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Od redaktora

Drodzy

Czytelnicy

Przypadła mi rola pełnienia obowiązków redaktora naczelnego po tak wspa
niałym, wszechstronnym człowieku, jakim był mój wieloletni szef - Roman Lan
dowski.
Nauczyłam się od niego wiele, ale jednak nie na tyle dużo, aby pisać felietony
wstępne ukazujące się w cyklu - najpierw „Z redakcyjnego biurka", a od 2000
roku „Od redaktora", w których żywo reagowano na bieżące zjawiska społecznopolityczne kraju. Nie potrafię dzielić się wiedzą na temat polityki w taki sposób,
jak to czynił mój poprzednik. Na tym trzeba się znać. Roman Landowski był w tej
kwestii perfekcjonistą - potrafił uszczypliwie, a zarazem subtelnie skrytykować
polityczne działania rządzących.
Z powyższych względów odejdę od tematu bieżącej polityki. Mam nadzieję, że
Czytelnicy to zrozumieją.
Redakcja chciałaby otworzyć łamy naszego kwartalnika wszystkim miłośnikom
regionu Kociewia - szczególnie ludziom młodym, gotowym do podjęcia prób
w dziedzinie poezji, jak również reportażu i publicystyki.
Zainteresowani jesteśmy współpracą ze stałymi korespondentami, chętnymi
do opisywania aktualnych wydarzeń kulturalnych - i nie tylko -dziejących się na
Kociewiu. Gorąco zachęcamy.
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KAZIMIERZ DENEK

Dobra szkoła i jej nauczyciel

Część pierwsza

okresie gwałtownych procesów: globalizacji,
demokratyzacji społeczeństw, integracji państw
Europy, dokonującej się w Polsce transformacji
systemowej, reformowania jej systemu oświaty, zgodnie
z wyzwaniami i zmiennymi wymaganiami wewnętrznego
i zewnętrznego rynku pracy edukacja może być czynnikiem •
je współkształtującym, a także remedium minimalizującym
niepożądane negatywne ich skutki. Sprawne funkcjonowa
nie społeczeństwa zależy od tego czy edukacja wytworzy
w nim właściwe, pożądane postawy i umiejętności (aktyw
ności, inicjatywy, przedsiębiorczości, podejmowania ryzy
ka, postawy proekologiczne), wyposaży w wiedzę i wartości
(zaufanie, solidność, odpowiedzialność 1 . Stąd do najważ
niejszych wyzwań, przed którymi staje nasz kraj zalicza się
edukację. Traktuje jąjako główny czynnik sprawczy rozwo
ju Polski i głębokich przemian w niej. Ze względu na rolę
edukacji w tych procesach w skali globalnej określa się stu
leciem lub społeczeństwem wiedzy.

Rozróżnia się prognozowanie rozpoznawcze, heurystycz
ne, normatywne i zintegrowane. Pierwsze z nich koncentruje
się na ekstrapolacji trendów i poszukiwaniu uzasadnionego
logicznie rozwoju ze zbioru alternatywnych możliwości
w skali: od przeszłości, poprzez teraźniejszość, do przyszło
ści. W prognozowaniu heurystycznym bazuje się na kom
binacji intuicji, ekspertyz i powszechnie uznanych założeń.
Łączy ono wiedzę i doświadczenie ekspertów. Natomiast
w prognozowaniu normatywnym zasadniczą rolę odgrywa
jasne, jednoznaczne przyjęcie wartości i norm, które mają
obowiązywać w przyszłości. Na tej podstawie konstruuje się
spójne obrazy przyszłości i kolejno śledzi się drogę ich re
alizacji. Prognozowanie zintegrowane opiera się na porów
nywaniu charakterystycznych cech, otrzymanych w trzech
poprzednio przedstawionych wizjach przyszłości edukacji,
w celu ich zweryfikowania i uwiarygodnienia. Najbardziej
przydatne są tu metody ekstrapolacyjne, intuicyjne i inferencyjne. W każdej z nich występują liczne techniki progno
zowania. Mają one różną wartość i możliwości poznawcze 4 .

Prognozowanie edukacji

Prognozowanie edukacji należy do najbardziej zanie
dbanych elementów racjonalnego kształtowania jej polityki
w pierwszym ćwierćwieczu XXI stulecia 5 . Stąd ciągle bra
kuje nam ostrego obrazu przyszłości edukacji czyli jej jutra.
W perspektywie tej edukacja dalece wykracza poza współ
czesne funkcje szkoły, drastycznie różnego od prostego prze
kazywania wiedzy. To przede wszystkim formowanie czło
wieka zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa cywilizacji
wiedzy. Miejscem przygotowania do myślenia o przyszłości
jest edukacja. Dobrze temu służą lekcje: wolności, fantazji
i twórczości. Edukacja stanie się istotnym elementem my
ślenia o przyszłości wówczas, gdy stworzy nieograniczone
możliwości rozwijania twórczości swych uczniów. Proble
my te zbyt często pomija się milczeniem, o ile nie zatraca się
ich w miłej dla ucha retoryce.

C

o w najwyższym stopniu determinuje poszczególne
dziedziny życia? Sprawiają to określone cywiliza
cje ludzkości. Edukacja nie stanowi tu wyjątku.
Jej organizacja, cele, treści, metody i formy kształcenia
zależą od takich czynników, jak: epoka historyczna, apro
bowane poglądy w filozofii, psychologii, pedagogice, eko
nomii, socjologii. Dowodzi tego kształcenie w tradycji:
idealizmu, realizmu, behawioryzmu czy kognitywizmu.
W ostatniej z nich uczeń staje się poszukiwaczem i twórcą
wiedzy. Stawia cele i uzyskuje dane, tworzy informacje,
rozwija struktury poznawcze. Dzięki nim uzyskuje wiedzę
i zdobywa mądrość 2 .
Stała obserwacja zmian cywilizacji oraz znajomość
tendencji i trendów należą do podstawowych warunków
osiągnięcia sukcesów w kształceniu i wychowaniu dzie
ci, młodzieży i dorosłych. Tendencji i trendów nie należy
utożsamiać z modą. Tendencja jest ewolucją procesem spo
łecznym, którego przebieg jest znany. O trendzie mówimy
wtedy, gdy jego oznaki - o tym samym lub zwiększającym
tempie - występują przez dłuższy czas. Prowadzenie ra
cjonalnej polityki społecznej w zakresie edukacji wymaga
prognozowania. Trudno nie podzielić opinii C. Banacha, że
trudności i błędy studiów nad przeszłością i formułowania
prognoz są znacznie mniejsze od strat wynikających z braku
myślenia o przyszłość?.
Podstawą prognozowania edukacji jest poprawna jej
diagnoza. Ważne jest istnienie w niej współzależności
i sprzężeń zwrotnych, kierunków i siły oddziaływania we
wnętrznych i zewnętrznych czynników edukacji, istnieją
cych ograniczeń i rezerw.
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Edukacja jutra

P

odstawą wieku wiedzy jest dobra edukacja. Niestety,
jeszcze nie dysponujemy nią. Ze względu na perspek
tywę jej osiągnięcia określamy ją edukacją jutra. Jest
ona zjawiskiem amorficznym, które nie daje się jednoznacz
nie określić. Stanowi pożądane i perspektywiczne zarazem
widzenie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego
z pozycji nauk tworzących wiedzę. Trzeba dokonywać tