódzkich, powiatowych i już po raz trzeci do Rady Miejskiej. 
Sam akt wyborczy poprzedziła szeroka dyskusja poświęcona pro
blemom znacznie szerszym, aniżeli w poprzednich wyborach tylko 
do władz miejskich, co zwiększyło zainteresowanie społeczeństwa 
wyborami. Jednak do urn udało się 39,9% uprawnionych. Oznacza 
to, że uraz społeczny pozostał. 

Wybierano do Rady Miejskiej trzydziestu sześciu radnych. Na 
scenie wyborczej pozostało SLD, Solidarność, Kociewski Klub Re
gionalny, reprezentujący TMZT i Samodzielna Unia Wolności. Na 
listach zgłoszonych do Miejskiej Komisji Wyborczej figurowały sto 
siedemdziesiąt trzy nazwiska. Co znaczyło, że o jeden mandat bę
dzie się ubiegać pięciu kandydatów, a na jednego kandydata przypa
dało stu czterech wyborców. Ta ilość kandydatów wynikała z tego, 
że ordynacja wyborcza zezwoliła na dwukrotne zwiększenie liczby 
kandydatów na jeden mandat. Konieczna jest tu także uwaga, że 
prawo takie miała każda zarejestrowana lista. Były to dla mnie 
wybory optymistyczne, ponieważ postrzegałem, że w mieście wy
kształciły się, w miarę trwałe, ugrupowania polityczne. Nieprzerwa
nie od pierwszych wyborów ton nadawali wyborcy popierający So
lidarność, która uzyskała siedemnaście mandatów i utrwaliła swoje 
znaczące miejsce w Radzie Miejskiej. SLD wprowadzając dziesięciu 
radnych, stał się kolejny raz drugą siłą w radzie, Unia Wolności 
- pięciu radnych i KKR - czterech radnych. Po raz pierwszy w gro
nie radnych znalazło się dziewięć kobiet. 

Uchwalone w 2001 roku zmiany dotyczące ustroju samorządu 
terytorialnego polegały głównie na ograniczeniu liczby radnych 
w poszczególnych radach. Tczew znalazł się w grupie miast, któ
rym przysługiwało dwudziestu trzech radnych. Wprowadzono także 
bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

Wybory odbyły się 27 października 2002 roku. Po wyborach 
z 1998 roku, nabrałem pewności, że mieszkańcy nareszcie będą 
rozpoznawać orientację polityczną swoich kandydatów. Niestety, 
jedynie przedstawiciele Samoobrony, SLD i KKR pozostali sobą. 
Inne komitety ukryły swoich kandydatów, pod nic nieznaczącymi, 
według mnie, nazwami: Dla Tczewa, Alternatywa 2002, Tczew 2002 
Plus, Komitet Wyborczy Wyborców. Prysła więc moja nadzieja, że 
tczewska scena polityczna zacznie się krystalizować. Na listach 
wyborczych zarejestrowano trzysta dwanaście nazwisk, co ozna
czało, że o jeden mandat ubiegać się będzie trzynastu kandydatów. 
Tym samym na jednego kandydata przypadać miało pięćdziesięciu 
sześciu wyborców. Frekwencja znów była niższa niż w 1990 roku 
i wynosiła 37,7%. Wyniki wyborów pokazały, że poparciem spo
łecznym cieszą się sprawdzeni działacze samorządowi, co uznaję za 
pozytyw wyborczy. Mandaty uzyskali kandydaci na radnych z Komi-



tetu Wyborczego Samorządność dla Tczewa i SLD, po siedem man
datów, Tczew 2002 Plus - sześć mandatów, KKR - dwa mandaty 
i jeden mandat indywidualny. Z tej analizy osobowej wybranych 
radnych można już od drugich wyborów z 1994 roku zauważyć, że 
tczewianie głosują na znanych działaczy, a nie na szyldy komitetów 
wyborczych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę staż radnych, to w radach 
czterech kadencji nie zasiadał żaden radny, w trzech kadencjach 
- dziesięciu radnych, a dwóch kadencjach - ośmiu radnych. Nowi 
radni to dwaj przedstawiciele KKR i dwaj Tczew 2002 Plus. I jeszcze 
jedna, według mnie, ważna informacja: w wieku do czterdziestu lat 
jest trzech radnych, od 41-50 lat - dziewięciu radnych i jedenastu 
powyżej 50 lat. Studia wyższe ukończyło dziewiętnastu radnych. 
Mamy więc radnych doświadczonych życiowo, kompetentnych me
rytorycznie i wykształconych. 

W 2002 roku tczewianie bezpośrednio wybierali prezydenta 
miasta. Na to stanowisko kandydowali znani mieszkańcy, doświad
czeni samorządowcy, znający tajniki zarządzania gospodarką. Do
świadczenie pracy w administracji lokalnej miał jedynie dotychczaso
wy prezydent. W głosowaniu uczestniczyła taka sama liczba wyborców, 

jaka wybierała radnych 17 kwietnia 1999 roku. Prezydenta wybrano 
w I turze, przy 56% poparciu. 

Nie zamierzam dokonywać szczegółowego podsumowania, 
ale oczywisty wydaje mi się fakt, że samorząd miejski nie może 
istnieć bez ludzi, stąd też ważne jest przedstawienie partii poli
tycznych, organizacji pozarządowych i grup społecznych pre
zentujących wyborcom swoich najlepszych działaczy. Wydaje 
się, że w kolejnych wyborach organizatorzy kampanii wybor
czej muszą przyjrzeć się charakterowi sceny politycznej, jej 
uczestnikom i strukturze społeczności miejskiej. Dotychczaso
we wybory, jeżeli zostaną poddane analizie przez przyszłe ko
mitety wyborcze, będą miały ważny walor poznawczy, gdyż 
poza swoją niewątpliwą wiarygodnością, pozwolą porównywać 
pewne zjawiska i ich zmiany w czasie. Ze względu na zakres 
tematyczny artykułu mogłem jedynie zasygnalizować pewne 
sprawy, wskazać konkretne fakty wyborcze. Natomiast działa
cze polityczni powinni poddać analizie szczegóły kampanii wy
borczej, z których mogą wyciągnąć wnioski pomocne w osią
gnięciu sukcesu wyborczego. 

lskie kapitałem Tczewa? 
nych polach obywatelskiej aktywności, poszukać lepszych efek
tów. W okresie dziesięciu lat działalności organizacji pozarządo
wych, znalazłem wiele ważnych faktów, które moim zdaniem po
twierdzą, że jesteśmy na dobrej drodze do kreowania i wypełnienia 
przestrzeni między władzą miejską a mieszkańcami. Nie można 
zaprzeczyć, że organizacje pozarządowe mają szczególne zasługi 
w wypełnianiu tej luki kapitałem, jakim są działacze tychże organi
zacji. Postanowiłem, więc zająć się powstawaniem i rozwojem tczew
skiego społeczeństwa obywatelskiego, które uznałem za najlepiej 
zorganizowane, zrzeszające najliczniejszą grupę mieszkańców, two
rzącą i efektywnie realizującą z sektorem publicznym projekty 
polityki społecznej, wedle wcześniej założonych celów. 

Zrzeszanie się społeczeństwa w ramach różnych grup ulega zmia
nie na przestrzeni lat Jest to uzasadnione określonymi potrzebami 
społecznymi, które, gdyby nie działalność konkretnej merytorycz
nie organizacji, byłyby gorzej lub w ogóle niezaspokojone. Tczewski 
Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych notuje ich w róż
nych latach od 60 do 80. Można przyjąć, że aktywnie w życiu Tczewa 
uczestniczy 45 organizacji. W gronie aktywnych były i są nadal tak 
zwane tradycyjne stowarzyszenia: grupy afiliowane przy sześciu pa
rafiach, komitety rodzicielskie przy siedmiu szkołach podstawowych, 
trzech gimnazjach i sześciu szkołach ponadpodstawowych, Chór Męski 
„Echo", Harcerska Orkiestra Dęta, Komenda Hufca ZHP, Polski 
Czerwony Krzyż, Liga Obrony Kraju i trzy kluby sportowe „Unia", 
„Wisłą" i MKS „Sambor". Stowarzyszenia świeckie przy parafiach 
odgrywają istotną rolę, gdyż w wielu wypadkach przygotowują one do 
kompetentnego zaangażowania w rozmaite przestrzenie życia miej
skiego, a w szczególności kulturalnego i charytatywnego. 

Wśród tczewskich imprez kulturalnych o większym zasięgu na 
uwagę zasługuje Festiwal Twórczości Sakralnej, który odbywa się 
w Tczewie już od dwudziestu jeden lat. Zmieniała sięjego formuła, 
ale cel od początku inspirował młodzież do twórczości religijnej 
w dziedzinie muzyki, poezji i form plastycznych. W ostatnich la
tach festiwal przestał być już jedynie świętem pieśni i piosenki 
religijnej, ponieważ skupia artystów z rozmaitych dziedzin. Dzisiaj 
do Tczewa przyjeżdża młodzież z całego Pomorza. 

Pozostańmy jeszcze przy temacie kultury. Inicjatorem Mię
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia Tczew" jest 
Fundacja Domu Kultury. Festiwal ma opinię jedynego w swoim ro
dzaju w Polsce. Proponuje muzykowanie rodzinne na skalę między
narodową. Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Pla
stycznych „Zdarzenia Tczew-Europa" miał swoje początki 
w Tczewskim Centrum Kultury, ale swoim zasięgiem przerósł moż
liwości organizacyjne i finansowe tej placówki. Powołano więc Sto
warzyszenie Integracji Humanistycznej „Pomost". Zamierzeniem 
twórców stowarzyszenia jest wykreowanie jedynego takiego forum 
w Polsce, gdzie swoje wysiłki, na skalę międzynarodową, połączą 
młodzi artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki. Kolejnym 
wydarzeniem kulturalnym jest Festiwal Pieśni Chóralnej. Ma służyć 
propagowaniu pieśni chóralnej, jest dziełem chórzystów wspiera
nych przez władze i firmy tczewskie. Chór ma już ponad 80-letnią 
tradycję chóru kupieckiego. Po wojnie gromadził w swoich szere
gach szerokie grono od „polmowców", po kolejarzy i pracowników 
umysłowych. Aktualnie jest w strukturze organizacyjnej TCK wspie
rany przez przyjaciół i sympatyków, przez Stowarzyszenie Przyja
ciół Chóru Męskiego „Echo". Poziom artystyczny chóru, wielka 
mobilność społeczna i zasięg oddziaływania, stały się istotnym ele
mentem życia kulturalnego Tczewa. 

II. Społeczeństwo obywate 

Mimo, iż w śródtytule używam słów: społeczeństwo oby
watelskie, kapitał (społeczny), to jednak będę się posił
kował pojęciami będącymi w użyciu potocznym. Najkró

cej powiem tak: mieszkańcy naszego miasta tworzą nić powiązań 
między sobą i grupami mieszkańców, które dają możliwość wspólne
go spożytkowania i pomnażania ich energii dla osiągnięcia określo
nych celów. Nie będę wracał do ogólnie znanych faktów, że wzoro
wym mechanizmem do jednoczenia mieszkańców przy budowie 
społeczności obywatelskiej były sierpniowe strajki lat osiemdzie
siątych powstanie ruchu solidarnościowego i komitetów obywatel
skich. Źle się stało, że między 1989 a 1991 rokiem idea ta, z woli jej 
twórców, upadła. 

Wracam do myśli, którą chcę kontynuować, trzeba wykorzy
stywać sieć powiązań do budowania miejskich komponentów zor
ganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: partie 
polityczne, związki zawodowe i organizacje pozarządowe, którym 
poświęcę moje rozważania, gdyż uważam, że znajdują się one w krę
gu zainteresowań różnorodnych grup mieszkańców. 

Jest sprawdzone, że najszersze grono mieszkańców mogą skupić 
organizacje, które wprowadzają jednostkę w najszersze relacje życia 
społecznego; mianowicie przynależność do grupy, budowę wzajemne
go zaufania oraz umiejętność współpracy i współdziałania dla dobra 
wspólnego, a nawet nielicznej grupy ludzi. Jeżeli z faktów, które 
przedstawię można będzie wyciągnąć wniosek, że nasze organizacje 
pozarządowe stanowią swoisty pomost do Tczewa wszystkim bliskie
go, to jesteśmy na najlepszej drodze do pomnażania ilości mieszkań
ców, którzy chcą brać czynny udział w rozwijaniu dóbr wspólnych. 

Samorząd tczewski jako pierwszy w Polsce uchwalił w 1996 
roku program współpracy z organizacjami pozarządowymi, ma 
„Tczewską Kartę Wieloletniej Współpracy" z podmiotami prowa
dzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2006-2008 oraz 
„Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Tcze
wie". W dokumentach tych partnerzy ustalili zasady współodpo
wiedzialności za rozwój miasta. Program współpracy na 2006 rok 
ma być wynikiem dziesięcioletnich doświadczeń. Spróbuję wiec do
konać nie oceny, a jedynie wskazać, jaka jest kondycja organizacji 
pozarządowych. W funkcjonowaniu miasta jest wiele przestrzeni 
działania, gdzie odpowiedzialność mieszkańców za swoje najbliższe 
otoczenie i całą wspólnotę miejską jest ze wszech miar oczekiwana. 
W tym obszarze będę więc poszukiwał pozarządowców. 

W Polsce powszechne jest przekonanie o słabości społeczeń
stwa obywatelskiego. Zwykle koronnym argumentem tej tezy jest 
niska frekwencja wyborcza i sporadyczne członkostwo w partiach 
politycznych. O frekwencji wyborczej do Rady Miejskiej w kolej
nych kadencjach już pisałem. Nie było lepiej, jeśli chodzi o budowa
nie trwałych elektoratów wokół partii politycznych. Jedynie w 1990 
roku Komitet Obywatelski zgromadził prawie 90% wyborców wokół 
programu Solidarności. Jedynie SDRP, która w wyborach 1990 roku 
nie zdobyła mandatów radnych, w kolejnych wyborach występowa
ła już pod partyjnym szyldem i posiadała stały elektorat. Śmiem 
twierdzić, że pozostałe partie są „kanapowe", a o wyborców zabie
gają za plecami innych komitetów wyborczych. Wśród organizacji 
pozarządowych swój stały elektorat ma Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Tczewskiej. 

Według mnie, ta sytuacja nie zmieni się również w najbliższej 
kampanii wyborczej do Rady Miejskiej. 

Tak więc zaprezentowane tu wyborcze kryteria uspołecznienia, 
stawiają Tczew na niskim poziomie. Postanowiłem dlatego, na in-
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Wprawdzie Harcerska Orkiestra Dęta nie jest organizatorem żad
nego festiwalu, ale powiem krótko, uczestniczy we wszystkich or
ganizowanych w mieście festiwalach, jako „nasza orkiestra". Ma już 
60 lat i zawsze prezentowała wysoki poziom artystyczny, wykonując 
ambitny program muzyczny: pieśni kościelne, standardy jazzowe, 
dzieła symfoniczne, muzykę filmową i oczywiście marsze. W orkie
strze grały setki tczewian, wśród nich wielu znanych i wybitnych 
instrumentalistów grających w filharmoniach, orkiestrach symfo
nicznych, a w ostatnich latach można ich spotkać w polskich kape
lach rockowych. Od 2005 roku orkiestrą opiekuje się Towarzystwo 
Orkiestry Harcerskiej, które chce kontynuować tradycje. 

Obok festiwali i koncertów liczne grono tczewian gromadzą fe
styny parafialne, z których piknik na os. Górki skupia, z roku na rok, 
coraz większą liczbę mieszkańców. Od lat uczestniczę w masowych 
imprezach, jakimi są festiwale, pikniki, Dni Ziemi Tczewskiej, letnie 
i jesienne koncerty. Jestem pełen uznania dla działaczy fundacji i sto
warzyszeń za ich zapał, a jednocześnie powiadam - bez społecznej 
pracy i środków, władze miejskie nie byłyby w stanie zorganizować 
imprez na taką skalę. Zainteresowanie festiwalami jest ogromne, 
a nie do oszacowania jest zysk społeczny i promocja miasta. 

Zaprezentowałem fundacje, które są organizatorami imprez 
wymagających profesjonalnego przygotowania często przez cały 
rok. Tym samym skupiają one mniejszą ilość członków. Liczniejsze 
grono mieszkańców zrzeszają towarzystwa. W tym miejscu kilka 
słów chcę poświęcić Fundacji Popierania Inicjatyw Artystycznych 
„Pegaz". W ramach wystaw promuje ona malarzy i grafików profe
sjonalnych i amatorskich, a także grono twórców ludowych. Tczew
skie Towarzystwo Kulturalne „Brama" założyło sobie za cel ochro
nę dziedzictwa kulturalnego miasta, edukację artystyczną oraz 
promocję tczewskich twórców. Działania związane z rokiem obrzę
dowym stały się znane szerokiemu gronu mieszkańców. W ramach 
„ogrodu sztuk" upowszechniają i popularyzują wśród mieszkańców 
literaturę, teatr, muzykę i plastykę, a tym samym oczywiście twór
ców tczewskich. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, naj
krócej ujmując, swoje działanie kieruje na edukację kulturalną miesz
kańców, współuczestnicząc w programowaniu i popularyzowaniu 
różnych form działalności kulturalnej. W pamięci tczewian pozo
staną Tczewskie Spotkania Teatralne, comiesięczne koncerty muzy
ki kameralnej. Członkowie Towarzystwa biorą aktywny udział 
w ochronie spuścizny kulturowej. Wymienię tu badania archeologicz
ne, prace konserwatorskie i inne na Starym Mieście. Towarzystwo od 
powstania w 1970 roku, stale skupia ludzi różnych zawodów, pełnią
cych odpowiedzialne funkcje w administracji i sferze produkcyjnej, 
co umożliwia podejmowanie inicjatyw. Co ważniejsze stwarza możli
wości ich realizacji. Towarzystwo również stwarza warunki pracy 
społecznej ludziom o różnych poglądach. W 1990 roku uzyskało 
mandaty radnych do Rady Miejskiej i utrzymywało ten stan przez 
cztery kadencje. Od dwóch kadencji tczewscy członkowie Towarzy
stwa pełnią funkcje w Radzie Powiatu. Na przykładzie TMZT można 
prześledzić, jak organizacja pozarządowa włącza się w budowę społe
czeństwa obywatelskiego. Zainteresowanych kieruję do książki Ro
mana Landowskiego „35 lat dla Tczewa i regionu". 

W rejestrze administracji miejskiej odnotowano dziewiętnaście 
stowarzyszeń i klubów sportowych, jednak tylko osiem z nich wyróż
nia się znaczącą aktywnością. Wśród nich są kluby „Unia" i „Wisła" 
o długoletniej tradycji i co bardzo cieszy klub zrzeszający dzieci i mło
dzież „Sambor". A teraz kilka słów o każdym z nich. Wprawdzie 
„Unia" i „Wisła" nie prezentują wysokiego poziomu sportowego, 
jednak rozgrywki piłkarskie (każdy klub ma swoje boisko piłkarskie 
wybudowane z budżetu miasta), gromadzą rzesze kibiców. Także rega
ty wioślarskie o „Błękitną Wstęgę Wisły" organizowane przez „Unię" 
i turnieje bokserskie organizowane przez „Wisłę" dla uczczenia pa
mięci mistrza Europy Józefa Kruży, mają bardzo liczne grona kibi
ców. Aktualnie prym w tczewskim sporcie wiodą młodzi zawodnicy 
„Sambora". Są wśród nich znani w województwie i kraju lekkoatleci, 
piłkarki ręczne, pływacy. Warto podkreślić, że sportowcy z tych 
klubów, a także ludzie uprawiający sport dla podnoszenia własnej 
tężyzny fizycznej pełnią ogromną rolę w integracji społeczeństwa. 

Stałego wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, umow
nie zaszeregowanych jako współpracujące z opieką społeczną i służbą 
zdrowia, tzn. Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego 
Czerwonego Krzyża, wymagają mieszkańcy potrzebujący pomocy 
charytatywnej, niepełnosprawni, uzależnieni oraz cierpiący na cho
roby, którzy wymagają stałej opieki. Jest tych organizacji, według 
stanu na koniec 2005 roku, dwadzieścia dwie. Są to ważni partnerzy 
dla sektora publicznego, nie tylko dla tworzenia projektów polityki 
społecznej. Ich członkowie jako wolontariusze zapewniają potrze
bującym opiekę, dostęp do systemu wsparcia społecznego, co w efek
cie ma umożliwić samodzielne funkcjonowanie. Oczywiście podam 
przykłady takiej działalności. 

Rozpocznę od Tczewskiego Banku Żywności, ponieważ współ
pracuje ze stowarzyszeniami organizacjami i placówkami opieki, 
umożliwiając im lepsze wykonywanie zadań w zakresie żywienia 
i pomocy żywnościowej. Działalność jest godna uwagi, ponieważ 
tworzy swoistą nić współpracy na linii: organizacje pozarządowe 
- władza miejska. Wymiernym efektem jest odbudowane ludzkie 
życie, danie nadziei na przyszłość, ale także zaszczepienie innym 
chęci pomocy i pracy na rzecz potrzebujących. 

Z dużą satysfakcją piszę o tczewskich przedsięwzięciach na 
rzecz stworzenia niepełnosprawnym godnego miejsca wśród spo
łeczności miejskiej. Znaleźli się terapeuci, psycholodzy, rehabili
tanci, logopedzi, którzy z gronem przyjaciół i rodziców, jednym 
słowem ludzi dobrej woli, stworzyli warunki do rehabilitacji przez 
pracę dla upośledzonych umysłowo. W ramach Polskiego Stowa
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym powstało 
koło. Władze miejskie przekazały budynek, w którym funkcjonuje 
Ośrodek Terapii Zajęciowej i Dzienne Centrum Aktywności. Pod
opieczni, prócz zajęć w ośrodku, prezentują się mieszkańcom na 
festiwalach i imprezach integracyjnych, są wyróżniani na szczeblu 
województwa i kraju. Daje to im, ich rodzinom i opiekunom radość, 
nadzieję i siłę. Także dużą aktywnością wykazują się chorzy i dzia
łacze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Rucho
wo Stwardnienia Rozsianego, a także Klubu Abstynenta „Sambor". 

Tczew nie jest miastem, które omijają trudności. Obok chorób, 
ludzi biednych, codziennościąjest także wzrost liczby osób w pode
szłym wieku. Ta sytuacja rodzi potrzebę budowania międzypokole-
niowych tradycji, w oparciu o wzajemny szacunek, troskę i zaufa
nie. W 2002 roku Zarząd Miejski PKPS rozpoczął realizację 
programu „Ludzie starsi w XXI wieku", w ramach którego realizo
wano projekt „Sambor potrafi", a w 2003 roku „Sambor bliżej Eu
ropy". Organizowane są wybory: „Miss i Mistera Złotego Wieku". 
Te i wiele innych działań przygotowywanych i realizowanych przez 
samych seniorów stwarzają warunki do zawierania przyjaznych 
kontaktów i są dowodem na możliwość współuczestniczenia w życiu 
kulturalnym, a także politycznym miasta. Władze miejskie w poli
tyce społecznej zaproponowały organizacjom pozarządowym 
realizację następujących celów do 2013 roku: 

• dożywianie uczniów z rodzin przeżywających trudności mate
rialne 

• organizowanie ognisk i świetlic 
• pomoc socjalna dla chorych seniorów i samotnych 
• aktywizacja osób starszych 
• prowadzenie placówek opiekuńczych dziennych i stacjonar

nych dla osób niepełnosprawnych 
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita

cyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
W oparciu o fakty, które przedstawiłem, nabrałem przekonania, 

że samorząd i jego administracja prezydencka zjednały dużą grupę 
stowarzyszeń i fundacji, także organizacji afiliowanych przy para
fiach gotowych do współpracy, co świadczy o tym, że oprócz swoich 
głównych obowiązków statutowych, otworzyły się na realizację prio
rytetowych działań zaproponowanych na dany rok. Organizacje te 
na zasadzie partnerstwa polegającego na wzajemnej informacji, kon
sultacji, tworzeniu zespołów doradczych, podejmują się realizacji tych 
programów, które wynikają z ich zapisów statutowych i do wykona
nia których mają przygotowanych merytorycznie wolontariuszy. 
Władze miej skie wspieraj ą, ogłaszane na dany rok priorytety, środka
mi budżetowymi w formie zleceń. W latach 1998-2005 budżet miasta 
wsparł działalność organizacji pozarządowych i klubów kwotą 
2.345.709.90, z czego organizacje pozarządowe otrzymały 
891.147.20 złotych, a kluby sportowe 1.454.562.70 złotych. 

Zaprezentowana, z konieczności bardzo zwięźle i wybiórczo, 
organizatorska praca stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych 
to jedynie wycinek bardzo dużej przestrzeni pomiędzy mieszkańca
mi a władzą miejską. Przypomnę, że jest tam jeszcze dużo miejsca 
do działania dla miejskich organizacji politycznych, związków za
wodowych, szkół, spółdzielni, jak również zakładów pracy. To wła
śnie tam kształtuje się miejska społeczność obywatelska. Tu jest 
pole do działań, więc trzeba zachęcić do jego wykorzystania, wska
zać sposoby działania, wspierać rozwiązywanie problemów. Tczew 
może się zmieniać, jeśli wszystkie te podmioty się zjednoczą, będą 
działać wspólnie z władzą miejska, wykorzystując wszystkie posia
dane środki materialne i ludzi. Wówczas nie będą angażować się 
jedynie aktywni, lecz również ci niezaangażowani w sprawy pu
bliczne. Zrozumieją bowiem, że mają wpływ na decyzje społeczne, 
ekonomiczne i polityczne. Tczew będzie wszystkim bliski wtedy, 
kiedy możliwie dużo mieszkańców uzyska informacje o progra
mach przemian i znajdzie swoje miejsce w określonej sytuacji. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 
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JAN KULAS 

Tczewskie ślady w biografii 
Anny Łajming 

Nie bez racji uchodzi Anna Łajming za najwybitniejszą pisarkę kaszubsko-pomorską. Najczęściej jej biogra
fia i bogata twórczość literacka jest kojarzona z Kaszubami. Mało kto wie, że Anna Łajming aż 16 lat mieszkała 
w Tczewie. Tutaj miały miejsce najważniejsze wydarzenia w jej życiu rodzinnym. Niewątpliwie warto spopulary
zować tczewskie ślady w niezwykle interesującej, blisko stuletniej biografii Anny Łajming. 

niedaleko Brus. Wychowywała się w wielodzietnej i raczej 
ubogiej rodzinie, chociaż o znanym rodowodzie szlachec
kim, Żmuda-Trzebiatowski. Skromne warunki materialne ro
dziny wykluczały wygospodarowanie środków finanso
wych na kształcenie córek na wyższym poziomie. Nic więc 
dziwnego, że edukacja Anny zakończyła się na szkole pod
stawowej. Warto zauważyć, iż w warunkach zaboru pru
skiego była to solidna, ale niemiecka szkoła powszechna. 
Dobrym przygotowaniem do dorosłego życia rodzinnego 
było ukończenie szkoły (kursów) gospodarstwa domowe
go. Niestety, w okresie szkolnym nie dostrzeżono jej nie
pospolitych zdolności1. W przyszłości Anna okaże się 
wybitnym samoukiem z nadzwyczajną wyobraźnią i zami
łowaniem plastycznym. Dużo czytała. Pociągała ją zawsze 
ciekawość świata i ludzi. Z czasem bardzo dobrze opano
wała posługiwanie się czterema językami: kaszubskim, pol
skim, niemieckim i rosyjskim. 

Anna Żmuda-Trzebiatowska otrzymała solidne, trady
cyjne wychowanie kaszubskie w duchu katolickim. Zami
łowanie do pracowitości, zaradności, porządku i uczciwo
ści przejęła po rodzicach. Z domu wyniosła także otwartą 
postawę tolerancyjną o znamionach wielokulturowych. Bo
wiem w jednym budynku w Przymuszewie, w zgodzie i życz
liwości, zamieszkiwały całymi latami dwie rodziny, polska, 
katolicka Żmuda-Trzebiatowskich oraz niemiecka, prote
stancka rodzina Heringów. Postawa tolerancji, wrażliwości 
na los ludzki oraz na piękno przyrody towarzyszyły jej przez 
całe, długie, bo blisko stuletnie życie. 

Anna Żmuda-Trzebiatowska weszła w dorosłe życie 
już w niepodległej Polsce, w II Rzeczypospolitej na Ziemi 
Chojnickiej. Dla młodej Anny wyzwaniem życiowym było 
znalezienie pracy i usamodzielnienie się. W żaden sposób 
nie chciała być ciężarem dla wielodzietnej rodziny. Anna 
zadała sobie wiele trudu i wysiłku w poszukiwaniu oraz 
utrzymaniu pracy. Wielokrotnie, nie z własnej winy, zmie
niała pracę i miejsca pracy. A nie było to i wtedy łatwe, 
gdyż bezrobocie stanowiło jeden z największych proble
mów odrodzonej Polski. W dużym skrócie należy odnoto
wać prace Anny, głównie jako urzędniczki, na początku 
w 1922 roku w starostwie chojnickim, następnie w Sądzie 
Okręgowym w Toruniu, w Sądzie Powiatowym w Sępólnie 
Krajeńskim, a po 2 latach bezrobocia w majątku Gorzędziej 
na Kociewiu i jeszcze w „Gońcu Pomorskim" w Tczewie. 

W 1928 roku, na podstawie ogłoszenia, Anna Żmuda-
Trzebiatowska podjęła pracę jako sekretarka w majątku 

Stanisława Sikorskiego w Gorzędzieju nad Wisłą niedale
ko Tczewa. W ten sposób rozpoczął się kociewski okres 
w jej biografii, trwający pełne 17 lat. Właśnie w Gorzędzie
ju 24-letnia Anna poznała swego przyszłego męża, Mikoła
ja Łajminga. Pochodził on z Rosji, urodzony w 1900 roku 
na Kaukazie, w znanej rodzinie oficerskiej. Sam zresztą zdą
żył dosłużyć się pierwszego stopnia oficerskiego. Marze
nia Mikołaja Łajminga, żarliwego patrioty, o odbudowie 
białej Rosji po zdobyciu władzy przez bolszewików, nie 
spełniły się. 

Mikołaj Łajming po krótkiej znajomości oświadczył się 
Annie Żmudzie-Trzebiatowskiej. Dość znaczne różnice 
kulturowe, obyczajowe i językowe nie stanęły na przeszko
dzie w realizacji wzajemnych uczuć. Ślub cywilny odbył się 
1 sierpnia 1929 roku w Gniszewie. Z kolei 17 sierpnia 1929 
roku w tczewskiej farze, w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego, miał miejsce ślub kościelny (katoliczki) Anny 
z (prawosławnym) Mikołajem Łajmingiem2. Państwo Łaj-
mingowie pomyślnie przeżyli jako małżeństwo 35 lat, aż do 
śmierci Mikołaja w 1964 roku. Pani Annie przyszło przeżyć 
samotnie jeszcze blisko 40 lat, ale później w glorii sukce
sów literackich. 

Młodzi państwo Łajmingowie wkrótce po ślubie osie
dli w „Grodzie Sambora". Miasto wywarło znaczne wraże
nie na Annie. Tczew wydawał mi się dużym miastem 
- zanotowała ona w swoich wspomnieniach - choć miał 
zaledwie dwadzieścia cztery tysiące mieszkańców^. W su
mie państwo Łajmingowie zamieszkiwali w Tczewie przez 
16 lat, aż do radzieckiego wyzwolenia na początku marca 
1945 roku. Kapitalnym źródłem wiedzy o życiu codzien
nym w Tczewie lat 30, aż do wybuchu wojny 1 września 
1939 roku, jest trzeci tom wspomnień Annny Łajming 
pt. „Mój dom". Ten tytuł jest wielce wymowny i w pełni 
adekwatny. W moim przekonaniu prawie każdy tczewianin 
interesujący się historią swojego miasta, powinien te wspo
mnienia przeczytać, bowiem są one bardzo interesujące 
i napisane językiem literackim najwyższego rzędu. 

Państwo Łajmingowie wiedli w Tczewie dobre i sto
sunkowo dostatnie życie. Do czasu narodzin dzieci, pani 
Anna przez około 2 lata pracowała w księgowości Księgar
ni i Drukarni „Gońca Pomorskiego", pobierając pensję w wy
sokości 130 złotych. Tutaj na co dzień spotykała się ze 
znanym i zasłużonym redaktorem, wybitnym tczewianinem, 
Edmundem Raduńskim. Nie tylko pan redaktor wysoko 
cenił pracowitość, staranność i solidność Anny Łajming. 
Kiedy wypowiedziała ona pracę (z dniem 1 stycznia 1931 
roku), w związku z oczekiwanymi narodzinami pierwszego 
dziecka, żegnano ją w firmie z nieukrywanym żalem. Uzy-
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nna Łajming urodziła się 24 lipca 1904 roku w Przy
muszewie w powiecie chojnickim, na Kaszubach. 
Przyszła na świat na terenie pięknej parafii Leśno, 



skała też ważkie przyrzeczenie na przyszłość: dla pani 
zawsze u nas znajdzie się posada4. Niewątpliwie zwią
zek pani Anny z redakcją lokalnego wydawnictwa i księ
garnią nie pozostał bez wpływu na jej późniejszą karie
rę literacką. 

W Tczewie urodziły się dzieci państwa Łajming, córka 
Wiera (1931) i syn Włodzimierz (1933). Pani Anna całkowi
cie poświęciła się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. 
Znajdowała jednak jeszcze czas na lekturę książek. Dzi
siejszy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Włodzimierz Łajming, dobrze zapamiętał klimat i kolo
ryt Tczewa lat 30. i pierwszych lat okupacji. Mamę za
pamiętał jako czułą, wrażliwą i skromną osobę. Właśnie 
pani Anna uczyła jego i siostrę, uczciwości, życiowej 
dobroci i prawości5. Dzieci zostały wychowane wedle 
zasad religii katolickiej. 

Tczewskie ślady Anny Łajming dotyczą również róż
nych miejsc zamieszkiwania w „Grodzie Sambora". Z po
mocą Danuty Zagórskiej udało się dokładnie ustalić ad
resy kolejnych mieszkań: przy ul. Strzeleckiej 1, 
Paderewskiego 8, Krasińskiego 6, Wybickiego 24 i Bał-
dowskiej 33. Po zamieszkaniu przy ul. Paderewskiego, Anna 
Łajming sporządziła charakterystyczny zapis dla wizerun
ku ówczesnego Tczewa w tomie wspomnień pt. „Mój dom". 
A mianowicie: Już mieszkaliśmy przy ul. Paderewskiego. 
Obiady jadałam w Grand Hotelu, śniadania i kolacje pi-
trasiłam w domu. Podobał mi się widok z okna na rozle
gły park i kawałek Wisły. Liście drzew parkowych żółkły, 
zaczynała się jesień. Nadszedł sezon teatralny. Raz w ty
godniu zjawiała się w Tczewie Grudziądzka Operetka 
Objazdowa...6. Najdłużej rodzina Łajmingów zamieszkiwa
ła w samodzielnym domu przy ul. Bałdowskiej 33. Niejed
nokrotnie z gościnności i pomocy państwa Łajmingów ko
rzystali emigranci rosyjscy. 

Na początku marca 1945 roku rodzina Łajmingów na 
zawsze opuściła Tczew. Mikołaj, aktywny działacz emigra
cji rosyjskiej, dobrze znany w Tczewie, miał uzasadnione 
powody, aby nie czekać na wejście wojsk radzieckich. 
Schronienie udało się znaleźć na Ziemiach Odzyskanych, 
na wsi, w PGR-ach w Kozach i w Biesowicach. Praca Miko
łaja jako księgowego w administracji PGR zapewniła rodzi
nie w miarę spokojne życie. 

W 1953 roku Łajmingowie na stałe zamieszkali 
w Słupsku. Anna przeżyła tutaj równe pół wieku, zmar
ła 13 lipca 2003 roku. Właśnie dopiero w Słupsku miały 
miejsce narodziny (1958) i rozkwit jej wielkiego talentu 
literackiego. Nie przypadkiem od 1973 roku należała do 
Związku Literatów Polskich. W każdym zarysie litera
tury polskiej i kaszubskiej znajdziemy prezentację bo
gatego dorobku twórczego Anny Łajming. Wybitny 
znawca literatury polskiej Piotr Kuncewicz zwraca uwa
gę na wysokie walory jej opowiadań, takich jak: „Miód 
i mleko", „Symbol szczęścia", „Od dziś do jutra" i „Czte
rolistna koniczyna". Największym jednak dziełem A. Łaj
ming są trzytomowe zbeletryzowane wspomnienia, za
tytułowane „Dzieciństwo", „Młodość" i „Mój dom". 
Wspomniany P. Kuncewicz konstatuje wymownie, że 
jest to dzieło zarazem osobliwe i chyba wybitne, na 

Anna Łajming w 1929 roku 

swój sposób, niepowtarzalne1. Na Pomorzu, jako pierw
szy jej niezwykły talent literacki odkrył już w 1959 roku 
Lech Bądkowski. Współcześnie prof. Józef Borzyszkow-
ski i ceniony redaktor, wydawca Wojciech Kiedrowski 
nie mają wątpliwości, że Anna Łajming do dzisiaj pozo
staje najwybitniejszą pisarką kaszubską8. Należy do
dać, że ich opinia jest uznawana za powszechną i w pełni 
miarodajną. Warto wyjaśnić, że jej utwory są jakby dwu
języczne, gdyż narracja z reguły toczy się w literackiej 
polszczyźnie, a dialogi najczęściej w gwarze, języku ka
szubskim. Tytułem uzupełnienia trzeba dodać, że za ca
łokształt działalności twórczej Anna Łajming otrzymała 
liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno literackie, śro
dowiskowe i samorządowe, jak również najwyższe od
znaczenia państwowe. Te rozliczne sukcesy, jak wiemy 
z relacji najbliższych, wprawiały ją w szlachetne zakło
potanie, wręcz „zawstydzały"9. 

Podsumowując należy stwierdzić, że biografia i doro
bek twórczy Anny Łajming zasługują na szeroką promocję 
na całym Pomorzu. Miała niepospolity dar malowniczego 
przedstawiania losów zwykłych ludzi oraz piękna i orygi
nalności wsi i miast pomorskich. Niejako przy okazji autor
ka uczy nas tolerancji i szacunku dla innych ludzi. Niewąt
pliwie też A. Łajming w naturalny sposób łączy Kaszuby 
i Kociewie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Gorzędzieju 
i w Tczewie spędziła ona łącznie pełne 17 lat życia. Świado
mość kociewskich śladów w bogatej i różnorodnej biogra
fii Anny Łajming jest na Kociewiu, niestety, wciąż niewiel
ka. Stanowi to wielkie wyzwanie dla współczesnego 
szkolnictwa, a edukacji regionalnej w szczególności. Dla 
włodarzy samorządowych pozostaje do spełnienia ważkie 
zadanie, a mianowicie wytyczenie wielowymiarowego „ko-
ciewskiego szlaku" Anny Łajming. 
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Gdańsk-Wejherowo, 1999, s. 15. 

2 Anna Łajming, Młodość, Gdańsk 1997, 
s. 171. 

3 Anna Łajming, Mój dom, Gdańsk 1997, 
s. 9. 

4 Anna Łajming, Mój dom, Gdańsk 
1997, s. 101. 

5 Rozmowa z prof. Włodzimierzem 
Łajmingiem, Gdańsk, 8.04.2006 r. 

6 Anna Łajming, Mój dom, Gdańsk 
1997, s. 13. 

7 Pro memoria. Anna Łajming (1904-
2003). Zebrał i opracował Józef Borzysz-
kowski, Gdańsk 2004, s. 27. 

8 Wojciech Kiedrowski, Miodna wizyta 
(w:) „Pomerania" 2003, nr 9, s. 11. 

9 Jerzy Dąbrowa-Januszewski, Niezwykła 
osoba. Spotkanie z pisarką (w:) „Dziennik 
Słupski", 17.03.2006 r., s. 6. 
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Z DZIEJÓW SAMORZĄDNOŚCI 

Poniżej przedstawiamy tekst przemówienia Urszuli Wierycho, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tczewie, wygłoszonego podczas uroczystości jubileuszowych 

w dniu 15 marca 2006 roku w Tczewskim Centrum Kultury 

To już 60 lat tczewskiej książnicy 

Biblioteka Miejska w Tczewie obchodzi Jubileusz 
60-lecia działalności. Jednak tradycje zorganizowa
nego czytelnictwa w Tczewie sięgają 1906 roku, 

ponieważ od tego roku rozprowadzanie książek polskich 
wśród mieszkańców naszego miasta rozpoczęło Towarzy
stwo Czytelni Ludowych. 

Możemy zatem świętować dwa jubileusze: 
100 lat zorganizowanej formy udostępniania książek 

oraz 60-lecie istnienia Biblioteki Miejskiej w Tczewie. Wła
śnie 60 lat temu - 12 marca Bronisława Borońska - pierwszy 
kierownik biblioteki wraz z Haliną Czarnecką zarejestrowały 
pierwszych czytelników w siedzibie przy ul. Kościuszki 18. 
Biblioteka zajmowała powierzchnię 76 m, a 319 czytelników 
miało w tym czasie do dyspozycji 1237 egzemplarzy książek 
- głównie darów od mieszkańców, a także przekazanych 
przez Towarzystwo Czytelni Ludowych. 

W 1951 roku powstała już pierwsza placówka filialna, 
a po dwóch latach dwie kolejne. 

Należy wspomnieć, że w tych trudnych powojennych 
latach do zespołu bibliotekarzy powiększających sieć na
leżały także panie: Wanda Stępowska, Lidia Kuchcianka, 
Teresa Lewandowska, Urszula Szyplak, Janina Thomas, 
Jadwiga Karnat. 

Niezależnie od istniejących filii Biblioteka uruchomiła 
osiem punktów bibliotecznych, zlokalizowanych w szko
łach, świetlicach i w zakładach pracy w różnych regionach 
miasta. Powiększenie sieci spowodowało rozwój czytelnic
twa, znacząco wzrosła ilość czytelników, księgozbioru, a tak
że wypożyczeń. 

Niemal od początku istnienia Biblioteka Miejska, poza 
zadaniami podstawowymi, prowadziła działalność oświa
tową na rzecz mieszkańców. Dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyły się wieczory recytatorskie, teatrzyki 
cieni, wystawy książek, czy niezwykle popularne w tym 
okresie wyświetlanie bajek. Natomiast osoby dorosłe chęt
nie uczestniczyły w konkursach czytelniczych, literackich 
wieczorach dyskusyjnych, w spotkaniach z twórcami. 

Rok 1960 w całej działalności kulturalnej Tczewa pozo
stawał pod znakiem 700-lecia nadania praw miejskich. Sprzy
jało to aktywizacji życia kulturalnego miasta, a także po
prawie warunków lokalowych tczewskiej biblioteki. 
Niewątpliwym osiągnięciem było uruchomienie filii wraz 
z pierwszą czytelnią przy ul. Wyzwolenia 1. Kierownictwo 
powierzono Marii Koss. Właśnie z tym nazwiskiem wiążą 
się początki służby informacyjno-bibliograficznej oraz for
my wypożyczeń międzybibliotecznych. Przyrost księgo
zbioru, nowe formy pracy oraz wymagania normatywne 
podyktowały nowe potrzeby. W roku 1969 Biblioteka otrzy
mała odremontowany budynek przy ul. Kościuszki 1, w któ
rym umieszczono wypożyczalnię główną, czytelnię popu

larnonaukową, magazyn rezerw oraz administrację. Do dys
pozycji mieszkańców były jeszcze 4 filie w różnych punk
tach miasta oraz oddział dziecięcy. 

Połączenie w 1970 roku Miejskiej i Powiatowej Biblio
teki w jedną jednostkę organizacyjną o nazwie Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przyniosło ze sobą 
pierwszą zmianę administracyjną instytucji, a także zwięk
szyło zakres wykonywanych zadań. Po 5 latach ponownie 
zmieniono zakres i zadania książnicy tczewskiej. W związ
ku z nowym podziałem administracyjnym kraju, a zwłasz
cza z powodu likwidacji powiatów, przekształcona została 
w Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku 
na okres 3 lat. W 1979 roku decyzją Prezydenta Miasta 
Tczewa została powołana Miejska Biblioteka Publiczna 
i otrzymała imię Aleksandra Skulteta - wybitnego lecz nie
co zapomnianego przedstawiciela polskiego Odrodzenia, 
urodzonego w Tczewie około 1485 roku, doktora praw, my
śliciela, filozofa, zwolennika Reformacji, historyka i geo
grafa, bliskiego współpracownika Mikołaja Kopernika 
- godnego opiekuna Biblioteki i jej czytelników. 

Perspektywy dalszego rozwoju Biblioteki wiązały się 
z adaptacją budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 
(dzisiejsza biblioteka główna), w którym po zakończeniu 
remontu w 1986 roku swoją siedzibę znalazły: Czytelnia 
Popularnonaukowa, Sekcja Oświatowa z Czytelnią Mu
zyczną i Punktem Książki Mówionej, sala oświatowa i sala 
wystaw, a także administracja. Uzyskanie nowej powierzch
ni pozwoliło na poprawę warunków lokalowych w istnieją
cych już agendach. 

W wyniku zmian społeczno-ekonomicznych, jakie na
stąpiły w 1990 roku, przestał funkcjonować Fundusz Roz
woju Kultury, a samorządy gminne przejęły nadzór organi
zacyjny i ciężar utrzymania bibliotek. Mimo trudnej sytuacji 
władze miasta Tczewa nie dokonały likwidacji żadnej pla
cówki. W tym okresie do dyspozycji mieszkańców była 
Biblioteka Główna ze swymi agendami oraz 5 filii biblio
tecznych we wszystkich dzielnicach miasta, poza osiedlem 
Witosa, gdzie uruchomiona została w 1993 roku. 

Od 1994 roku biblioteka prowadzi działalność wydaw
niczą. W jej strukturze działa Kociewski Kantor Edytorski 
(przeniesiony z Tczewskiego Domu Kultury), w którym 
funkcję redaktora naczelnego od końca 1985 roku pełni 
Roman Landowski. 

Mamy zatem okazję do świętowania kolejnego jubile
uszu - 20 rocznicy ukazywania się „Kociewskiego Maga
zynu Regionalnego" - kwartalnika społeczno-kulturalne-
go, popularyzującego wiedzę o Małej Ojczyźnie. 

Mimo trudnej sytuacji w latach 90., zarówno działalność 
podstawowa, jak i oświatowa były ważnym czynnikiem życia 

ciąg dalszy na str. 22 
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Referatom jak i występom artystycznym 
pilnie przysłuchiwała się liczna widownia 

Na poczęstunek jubileuszowego tortu 
w kształcie wielkiej otwartej księgi 

czekała spora grupa gości 

Wśród licznych gratulacji, życzenia na ręce 
dyrektor Urszuli Wierycho, składało 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej 

Z podziękowaniami pośpieszyła także 
delegacja pracowników Jubilatki 

Uczestnikom uroczystości bardzo podobał się walc 
Sttraussa w wykonaniu duetu instrumentalnego: 
Karolina Kiedrowska - skrzypce, Izabela Jurczik 
- wiolonczela 



DIAMENTOWE GODY 

kulturalnego mieszkańców. Świadczy o tym coroczny 
wzrost ilości zarejestrowanych czytelników i wypożyczeń. 
W 1995 roku co piąty, a w latach kolejnych co czwarty 
mieszkaniec odwiedzał naszą książnicę. 

Obecnie dysponujemy ponad 190-cioma tysiącami egz. 
książek, prenumerujemy 160 tytułów czasopism i posiada
my około 12 tys. jednostek specjalnych, w tym kasety, 
płyty analogowe i CD, filmy, zbiory ilustracyjne, przeźro
cza. Rocznie odnotowujemy ponad 400 tys. udostępnień. 

Nie bez znaczenia dla budowania popularności Biblio
teki i czytelnictwa jest prowadzona na szeroką skalę dzia
łalność kulturalno-oświatowa na rzecz mieszkańców. Naj
młodszych do kontaktu z książką zachęcamy poprzez 
wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne, wystawy ksią
żek, różnego rodzaju konkursy, gry, głośne czytanie i opo
wiadanie bajek. Dużym zainteresowaniem cieszą się czwart
kowe spotkania w Klubie Kubusia Puchatka, Giełdy 
Karteczkowe, Kącik Pluszowego Misia, a ostatnio nocna 
promocja książki „Harry Potter i Książę Półkrwi", zorgani
zowana w 3 naszych filiach. W tej promocji nasza bibliote
ka zdobyła III miejsce w skali kraju za scenariusz zabawy, 
dekoracje, skalę przedsięwzięcia i współpracę 1 księgarnia
mi. Stałym elementem naszej działalności jest współpraca 
ze szkołami, przedszkolami i środowiskami tworzącymi kul
turę regionu. 

Czytelnikom dorosłym biblioteka proponuje liczne wy
stawy, sesje popularnonaukowe, konkursy, biesiady literac
kie z twórcami polskiej literatury i kultury jak: Andrzej Sap-
kowski, Janusz Wiśniewski, Beata Tyszkiewicz, Krzysztof 
Baranowski, Roma Ligocka, Tadeusz Dąbrowski, ale również 
bardzo ważne spotkania autorskie i promocje książek twór
ców regionalnych jak: Roman Landowski, Józef Ziółkowski, 
Irena Brucka, Bożena Ronowska, Witold Bielecki, a także 
wiele imprez okazjonalnych w naszych filiach bibliotecznych. 

Biblioteka poza analizą rynku musi dokonywać analizy 
własnych usług. Bezwzględne ukierunkowanie na odbiorcę 
i oferowanie mu tego czego od nas oczekuje, to podstawo
we determinanty działalności biblioteki w środowisku lokal
nym. Mimo, że księgozbiór jest systematycznie odnawiany, 
a ilość czytelników z roku na rok wzrasta i nie przeszkodził 
w tym ogromny postęp techniczny, to nie możemy udawać, 

że nic się w tej dziedzinie nie zmienia i że nadal podstawo
wym źródłem informacji jest książka. Trzeba przyznać, że co
raz częściej przegrywa ona w tej konkurencji z nośnikami elek
tronicznymi, których „podstawową zaletą jest szybkość". 

Pragnąc sprostać wymogom stawianym przez czytelni
ków w 2000 roku oddaliśmy do użytku 8-stanowiskową Czy
telnię Internetową i Multimedialną. Rozpoczęliśmy również 
prace związane z komputeryzacją księgozbioru. Wznowiona 
została działalność Sekcji Historii Miasta, a dla osób zainte
resowanych poszerzeniem wiedzy na tematy dotyczące Unii 
Europejskiej otwarty został Punkt Informacji Europejskiej. 

Aby Biblioteka mogła dobrze wypełniać swoje zadania 
wobec czytelników, sama musi się zmieniać. Bez odpowied
nio wykwalifikowanej kadry bibliotekarskiej, bez aktualnego 
księgozbioru, bez nowoczesnego warsztatu informacyjne
go, bez dostępu do nowych technologii informatycznych, 
nie zaspokoi ona potrzeb użytkowników i stanie się niezbęd
nym społecznie lokalnym ośrodkiem samokształcenia. 

Zastanawiając się nad miejscem bibliotek w życiu lo
kalnej społeczności, nie możemy zapominać o bardzo istot
nej sprawie - o bycie tych instytucji decydują samorządy. 
Korzystając z okazji naszego spotkania pragnę w imieniu 
czytelników, pracowników i własnym podziękować Radzie 
Miejskiej, prezydentom i Komisji Kultury za życzliwość i zro
zumienie, za przyjazny sposób postrzegania biblioteki i roli, 
jaką spełnia i wreszcie za to, że mimo braku środków na reali
zację wielu zadań zawsze w budżecie znajdowały się fundu
sze na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia, a także 
na remonty, które w latach 1997-2005 znacząco poprawiły 
estetykę wszystkich pomieszczeń, stwarzając tym samym 
dogodne warunki, zarówno dla czytelników jak i pracowni
ków. Pragnę również podziękować szefom zakładów i jedno
stek podległych Urzędowi Miejskiemu oraz pracownikom 
Wydziałów za pomoc, której bardzo często nam udzielali. 

Na dorobek książnicy tczewskiej złożył się trud wielu 
bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi - tych 
którzy odeszli już na emeryturę, czy do innej pracy oraz 
tych, którzy stanowią aktualny zespół biblioteki. Za ogrom
ne zaangażowanie i szlachetną działalność na rzecz popu
laryzacji czytelnictwa w naszym mieście składam Wam ser
deczne podziękowanie oraz słowa uznania. 
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ZDZISŁAW MROZEK 

Lotnicze skrzydła 
na Kociewiu 

S p̂ ~X ziało się to w Świeciu nad Wisłą. Tu stawiali swoje 
J jpierwsze kroki lotnicy, którzy podczas drugiej 

c ^wojny światowej rozsławili polskie siły zbrojne 
w kraju i na Zachodzie. 

We wrześniu 1937 roku piloci przenieśli się z Byd
goszczy, gdzie istniała Centralna Szkoła Mechaników 
Samolotowych, do Świecia. Tu utworzono dwie jed
nostki militarne, w skład których wchodziła kadra, rekru
towana spośród pułków z całego kraju, m.in. formacja ba
talionu szkoleniowego z Dęblina oraz uczniowie 
bydgoskiej Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich 
w wieku od 16 do 17 lat. 

Batalionem Szkoły Lotniczej dowodził podpułkownik 
Stefan Berezowski, dywizjonem kapitan - pilot Brunon 
Mówka. Kadrę dowódczą szkoły stanowili ponadto: po
rucznik - obserwator Antoni Kaucz, szef I plutonu podpo
rucznik Bazyli Marszałek, II plutonu chorąży Bolesław Jan
kowski, III plutonu chorąży Józef Kubiak. 

Dowódcami drużyn byli: sierżant - instruktor Stefan 
Szopa, sierżant - instruktor Kazimierz Zieliński i plutono
wy - instruktor Andrzej Przybylski. Ostatni piloci ze Świe
cia to: instruktor elektrotechniki Emeryk Iwanowski i in
struktor Antoni Bartlewski. 

W batalionie Szkoły Lotniczej prowadzono wykłady 
i ćwiczenia dla mechaników i kierowców samochodowych, 
telegrafistów, rusznikarzy, fotografów i radiowców. Dwa 
razy w tygodniu odbywały się ćwiczenia ogólno wojsko we 
dla przyszłych lotników. Poborowi szkoły wywodzili się 
głównie ze szkół zawodowych. Dla nich miejscowi nauczy
ciele prowadzili zajęcia uzupełniające, objęte programem 

szkół średnich. Przyszli piloci nie mieli własnego lotniska, 
korzystali więc z poznańskiego i warszawskiego. Budowa 
własnego, w tym szybowcowego, była obserwowana przez 
tutejszych Niemców i ich agentów. Przerwano ją z chwilą 
wybuchu drugiej wojny światowej. 

Zanim jednak do tego doszło, do Świecia przybyło kil
ku Czechów i Słowaków, by szkolić się w sztuce pilotażu. 
Mieszkańcy Świecia ofiarnie wspomagali lotników, czego 
dowodem było m.in. umieszczenie na jednym z samolotów 
(RWD13) tabliczki informującej, iż został on „Ufundowany 
przez Obwód LOPP w Świeciu". W czerwcu 1939 roku szko
łę przeniesiono do Krosna. 

Po wkroczeniu okupantów do Świecia rozpoczęły się 
aresztowania jego mieszkańców, aktywnie wspomagających 
lotniczą szkołę. 3 września aresztowano m.in. kapelana lot
ników ks. Franciszka Szybowskiego, którego zamordowa
no dzień później. 

Lata wojny wykazały doskonałe przygotowanie pilo
tów, którzy stawiali pierwsze kroki właśnie w tej szkole. 
Wielu z nich służyło w myśliwskich i bombowych forma
cjach RAF-u. W kościele pobernardyńskim odsłonięto 
w 1980 roku z okazji 50-lecia powstania szkoły pilotażu 
w Świeciu tablicę z napisem: 

„Pamięci absolwentów i uczniów Szkoły Podoficerskiej 
Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy 1930-1938, 
w Świeciu 1937-1939, w Krośnie 1938-1939 oraz ich dowód
ców i wykładowców, poległych na frontach drugiej wojny 
światowej, w walkach partyzanckich z okupantem, zamor
dowanych w obozach zagłady. 

Towarzysze broni 1930-1980". 

Msza polowa 
w świeckiej Szkole Lotniczej. 

Przysięga elewów. 
Na zdjęciu kapelan ks. Franciszek Szybowski. 
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PIOTR KOŃCZEWSKI 

Parowano, szmurówano... 
na warsztatach kulinarnych, które odbyły się 22 kwietnia br. w świetliocy 

wiejskiej w Lubiszewie. Organizatorem „kuchennego" spotkania była firma 
Sieć Kociewie z Gniewu, zajmująca się Kociewskim Produktem Regionalnym. 

I myśmy tam byli, jedli i pili... 

Krystyna Gierszewska razem z Oleńką Barską 
przygotowują krokiety z kapustą... 

Czy to aby me zdziebko za mdłe?... - pyta 
Emilia Rulińska 

Brygida Cyrzon ze Swarożyna dogląda smażenia 
mielonych... 

Najważniejszy w potrawie 
Stefana Galińskiego był odpowiedni 
czas wyjęcia z pieca... 



Julita Mastykarz z Pelplina 
zawija śledzie... 

Warsztaty zakończyła wspólna... 
degustacja przygotowanych potraw... 

Andrzejowi Grzybowi smakowała brukwiowa... 
Serwuje Anna Barska z Tczewa... 

Wiesław Ślizewski - pomysłodawca 
i organizator warsztatów ze swoim 
dziełem - szandarem... 

No to można nakładać Stefanowe danie 
- maltych gburski... 



EDMUND ZIELIŃSKI 

Moje malarstwo na szkle 

Sztuką ludową zajmuję się już 45 lat. W 1961 roku za
cząłem rzeźbić w drewnie, o czym już wielokrotnie 
pisałem w różnego rodzaju moich opracowaniach, 

felietonach, zapiskach. Natomiast z malarstwem na szkle 
zetknąłem się w latach 70. Wtedy to mgr Stefania Liszkow-
ska-Skurowa, etnograf Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Gdańsku zaproponowała mi bym spróbował namalować 
na szkle jakąś scenkę rodzajową. Powiedziała, że Anna Ba-
sman z Gnieżdżewa pięknie maluje na szkle, że na swych ob
razkach umieszcza przedstawienia z życia dawnej wsi, obrzę
dy i zwyczaje ludowe. Pani Liszkowska nic nie wspomniała 
na temat tradycyjnego malarstwa na szkle, a ja o tym nic nie 
wiedziałem. Zastanawiam się dziś nad wiedzą pani Funi (tak 
nazywaliśmy panią Liszkowska - pewnie od Stefuni), czyż
by nic nie wiedziała o kaszubskim malarstwie na szkle? Mo
gło tak być, zwłaszcza, że tych obrazków zostało bardzo nie
wiele i były ukryte w magazynach Muzeum Kaszubskiego 
w Kartuzach i Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Kolejną 
przyczyną braku informacji o resztkach dawnego malarstwa 
pomorskiego mógł być fakt sprzecznych interesów ówcze
snej ideologii komunistycznej z treścią dawnego malarstwa 
na szkle, które w swej istocie było malarstwem sakralnym. 
Chyba w 1957 roku ówczesny Wojewódzki Dom Twórczości 
Ludowej w Gdańsku (dziś siedziba Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury) zorganizował kurs malarstwa na szkle. Uczono na 
nim samej techniki malowania na szkle, a tematem były scen
ki rodzajowe. Słowem nie wspomniano o tradycyjnym malar
stwie na szkle, jakie kiedyś tu na Pomorzu istniało. A przecież 
dowody na istnienie tradycji w tym zakresie były, o czym 
wyżej wspomniałem. Tu też zaważyła ideologia dawnego sys
temu, która skutecznie eliminowała ze sztuki ludowej przeja
wy religijnych odczuć dawnych twórców ludowych. 

Wracając do wizyty pani Funi, bez większego zaintereso
wania przyjąłem propozycję zajęcia się malarstwem na szkle. 
Chyba w 1974 roku namalowałem pierwsze obrazki na szkle 
przedstawiające sianokosy lub żniwa. Malowałem je farbami 
olejnymi, artystycznymi, których używałem do polichromo
wania rzeźb. Były to dwa lub trzy obrazki, które nie przecho
wały się do dnia dzisiejszego. Jeden się potłukł, a z pozosta
łych zaczęła odpadać farba, którą położyłem na źle 
przygotowane podłoże, czyli niewłaściwie odtłuściłem po
wierzchnię szkła. 

Do malowania na szkle powróciłem wiosną 1989 roku, 
kiedy Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku i Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu zorganizowały kurs malarstwa na 
szkle dla twórców ludowych, oparty o dawną tradycję. Oso
bami prowadzącymi zajęcia byli: dr Aleksander Błachowski 
z Torunia i mgr Krystyna Szałaśna - etnograf z WOK. Uczest
niczyli w nich: Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna, Józef Cheł-
mowski z Brus, Wojciech Lesiński z Tczewa, Halina Krajnik 
z Kościerzyny, Zygmunt Kędzierski z Przymuszewa, Wiesła
wa Poździk ze Słupska, Anna Basman z Gnieżdżewa, Zbi
gniew Stankowski z Brodnicy Górnej i Edmund Zieliński 
z Gdańska. Było tych zajęć kilka. Następne odbyły się 22 
czerwca 1989 i 7 listopada 1989 roku w skansenie we Wdzy
dzach Kiszewskich. Kolejne 21 lutego 1990 roku w siedzibie 
WOK, a 25 października 1990 roku w skansenie we Wdzy
dzach. Po raz szósty zebraliśmy się na malarstwie obrazków 
na szkle 5 marca 1991 roku w siedzibie WOK. I tymi warszta
tami zakończyło się szkolenie znanych twórców ludowych 
w reaktywowanej dziedzinie twórczości ludowej - malarstwa 

na szkle na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem ka
szubskiego malarstwa, którego kilka obrazków posłużyło za 
przykłady dawnej tradycji. Do końca kursu wytrwali: Józef 
Chełmowski, Wojciech Lesiński, Halina Krajnik, Wiesława 
Poździk, Zygmunt Kędzierski, Anna Basman i Edmund Zie
liński. Ukoronowaniem tych warsztatów był udział uczestni
ków w konkursie w 1991 roku, jaki zorganizowało Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu. Konkurs obejmował również rzeź
bę ludową. Wśród nagrodzonych byli uczestnicy ww. kur
su. Wojciech Lesiński otrzymał I nagrodę za malarstwo na 
szkle. Moje malunki otrzymały nagrodę III. Namalowane przez 
nas obrazy były zaskoczeniem dla jurorów, którzy nie spo
dziewali się takich efektów. Przecież do tej pory nic nie było 
wiadomo na temat malarstwa na szkle na Kaszubach. Ow
szem, znawcy przedmiotu mieli pojęcie o jego istnieniu w prze
szłości, jednak zaskoczyło ich to, co zobaczyli na wystawie. 
Wszystkie obrazy zostały zakupione do zbiorów tutejszego 
muzeum. Wielka w tym wszystkim zasługa dra Aleksandra 
Błachowskiego, który dogłębnie zbadał dawne obrazki na 
szkle, skomentował dostępną na ten temat literaturę i przeka
zał swą wiedzę nam, kursantom. To wszystko zaowocowało 
rozkwitem malarstwa na szkle na Kaszubach i nie tylko. 

W 1995 roku zorganizowałem warsztaty malarstwa na 
szkle dla nauczycieli, które odbyły się w siedzibie Kaszub
skiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, przy znaczącej 
pomocy KUL-u. Była to grupa osób z Kaszub i Kociewia. 
Wykładowcą był oczywiście pan dr Błachowski. Warsztaty 
podzielone były na dwie trzydniowe sesje. Na pierwszej słu
chacze zapoznawali się ze sztuką ludową w szerokim pojęciu, 
z historią malarstwa na szkle na terenie ziem polskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem malarstwa na szkle na Kaszu
bach, w oparciu o zachowane obrazki i przekazy dokumen
talne. Słuchacze zwiedzali muzeum w Kartuzach, gdzie znaj
dują się zachowane obrazki z XIX wieku oraz skansen we 
Wdzydzach Kiszewskich, w celu zapoznania się z malatura-
mi na meblach. Kolejna sesja odbyła się kilka tygodni po 
pierwszej. Teraz uczestnicy omawiali przygotowane w domu 
projekty malunków, które przenosili na szkło. Wtedy malo
waliśmy wyłącznie farbami olejnymi (artystycznymi), bowiem 
w handlu nie było jeszcze dobrych farb akrylowych czy pla
katowych. Takimi właśnie farbami posługują się dziś kursan
ci, chcąc mieć szybko efekt końcowy w postaci gotowego, 
wysuszonego obrazka. Namawiam zawsze uczestników za
jęć do posługiwania się farbami artystycznymi przy malowa
niu w domu. Te farby schną długo, ale dają gwarancję dobre
go przylegania do szkła, a tym samym podnoszą jakość 
wykonanej pracy. Z udziałem dr Błachowskiego przeprowa
dziliśmy kilkanaście sesji poświęconych malarstwu na szkle, 
w których wzięło udział około 90 osób, głównie nauczycieli. 
Dziś na tyle poznałem tajniki malarstwa na szkle (dzięki dr 
Błachowskiemu), że sam prowadzę zajęcia z tej dziedziny. 
Wyjeżdżam do szkół na terenie całego województwa, jestem 
zapraszany do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie 
prowadzę zajęcia dla studentów z Uniwersytetu w Toruniu 
i w Gdańsku oraz różnych grup, chcących poznać tajniki ma
larstwa na szkle. 

Kilka lat temu zacząłem myśleć o aktywowaniu malar
stwa na szkle na Kociewiu. Jest rzeczą niemożliwą, by na 
Kociewiu, w poszczególnych chałupach, nie wisiały ob
razki na szkle. W XIX wieku malarstwo na szkle było bar
dzo znane w wielu regionach naszej ojczyzny. Na Ka-
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szubach znajdowano niekiedy 50 obrazków w jednej 
chałupie. Informację tą można znaleźć w książce prof. 
Bożeny Stelmachowskiej „Sztuka ludowa na Kaszu
bach", Poznań 1937. W tym opracowaniu B. Stelma
chowska przytacza książkę Izydora Gulgowskiego „Be-
itrage zur Volkskunst in der Kaschubei", w której jest 
właśnie mowa o masowym występowaniu malarstwa na 
szkle w poszczególnych chatach. I ten fakt daje pod
stawy do przypuszczenia, że na sąsiednim Kociewiu 
też funkcjonowały malowidła na szkle. Izydor Gulgow-
ski zebrał tysiące obrazków i umieścił je w swojej cha
cie rybackiej we Wdzydzach Kiszewskich, zalążku skan
senu budownictwa wiejskiego. Nie ma dowodów, że nie 
penetrował również Kociewia, swoich rodzinnych stron, 
zwłaszcza, że urodził się w kociewskiej wsi Iwiczno. Nie
stety, pożar rybackiej chaty w 1932 roku strawił wszyst
kie obrazki, być może i te z Kociewia. W latach między
wojennych w Świeciu istniał unikatowy obrazek na szkle 
opisany przez Władysława Łęgę. Miał wymiary 27x30 cm, 
oprawiony w profilowana ramkę, przedstawiał św. Annę 
Samotrzecią. Przytoczę opis tego obrazka według książki 
dr Longina Malickiego „Kociewska sztuka ludowa", 
Gdańsk 1973, str. 54. ...Przedstawiał on pół postaci 
św. Anny Samotrzeciej w jasnym owalu, z figurkami 
Madonny i Dzieciątka na rękach. Owal okalała styli
zowana dekoracja kwiatowa. Całość malowidła była 
utrzymana w kolorach czerwonym, zielonym i białym. 

Po tym obrazku został tylko opis. W przeciwieństwie 
do Kociewia, Kaszuby mogą poszczycić się zachowanymi 
dowodami na istnienie na tym terenie bardzo rozwiniętego 
malarstwa na szkle. Są dowody materialne w postaci kilku 
obrazków, w posiadaniu których jest Muzeum Kaszubskie 
w Kartuzach i Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na temat 
kaszubskiego malarstwa na szkle, oprócz wyżej wymienio
nych publikacji, pisał również Tadeusz Seweryn. W „Ilu
strowanym Kury erze Literacko-Naukowym" nr 22 z 3 
czerwca 1929 Kraków jest opis malowania na szkle. Przy
toczę go w całości. Malowane są farbami mieszanymi 
z pokostem i terpentyną, a tło z reguły białą, kremową 
lub seledynową temperą klejową, rozpuszczającą się za 
pomocą zwilżonego palca. Do malowania obrazów uży
wał Kaszubski malarz zaledwie dwóch łub trzech farb, 
zwykle zielonej ziemi lub grinszpanu, ugru, różu wenec
kiego lub żółcieni, rzadziej czerwieni. Nawet aureołe ma
lowane są ugrem, a nie bronzem, którym posługiwał się 
nie polski malarz Wdzydzkiego obrazka, przedstawiają
cego Dzieciątko leżące na krzyżu. Kontury zaznaczone 
są pędzelkiem, patyczkiem lub grubym piórem, macza
nym w sadzy lub czarnej farbie klejowej. Konturów 
w dwóch kolorach nie uznaje Kaszubski obraźnik, rów
nież i wykładania tła błaszkami metalu lub malowania 
na lustrze, co jest bardzo charakterystyczne dla Śląskich 
obrazów... Tadeusz Seweryn napisał jeszcze: „Technika lu
dowego malarstwa na szkle", Lwów 1932, „Polskie malar
stwo ludowe", Kraków 1937. Wiele na temat malarstwa na 
szkle napisał Józef Grabowski: „Ludowe malarstwo na 
szkle", Wrocław, Warszawa, Kraków 1968. Ostatnio ukaza
ła się książka dra Aleksandra Błachowskiego zatytułowa
na „Malarstwo na szkle", Lublin, Toruń 2004. Jest to praw
dziwa kopalnia wiedzy na temat tej dziedziny sztuki ludowej. 

Na Pomorzu maluje wiele osób. Nie wszyscy jednak 
przestrzegają zasad malarstwa na szkle w oparciu o trady
cję. No cóż, każdy może malować jak mu się żywnie podo
ba. Powtarzam bez końca moim słuchaczom, by rzecz nazy
wać po imieniu, że tradycyjne malarstwo miało wyłącznie 
charakter sakralny, że centrum obrazka - drzeworyt, oleo
druk czy święta postać namalowana przez autora - okolo
ne było ornamentem kwiatowym. Inne malunki jak widocz
ki, scenki rodzajowe czy same kwiatki są po prostu 
zwyczajnym malarstwem na szkle, bez związku tematycz
nego z tradycyjnymi obrazami na szkle, i tyle. Do osób 
malujących na szkle zgodnie z tradycją należą: Halina Kraj
nik z Kościerzyny, Alicja Serkowska z Kartuz, Józef Cheł-

mowski z Brus, Włodzimierz Ostoja-Lniski z Czerska i pi
szący te słowa. Na Kociewiu był też znakomity malarz na 
szkle Wojciech Lesiński z Tczewa. Zmarł w 2005 r. Bardzo 
pięknie maluje na szkle pani Bożena Ronowska z południo
wych krańców naszego Kociewia, którą wprowadziłem 
w tajniki malarstwa i przekazałem moje opracowania do pra
cy praktycznej. Widać już własne opracowania. 

Jeszcze jedno zdanie charakteryzujące malarstwo na 
szkle. Różni ono się tym od malarstwa sztalugowego, że 
tutaj pierwszą czynnością jest malowanie tła, natomiast na 
szkle ta czynność jest wykonywana na samym końcu. Na 
szkle malujemy negatyw, a oglądamy pozytyw po odwró
ceniu szkła. 

Jak wspomniałem, postanowiłem aktywować malar
stwo na szkle na Kociewiu. Zaszyłem się kiedyś w magazy
nie mebli w oliwskim muzeum i przenosiłem na papier mala-
tury z tych sprzętów kultury materialnej Kociewia. 
Szczególnie zainteresowałem się malunkami na skrzyniach 
wianowych. Mozolnie przenosiłem na papier motywy z po
szczególnych skrzyń. Stylizowany tulipan w barwach żółci, 
ciemnej czerwieni i zieleni ze Starej Rzeki pow. Świecie z 1858 
roku. Ze skrzyni z Zelgoszczy narysowałem stylizowaną 
różyczkę w pomarańczowo zielonych i białych barwach, 
którą ktoś namalował w 1877 roku. Przenosiłem na papier 
kwiatki ze skrzyni z Rakowca, z kredensu kuchennego 
z Kasparusa namalowane w 1870 roku, z kredensu ku
chennego z Łążka XIX wiek, ze skrzyń wianowych 
z Miedzna -1865, z Kasparusa 1840 rok. Na podstawie 
zebranych motywów opracowałem wzory ornamentów 
kwiatowych i powoli przenosiłem na szkło. Były to moje 
pierwsze obrazki na szkle z motywami z mego regionu. 
Namalowałem ich dziesiątki. Wiele z nich jest w zbio
rach muzeum w Oliwie. Jest tam moja „Kociewska Dro
ga Krzyżowa" ze scenami walki o polskość tych ziem, 
wojen światowych i życia mieszkańców pod rządami 
władzy komunistycznej. U odbiorców moich obrazków 
nie usłyszałem krytycznych uwag, a mogłyby takie być 
i bym się o to nie obraził. Wręcz przeciwnie, recenzje 
krytyczne w sztuce też są cennymi wskazówkami do po
szukiwań właściwych rozwiązań na artystycznej drodze. 

Po raz pierwszy wzbrałem się z gotowymi wzorami ko-
ciewskimi do Szkoły Podstawowej w Zblewie dnia 27 marca 
2003 roku. Pojechałem w towarzystwie mgr Krystyny Szała-
śnej - etnograf z muzeum w Oliwie, Elżbiety Żuławskiej 
- hafciarki oraz Stanisława Śliwińskiego - rzeźbiarza. Nasza 
wizyta została poprzedzona zaproszeniem nas na zajęcia z rę
kodzieła ludowego, szczególnie przez moją córkę chrzestną 
Justynę Pochylczuk z Zielińskich. Pani Szałaśna opowiedziała 
o sztuce ludowej dużej grupie uczniów zgromadzonych 
w szkolnej świetlicy. Ścisłe zajęcia z malarstwa na szkle, ha
ftu i rzeźby odbyły się w klasie Justyny, której jest wycho
wawczynią. Były to udane lekcje z rękodzieła ludowego, a ja 
byłem rad, że moje wzory ożyły na szkle. Początek został 
zrobiony. Następną szkołą na Kociewiu była Szkoła Podsta
wowa w Żelisławkach koło Pszczółek. Byliśmy tam w tym 
samym składzie osobowym i przeprowadziliśmy takie same 
zajęcia. Było to 18 marca 2004 roku. A jeszcze w poprzednim 
roku, od 10 listopada prowadziłem zajęcia z malarstwa na 
szkle w Czarnej Wodzie w galerii „Ostoja" prowadzonej przez 
Michała Ostoja-Lniskiego. Zajęcia przeznaczone były dla 
osób bezrobotnych z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie. Odbywały się tam również zajęcia z haftu 
prowadzone przez E. Żuławską i z plecionki nadzorowane 
przez panią Brzycką z Widlic. Moje malarstwo na szkle odby
wało się w dniach 10-12,14,24-27 listopada 2003 roku. Szko
liłem 7 pań z Czarnej Wody i okolic. Panie malowały pięknie i 
z dużą swobodą. Czy ten kurs i inne zajęcia przyniosą sukce
sy malarstwu na Kociewiu - trudno powiedzieć. Jest to dzie
dzina sztuki ludowej na Pomorzu zapomniana i nie cieszy się 
takim zainteresowaniem jak malarstwo podhalańskie. Myślę, 
że tu trzeba czasu, by wrosło ono jakby od nowa w tradycję 
Pomorza, a wtedy, być może, znajdą się nabywcy na te pięk
ne wytwory ludzkich rąk. Oby tak się stało. 
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Imprezie towarzyszył wystrój sali złożony ze sprzętu dawnego 
tradycjnego gospodarstwa domowego 

Maria Czajka, 
jedna z organizatorek konkursu 

Występ zespołu 
ze Szkoły Podstawowej w Warlubiu 

Dyplom za wspieranie ideii konkursi 
w Warlubiu otrzymała również 

Wanda Kołucka, 
przedstawiciel redakcji „KMR" 

Najprzyjemniejszą chwilą 
podsumowania konkursu 

jest zawsze wręczanie 
nagród laureatom 



SEWERYN PAUCH 

Moja miejscowość jest niezwykła 
X edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego i Piastyczno-Fotograficznego 

uż po raz dziesiąty odbył się w Warlubiu Kociewski Konkurs Recytatorski i Plastyczno-Fotograficzny. Hasłem 
tegorocznej edycji była maksyma: „Moja miejscowość jest niezwykła". 

Impreza zgromadziła wielu gości (kilkaset osób), wśród których zdecydowanie przeważali uczestnicy. Dokonania 
oceniano w kilku kategoriach wiekowych, których w sumie było: 4 w konkursie recytatorskim i 6 w konkursie płastyczno-
fotograficznym. Aby wykazać, że konkurs wzbudził żywe zainteresowanie, wystarczy podkreślić fakt, iż w każdej prawie 
kategorii (w sumie 10) laureatami zostało 10 lub więcej osób. 

Wręczenie nagród zostało poprzedzone występami uczniów ze szkoły w Warlubiu, którzy zaprezentowali tańce 
kociewskie i piosenki, również w gwarze. Oprawa graficzna uroczystości nawiązywała oczywiście do wątków o tej samej 
tematyce. 

W czasie trwania imprezy można było podziwiać wszystkie prace, jakie wpłynęły na konkurs. Zostały one wystawio
ne na korytarzu szkolnym, a ten kto chciałby je wszystkie dokładnie obejrzeć, musiałby poświęcić na to kilka godzin, 
gdyż liczba ich osiągnęła kilkaset. Wykonane były w różnorodnych technikach, takich jak: zdjęcia, rysunki, wyklejanki, 
miniksiążki, hafty i inne. 

Nie sposób pominąć nazwisk dwóch osób, które od lat są organizatorami konkursu w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu. Są to Maria Wygocka i Maria Czajka. 

Bardzo cieszy fakt, że konkurs zaczyna wzbudzać zainteresowanie osób dorosłych, czego potwierdzeniem były 
nagrody i wyróżnienia w kategorii dorosłych (konkurs plastyczno-fotograficzny). Nota bene w tej kategorii nagrodę 
zdobyła nasza redakcyjna koleżanka - Małgorzata Gąsiorowska. 

Dzięki takim inicjatywom możemy poznać nieznane (tak, ciągle są takie miejsca!) zakamarki Kociewia. Mówiąc krótko: 
OBY TAK DALEJ. 

WYNIKI MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
Kategoria klas 0-1 
Nagrody: Roma Gawłowska, Klaudia Lubińska, Adrianna Paw

lak, Arno Bruchwalski, Bartosz Piernik 
Wyróżnienia: Franciszek Szweda 

Kategoria klas II-III 
Nagrody: Marta Szarmach, Joanna Dombek, Daria Minder, 

Sara Pamulak, Agata Rocławska 

Kategoria klas IV-VI 
Nagrody: Ludmiła Sprada, Martyna Klejna, Marzena Ko

walik, Agnieszka Mańkowska, Patrycja Szarmach, Irmina Pa-
drak, 

Wyróżnienia: Damian Kuczyński, Aleksandra Półgęsek, An
drzej Lejk, Milena Błażek, Kinga Nadolna, Marta Pestka, Agata 
Słomińska, Magdalena Lech, Bartosz Pawlak 

Kategoria Gimnazjum 
Nagrody: Paweł Świderski, Małgorzata Łukowska, Daria Ad-

rich, Aleksandra Grzegowska, Natalia Siekierkowska, 
Wyróżnienia: Julita Żabińska, Katarzyna Wótkowska, Alek

sandra Melka, Magdalena Sobańska 

WYNIKI MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU 
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO 

Kategoria klas 0-1 
Nagrody: Bartosz Piernik, Kamil Bryll, Oliwia Szydłowska, 

Dacjusz Sworowski, Agnieszka Lewandowska 
Wyróżnienia: Tomasz Zajączkowski, Oktawia Sowierajska, 

Adam Machalewski Patryk Kordek, Kacper Ciesielski 

Kategoria klas II-III 
Nagrody: Anna Manikowska, Dominika Łeppek, Aleksandra 

Kulesza, Karolina Barszczewska, Adam Engler 
Wyróżnienia: Agnieszka Pawelczyk, Agnieszka Nowakow

ska, Patryk Matuszewski, Jagoda Szydłowska, Karol Kowalski, Emilia 
Gąsiorowska, Klaudia Ziemiann 

Kategoria klas IV-VI 
Nagrody: Karolina Hesse, Natalia Nawrocka, Emilia Borze-

chowska, Sandra Mechlińska, Tomasz Gapiński, Wiesław Kośmiń-
ski, Magdalena Lech, Aleksandra Półgąsek, Oliwie Kujawski, Karo
lina Jercha, Martyna Kamińska, Magdalena Muszyńska, Jakub Jagła, 
Paulina Goldian, Klaudia Buklewska 
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PRADZIEJE K O C I E W I A 

ANDRZEJ WĘDZIK 

5. Wódz z Goszyna 
W pobliżu dużej, drewnianej chaty stojącej w centrum osady unosił się w powietrzu intensywny zapach 

pieczonej dziczyzny. Lokalny naczelnik podejmował wysłanników związku plemion, których siedziby poło
żone były kilkanaście dni drogi stąd w kierunku południowym i obejmowały skraj wielkiej puszczy. Wysoki, 
szczupły mężczyzna w sile wieku, okryty grubym wełnianym płaszczem, siedział na drewnianym siedzisku 
oparty o stertę świetnie wyprawionych wilczych skór. Pilnie przyglądał się sylwetkom czterech posłańców, 
którzy przynieśli w darze dużą, drewnianą skrzynię, wypełnioną brązowymi naszyjnikami, bransoletami 
i ciężkimi nagolennikami, spośród których uwagę szczególnie przyciągał misternie wykonany sześciozwo-
jowy napierśnik, spięty w tylnej części ażurową klamrą. Na koniec wyciągnęli garść szklanych paciorków 
o lekko pomarańczowym odcieniu. Mężczyzna wziął je do ręki i zafascynowany barwą, przypatrywał się 
białym i niebieskim plamkom, odcinającym się od ich jednolitej powierzchni. Przybysze twierdzili przy 
tym uparcie, że te wspaniałe, szklane ozdoby pochodzą z bardzo dalekiego kraju, gdzie ludzie zbudowali 
wielkie, lśniące w słońcu góry! Przywódca podziękował za dar, powściągliwie zachowując kamienne obli
cze. Doskonale wiedział, iż ludzie żyjący na skraju puszczy nie przyszli tylko po to, by obdarować go tak 
cennymi wyrobami. Chcieli pośredniczyć w bardzo intratnym handlu skórami i bursztynem, kontrolując 
z jego ludźmi szlak kupiecki biegnący z południa na wybrzeże. Naczelnik osady uśmiechnął się kurtuazyj
nie, proponując, by rozmowy o bursztynie odłożyć na później. Najlepiej po posiłku, w obecności rady 
starszych. Wiedział od wędrownych handlarzy, że od jakiegoś czasu na bursztynie i skórach można dorobić 
się fortuny, dlatego też pośpiech w ubijaniu interesów z przybyszami byłby niewskazany. 

Przy posiłku, jak to zwykle bywało, gdy spotkali się przedstawiciele plemion, których siedziby dzieliła 
znaczna odległość, chętnie wymieniano nowiny ze świata. Dla niego, lokalnego przywódcy, znane były 
obszary przy wielkiej rzece, za którą w niedostępnych lasach mieszkali prymitywni w jego pojęciu ludzie. 
Słynęli z hodowli niewielkich, wytrzymałych koni, które dzikie łapali w puszczy, próbując je następnie 
oswajać. Na wybrzeżu, skąd pochodzi bursztyn, żyły spokrewnione z jego ludźmi plemiona. Obecnie było 
tam spokojnie. Co prawda, czasami zza morza przypływały grupy rozbójników, ale dobrze uzbrojeni, liczni 
mieszkańcy wybrzeża dawali sobie z nimi radę. Mężczyzna wiedział też, że za wielką puszczą na 
południu ma swoje siedziby liczny lud, który mówił podobnym do nich językiem. Słyszał, że ci ludzie 
byli bogaci: dysponowali dużymi stadami zwierząt oraz niezmierzoną ilością wyrobów z brązu. Nieraz 
podczas długich zimowych wieczorów, zastanawiał się nad krążącymi wśród ludzi na północy dawnymi 
przekazami o wielkiej rodzinie. Według legend, jej liczni przedstawiciele żyli niegdyś na ziemiach od 
wybrzeża aż do podnóża gór, w spokoju i dobrobycie. Potem nastały czasy zawiści, bratobójczych walk, 
tworzenia księstw i budowania wielkich warowni... 

Naczelnik z dużym zainteresowaniem słuchał opowieści o tym, jakoby na owych ludzi żyjących na 
południu uderzyli nieznani dotąd, straszni najeźdźcy. Goście obrazowo przedstawili sylwetki brodatych 
wojowników pędzących na wytrzymałych wierzchowcach, którzy przybyli z miejsca, gdzie niebo styka się 
z ziemią, gdzie nie ma jezior, lasów i gór! 

Doskonale uzbrojeni, upiorni jeźdźcy skutecznie posługiwali się w walce dalekosiężnymi łukami, nie 
dając żadnych szans wojownikom broniącym atakowanych osad. Hordy obcych w dzikim szale niszczyły 
domy, zapasy zboża, zostawiając po sobie zgliszcza i straszliwie okaleczone ciała obrońców. Wysłannicy 
plemion ze skraju puszczy twierdzili, że groźni wojownicy są na pewno dziećmi demonów, bo jakże inaczej 
wytłumaczyć ich zwycięski pochód i tak bezwzględne postępowanie? 

Na dowód swojej prawdomówności pokazali charakterystyczne, ciężkie trójgraniaste brązowe groty strzał, 
które znaleźli w spalonej osadzie. Wódz obejrzał groty, po czym przez chwilę zamyślił się, patrząc w jasne 
płomienie migoczące w palenisku. Jak przez mgłę zobaczył zniszczone domostwa i sylwetki uciekających 
w panice ludzi... 

On sam nie bał się najeźdźców i był spokojny o mieszkańców terenów, którymi władał. Miał przecież 
pod sobą znaczną liczbę dobrze uzbrojonych wojowników. Był pewien, że w razie najazdu, murem przeciw 
obcym staną liczne plemiona od wybrzeża po wielką puszczę. Dla ewentualnych najeźdźców była jeszcze 
jedna, chyba największa przeszkoda: prastara puszcza. Ogromny, bagienny las pełen nieprzebytych uro
czysk, do którego odchodzą duchy zmarłych palonych na stosach. Mężczyzna pomyślał, że są to wystarcza
jące powody, by najeźdźcy zaniechali dalszego pochodu na północ. Obecnie bardziej interesowała go 
możliwość sprzedaży bursztynu. A potem? Może część jego ludzi ruszy na południe? Obcy wojownicy odejdą, 
zostawiając duże obszary dogodne do zasiedlenia, a tutaj robi się już bardzo ciasno i zaczyna brakować 
pastwisk dla bydła. Ma pięciu synów, z których dwóch już wcześniej rozważało możliwość wyprawy na 
południe... 



Jesienią 1869 roku niejaki Paul Krause natknął się przy
padkowo w okolicy Goszyna (miejscowości leżącej 9 km 
na zachód od Tczewa) na pozostałości prehistorycznych 
grobowców, które zawierały gliniane urny. Dwa groby w for
mie skrzyń, zbudowane z kamiennych płyt, kryły w sobie 
odpowiednio dwanaście i cztery popielnice. 

Co ciekawe, trzy z nich były tak zwanymi urnami twa
rzowymi - to znaczy, że w górnej części popielnicy wy
twórca umieścił mniej lub bardziej realistyczne wyobraże
nie ludzkiej twarzy. Większy grób, który zawierał dwanaście 
nie ozdobionych urn nie został, niestety, szczegółowo opi
sany, prawdopodobnie ze względu na „mało efektowną" za
wartość. Należy przy tym podkreślić, że ówcześni odkrywcy 
oraz wszelkiej maści zbieracze „starożytności" zaintereso
wani byli przede wszystkim pozyskiwaniem zabytków o du
żych walorach ekspozycyjnych. Do takich z całą pewno
ścią można zaliczyć pięknie wykonane urny twarzowe. 

Największa z odkrytych w okolicy Goszyna popielnic 
(ryc. 1) o szaro-czerwonej barwie miała 28 cm wysokości. 
Smukła, z wysoką szyjką oraz szerokim, spłaszczonym brzu-
ścem nakryta była zdobioną pokrywą. W przypadku oma
wianej urny uderza przede wszystkim realistyczne wyobra
żenie twarzy, prawdopodobnie męskiej. Koncentrycznie 
osadzone oczy, wąskie wymodelowane usta, wyraźne bruz
dy mimiczne biegnące od końca nosa do kącików ust 
tworzą oblicze osoby surowej, stanowczej, wręcz obdarzo
nej swoistą charyzmą. Urna, na wysokości szyi, posiadała 
schematycznie zaznaczony naszyjnik, a na obszernym brzu-
ścu interesujące wyobrażenie pasa w postaci rzędu potrój
nych, półkolistych linii. Niezwykły jest fakt, iż popielnica 
pierwotnie była ustawiona na glinianej podstawce mającej 
formę niewielkiego naczynia. Niezwykły, ponieważ podob
ne praktyki stosowali Etruskowie, chcąc po śmierci wy
eksponować wybitną jednostkę lub przywódcę. 

Istnieje wiele przesłanek wskazujących, iż idea chowa
nia zmarłych w popielnicach twarzowych, która trwała na 
Pomorzu we wczesnej epoce żelaza, miała swoją genezę na 
terenie dzisiejszych Włoch i przedostała się pośrednio dzię
ki kulturze urn domkowych i kulturze halleńskiej egzystu
jących na obszarze Niemiec (Góry Harcu; okolice miasta 
Halle). (Szerzej powyższa problematyka zostanie poruszo
na w artykule „Kociewskie urny"). Dlatego opierając się 
na tak wyraźnych analogiach można niemal z pewnością 
stwierdzić, że wnętrze okazałej urny kryło prochy lokalne
go naczelnika lub patriarchy rodu. 

Kolejna urna (ryc. 2 a, b) o wysokości 20 cm, charakte
ryzowała się filigranowymi kształtami: smukłą wydłużoną 
szyjką i niewielkim, lekko spłaszczonym brzuścem. Przy
kryta była półkolistą pokrywą, zdobioną nakłuciami roz
chodzącymi się promieniście w kierunku jej rozszerzonych 
brzegów. Plastycznie wyobrażona twarz posiadała oczy, 
niewielki zadarty nos oraz usta zaznaczone lekko profilo
waną linią. W wykonanym z kawałka gliny lewym uchu tkwił 
brązowy kolczyk przyozdobiony szklanym lub bursztyno
wym paciorkiem. Brzusiec urny pokryły był wyobrażeniem 
szerokiego pasa z trójkątnymi zdobieniami. Natomiast poni
żej części twarzy popielnicy widniało przedstawienie na
szyjnika, a właściwie ciężkiego napierśnika złożonego z sze
ściu półkolistych niepełnych obręczy. Całość tego bogatego 
zdobienia uzupełniało wyobrażenie peleryny lub płaszcza 
w formie ornamentu o charakterze „jodełki" umieszczone
go w tylnej części popielnicy. Większość przedstawionych 
powyżej atrybutów najmniejszej urny z Goszyna wyraźnie 
wskazuje na jej żeński charakter. 

Trzecia z popielnic (ryc. 3) miała 26 cm wysokości, sto
sunkowo wysoką szyjkę i mocno przysadzisty, wpadają
cy w czarny odcień, brzusiec ozdobiony wyobrażeniem 
pasa, analogicznym do urny „wodza". Przykryta półko
listą, zdobioną pokrywą część twarzowa charakteryzo
wała się wyraźnie zaznaczonymi uszami i stosunkowo 
długim nosem. Na wysokości szyi widniał schematycz
ny rysunek naszyjnika zdobionego bliżej nieokreślo
nymi falistymi liniami. 



Z ŁOPATY ARCHEOLOGA 

Znalezisko z okolic Goszyna, ze względu na charakte
rystyczne popielnice (które niestety nie dotrwały do na
szych czasów), można stosunkowo łatwo osadzić w ra
mach czasowych, które przypadają na okres halsztacki 
D (550-400 p. n. e.). Wówczas na Pomorzu prężnie rozwija
ła się kultura pomorska (wschodniopomorska), której wi
zytówką była niezwykła ceramika grobowa. 

Rozważając problem genezy kultury pomorskiej należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż już w okresie V epoki brązu (850-
650 p. n. e.) i halsztackim C (650-550 p. n. e.) pojawiają się 
na obszarze Pomorza pierwsze groby skrzynkowe. W tym 
czasie na terenach między dolną Wisłą a Słupią wykrysta
lizowała się grupa kaszubska kultury łużyckiej wykazująca 
z czasem coraz więcej różnic względem kultury macierzy
stej. Odizolowana od południa ogromną nadnotecką 
puszczą, podatna na wpływy ze Skandynawii i obszaru 
Niemiec ewoluowała stopniowo, tworząc odrębną kulturę 
pomorską o bardzo wyrazistych cechach. 

Biorąc pod uwagę fakt odnalezienia pozostałości cmen
tarzyska ludności kultury pomorskiej, można wysunąć hi
potezę, iż 2500 lat temu w okolicy Goszyna istniał bliżej 
nieokreślony ośrodek osadniczy, którym władał człowiek 
złożony w okazałej urnie. 
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Jak większość przedstawicieli kultury pomorskiej, lu
dzie z okolic Goszyna trudnili się hodowlą, uzupełniając 
swój byt uprawą roli, zbieractwem, myślistwem i rybołów
stwem. Hodowano przede wszystkim bydło - wypasane 
na łąkach i w lasach dębowo-grabowych oraz świnie, owce, 
kozy i psy. Uprawiano pszenicę zwyczajną, jęczmień wielo-
rzędowy, groch i bób. Poczesne miejsce wśród upraw za
częło zajmować proso, a później stopniowo żyto, które le
piej udawały się w pogarszającym klimacie na pomorskich 
glebach. Dużą rolę w bycie przedstawicieli kultury pomor
skiej odgrywała wymiana handlowa. Ojej skali mogą świad
czyć znaleziska „importów" z obszarów Śląska i Wielko
polski zajmowanych przez ludność kultury łużyckiej. 
Należy tu przede wszystkim wymienić ciężkie odlewane 
nagolenniki, bransolety zwojowe, szpile brązowe i żela
zne, a także szereg przyborów toaletowych. Ponadto 
w pobliskiej Damaszce (pow. Tczew) znalezino m.in. żela
zne i brązowe brzytwy oraz charakterystyczne okazy 
trapezowate. 

Pewną rolę w dalekosiężnej wymianie mógł odgrywać 
bursztyn, który już w epoce brązu stał się poszukiwanym, 
cennym towarem. Być może dzięki bursztynowi nawiązano 
wówczas pośrednie kontakty z ośrodkami Etrusków na pół
wyspie Apenińskim, a nawet z dalekim Egiptem, skąd jako 
importy docierały na Pomorze pomarańczowe paciorki szkla
ne z białymi i niebieskimi oczkami datowane na V w. p. n. e. 

Intrygujące urny z Goszyna dają nam również pewne 
pojęcie o modzie, jaka panowała na Kociewiu w okresie 
halsztackim (ryc. 6). Charakterystyczny jest fakt, iż zarów
no mężczyźni, jak i kobiety nosili półkoliste lub stożkowe 
nakrycia głowy, na co wyraźnie wskazują zdobione pokry
wy popielnic. Co do okryć wierzchnich, należy przypusz
czać, że używane były swego rodzaju tuniki, płaszcze i lek
kie peleryny wyrabiane z wełny i skór. Kobiety nosiły być 
może coś w rodzaju dłuższych tunik na kształt sukni, co 
w pewnym stopniu potwierdzają znaleziska z obszaru Da
nii i Niemiec datowane na późną epokę brązu. 

ryc. 6 
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Ludzie z Goszyna za
pewne cenili sobie biżu
terię, czego wymownym 
przykładem jest przede 
wszystkim wyobrażenie 
ciężkiego napierśnika na 
żeńskiej urnie. Należy 
przy tym podkreślić, że ze 
względu na wartość tych 
przedmiotów (ryc. 7) (na 
Pomorzu znaleziono na
pierśnik między innymi 
w Więckowach, pow. Ko
ścierzyna) w zasadzie nie 
praktykowano składania ich do grobu, zadowalając się wy
obrażeniami rytymi na ściankach popielnic. Stosunkowo czę
sto wyposażano za to zmarłego w drobną biżuterię: kolczyk, 
jednozwojowy naszyjnik lub kółka z brązowego drutu. 

Na zakończenie warto poruszyć kwestię najazdów Scy
tów, którą przybliżono w opowiadaniu na wstępie artyku
łu. Rzeczywiście, we wczesnej epoce żelaza, ludne i bogate 
osady kultury łużyckiej zostały zaatakowane przez Scytów 
(ryc. 8), lud koczowniczy wywodzący się z nadczarnomor
skich stepów. Wspomniani przez greckiego historyka He-
rodota (w kontekście wojen z Dariuszem I) Scytowie co 
jakiś czas najeżdżali Morawy, Śląsk i Wielkopolskę (pod
czas jednej z wypraw dotarli aż w okolice Torunia), pozo
stawiając po sobie zrujnowane osady. Można przypusz
czać, iż walnie przyczynili się do wyludnienia znacznych 
obszarów i powolnego upadku stojącej na wysokim pozio
mie kultury łużyckiej. Wydaje się też bardzo prawdopo
dobne, że następuje wówczas wzmożona ekspansja kultu
ry pomorskiej w kierunku południowym, co potwierdza 
określony materiał archeologiczny z terenów Wielkopol
ski, a nawet Śląska. W tym kontekście nie można więc 
wykluczyć migracji części ludności z Kociewia na połu
dnie, za wielką nadnotecką puszczę. 

ryc. 8 
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Z Księgi myśli polskiej 

O uprawianiu 
polityki 

Do polityki, jak do długich spodni, 
trzeba dorosnąć. 
Eugeniusz Iwanicki 

Im więcej polityków, 
tym mniej z nich pożytku. 

Andrzej Janczur 

Polityka jest jak prostytutka: 
próżno spodziewać się po niej lojalności. 

Eugeniusz Iwanicki 

Jeśli politykę przyjęło się nazywać 
prostytutką, to wszyscy politycy są alfonsami. 

Ryszard Klimczuk 

Niektórzy uważają polityczne bagno 
za swoje naturalne środowisko. 

Michał Lech Sinica 

Najgorzej, kiedy tak zwana 
klasa polityczna nie ma klasy. 

Ryszard Podlewski 

Polityka to wielka sztuka: 
trzeba ludzi przekonać, że muszą płacić za to, 

że się ich okrada. 
Andrzej Majewski 

Za szkody wyrządzone przez polityków 
płaci naród. 

Emilia Tesz 

Żaden polityk nie przyzna się do porażki: 
każde niepowodzenie tłumaczy 

zmianą strategii. 
Michał Lech Sinica 
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ZENON GURBADA 

Meblarskie tradycje Nowego 
Od wielu pokoleń nowskie stolarstwo słynie w kraju i za granicą. Po drugiej wojnie światowej 

wyróżnia się, pobudowaną tu na początku lat sześćdziesiątych, nowoczesną fabryką mebli. A po 
transformacji ustrojowej i reformie gospodarki narodowej, w wyniku prywatyzacji przeprowadzo
nej w 1992 roku wraz z zakładami w Gościcinie i Czersku, działa jako spółka z ograniczoną odpo
wiedzialnością w strukturze firmy KLOSE. Pomorska Fabryka Mebli chlubi się atrakcyjnym asor
tymentem mebli, wytwarzanych według najnowocześniejszej technologii, z zastosowaniem surowców 
pochodzenia naturalnego, spełniających wymogi ekologiczne oraz upodobania klientów, nie tylko 
krajowych, lecz również na rynku europejskim, a nawet w krajach zamorskich. 

Nowe od przeszło dwóch wieków meblarstwem stoi, a dla jego znacznej części mieszkańców 
jest źródłem utrzymania i satysfakcji. Chlubne tradycje tego pięknego zawodu rozwinęły się już 
w średniowiecznym rzemiośle. W miarę rozwoju cywilizacji i wdrażania postępu technicznego, w po
czątkach XX wieku, szczególnie po pierwszej wojnie światowej, uczniowie praktykujący w stolar
stwie mogli swoje umiejętności fachowe podnosić w szkole zawodowej, a od początku lat siedem
dziesiątych doskonalić je w utworzonym technikum o profilu meblarskim. 

Osiemnastowieczne rękodzieło 

N owe od XVI wieku należało do 
średnich miast w Prusach Królew
skich. Jako gród kasztelański w dru
giej połowie XIV wieku otoczone było 
murami z szesnastoma basztami i czte
roma bramami. W zamku obronnym, 
pozostałym po krzyżackim systemie 
administracyjnym, mieściło się staro
stwo i sąd ziemski powiatu nowskie-
go. Centralnym ośrodkiem, w liczącym 
około 1100 mieszkańców grodzie, był 
rynek wraz z budami kramarskimi. Licz
ba domów dochodziła do 130, należą
cych do zamożniejszych mieszczan, 
a usytuowanych wokół Rynku było 
32, pozostałe tworzyły zaułki. W ar
chitekturze miasta wyróżniały się ko
ścioły: parafialny i klasztorny, w któ
rym do 1542 roku swą siedzibę mieli 
franciszkanie, a później bernardyni. 
Były też dwie kaplice: św. Jerzego 
- poza murami, połączona ze szpita
lem oraz św. Krzyża w bramie Gdań
skiej, podupadła już w XVI wieku. 

Według danych magistratu z 1772 
roku w Nowem działało 37 rzemieślni
ków i 9 kupców. Najliczniejsze było 
szewstwo, reprezentowane przez 12 maj
strów, tworzących odrębny cech. Kraw
ców i rzeźników było po pięciu, kuśnie
rzy - czterech, garncarzy - trzech, 
piekarzy - dwóch, a wspólny cech ko
wali, ślusarzy i stolarza zrzeszał pięciu 
majstrów. Ponadto świadczył usługi 
jeszcze rymarz i balwierz. 

Kupcy handlowali zbożem, suknem, 
galanterią i lekarstwami. Mieszkańcy 
trudnili się ponadto rolnictwem, piwo-

warstwem i gorzełnictwem. Można sza
cunkowo przyjąć, że blisko połowa ro
dzin pracowała dla współmieszkańców. 

Dziewiętnastowieczny rozwój 

J eszcze w XVIII wieku kołodziej stwo 
czy stolarstwo funkcjonowało głów
nie dla zaspokojenia potrzeb własnego 
społeczeństwa. Wyposażenie warszta
tu było prymitywne. Przecież ówcze
sny rzemieślnik-drzewiarz pracował 
narzędziami wykonanymi przez swo
jego kolegę z branży metalowej. Głów
nym urządzeniem w warsztacie stolar
skim była strugnica, a przeróżne 
narzędzia ręczne były rozwieszone na 
ścianach. Służyły do piłowania drew
na, strugania i wykonywania prze
myślnych połączeń. Do pozyskiwania 
desek służyła piła o specjalnym uzę
bieniu. Pracę tę wykonywało dwóch 
traczy, a kłoda, z której ją pozyskiwa
no była umieszczona na kozłach. Je
den z nich stał pod kłodą, a drugi na 
niej i wykonywali ruchy pionowe, po
suwisto-zwrotne. W ten sposób od
cinano deski i pozostałe sortymenty 
tarte. Ich dalsza obróbka wymagała 
szerokiego asortymentu narzędzi. Sto
sowano więc piły jednochwytne: płat
nice, grzbietnice, zasuwnice, i otwor-
nice oraz dwuchwytne ramowe 
i kabłąkowe; strugi: spustowe, równia-
ki, gładziki i kątniki; dłuta, świdry 
i wiertła oraz ściski śrubowe. 

Majstrowie z takich warsztatów, roz
lokowanych również w okolicy, w 1760 
roku założyli cech, a data ta po latach 
uznana została za początek nowskiego 

meblarstwa. W późniejszych latach 
zaczął się rozwijać przemysł drzewny. 
Według danych z 1849 roku w Nowem 
i okolicy działało już 16 tartaków 
i 96 rzemieślników branży drzewnej. 
Meblarstwo osiągnęło wysoki poziom 
specjalizacji. Charakteryzowało się wy
konywaniem tradycyjnych mebli malo
wanych, a także barokowych według 
wzorów gdańskich. Były to zwykłe 
krzesła, łóżka na sienniki, stoły i ławy 
umocowane na koziołkach oraz szafy 
- umeblowanie szerokich rzesz społe
czeństwa. Wykonywano również 
w podwyższonym standardzie meble la
kierowane (polierowane) przez napusz
czanie woskiem, po uprzednim wygła
dzeniu powierzchni tryplą, tj. drobnym 
piaskiem zmieszanym z gliną. Gdy 
warsztat posiadał tokarnię dodawano 
wiele elementów zdobniczych, a niektó
re po rozpiłowaniu przyklejano do pła
skich powierzchni. Już od tamtych cza
sów wiele elementów toczono i pełniły 
trwale funkcje konstrukcyjne oraz 
ozdobne w meblach. 

Rozwój urbanistyczny miast na
kręcał koniunkturę sprzyjającą me
blarstwu. Poszczególne warsztaty 
charakteryzowały się stosowaniem 
wypracowanych profili i połączeń, 
swoistych w danym regionie. Wędrów
ki czeladników po całej Europie przy
czyniły się do rozpowszechnienia ro
dzimych wzorów mebli i wymiany 
doświadczeń zawodowych. Meble wy
konywano najczęściej z drewna dębo
wego, jesionowego, wiązowego, brzo
zowego, orzechowego i czeczotki, a na 
cienkie okładziny stosowano czereśnię, 
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gruszę bądź cis. Tradycyjnie stosowa
ny zamorski mahoń był naklejany na 
drewno iglaste. Wszystkie meble wy
konywano z pełnego drewna (litego 
masywu). Charakteryzowały się zwartą 
i logiczną konstrukcją, uwzględniającą 
prawa statyki i stosowanego tworzy
wa. W okładzinach wykorzystywano 
piękny układ usłojenia poszczególnych 
elementów płytowych (płycin), zesta
wiając je symetrycznie oraz obwodzo
no intarsją w formie ramki, bądź przez 
wprowadzenie żyłek, czyli pasemek 
drewna innego gatunku. Okucia były 
z brązu lub żelazne, a niekiedy tłoczone 
z blachy mosiężnej. W meblach stylo
wych ważnym elementem dekoracyj
nym była kość słoniowa, stosowana 
również na gałki i uchwyty. 

Kończący się XIX wiek niósł po
stęp przemysłowy. Dane statystycz
ne z 1894 roku wskazują na funkcjo
nowanie w Nowem czterech zakładów 
przemysłowych zatrudniających 120 
robotników: cegielni, gorzelni, fabry
ki maszyn i tartaku zatrudniającego 30 
osób. Tartak ten, istniejący od 1887 
roku - firmy Wokóck - rozwijał się 
i w 1900 roku zatrudniał 70 pracowni
ków, a w 1914 roku wraz z fabryką me
bli dawał pracę 105 mieszkańcom. 
Końcówka wieku przyniosła miastu 
dotkliwą klęskę. Dnia 25 października 
1899 roku, po południu około godzi
ny trzeciej w domu Hirschfelda, przy 
ul. Klasztornej wybuchł groźny pożar. 
Wskutek panującej wichury rozszerzył 
się bardzo szybko. Zgorzało pięć ka
mienic wraz z tylnymi zabudowaniami 
oraz kościół poklasztorny. 

Początek XX wieku w Nowem przy
witało około 5.100 jego mieszkańców. 

Zmiany gospodarcze, które nadcho
dziły wiązały się z rozwojem budow
nictwa mieszkaniowego i przemysło
wego. Wzniesiono wówczas: szkołę 
podstawową z salą gimnastyczną, urzę
dy publiczne, stację uzdatniania wody 
wraz z wieżą ciśnień i siecią wodocią
gową, kanalizację, gazownię wraz z sie
cią przesyłową dla celów grzewczych 
i oświetleniowych, w tym również 
oświetlenia ulic, rzeźnię miejską oraz 
wybudowano stację kolejową i uru
chomiono prywatne połączenie trak
cyjne z Twardą Górą, obsługiwane 
przez parowóz. Nowe przekształciło się 
w ośrodek usługowo-rzemieślniczy 
oraz handlowy. Gazyfikacja przyczy
niła się w znacznej mierze do zmecha
nizowania warsztatów. Instalowano 
silniki gazowe, które poprzez transmi
sję napędzały obrabiarki, przez co pra
ca stała się lżejsza i wydajniejsza. 

Rozkwit w odrodzonej 
Rzeczypospolitej 

Rzemieślniczy charakter meblarstwa 
obejmującego najczęściej szeroki asor
tyment stylowych gabinetów, pokoi 
stołowych i sypialń wymagał wyso
kich umiejętności wykonawczych. 
Czeladnicy posiadali umiejętności 
wykonywania wszystkich czynności 
całego procesu wytworzenia mebli. 
Podzespoły płytowe z listewek drew
nianych, popularne płyty stolarskie 
przygotowywano wcześniej we wła
snych formach. Szczególną fachowo
ścią wykonania musiały się wyróżniać 
płyty drzwi giętych. Deski do ich wy
konania musiały być suche i odpo
wiednio wcześniej umieszczone 

w warsztacie, aby się dosuszyły i od
powiadały mieszkaniowym warunkom 
użytkowym. Centralnym punktem każ
dego warsztatu był piec stolarski, opa
lany odpadami drzewnymi. Podgrze
wano na nim grube blachy cynkowe, 
potrzebne do okleinowania w prasach 
śrubowych. Stał też na nim kociołek 
z ciepłą wodą, a w nim drugi z klejem 
glutynowym (z kości i skór zwierzę
cych), utrzymywany w stałej gotowo
ści do użycia. Na piecu tym nagrze
wano również elementy drewniane, 
bezpośrednio przed sklejeniem. 

Rysunek techniczny mebli był wy
konany na sklejce w skali 1:1 i według 
niego przycinano wszystkie elementy 
do wymiarów montażowych, uwzględ
niając odpowiednie naddatki na złącza. 
Powszechne już były w użyciu okle-
iny, pierwotnie zwane fornierami. Przy
klejano je przy użyciu najpopularniej
szych klejów albuminowych (z krwi 
bydlęcej) oraz kazeinowych (z mleka). 
Powierzchnie wykańczano według 
życzeń zamawiającego przy użyciu spi
rytusowego roztworu żywicy szelako-
wej. Stolarze wykańczający meble, zwani 
polierami, stanowili elitę zawodową. 

Z czasem powiększano warsztaty, 
a wówczas wyodrębniała się specjali
zacja w stolarstwie. Pierwsza grupa 
zajmowała się obróbką maszynową, ze 
spasowaniem elementów „na sucho" 
włącznie, druga montażem oraz wy
kańczaniem. Krzesła, z uwagi na skom
plikowaną obróbkę elementów, wyko
nywały usługowo specjalistyczne 
warsztaty. Również usługowo, na rzecz 
stolarzy sprzedających meble w kom
pletach, pracowali rzeźbiarze i tapice
rzy. Stolarstwo mebli kuchennych nie 

Widok Nowego z około 1840 roku według barwnej litografii C. A. Manna 



WARSZTATY PACHNĄCE DREWNEM 

odgrywało istotniejszego znaczenia. 
Komplety kuchenne przygotowane 
pod malowanie farbami olejnymi nale
żały do najtańszych mebli. Ich wykoń
czeniem zajmowali się malarze. 

W okresie międzywojennym Nowe 
przekształciło się w największy ośro
dek meblarski na Pomorzu. W latach 
1928-1929 kosztem 120 tys. zł doprowa
dzono do transformatora, zlokalizowa
nego w zamku, prąd z pobudowanej 
elektrowni w Gródku oraz zainstalowa
no w mieście sieć niskiego napięcia. 
Ożywienie gospodarcze w 1929 roku 
charakteryzują następujące dane: pro
dukcja gazu miejskiego wyniosła 
248.125 m3; wodociąg dostarczył 
35.000 m3 wody; w rzeźni miejskiej ubój 
objął 320 szt. bydła, ponad 700 cieląt, 
2200 świń i ponad 100 owiec. Następ
nego roku przebudowano most na rze
ce Mątawie; drewniany został zastą
piony żelbetowym. W mieście działała 
Komunalna Kasa Oszczędności stano
wiąca oddział powiatowej oraz związek 
pożyczkowo-kredytowy (Darlehnskas-
senverein). W 1936 roku zorganizowa
no spółdzielnię kredytowo-pożyczkową 
pod nazwą Bank Ludowy. 

Obliczono, że przemysł stolarsko-
koszykarski w 1929 roku pięciokrot
nie rozszerzył produkcję, w porówna
niu do okresu zaborów. Było wówczas 
czynnych 56 warsztatów, w których 
pracowało około 550 stolarzy. 
W trzech tartakach zatrudniano ponad 
120 pracowników. A przedsiębiorstwo 
koszykarskie Augustyna Frankow
skiego zatrudniało około 100 osób. 
Prócz tego funkcjonowało jeszcze 
10 mniejszych warsztatów wikliniar-
sko-koszykarskich. W 1938 roku w No
wem było czynnych około 90 warsz
tatów meblarskich, z których połowa 
była całkowicie zmechanizowana. Za

trudniały blisko 900 czeladników 
i szkoliły liczną rzeszę uczniów. Blisko 
85 % mebli eksportowano; znaczną 
część do Niemiec, w tym bez wykoń
czenia, co oznaczało, że zamawiającymi 
byli zagraniczni właściciele warsztatów 
stolarskich. Poważnymi odbiorcami byli 
handlarze z Wolnego Miasta Gdańska, 
dokąd meble przewoziły również wiśla
ne barki. Ponadto były wysyłki do An
glii i Szwajcarii oraz na rynek krajowy, 
głównie na Górny Śląsk. 

Ruch związkowy 

Re rozwój meblarstwa wyznaczał zapo
trzebowanie na fachową kadrę. Wy
uczeni czeladnicy tylko częściowo 
znajdowali zatrudnienie w miejsco
wych warsztatach, wielu szukało 
pracy na Zachodzie. Interesów za
łóg pracowniczych pilnował powoła
ny Związek Zawodowy Czeladników 
Stolarskich stanowiący oddział Chrze
ścijańskiego Zjednoczenia Zawodo
wego Rzeczypospolitej Polskiej, któ
rym kierował Bolesław Janeczek. 

Solidarność zawodowa członków 
związku była na pierwszym miejscu 
prowadzonej działalności stowarzy
szeniowej. Jakże wymownie brzmi dzi
siaj hasło umieszczone na okładce le
gitymacji członkowskiej: „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego". 
Władze związkowe, pod przewodnic
twem Bolesława Janeczka mogą po
szczycić się dobrą działalnością. Dość 
szybko udało się osiągnąć porozumie
nie płacowe z pracodawcami. Uzgod
niona najniższa stawka płacy godzi
nowej wynosiła 77 groszy. 

W 1938 roku członkowie związku 
ufundowali sztandar, a uroczystość 
jego poświęcenia stała się znaczącym 
wydarzeniem, które zgromadziło wła

dze miasta i cechowe oraz wielu wła
ścicieli warsztatów i zatrudnionych 
pracowników. 

Nowskie Targi Meblowe 

W roku 1938 cech nowskich stola
rzy zorganizował wielką wystawę me
blarską pod honorowym protektoratem 
wojewody pomorskiego - Władysła
wa Raczkiewicza. W pomieszczeniach 
Szkoły Powszechnej wystawiono bli
sko 100 kompletów nowoczesnych 
mebli pokojowych, od najwykwintniej-
szych do najskromniejszych. Jednocze
śnie zorganizowano Targi Meblowe, 
trwające od 26 czerwca do 10 lipca. 
Ówczesne zdolności produkcyjne 
warsztatów stolarskich zamykały się 
10 tysiącami kompletów rocznie, nie li
cząc zestawów kuchennych. Wśród 
wystawionych eksponatów można 
było znaleźć cały historyczny przekrój 
meblarstwa. Delikatne w swej budowie 
etażerki i stoliki oraz kanapki i krzesła 
były wykonane w pełnym masywie 
drzewnym, niekiedy fragmentarycznie 
złocone i ozdobione snycerką Nato
miast damskie biureczka stanowiły 
szczyt mistrzostwa stolarskiego. Styl 
rokoka najbardziej ujawnił się w fazie 
Ludwika Filipa. W modnych wówczas 
kompletach salonowych, najbardziej 
charakterystyczne były haftowane po
krycia oraz obicia tapicerskie w kolorze 
kawowym. Były też meble gdańskie, 
w których ogólne motywy łączyły się 
w dowolny sposób z innymi, zupełnie 
fantastycznymi, w potężnych jadalniach 
czy sypialniach. Meble te dobrze od
dawały ów charakterystyczny nastrój 
niemieckiego renesansu. Inne style, jak 
neogotyk czy neobarok ujawniały to nie 
tak silnie jak rokoko czy neorenesans. 
Widoczne to było przez wprowadzenie 

Z oferty katalogowej nowskich stolarzy: 
bufet z kompletu stołowego nr 46 

Z oferty katalogowej nowskich stolarzy: 
kredens z kompletu biurowego nr 37 
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Członkowie Cechu Stolarskiego w Nowem 

do poszczególnych elementów mebli, 
np. gotyckich łuków, barokowych spi
ral czy kręconych kolumienek. 

Sukces targów wzbudził po
wszechne uznanie w kręgu producen
tów i handlowców. Było to zasługą ko
mitetu organizacyjnego w składzie: 
przewodniczący Jan Kuchczyński 
(burmistrz), zastępca przewodniczące
go Czesław Gauza (poseł na Sejm R.P.), 
kierownik sekretariatu Czesław Lesiń-
ski, skarbnik Stanisław Plokarz, człon
kowie: Franciszek Lauda, Jerzy Sieg 
i Aleksander Żurawski; sekcja propa
gandy: Józef Kazmucha, Henryk Kra-
szucki, Witold Sękowski, Konrad 
Łepek, Wincenty Jażdżewski, Kazi
mierz Dziedziak i Antoni Tomasik; sek
cja fachowa: Paweł Griinberg, Alek
sander Żurawski, Gerhard Wokóck, 
Jerzy Sieg, Wojciech Bylicki, Franci
szek Otlewski i Konrad Łepek oraz 
sekcja kwaterunkowa: Alfons Zacha
rek i Jan Jankowski. 

Następnego roku w dniach od 25 
czerwca do 9 lipca zorganizowane 
II Targi Meblowe ugruntowały zawo
dową tężyznę nowskiego meblarstwa. 
Komitet organizacyjny działał prawie 
w tym samym składzie, a jego nowi 
członkowie to adwokat Bernard Głów-
czeski, Alfons Orzechowski, Bolesław 
Janeczek Władysław Guzmann, Fran
ciszek Szczukowski i Józef Grzona. 

O randze targów, ich znaczeniu 
i wiązanych nadziejach świadczą wy
powiedzi osobistości życia politycz
no-gospodarczego, zamieszczone 
w wydanym informatorze. 

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w To
runiu - mgr A. Frankowski tak pisał: 

Charakter wytwórczości rzemieśl
niczej spowodował, że warsztaty 
wszystkich zawodów, zaliczonych do 
rzemiosła - a zawodów tych jest z górą 
75 - rozsiane są w Polsce po naszych 
miastach, miasteczkach i wsiach, pra
wie że równomiernie. Wytwórczość 
bowiem rzemieślnicza zaspakajająca 
rynek miejscowy - przez względy kon
kurencyjne - wymaga równomierne
go nasilenia terenu warsztatami. 

Tak jest też na Pomorzu we 
wszystkich zawodach rzemieślni
czych, z wyjątkiem stolarstwa i ko-
szykarstwa. Wyjątki te zaś stanowią, 
w stolarstwie - Nowe n/W w powie
cie świeckim, a w koszykarstwie Opa
lenie w powiecie tczewskim. Powiat 
świecki w kolejności wszystkich po
wiatów według liczebności warszta

tów stolarskich zajmuje na Pomorzu 
pierwsze miejsce. Tak samo pierwsze 
miejsce zajmuje pod względem ilości 
zatrudnionych czeladników. Miejsca 
te zajmuje powiat świecki dzięki No
wemu, w którym mieści się z górą 
50 % wszystkich warsztatów stolar
skich całego powiatu. 

Nowe stało się więc na Pomorzu 
ośrodkiem stolarstwa meblowego. 
Zastanowić się wypada jakie tego sta
nu rzeczy można wysunąć wnioski i ja
kie następują konsekwencje? Oto 
stwierdzić najpierw trzeba, że ośrodek 
meblarstwa w Nowem rozwinął się 
w ciągu 20 lat naszej Niepodległości 
i rozwój ten ma niewątpliwie duże zna
czenie w akcji uprzemysłowienia Po
morza i całej Połski. Ałe to nie wszyst
ko. Fakt zgrupowania się szeregu 

Fragment ekspozycji targowej: stoisko Konrada Lepka 

KMR 
37 



warsztatów jednego rodzaju produk
cji w Nowem, wysunął to miasto na 
czoło wszystkich miast Pomorza w dzie
dzinie specjalizacji zawodowej w rze
miośle. A wiadomą jest rzeczą, że spe
cjalizacja jest źródłem postępu 
technicznego i doskonałości produk
cji. Równocześnie natura tak pojętej 
produkcji spowodowała, że rzemiosło 
stolarskie z Nowego porzucić musia
ło i porzuciło średniowieczną zasadę 
produkcji li tylko na rynek miejscowy, 
a korzystając ze słusznych praw współ
czesnego życia handlowego, umiało 
przystąpić do wyzyskiwania stworzo
nych na pożytek ludzkości środków 
komunikacji - przewozu i przesyłki -
i tą drogą zdobyło szeroki rynek zby
tu - na całą Polskę - od Gdańska do 
Warszawy i od Warszawy do Katowic. 

W ten sposób stolarstwo z Nowego 
słusznie może szczycić się wykonaną 
pionierską pracą w dziedzinie specja-
łizacji zawodowej i w dziedzinie zdo
bywania szerokich rynków zbytu. 
W związku z tym stwierdzić można, że 
stolarstwo z Nowego przystąpiło prak
tycznie do rozwiązywania innego waż
nego problemu w rzemiośle - proble
mu uhandlowienia rzemiosła. Dawno 
minęły bowiem czasy, gdy rzemieślnik 
dumny z wykonanych arcydzieł mógł 
nie szukać odbiorców, gdyż zaledwie 
zdążył wykonać swą sztukę - odbior
ca już czekał na owoc pracy jego rąk. 
Czasy dzisiejsze wymagają, aby rze
mieślnik nie tylko umiał wytwarzać, 
lecz również korzystnie sprzedać swe 
wytwory. Konieczne są więc takie in
stytucje handlowe, które zbliżą kon
sumenta z szerokiego rynku zbytu, 
obejmującego całą Polskę, do wytwór
cy i produktu. Rzemiosło stolarskie 
w Nowem znalazło taką instytucję 
i umiało ją zorganizować. Instytucją 
tą są targi meblowe w Nowem, orga
nizowane już po raz drugi. 

Dziś życzyć tylko można II-gim Tar
gom Meblowym w Nowem nad Wisłą, 
aby spełniły one swe zadania, aby 
ściągnęły do Nowego jak najszersze rze
sze odbiorców z całej Polski, i aby mogli 
oni zobaczyć cały wykwint nowocze
snych apartamentów, pełną praktycz-
ność nowoczesnych urządzeń domowych 
i całą gamę wyspecjalizowanej miej
scowej produkcji stolarskiej, która 
słusznie coraz szerszy uzyskuje rozgłos 
w całej Polsce. 

Dyrektor Izby Przemysłowo-Han
dlowej w Gdyni - Józef Kawczyński 
swoje odczucia wyraził następująco: 

W okresie obecnych intensyw
nych wysiłków nad podniesieniem 
gospodarczego znaczenia Wielkiego 

Pomorza, zwracać się powinno 
przede wszystkim uwagę na te prze
mysły, które są żywotne i wykazują 
zdolności do dalszego rozwoju. Do 
takich należy niewątpliwie przemysł 
meblarski w Nowem nad Wisłą. 

Jakość wyrobów nowskiego prze
mysłu meblarskiego stoi na wysokim 
poziomie, czego dowodem jest oko
liczność podszywania się zagranicz
nych domów handlowych pod markę 
wyrobów nowskich i zdobywania 
nimi rynków światowych. Przemysł 
ten posiada już swoją tradycję. 
Przede wszystkim zasługuje na pod
kreślenie to, że posiada on także 
pełną świadomość swoich walorów 
i swoich zdolności rozwojowych. Jest 
to niewątpliwie przemysł przyszłości. 

Urządzenie targów meblarskich 
w Nowem jest dowodem usilnej pracy 
omawianego przemysłu nad rozbudo
waniem swej produkcji i rozszerzeniem 
zbytu w kraju i za granicę. Ekspansja 
zagraniczna musi się opierać w pierw
szym rzędzie na dobrze zorganizowa
nym rynku wewnętrznym, którego pod
stawą być winno nie tylko terytorium 
Pomorza, ale i sąsiednich województw. 
W tym względzie mogą targi oddać jak 
najlepszą przysługę. Na podstawie 
targów zeszłorocznych można stwier
dzić, że dla wielu odbiorców były one 
odkryciem przemysłu meblarskiego 
w Nowem, zarówno jego możliwości 
asortymentowych w produkcji, i że dały 
również producentom możność grun-
towniejszego zapoznania się z zapo
trzebowaniem i wielkością wewnętrz
nego rynku zbytu. 

Z okazji tegorocznych Targów 
Meblarskich pragnę także dać wy
raz nadziei, że przegląd dotychcza
sowych wyników pracy przemysłu me
blarskiego w Nowem przyczyni się nie 
tylko do podniesienia jakości jego 
produkcji i zwiększenia chłonności 
oraz zasięgu terytorialnego rynku, 
ale że będzie on dla wszystkich zain
teresowanych bodźcem do dalszej 
pracy nad wzmocnieniem pozycji, 
którą w życiu gospodarczym kraju 
przemysł ten powinien zająć. 

Burmistrz i przewodniczący komi
tetu organizacyjnego II Targów Me
blowych w Nowem n. Wisłą - Jan 
Kuchczyński podał ciekawe aspekty, 
które skłoniły organizatorów do dzia
łania. 

W imię hasła, wysuniętego przez 
Pana Wicepremiera inż. Kwiatkow
skiego, nawołującego do podniesie
nia ofensywy rzemieślniczo-kupiec-
kiej, Zarząd Miejski postanowił 
urządzić w roku 1938 I Targi Meblo

we. Nowe jest jedynym w swoim ro
dzaju ośrodkiem przemysłu meblar
skiego w województwie pomorskim. 
Wyroby nowskie mają w kołach fa
chowych najlepszą opinię i cieszą się 
wielkim zbytem wśród znawców. 
Głównym odbiorcą mebli nowskich 

jest Gdańsk. Byłby to objaw dodatni, 
gdyby nie fakt, że meble nowskie wra
cają z Gdańska jako produkt zagra
niczny z powrotem do Polski i wtedy 
dopiero cieszą się wielkim zbytem 
w kraju. Dowodzi to niewątpliwie bra
ku zaufania społeczeństwa polskiego 
do własnych wyrobów. Ta okoliczność 
skłoniła Zarząd Miejski do podjęcia 
akcji, zmierzającej do przeciwdziała
nia tej paradoksalnej sytuacji. Tego
roczne II Targi Meblowe mają przyczy
nić się do zapoznania jeszcze szerszego 
ogółu obywateli z wyrobami przemy
słu meblarskiego w Nowem. 

Twórców meblarstwa w Nowem 
najlepiej określa ilość firm biorąca udział 
w targach. Spis wszystkich właścicieli 
obejmuje następujące nazwiska: 

Jan Aust - ul. Zduńska 19, Wojciech 
Bylicki - ul. Kolejowa 14, Antoni Cze
chowski - ul. Nowa 21, Feliks Danowski 
- ul. Zielona 7 (obec. Tczewska), Herbert 
Damrath -- ul. Nowa 10, Adolf Dombrow-
ski - ul. Nowa 9, Waldemar Dombrowski 
- ul. Sądowa 34 (obec. Bydgoska), Fran
kowski A. i S4ca - ul. Kolejowa 1-3 (obec. 
Tczewska), Wilhelm Goliński - ul. Ko
ściuszki 3, Jan Górny - ul. Sądowa 13, 
Antoni Górski - ul. Kolejowa 18, Paweł 
Griineberg - Rynek 11, Józef Grzona - ul. 
Gdańskie Przedmieście 21 (obec, gen. Ko-
mierowskiego), Józef Haberland - ul. Zie
lona 1, Otton Hildebrandt - ul. Sądowa 
20, Jerzy Hunsdorff - ul. Klasztorna 20 
(obec. Wojska Polskiego), Otton Kling 
- ul. Wiślana 5-7, Michał Kozłowski 
- Górne Morgi, Alfred Kuhnke - ul. Sądo
wa 26, Wilhelm Lange - ul. Sądowa 42, 
Franciszek Lauda - ul. Kolejowa 35, Fe
liks Leśniewicz - Warlubie, Paweł Łukow
ski - ul. Sądowa 29, Konrad Łepek - ul. 
Podgórna 4, Franciszek Otłewski - ul. 
Nowa 13, Jan Piórek - ul. Gd. Przedmie
ście 3, Józef Rucki - ul. Sądowa 27, Bru
non Rycki - ul. Sądowa 44, jerzy Sieg - ul. 
Kolejowa 5 (obec. Tczewska), Bracia A. 
i F. Sonnenwald - ul. Zduńska 13-15, Jan 
Strippentow - ul, Sądowa 18, Wokóck H. 
(Gerhard Wokóck) - ul. Gd. Przedmieście 
4, Brunon Wróblewski - ul. Kolejowa 17, 
Aleksander Ziółkowski ul. Nowy Świat 
36, Bracia B. i Alf. Żurawscy - ul. Przy
kop 4-6 i Kurt Żurawski - ul. Nowa 3. 

Kończąc ten rozdział historii now
skiego meblarstwa, zamykający się 1939 
rokiem, należy odnotować dramatyczną 
zmianę sytuacji politycznej w Europie, 
a w jej następstwie również społeczno-
gospodarczej. Nadzieje na dalszy roz
wój meblarstwa i kontynuowanie tar
gów okazały się płonne. Wkrótce 
wybuchła druga wojna światowa. Pla
ny gospodarcze i dzieje ludzkie poto
czyły się zgoła różnymi i całkiem nie
oczekiwanymi drogami. 
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MIECZYSŁAW OLEJNICZAK 

Postać 
mało znana 

Edmund Wądołowski, 
urodzony 18 kwietnia 1899 
roku w ziemi kijowskiej we 
wsi Iwańki, gdzie jego oj
ciec - inż. technolog pra
cował w miejscowej cu
krowni. Stamtąd w roku 
1906 przeniósł się wraz z ro
dziną na Syberię, by praco
wać, podobnie jak wielu 
Polaków, przy budowie ko
lei transsyberyjskiej. Tam 
też pełnił obowiązki Naczel
nika Wydziału Techniczne
go w Dyrekcji Irkuckiej. Po 

powrocie do kraju, w obawie przed represjami tamtejszych 
władz bolszewickich, ojciec wraz z rodziną wyjeżdża wraz 
z rodziną do Legionowa pod Warszawą, do swej posiadło
ści i tam podejmuje pracę również w kolejnictwie. W 1935 
roku przechodzi na emeryturę. Umiera po pięciu latach, 
w chwili gdy syn Edmund - oficer Wojska Polskiego prze
bywa w niewoli niemieckiej. 

Brat Edmunda, Jerzy w 1939 roku został zastrzelony 
przez Niemców w chwili, gdy udawał się do Warszawy za
niepokojony tym, że nie dostał karty powołania do wojska. 
Matka z d. Antuszewicz zmarła w 1955 roku w Krakowie. 

Edmund Wądołowski w 1917 roku ukończył ze złotym 
medalem 8-klasowe gimnazjum w Irkucku. W tym samym 
roku został przyjęty do Instytutu Inżynierów Komunikacji 
w Piotrogrodzie, lecz wskutek zaburzeń bolszewickich zwią
zanych z Rewolucją październikową przeniósł się do Tchno-
logicznego Instytutu w Tomsku. W tymże samym roku 
wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich. 

W styczniu 1920 roku jako porucznik Wojska Polskie
go wraz z całą Dywizją Syberyjską dostał się do niewoli 
bolszewickiej w mieście Krasnojarsku. W dniu 28 marca 
1920 roku udało mu się zbiec, dzięki zmyleniu czujności 
straży. Ukrywał się w Irkucku. W październiku tego roku, 
korzystając z repatriacji Niemców, przekroczył pod zmyślo
nym nazwiskiem granicę sowiecką, skąd dostał się na Da
leki Wschód do Charbina. Następnie w dniu 1 stycznia 
1921 roku, jako kierownik transportu 83 żołnierzy i ofice
rów byłej V Dywizji WP przybył do kraju drogą przez Daj-
ren, Szanghaj, Francję i Niemcy. 

W tym też roku po zwolnieniu z wojska podjął studia 
na Wydziale Lądowym Politechniki Warszawskiej. Podczas 
studiów odbył następujące praktyki wakacyjne: 1 w 1926 
roku w Jugosławi, w 1927 roku w Dziale Mostów Wydziału 
Drogowego DOKP w Gdańsku, w 1929 roku w Oddziale 
Drogowym Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie. 

Po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie Dróg Żelaznych 
i Zabezpieczenia Ruchu Pociągów ukończył Politechnikę 
Warszawską w dniu 26 czerwca 1930 roku z tytułem mgr inż. 
budowy dróg i mostów. 

Pracę podjął w PKP we wrześniu 1930 roku w Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych w ówczesnym Wolnym 
Mieście Gdańsk w Dziale Mostów i Podtorza. W marcu 
1933 roku przeniósł się do Oddziału Drogowego w Tcze
wie, gdzie pełnił funkcję kontrolera służby drogowej, a na
stępnie naczelnika. Do końca wojny zamieszkał wraz z ro
dziną w budynku służbowym przy obecnej ul. Kardynała 
Wyszyńskiego, gdzie dziś mieści się Szpital Rehabilitycyj-
ny i Opieki Długoterminowej. 

Budynek ten był wówczas okazałą budowlą. Po wojnie 
przystosowano go na Szpital Kolejowy, dokonano jego 
generalnej przybudowy z przystosowaniem do aktualnych 
potrzeb. 

W 1939 roku Edmund Wądołowski bierze udział w woj
nie jako dowódca Kompanii Drogowo-Kolejowej w rejo
nie operacyjnym - Aleksandrów Kujawski w Kutnie oraz 
Warszawie, gdzie po kapitulacji dostaje się do tzw. oflagu, 
tj. obozu dla oficerów. Przebywa w nim 5 lat, do 1945 roku, 
kiedy to wojska polskie wraz z radzieckimi uwalniają obo-
zowiczów. 

Edmund udaje się przez Złotów do Bydgoszczy i zgła
sza się w miejscowej DOKP, otrzymuje przydział służbowy 
do Oddziału Drogowego w Tczewie - nieoswobodzonym 
jeszcze z rąk niemieckich. Po kilkuletniej pracy przeniesio
ny zostaje służbowo do Wydziału Drogowego D.O.K.P. 
Olsztyn na stanowisko naczelnika. W związku z tym prze
prowadza się z Tczewa do Olsztyna. W latach pięćdziesią
tych, ze względu na odpowiednie przygotowanie technicz
ne, władze centralne delegują go z PKP do prac związanych 
z budową Nowej Huty. W tej sytuacji przenosi się z Olszty
na do Krakowa. W roku 1963, ze względu na zły stan zdro
wia przechodzi na rentę. Zmarł 28.11.1976 roku w Krako
wie, w wieku 77 lat. 

Mgr inż. E. Wądołowski był wybitnym fachowcem 
i miał bogate doświadczenie w budowie dróg i mostów. 
Nabył je głównie przy tego rodzaju budowach za granicą. 
Zalety i doświadczenia te doceniły władze centralne. Stąd 
decyzja o urlpowaniu go do prac przy budowie Nowej Huty. 

Wyróżniał się również jako oficer w wojsku, za co od
znaczony został kilkoma odznaczeniami: Krzyżem Walecz
nych, Medalem Niepodległości, Medalem za Wojnę, Me
dalem Inter allie de la Victoir i Odznaką Więźniów Ideowych. 

Znał biegle trzy języki obce: francuski, rosyjski i stoso
wany wówczas język esperanto. 

Należy podkreślić fakt, iż w czasie zamieszkiwania 
w Tczewie cenił sobie bardzo życie towarzyskie. Przyjaźnił 
się głównie z ówczesnym znanym w środowisku tczewian 
lekarzem St. Chylickim, mec. P. Tomczykiem oraz z przyja
cielem ze studiów inż. o nieznanym nazwisku, który kiero
wał wówczas odbudową mostów na Wiśle w Tczewie, znisz
czonych w czasie wojny. 

Przedstawione wspomnienia opracowano w oparciu o dostępne 
materiały źródłowe, głównie o własnoręcznie napisany przed śmier
cią rękopis bohatera wspomnień. 
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JOACHIM FLISIKOWSKI 

Tragedia na przełomie 

Wdziejach każdego miasta są okresy pogodne 
i tragiczne. Podobnie jest również w przypadku 
Tczewa. Dwa dni: 20 i 21 lutego 1945 roku nie 

doczekały się dotąd dokładnego opracowania, a dni te 
należą do tych tragicznych. Miały miejsce na przełomie 
wydarzeń wojennych, w ostatnich dniach okupacji hitle
rowskiej, tuż przed nadejściem wojsk radzieckich. 

20 lutego 1945 roku w wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień 
jak na tę porę roku, okupant hitlerowski, dla zastraszenia 
mieszkańców, zostawił na rynku (obecnie plac Hallera) za
strzelonego tczewianina „ozdobionego" napisem: „Ty psie, 
nie będziesz więcej chleba kradł". 

Wiadomość o tym zdarzeniu rozeszła się po Tczewie lo
tem błyskawicy i wielu ludzi, szczególnie dzieci, zbiegło się 
by zastrzelonego zobaczyć. Wśród nich był także nieży
jący Mieczysław Izydorek, który zdarzenie to przeka
zał. Był również świadkiem tego, co zdarzyło się w tej 
i następnej dobie. W samo południe 20 lutego lotnic
two radzieckie rozpoczęło bombardowanie miasta, przy 
użyciu samolotów dwupłatowych, tak zwanych TZW 
Kukuruźników. Pierwsze bomby spadły na obiekty stra
tegicznie znaczące - Dworzec Kolejowy, Gazownia, 
Młyn Parowy (już nieistniejący), mieszczący się wów
czas w rejonie obecnych ulic Kardynała Wyszyńskie
go i Sambora. Naloty te trwały dwie doby, niszcząc wie
le domów i zabudowań, a śmierć ponieśli zupełnie 
przypadkowi i niewinni ludzie. 

A oto miejsca, na które - według zebranych informacji 
- spadły bomby w trakcie tych nalotów. (Ulice podano 
według obecnie obowiązującego nazewnictwa): 

1) ul. Garncarska 1 
2) ul. Sambora 19, 20, 21 (działka 306 i 332) 
3) ul. Królowej Jadwigi 2 i 3 (działka 50) 
4) ul. Paderewskiego 2 i 3 (działka 484) 
5) plac Marszałka Piłudskiego (Urząd Miejski i Schron pod 

Kasztanem obok CED-u (działka 10 i 71) 
6) ul. Kopernika 6 i 8 (działka 25 i 28) 
7) ul. Słowackiego 3 (działka 77) 
8) ul. Wąska 11 i 12 - obok Gazowni (działka 470) 
9) ul. Strzelecka 6 (działka 580 

10) ul. Bałdowska 5 (działka 25) 
11) ul. 30 Stycznia 7 
12) ul. Czyżykowska - Polna 71 (działka 379) 
13) ul. Warsztatowa 5 i 6 (działka 200) 
14) ul. Pomira - obok Mleczarni (385) 
15) ul. Mostowa 9 (działka 380) 
16) ul. Południowa 6 (działka 406) 
17) róg ulic Wojska Polskiego i Piaskowej (działka 56) 
18) ul. IMaja - Kolejowa Wieża Ciśnień (działka 120) 
19) Ogródki między ulicami Starowiejską i Wyspiańskiego 

(działka 479) 
20) ul. Kościuszki 15/19 i 19/20 
21) ul. Kardynała Wyszyńskiego 21 
22) ul. Gdańska 55 (działka 349) 
23) pi. Hallera 2/3 (działka 355) 
24) Cmentarz Ewangelicki przy ulicy 30 Stycznia (działka 

522) 

25) ul. Wybickiego 22 (działka 422) 
26) róg ulic Okrzei i Zamkowej (działka 379) 
27) róg ulic Staszica i Starowiejskiej (działka 479) 
28) róg ulic Okrzei i Chopina (działka 673) 
29) ul. Obr. Westerplatte 11, 12, 13 i 22, 23. 
Niemcy przygotowali miasto na odparcie ataku. W tym 

celu m.in. ustawili artylerię przeciwlotniczą (Flak) na szkole 
nr 5 przy ul. Westerplatte, na budynku Urzędu Powiatowe
go przy ul. J. Dąbrowskiego, na wieżyczkach Mostu Kole
jowego i w okolicznych wsiach pod Tczewem: w Piotrowie, 
Szpęgawie, Zajączkowie. Skuteczność takiej obrony była 
znikoma. 

Ze wspomnień Marianny Hinz, której syn zginął w czasie 
nalotu, wynika, że działka, na której mieszkała była całko
wicie zaminowana przeciwczołgowymi materiałami wybu
chowymi, łącznie z ulicą Bałdowska i Wyspiańskiego. Obec
na ulica Kusocińskiego w 1945 roku nie istniała, w jej miejscu 
biegł głęboki rów oddzielający stadion od pól uprawnych. 
Na rogu stadionu Niemcy umieścili stanowiska ciężkich 
karabinów maszynowych. Na kominie cegielni w Czyżyko-
wie znajdował się strzelec wyborowy (snajper), z dobrym 
polem obstrzału, aż po Bałdowo. 

Hitlerowcy ustawili również zapory przeciwczołgowe z wy
ciętych drzew i ciężkich lokomobili. Mieściły się one na 
głównych ulicach wjazdowych do miasta: 

- za polem minowym przy stadionie na ulicy Bałdowskiej 
- koło nowego cmentarza na ulicy 30 Stycznia 
- na ulicy Obr. Westerplatte od strony Lisewa 
- na ulicy Wojska Polskiego obok koszar 
- wzdłuż parku od Wieży Ciśnień do ulicy Czyżykow-

skiej, wycinając w tym celu drzewostan w parku. 
Wycofując się z Tczewa wojska niemieckie wysadziły 

wszystkie mosty wiślane (lisewskie i knybawski) oraz wia
dukty przy ulicy Wojska Polskiego, 30 Stycznia, wiadukt 
łączący strzelnicę z terenem obecnego Eatonu oraz wia
dukty kolejowe w rejonie ulicy Gdańskiej. 

Skutki dwudniowych nalotów bombowych były tragiczne, 
zginęło bowiem 147 osób, a znacznie więcej zostało rannych. 
Jak wynika z raportu tczewskiej placówki niemieckiej policji 
porządkowej z dnia 6 marca 1945 roku, większość zabitych 
była Polakami. Niektórzy zginęli w piwnicach pod gruzami 
bombardowanych domów. Wśród zabitych znajdowały się 
także osoby przebywające w Tczewie czasowo, byli to ucie
kinierzy, najczęściej personalnie niezidentyfikowani, prze
mieszczający się z Prus Wschodnich. Ciała ich pochowano 
w kilku grobach masowych na tczewskich cmentarzach. W ce
lach bliższego scharakteryzowania tych osób podano szcze
góły ubioru: kolor odzieży lub materiał, z którego została 
wykonana (poz. 79-81, 83-92). Pełny wykaz zmarłych w po
szczególnych grobach i na cmentarzach podano poniżej. 
Pojawiające się w wykazie ulice: Urlichstrasse (ul. Urlicha), 
to obecna ul. Wąska, Berlinerstrasse podczas okupacji mie
ściła się w miejscu obecnej ul. Krótkiej, natomiast Nordstras-
se (ul. Północna), to obecna ul. Pomorska w okolicach dwor
ca, a Roomstrasse (ul. Okrężna), to dzisiejsza ul. Kopernika. 
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OFIARY WO[N 

1. Harald Stamm, ur. 11.04.1930 
w Hamburgu; 

2. Uczeń Mieczysław Niemczyk, 
ur. 02.10.1932 w Siwiałce, zam. w Tczewie, 
ul. Zeppelina 13; 

3. Marta Beling, ur. 11.11.1905, zam. 
w Tczewie, ul. Urlicha 41; 

GRÓB MASOWY I 
(Cmentarz Ewangelicki): 

4. Wiktor Gradów, ur. 27.02.1923; 
5. Józef Albrecht, ur. 27.03.1907 

w Brodzkich Młynach, pow. Starogard; 
6. dziewczynka, około 13 lat; 
7. chłopiec, około 10 lat; 
8. dziewczynka, około 15 lat; 
9. dziewczynka, około 10 lat (bez głowy); 

10. chłopiec, około 12 lat (bez głowy); 
11. mężczyzna, około 25 lat; 
12. mężczyzna, całkowicie zwęglony; 
13. dziewczynka, około 15 lat (zwę

glona). 

14. Krystyna Chwarścianek, 6 lat, zam. 
w Tczewie, ul. Małgorzaty 7; 

15. Johann Pruzak, ur. 24.06.1929, zam. 
w Tczewie, ul. Aussendeich 177; 

16. dziecko Tuchner, około 6 miesięcy, 
zam. w Tczewie, ul. Ogrodowa 12; 

17. pani Chudy, około 70 lat, zam. 
w Tczewie, ul. Urlicha 11; 

18. Agnieszka Lemańska, zam. w Tcze
wie, ul. Urlicha 11; 

19. Elżbieta Figurska, z Wuckelsdorf, 
pow. Rosenberg; 

20. Andreas Oelschlager, ur. 26.11.1870 
w Poznaniu, przybyły przypuszczalnie 
z Kwidzyna; 

21. pani Klatt, zam. w Tczewie, ul. Ber
lińska 15; 

22. panna Klatt, zam. w Tczewie, 
ul. Berlińska 15; 

23. kolejarz Erich Godat, około 50 lat; 
24. Lisbeth Pommer, lat 34, neuteich 

13; 
25. kolejarz Jan Wysocki z Kolonii 

Ostrowickiej, pow. Schwetz; 
26. Johann Donaj, lat 78, zam. w Domu 

Starców przy Szpitalu Świętego Wincente
go; 

27. ziemianin Rudolf Schattner, pow. El
bląg; 

28. kelnerka Lisbeth Prill, zam. na miej
scu, ul. Urlicha 4; 

29. Antonina Jegorowa ur. 26.09.1921, 
zam. w Hotelu Tczewski Dwór; 

30. Cecil Jaworski, lat 21, zam. ul. Urli
cha 12; 

31. Augustę Schneider, z domu Roser, 
ur. 11.05.1901 w Ilmenau (kołoTorunia), 
zam. w Tczewie, ul. Areda 4; 

32. Helena Rudat, z domu Frauser, 
ur. 18.02.1902, uciekinierka z Insterburgu; 

33. Hans Joachim Preuss, ur. 5.12.1944 
w Malborku, czasowo mieszkający na miej
scu, ul. Małgorzaty 7; 

34. Ella Wenger, ur. 1909; 
35. Gerhard Roglicki, ur. 21.11.1930 

w Starej Wiśle; 
36. Urszula Stamm, ur. 4.11.1925 

w Hamburgu, uciekinierka z Kunzerorfu; 
37. Emilia Chwarścianek, z domu No

wak, lat 33, zam. na miejscu, ul. Małgo
rzaty 7; 

38. uczeń ślusarski, Wiktor Zieliński, 
ur. 29.03.1928 w Tczewie, zam. na miejscu, 
ul. Północna 8 a; 

GRÓB MASOWY II 
(Cmentarz Ewangelicki): 

39. Agnieszka Lemańczyk, zam. na miej
scu, ul. Urlicha; 

40. Johann Berling, ur. 5.05.1889 w Ja-
roszewach, zam. na miejscu, ul. Urlicha 41; 

41. Augustę Korinth, z domu Makiella, 
ur. 18.09.1909, w Duisburgu; 

42. Józef Mitulski ur. 10.05.1937 w Tcze
wie, zam. na miejscu, ul. Urlicha 11; 

43. Krystyna Korinth, ur. 12.07.1943, 
zam. w Tczewie, ul. Urlicha 11; 

44. Gertruda Cendrowska, zam. na miej
scu, ul Urlicha 11; 

45. Zofia Mitulska, ur. 3.06.1908 w Brzu-
ścach, zam. jak wyżej; 

46. Paweł Jankowski, ur. 15.03.1900 
w Martinsdorf; 

47. Rozalia Buchholz, z domu Nawroc
ka, ur. 30.08.1912 

48. Elżbieta Politt, około 70-75 lat; 
49. Maria Preuss, ur. 14.05.1876 w Heu-

buden; 
50. Stanisław Arisch, czasowo zamiesz

kały w Watzdorf; 
51. Albert Stengel, ur. 9.01.1876 w War

lubiu; 
52. Leon Zielke, ur. 29.05.1929, 

zm. 3.03.1945; 
53. Johann Ogiewicz, ur. 17.12.1926 

w Turach, pow. Stolinsk, koło Gręblina 
(zm. 25.02.1945 - postrzał w głowę); 

54. Joanna Bierwald, około 60 lat, ucie
kinierka z Prus Wschodnich, zm. 2.03.1945; 

55. Robert Schulz, około 70 lat, ucieki
nier z Prus Wschodnich; 

56. Bertha Schulz, około 65 lat, ucieki
nierka z Prus Wschodnich; 

57. Anna Schulz, około 40 lat, ucieki
nierka z Prus Wschodnich, zm. 1.03.1945 
roku, w miejscowym Szpitalu Joanitów; 

58. niezidentyfikowany mężczyzna 
65-70 lat, uciekinier, zm. 23.02.1945; 

59. kobieta, 65-70 lat, 21.02.1945 przy
sypana w piwnicy domu na ulicy Urlicha 11 
(ciało zniekształcone); 

60. nieznany mężczyzna, około 60 lat, 
21.02.1945 zm. na skutek ran po odłamku 
bombowym; 

61. kobieta około 50 lat, zm. przysypa
na w piwnicy domu na ulicy Urlicha 11 (cia
ło zniekształcone); 

62. mężczyzna około 80 lat, zm. jak 
wyżej; 

63. kobieta około 60 lat, zm. jak wyżej; 
64. kobieta około 45 lat, zm. jak wyżej; 

65. mężczyzna około 75 lat, jak wyżej; 
66. chłopiec około 2 lat, jak wyżej; 
67. kobieta około 50 lat, raniona w gło

wę; 
68. kobieta około 30 lat, ciało zniekształ

cone, znaleziona w piwnicy domu ulicy Mał
gorzaty 7; 

69. mężczyzna około 50 lat, 
zm. 19.02.1945 w Szpitalu Św. Wincentego; 

70. chłopiec około 7 lat, zmarły w szpi
talu jak wyżej; 

71. chłopiec około 10 lat, zm. jak wyżej; 
72. mężczyzna niezidentyfikowany 

z oderwaną głową, zasinioną i zarośniętą; 
73. kobieta około 35 lat, o czarnych wło

sach, szczegóły patrz poz. 59; 
74. kobieta około 50 lat, jak wyżej; 
75. dziewczynka około 2 lat, jak wyżej; 
76. niezidentyfikowany mężczyzna, 

około 50 lat, uciekinier w ubiorze rolni
ka; 

77. niezidentyfikowany chłopiec, około 
10 lat, szczegóły jak pozycja 59; 

78. niezidentyfikowana kobieta, szcze
góły jak wyżej; 

79. niezidentyfikowany mężczyzna, 
szczegóły jak wyżej; 

80. niezidentyfikowana kobieta, blon
dynka, szczegóły jak wyżej; 

81. niezidentyfikowana kobieta, szcze
góły jak wyżej; 

82. niezidentyfikowany chłopiec, około 
12 lat, szczegóły jak wyżej; 

83. niezidentyfikowany mężczyzna, 
szczegóły jak wyżej; 

84. jak wyżej 
85. niezidentyfikowana kobieta, jasna 

blondynka, szczegóły jak wyżej; 
86. jak wyżej; 
87. niezidentyfikowany mężczyzna, 

16-20 lat, z oderwaną głową, szczegóły 
jak wyżej; 

88. niezidentyfikowany mężczyzna, 
około 50 lat, z odłamkami bomby na całym 
ciele, zmarły 27.02.1945 w miejscowym 
Szpitalu Joanitów; 

89. niezidentyfikowana kobieta, 55-60 
lat, pozostałe jak pozycja 59; 

90. niezidentyfikowana kobieta około 65 
lat, jak pozycja 59; 

91. mężczyzna około 55, jak pozycja 
59; 

92. dziewczyna, około 20 lat, jak pozy
cja 59. 

GRÓB MASOWY DLA JEŃCÓW WOJENNYCH 

93. Francuz Jan Garnier, zmarły 20.02.1945 na skutek ran odniesionych odłamkami bomby, podczas bombardowania. 

GRÓB NA CMENTARZU EWANGELICKIM 

94. Augusta Giesler, zmarła 7.02.1945 
w domu starców; 

95. Henrietta Kriehm, zmarła 
15.02.1945 w domu starców; 

96. August Gnuschke, zmarły 19.02.1945 
w domu starców; 

97. Martin Gerlach, zmarły 26.02.1945 
w Gniszewie; 

98. Karl Poech, zmarły 1.03.1945; 
99. Henrietta Klein, zmarła 1.03.1945; 

100. Marta Penner z domu starców, zmarła 
1.03.1945. 

KMR 
41 



GRÓB NA CMENTARZU KATOLICKIM, UL. GDAŃSKA 

101. Stanisław Holz, ur. 8.10.1890, za
mieszkały w Tczewie przy ul. Skarszewskiej 
12, zmarły 20.02.1945; 

102. Regina Lietza, ur. 5.07.1938, 
zam. w Tczewie, ul. Okrężna 6, 
zm. 20.02.1945; 

103. Jan Kłodziński, 40 lat zam. w Tcze
wie, ul. Północna 3, zm. 20.02.1945; 

104. Antoni Sokołowski, 70 lat, zam. 
w Tczewie, ul. Gdańska 13, zm. 20.02.1945; 

105. Tomasz Piotrowski, ur. 31.01.1893, 
zam. w Tczewie, ul. Południowa 13, 
zm. 21.02.1945; 

106. Magdalena Rohd, 13 lat zam. w Tcze
wie ul. Okrężna 6, zm. 20.02.1945; 

107. Rozalia Szeliga, ur. 11.01.1926, 
zam. w Tczewie, ul. ? 45, zm. 20.02.1945; 

108. Irena Węsierska ur. 24.05.1938, 
zam. w Tczewie, ul. ? 14, zm. 20.02.1945; 

109. Heinz Schwarzwald, ur. 25.11.1919, 

zam. w Tczewie, ul. Południowa 12, 
zm. 21.02.1945; 

110. Zygmunt Szymandi, ur. 3.09.1929, 
zam. w Tczewie, ul. Południowa 12, 
zm. 21.02.1945; 

111. Stanisław Szymandi, ur. 16.09.1931, 
pozostałe jak wyżej; 

112. Ignacy Budny, 52 lata, zam. w Tcze
wie ul. Mostowa 9, zm. 20.02.1945. 

POCHOWANI NA STARYM CMENTARZU KATOLICKIM UL. STAROGARDZKA 
(OBECNIE 30 STYCZNIA) 

113. Christel Gliwa, 5 lat, zm. 21.02.1945; 
114. Roman Gliwa, 4 lata, zm. 21.02.1945; 
115. Władysław Chudy, ur. 24.10.1862, 

zm. 20.02.1945; 
116. Katarzyna Chudy, ur. 2.02.1874, 

zm. 20.02.1945; 

117. Jan Sikora, 42 lata, zm. 20.02.1945; 
118. Elżbieta Sikora, 40 lat, 

zm. 21.02.1945; 
119. Zygmunt Nowicki, rok i 7 miesięcy, 

zm. 20.02.1945; 
120. Jadwiga Dembeck, 5 lat, 

zm. 20.02.1945; 

121. Waltraud Kaczmarek, ur. 18.05.1929, 
zm. 20.02.1945; 

122. Marta Kirkowska, 76 lat, 
zm. 21.02.1945; 

123. Edward Hinz, 12 lat, zm. 20.02.1945; 
124. Jan Jasnoch, 62 lata, zm. 27.02.1945. 

POCHOWANI NA NOWYM CMENTARZU KATOLICKIM PRZY ULICY STAROGARDZKIEJ 
(OBECNIE 30 STYCZNIA) 

125. Giinther Skonecki, 12 lat, 
zm. 21.02.1945; 

126. Jan Wysocki, 38 lat, zm. 20.02.1945; 
127. Juliusz Schulz 59 lat, zm. 20.02.1945; 
128. Roman Schwoch, 10 lat, 

zm. 21.02.1945; 
129. Katarzyna Kochalska, 56 lat, 

zm. 21.02.1945; 
130. Helena Grzemska, 17 lat, 

zm. 22.02.1945; 
131. Heinz 

zm. 20.02.1945; 
132. Klara Dewing, 55 lat, zm. 20.02.1945; 
133. Erika Dewing, 23 lata, 

zm. 20.02.1945; 

Sikorski, 33 lata, 

134. Waltraut Dewing, 21 lat, 
zm. 20.02.1945; 

135. Sehlert (mężczyzna), 38 lat, 
zm. 20.02.1945; 

136. Kazimierz Łukaszewski, 13 lat, 
zm. 20.02.1945; 

137. Zofia Damska, 22 lata, 
zm. 25.02.1945; 

138. Weronika Makiłła, 47 lat, 
zm. 21.02.1945; 

139. Teresa Makiłła, 13 lat, 
zm. 21.02.1945; 

140. Janina Makiłła, 8 lat, 
zm. 21.02.1945; 

141. Stefania 
zm. 21.02.1945; 

142. Julianna 
zm. 21.02.1945; 

143. Gerard 
zm. 21.02.1945; 

144. Edward 
zm. 21.02.1945; 

145. Henryk 
zm. 21.02.1945; 

146. Józef 
zm. 21.02.1945; 

147. Jan Plumbaum, ur. 2.04.1886 w Skar
szewach, zm. 21.02.1945. 

Oryginalny dokument znajduje się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Tczewie 

Pufalska, 

i Schulz, 

Cendrowski, 

Cendrowski, 

Cendrowski, 

Czarnecki, 

2 

80 

31 

4 

4 

59 

lata, 

lat, 

lat, 

lata, 

lata, 

lat, 

Początkowy 
i końcowy fragment 

oryginalnego dokumentu 
niemieckiej policji 

z dnia 6 marca 1945 roku 

§• Hauptsturmfuhref 
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ANDRZEJ GRZYB 

Małe prozy 
Sarny 

Słoneczny, zimowy poranek. Idę przez zaśnieżone pole. 
Na wzgórku „stado" saren. Przystaję, mierzę obiektywem, 
kadruję. Mogłoby się wydawać, że stado pozuje. Część 
poleguje w śniegu. Kilka przebija się do oziminy przez śnieg 
i lód. Jedna sarna trochę z boku śpi? Przybliżam, kadruję. 
Naciskam spust migawki. 

Stado trochę zniecierpliwione moją obecnością nie
spiesznie odchodzi ku ścianie lasu. Jedna sarna, ta śpiąca, 
zostaje. Nie boi się mnie, zimna i głodu. Już pasie się bez
trosko na niebieskiej łące. 

Piękne sarny, nie oglądając się za siebie, odchodzą za 
wzgórek. 

W samo południe 

Suche liście kruche jak skrzydła zeszłorocznych moty
li, czerwony papierek po malinowym cukierku, kurz zmie
szany z ziarenkami piasku, okruchy krowiego i końskiego 
łajna zawirowały nad łąką upstrzoną czarnymi kopczykami 
kretowisk. Niewidoczna południca zakręciła szalem wiatru 
biegnąc ku ścieżce. 

Przystanąłem, a ona tańczyła wokół mnie, szepcząc 
pozbawione sensu pół-słowa i rzucając mi w oczy wszyst
ko, co za pazuchą miała. 

Po karku, plecach i łydkach obmacywała mnie zimnymi 
paluchami. Stałem przysłaniając oczy prawa dłonią, lewą 
zaś bezradnie przytrzymując czapkę. 

Wir powietrza, jak nagle się pojawił, tak i znikł. Słońce 
niby wielki, przejrzały kwiat mlecza syciło łąkę i las ciepłym 
mlekiem południa. 

Południca, teraz w skórze zaskrońca, przepełzuje ścież
kę i przepada w trawie. 

Przewidzenie 

Zwolnij. Zatrzymaj się. Odpocznij. Wyrównaj oddech. 
Uspokój serce. Otwórz oczy. 

Widzisz. Przed tobą stoi umarły przyjaciel. Andrzej? Jak 
zawsze przechudzony, z tą swoją niewyraźną miną. Nie bar
dzo wiedząc, co zrobić z za długimi rękoma, z tym chłopię
cym, schludnym uczesaniem, z przedziałkiem pośrodku, 
prawe i lewe orzechowe wieczka szkatułki złych i dobrych 
wiadomości. 
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Uśmiecha się do przesady szczerze. Zęby szczerzy. Jak 
zwykle. 

Za nim las. 
Wyżej niebo w białe ubrane chmury, z dziurą chabrową 

nie pośrodku. 
Coś mówi, ale nie rozumiesz. Wiatr. Wiatr połyka słowa 
Może. „Powiem ci coś jako twój przyjaciel". 
-Wal, chłopie, no... powiedz... -prosisz. 
„Nie śpiesz się, rozumiesz, nie śpiesz się. Nie mapo co". 
Tak chyba mówi, chwiejąc się na wietrze jak trzcina. 
Tak. Na pewno tak mówi. I znika. 

Późnym wieczorem w hotelu 

Wieczór. Samotność w hotelowym pokoju. Przed chwilą 
gwar, finanse, polityka, pierdoły. Warszawa jest pępkiem 
świata. Brachu, tu trzeba być albo nigdzie. Jak cię tu nie 
ma, to nie ma cię nigdzie - mówił wyjadacz warszawski. 

Święty spokój. Wreszcie. Pomijając fakt, że ten pokój 
wisi piętnaście pięter nad ziemią, że czuję się jak mucha 
uwięziona w pajęczynie z aluminium i szkła. 

Jeszcze przed chwilą... podstarzała blondynka, skrzęt
nie, choć bez skutku ukrywająca swój wiek, popijała mały
mi łyczkami jakiś żółtawy trunek, puszczając kątem gru
bych, karminowych warg dym z papierosa. Jej biała, 
upstrzona piegami skóra marszczyła się w przesadnym de
kolcie. Jej piersi przelewały się pod chabrową, trykotową 
bluzką. Wyblakłe, szare oczy uważnie przeglądały towa
rzystwo. Karta dań. Wiceminister pijany. Dyrektor depar
tamentu w towarzystwie małej czarnuli. Bokser z aktorem. 
Nie było nadziei. 

Szerokoplecy, co nieco wymiętoszony, odrobinę rudy, 
sejmowy heros podchwycił temat pępka świata. Za nim 
chwiał się nieludzko pijany cherubinek, który wpadł był 
ostatecznie w rolę błazna. 

VIP ważny mówił. Spod lewej pachy wychylała się 
blond główka z uśmiechem od ucha do ucha: - Aa... kuku 
- mówiła i zniknęła. 

Figura, bez wątpienia ważna, naprawiała kraj nasz bied
ny. Spod prawej pachy ukazywała się blond główka z miną 
śmiertelnie poważną. 

- Gówno prawda. 
VIP, figura i heros w jednej osobie natęża się, głos pod

nosi, świat odmienia. Cherubinek swoje. 
Światło czyni cuda. Blondyn okazał się siwiejącym sza

tynem. 
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Mosiężne żyrandole z trudem dźwigały kaskady krysz
tałowych wisiorów. Pozłacany stiuk po królewsku trzymał 
się sufitu. Obrazy udawały oryginały. Nawet wiceminister 
ni stąd ni zowąd przypomniał sobie, gdzie był i zaczął uda
wać trzeźwego. 

Zasypiam. Idę przez las ku rzece. W zakole, gdzie za
wsze w wirach przy rozwalonym pniu czeka na mnie zgrab
ny pstrąg. 

Nie chciałem 

Lęgła się we mnie jak robak myśl, że postąpiłem źle. 
W środku nocy rozbudzony nie bardzo wiedziałem, co zro
bić. Przepraszać. Teraz. O tej godzinie...? Przecież wszyscy 
śpią. Śpią jak susły. 

Było nie mówić. Milczeć. Słowa sąjak strzały, jak miecz, 
mogą ranić głęboko. Śmiertelnie. 

Szklanka wody. Papieros. 
Skręcałem się z pragnienia, żeby przeprosić, wyjaśnić. 
Trzecia trzydzieści. Telefon umilkł. To on wyrwał mnie 

ze snu. Kto mógł dzwonić o tej porze? 
Pomyłka. Złośliwość. Ktoś umarł. Coś umarło. Przy

jaźń? 
Włączyła się lodówka. Boże, jak ten agregat głośno 

pracuje. Jak traktor. W czasie dnia, kiedy dom jest na no
gach, wcale tego nie słychać. 

Niczego zanadto. Mówił Solon, może Pittakos, albo 
Kleobulos. Któryś z nich. Któryś z dawnych mędrców grec
kich. Chilon kazał być ostrożnym w tym, co się mówi. Pil
nować języka. Skąpym być w słowach. 

- Zrobiłeś źle. Dobrze, że wiesz o tym. Że masz odwagę 
to powiedzieć. Człowiek chciałby być wolny jak ptak, ale 
nie jest. Codziennie za wszystko, co mówi i co czyni, musi 
odpowiadać - mówił ojciec. - W każdej ocenie bądź roz
tropny. Nawet pochwała może okazać się szkodliwa, nie
pożądana. Może jak kamyk nieostrożnie rzucony spowo
dować lawinę, która zniesie chwalonego i pochlebcę. 

- Wiem - mówiłem zagryzając wargi. 
- No, nie wiem, czy ty cokolwiek wiesz, ale życie cię 

nauczy - mówił, naprawiając telewizor, choć wcale nie miał 
pojęcia, jaki drucik, do czego, ma być przylutowany. 

- Pewnie najlepiej gęsi paść albo być włóczęgą. Dziś 
tu, jutro tam, bez zobowiązań wędrować, poznawać morza, 
góry, doliny i miasta. Żywić się manną z nieba, gacie mieć 
nie zawsze lepsze od stracha na wróble - marszczył czoło, 
kiedy w bebechach telewizora sypnęło ogniem żywym i nie
licho huknęło. -Nie pragnij takiej, może i ciekawej, ponie
wierki. Nie poznając wielu miast i ludzi, niewiele stracisz. 
A wracając do tego, coś głupio palnął, czy zrobił, to prze
proś, jeśli nawet nie będzie ci wybaczone, to lżej będzie 
tobie i temu, któregoś skrzywdził. Czy ty słuchasz, co ja do 
ciebie mówię - z telewizora znów buchnęły zeusowe ognie, 
a ekran nie zaświecił i nie przemówił. 

Do rana rozmawiałem z ojcem, jak dawniej, jakby na
prawdę ze mną był. 

Rozmawiałem, słuchałem, aż złotopalca jutrzenka uko
łysała mnie. 

ROMAN LANDOWSKI 

Słowo rodzi się 
z milczenia 

kolejnym konkursie jury pracujące od lat 
w niezmienionym składzie (Roman Landowski 
- przewodniczący, Bogdan Wiśniewski i Roman 

Żygowski) najwyżej oceniło wybrane utwory z cyklu wier
szy pt. „W drodze do" KRZYSZTOFA KRANICKIEGO 
(godło „Peccator"), kleryka Wyższego Seminarium Du
chownego w Pelplinie. 

Laureat I miejsca zwrócił uwagę swoim poetyckim ob
razowaniem, zaprezentowanym zwłaszcza w pięciu utwo
rach: beati, logos, tajemnica ciszy, Pater noster, Emaus. 
Jest to rodzaj poezji intelektualno-religijnej konstruowanej 
lirycznym językiem przenośni i subtelnych metafor. 

Najczęściej wykorzystywanym tropem poetyckim jest 
u niego cisza, jako wypowiedź lirycznej sytuacji. Podobnie 
częstym motywem jest u Kranickiego miłość, chleb, prze
baczenie - główne słowa-kłucze boskiego dobra. 

II miejsce uzyskane przez MAŁGORZATĘ MICHA
ŁOWSKĄ (godło „Weronika K.") z I Liceum Ogólnokształ
cącego w Augustowie to cykl zatytułowany „Kilka sytu
acji z życiorysu". Autorka w pięciu epizodach Drogi 
Krzyżowej (stacje II, V, IX, XII) utożsamia swoje doświad
czenia i pragnienia z obrazami ewangelicznego przekazu 
Męki Pańskiej. Posługuje się przy tym ciekawymi i odważ
nie podjętymi tropami poetyckimi. Najbardziej sugestyw
ny jest ciąg metafor Stacji XII. 

Miejsce III postanowiono przyznać ADAMOWI ŚMI
GIELSKIEMU (godło „Sweeter") z Liceum Ogólnokształ
cącego w Lubawie za jeden przedstawiony do oceny wiersz 
pt. „Ostatni portret malującego słoneczniki", inspirowany 
poezją Janusza St. Pasierba, w którym autor posłużył się 
własną narracją liryczną i poetyckim detalem, gdzie na płót
nie więdną słoneczniki. 

W grupie utworów wyróżnionych znalazło się trzech 
uhonorowanych autorów z Pomorza. 

W cyklu trzech wierszy EWY SOROKA (graficzne 
godło motyla z aureolą) szczególną uwagę zwrócił utwór 
zatytułowany „Wygnanie". Tekst inspirowany motywem 
biblijnego raju dotyczy zachowań współczesnego człowie
ka. Autorka z I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku 
bezwzględnie formułuje ludzkie przewinienia. 

Liryczny bohater MICHAŁA POLASIKA (godło „Gar
baty Anioł") z I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku 
również jest uwikłany w zmagania dzisiejszego człowieka. 
Swoje poszukiwania prawdy i szczęścia przedstawił autor 
w zestawie dziewięciu utworów, ale tematy te najwyraźniej 
ujawnił w czterech wierszach: bez tytułu (Wiem że jestem 
jeszcze dzieckiem...), Litania, Diament, Jezusie. 

Jury postanowiło także wyróżnić teksty KRZYSZTO
FA GOŚLIŃSKIEGO (godło „Lebiegi") z tego samego li
ceum z Lęborka za próbę lirycznej wypowiedzi w formie 
stroficznej ballady i troskę o podtrzymanie tego gatunku. 
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Juwenilia Poetyckie XI Pomorskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Ks. Janusza St. Pasierba Pelplin 2006 

KRZYSZTOF KRANICKI 

beati 

szczęśliwi 
którzy nie mierzą czasu 
sukcesami codziennych błahostek 
uderzeniami pędzącego serca 
pragnącego uciec 
z nadgodzinowego ciała 

szczęśliwi 
którzy w końcu 
odkryli 

to odwieczne 
ciche i najprostsze 

najtrudniejsze 
szczęście 

logos 

słowo 
rodzi się z milczenia 
a milczenie owocuje ciszą 

cisza 
przestrzeń naj intymniej sza 
miejsce spotkania 
czas bezczasowy 

ma coś z początku 
i kresu 

słowo 
rodzi się z milczenia 
przemilczenia 

czy więc na pewno chaos był pierwszy 

tajemnica ciszy 

przygniata 
jak syzyfowa praca 

krzyczy 
bo milczy 
przeraźliwie 

otula jak matka pokłócone myśli 
leczy rany 
te zabliźnione 
i ledwo co rozdarte 

przemawia wyraźniej niż retor 

czy to echo 
głos z oddali 

wreszcie słyszę 

spotykam 

Pater noster 

tyle nieba 
by na ziemię zabrakło już 
i miejsca 
i czasu 

tyle miłości 
by niebu zrobiło się wstyd 
za lenistwo 

tyle chleba 
by zapach głodu 
nakarmił serce pełne kruszyn 
i kromek stwardniałych 

tyle przebaczenia 
byś Ty mógł wybaczyć 

tyle zwątpień 
by przegrywać 
i powstawać 

Emaus 

zdaje mi się 
że milczysz 

cisza 

mówią że święta 

przeszywa mnie na wskroś 
i rozdziera 

przecież nawet Piłat 
usłyszał Twój głos 

oczy duszy 
jak na uwięzi 
i uszy zatkane hałasem 

jestem jednym z nich 
na drodze 
do Emaus 

KMR 
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MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA 

Kilka stacji z życiorysu 

Stacja VI 

bez pomocy skrzydeł 
i nadludzkich zdolności 
pokonałaś najgrubsze mury 
ludzkich obojętnych twarzy 
i ciekawskich oczu 

przybiegłaś 
by złapać w chusteczkę 
moje łzy i cierpienie 
Weroniko... 

Mam zwykle dziesięć 
minut i sto twarzy 
drogi wszędzie 

wśród łąk 
rozłożonych rąk 

bez pamięci 
że to ludzie 
i ich męki 

czyń mnie więc 
im Weroniką 
kiedy gasną cicho 

Stacja IX 

Do trzech razy 
sztuka... 

w końcu tak mocno 
upadłeś 
tak głęboko spojrzałeś 
mi w oczy 

miłość każdego 
odszuka 

Stacja XII 
Umierasz Boże 
na szkielecie duszy mojej. 

A ja z Twej łagodności 
na krzyżu jak latawcu 
wzbijam się do miłości 

ADAM ŚMIGIELSKI 

Ostatni portret 
malującego słoneczniki 

farba za wazonem 
chloroplastyczna głębia 
olejna na pierwszym planie 

fartuch artystyczny nieład 
pożółkły od starości 
rozlanej bezwładnością 

adaptacja płaszczyzn 
oddala perspektywę 
od szkiełka i oka 

zostało niewiele czasu 
na płótnie więdną słoneczniki 
z każdym naniesionym szczegółem 
coraz bardziej martwe 

EWA SOROKA 

Wygnanie 

Kiedyś 
otuleni w Jego myśli 
z dnia na dzień bogatsi 
o Jego dobro 
rozgrzani ciepłem szczerych wzruszeń 
bezwstydnie niewinni 
Oglądali popisy podniebne 
rajskich ptaków 

Wczoraj 
łzy zmyły 
Boską pieczęć na ich sercach 
Ból przenika głębiej 
niż śpiew edeńskich ptaków 
Rozrywa sumienie... 

.. .Podała mu j abłko, 
grzeszną słodycz... 

Teraz 
ze wstydem uchodzą z raju 
spoglądają niepewnie 
na swoje nagie ciała 
takie obce 
Otuleni w pamięć o Jego Głosie 
czekają na lepsze jutro... 

...a tam tylko Kain 
staj e z nożem za Ablem.... 
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MICHAŁ POLASIK 

Wiem że jestem jeszcze dzieckiem 
Wychowanym na tratwie 
Na wzburzonym oceanie miłości 

Trzymam się chorobliwie żagla 
Z kamieniem przywiązanym do nogi 
By w razie czego 
Nie utrzymać się na powierzchni... 

Szczęśliwy ten 
Którego od razu przykryje fala... 

Litania 

Kyrielejson... 
Chryste usłysz nas... 
Pniu drzewa żywego... Zrzuć szyszkę prawdy 
Królu wiecznej nostalgii... Rozkaż nam kochać 
Arko z metalu poczęta... uczyń nas równymi polnym myszom 
Byśmy już nigdy nie wyrośli ponad ciebie 
I twoje upodobanie do kamieni... 

Ja już przestałem rosnąć... 

Diament 

Cisza. 
Wszyscy śpią 
Więc i ciało zasnęło 

Aż szkoda budzić 
Ramiona błyszczące od pocałunków 

Cisza. 
Słodki oddech 
Niebiańskiej ziemi 
I powieki pomalowane szczęściem 

Klaszcz klaszcz pajacu 
Z łukiem w dłoniach 

Cisza. 
Światło osiadło na włosach, 
Twój a rzęsa opadła mi na wargę... 

Nie odlatuj... 
Zaplątałem się w tobie 
Jak motyl grafitu. 

Proszę... 
Nie odlatuj... 
Bo umrę... 

KRZYSZTOF GOSLINSKI 

ANIOŁ 
ballada 

Wracał podróżny wielce utrudzony 
Po znojach drogi, poszukiwał szczęścia 
Smutny, przygnębion i zawiedziony 
I tylko jedna przyświeca mu chęć ta 

Tak podróżował i kolejne próby 
Znakiem odbiły się na smutnej duszy 
Piętno zostawiając prowadząc do zguby 
Lecz się postawił i dalej wyruszył 

Wędrówki jego niespokojne były 
Spotkał demony i rusałki wodne 
A wszystkie one z uczucia szydziły 
I dalej tako były tak swobodne 
Nie dając nadziei na poprawę losu 
Podróżny tracił to, co tak szanował 
Nie dały dojść do serca i głosu 
A myśli wszakże nie będzie im psował 

Więc podróżował przez rozległe łąki 
Lasy, zagajniki i otwarte poła 
Muskał delikatnie niedojrzałe strąki 
Gdzie mieszkała dusz tych hulanka, swawola 

Lecz pewnego razu gdy noc się zbliżała 
Ujrzał gdzieś w oddali- rozbłysnęło światło 
I stała tam postać w nie odziana cała 
I mocniej świeciło i wcale nie gasło 

Zbliżył się podróżny i podchodził jeszcze 
Bo wcześniej nigdy nie widział tak mocno 
Blasku światła co aż zadawało dreszcze 
I ciepłem i myślą napełniał radosną 

Przedarł się przez gąszcze i czas jakiś minął 
Zanim w pełni dotarł do postaci owej 
Nim kwiat się jeszcze do końca rozwinął 
I była postać już w pełni gotowej 

Spojrzał i oczom swoim nie uwierzył 
Stała mu naprzeciw z dłońmi otwartymi 
Wzrokiem nie musiał, bo duszą pomierzył 
Jak biła miłość za oczami tymi 

W białej szacie pięknej głębokim spojrzeniem 
Stała tak wpatrując się w niego radośnie 
I nie była taka jak zaprzeszłe cienie 
Serce na Jej widok od radości rośnie 

Spojrzał też podróżny skrzydła szczero-białe 
Uśmiech tak najszczerszy i nietknięte lica 
A oczy patrzyły się swą głębią całe 
I blaskiem biły jak jasność księżyca 

Pojmował podróżny, bez słów Ją rozumiał 
Całe serce oddał już nie tylko poła 
Bo czuł tylko szczęście wie, że będzie umiał 
Bo w tej puszczy gęstej On spotkał Anioła. 
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Nowa powieść o regionie 
JL ematem nowej książki Andrzeja Grzyba jest żywot Jana Konrada, będący utożsamieniem, trwaniem pomorskiej 

rodziny targanej przez wichry historii, a żyjącej na pograniczu kociewsko-borowiacko-kaszubskim. Równoprawnym 
bohaterem powieści - jak to często bywa u tego autora - jest uroda regionu przemieniająca się zgodnie z rytmem pór 
roku, to także baśniowe dziwy na tle codzienności małej wsi. 

Powieść składa się z ośmiu głównych rozdziałów: Siedmiu żywotów i prawdziwej śmierci. Każdy z rozdziałów 
swoimi odrębnymi opowieściami wprowadza czytelnika w ciągłość dziejowego obrazu opisanych tutaj ludzi i ziemi. 
Sami czytelnicy ocenią, czy ten zamysł stał się przejrzysty i czytelny, czego oczekuje autor w końcowych zdaniach 
zamieszczonego poniżej Posłowia. 

Posłowie 
Życie ludzkie jest ciągłe, trwa minuta po minucie, dzień 

po dniu. Pamięć nasza jest nieciągła. Pamiętamy co do 
godziny to, co wydarzyło się wczoraj, lecz po miesiącu nie 
do końca jesteśmy pewni co do dnia, potem wypadają tygo
dnie, miesiące i lata. Stąd konstrukcja, która może się wydać 
zbyt fragmentaryczna. Części tej opowieści są niczym ziarna 
piasku w klepsydrze, z których nie wszystkie utraciły pamięć 
o wielkości i ciężarze kamienia, lecz na pył prawie starte, prze
sypując się przez magiczną szczelinę między górą a dołem, 
będzie a było, ukazują blaski i cienie swego losu. 

Na pytanie, na ile wiernie opisałem ten świat, upor
czywe trwanie mimo biedy, na przekór małym i większym 
nieszczęściom, odpowiem: na tyle, na ile to było możliwe, 

na ile pozwoliła mi moja znajomość faktów i umiejętność 
opisywania tego, co zdarzyło się, albo z dużym prawdo
podobieństwem zdarzyć się mogło. 

Ta książka nie powstała pod wpływem impulsu, od 
dawna zamierzałem ją napisać, a kiedy pracę nad nią za
cząłem, wiele razy przerywałem ją, mając poważne wąt
pliwości, co do jej kontynuowania. 

Zarówno w formie jak i w treści nie dbałem o modę. To, 
co miałem do powiedzenia, opowiedziałem uczciwie i szcze
rze, dobrze wiedząc, że balansuję na cienkiej nitce zawie
szonej między historią a fikcją. 

Nie zamierzałem w tej opowieści nikogo szokować, 
nie mnożyłem zdarzeń, nie poganiałem ich do galopu. 

z ainteresowanie nauczycieli regionalizmem zaowocowało wydaniem książki. Powstanie mo
nografii pt. „Gmina Jeżewo" samorządowcy określają jako doniosłe wydarzenie, a mieszkańcy 
gminy są usatysfakcjonowani wysokim poziomem opracowania. 

W 800-letniej historii gminy Jeżewo znajduje się wiele wydarzeń godnych zapamiętania i uwiecznienia. Jednak 
jak dotąd nie powstała żadna pubłikacja zajmująca się całościowym ukazaniem naszej gminy od czasów jej założe
nia aż po dzień dzisiejszy - tymi słowami Mieczysław Pikuła, wójt gminy Jeżewo, zwrócił się w przedmowie niedawno 
wydanej książki pt. „Gmina Jeżewo" do czytelników. Pretekstem do powstania monografii wsi o charakterze popularno
naukowym były przygotowania do nadania gminie herbu. 

Książka ukazała się pod koniec 2005 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy i liczy około 270 stron. Została napisana 
przez nauczycieli zajmujących się regionalizmem, a zatrudnionych w Zespole Szkół w Jeżewie. 

Publikacja liczy 10 rozdziałów tematycznych, na które składają się: opisy środowiska geograficzno-przyrodniczego, 
prezentacje gminy w pradziejach, średniowieczu aż po czasy współczesne, objaśnienia nazw miejscowości położonych 
na terenie gminy oraz potwierdzenie przynależności ziem do Kociewia. Ostatni dział zawiera podania związane z okoli
cami Jeżewa. Do rozdziałów dołączony został wykaz obiektów zabytkowych z terenu gminy Jeżewo. 

Monografia zawiera bogato opracowaną część historyczną. Autorem tej części jest nauczyciel historii - Zbigniew 
Dąbrowski, który przez wiele lat gromadził materiały związane z przeszłością gminy. Korzystał też ze wspomnień, relacji 
i przekazów ustnych mieszkańców. Praca została wzbogacona o informacje zawarte w Archiwum Państwowym w Byd
goszczy, Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie i IPN w Bydgoszczy. Atutem są także liczne fotografie starannie dobrane 
do tematu. Cenne są zwłaszcza te, które prezentują osoby zasłużone dla Jeżewa i okolic oraz przemiany architektoniczne 
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Po prostu opowieść moja pokazuje życie w naturalnych 
czasu przemianach, życie na pograniczu lasów i pól, na 
pograniczu czasów i regionów, języków i obyczajów. Może 
zresztą chciałbym tylko, żeby moja opowieść wszystko to 
zawierała. Czy zawiera, oceńcie Państwo sami. 

Oto fragment z narodzin Konrada: 
(...) Babcie i matki modliły się o szczęśliwy poród 

i zdrowie tej, która rodziła już drugi dzień. Nad 
klęczącymi przy piecu kobietami pełgał rachityczny 
płomyk gromnicy. 

Kiedy już utracono nadzieję, dziecię przyszło na 
świat. Tak Jan Konrad uniknął pierwszej śmierci 
cudem w chwili narodzenia. Uduszony, siny i spisany 
przez położną na straty, jak się okazało nieostatecznie, 
uderzony jak należy pulchną dłonią, która niejednego 
na ten świat przyjęła, zaczerpnął w prawie umarłe 
płuca pierwszy łyk powietrza i wrzasnął, co bodajże 
wszystkich przekonało, że żyje. Akuszerka, wciąż 
trzymając siniaka za nóżki, nie była jednak 
dostatecznie przeświadczona o zwycięstwie życia nad 
śmiercią i rzekła: 

— Przestańta się baby Panu Bogu naprzykrzać, 
bośta już co trzeba ubłagały. Zaraz trzeba chrzcić, boć 
chuchro sine i słabo do życia się garnie. No, migiem 
kochaneczki, gdzie woda święcona? 

Może wtenczas Anioł Stróż, przeprowadzający nad 
głową matki dzieci przez dziurawy mostek, nie bez trudu 
niemowlę ze śmierci w życie wywiódł. 

Półprzytomna matka ledwo co żywego noworodka 
niewyraźnie rzekła przez łzy: - Jan Ko... 

- Pojmuję - podchwyciła akuszerka. - Jan Konrad. 

Andrzej Grzyb, Jan Konrad. Siedem żywotów i prawdziwa cemierce, 
Wydawnictwo „Bemardinum", Pelplin 2006, form. 12,5 x 20 cm, 
s. 200. 

zachodzące na przestrzeni lat. Ciekawostkę stanowi frag
ment mapy Schróttera z lat 1796-1802, ukazujący okolice 
Jeżewa. 

Autorem opracowania geograficzno-przyrodniczego jest 
nauczyciel geografii - Janusz Brózdowski, który opisał m.in. 
położenie geograficzne, budowę geologiczną, świat roślin
ny i świat zwierzęcy gminy. Tematyka geograficzna została 
uzupełniona licznymi mapami, rycinami przyrodniczymi 
oraz zdjęciami lotniczymi. 

Przynależność gminy Jeżewo do Kociewia ukazała 
w swej części autorka owego artykułu - nauczycielka języ
ka polskiego. Zbadała też etymologię nazw miejscowości 
oraz zebrała legendy związane z regionem. 

Opracowane rozdziały są pozytywnie zrecenzowane 
przez pracowników naukowych. Cześć geograficzną re
cenzował prof. dr hab. Leon Andrzejewski, część przy
rodniczą - Tadeusz Schenk, rozdziały historyczne 
- dr hab. prof. UMK Andrzej Kola i prof. dr hab. Maksy
milian Grzegorz, część regionalną - dr hab. prof. UKW 
Maria Pająkowska-Kensik. 

Na uroczystą promocję książki licznie przybyli miesz
kańcy gminy: kierownicy zakładów pracy, organizacji po
zarządowych, księża z pobliskich parafii oraz samorządow
cy z powiatu świeckiego. 

Do szczególnych gości należeli: prof. Michał Kulesza 
- twórca idei Małych Ojczyzn, a także prof. M. Grzegorz 
z UKW z Bydgoszczy. Obecny był również, czuwający nad 
stroną techniczną publikacji, Jarosław Pająkowski. 

Monografia potwierdza tezę, że głębokie zainteresowa
nie sprawami środowiska daje wymierne efekty i satysfak
cję, zarówno autorom jak i lokalnemu społeczeństwu. 

Gmina Jeżewo, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Brózdow-
skiej, Janusza Brózdowskiego i Zbigniewa Dąbrowskiego, Zakład Poli-
eraficzno-Wydawniczy POZKAL, Toruń 2005, form. 21 x 30 cm, 
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SEKCJA HiSTOfiii MIASTA 



W następnym numerze 
między innymi: 

Żydzi w międzywojennym Tczewie Małgorzaty Kmk 

Działalność partyzancka Gryfa Pomorskiego i Armii Krajowej 
Stefana Raszei 

Rycerze epoki brązu Andrzeja Wędzika 
z cyklu Pradzieje Kociewia 

Frąca i Okolice Katarzyny Kotłowskiej 

Historia Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej 

Wolframa Dirksena w przekładzie Mariusza Śledzia 

> Moje Widzenie wiersze Doroty Spikowskiej 

KOCIEWSKIE 
MIASTA I GMINY 

CZARNA WODA 
GNIEW 
NOWE 
PELPLIN 
SKARSZEWY 
SKÓRCZ 
STAROGARD GD. 
ŚWIECIE 
TCZEW 

BOBOWO 
DRAGACZ 
DRZYCIM 
JEŻEWO 
KALISKA 
LUBICHOWO 
MORZESZCZYN 
OSIE 
OSIECZNA 
OSIEK 
SMĘTOWO 
SUBKOWY 
WARLUBIE 
ZBLEWO 

GMINY POGRANICZNE 

BUKOWIEC 
CZERSK 
LINIEWO 
LNIANO 
STARA KISZEWA 
ŚLIWICE 
TRĄBKI WIELKIE 


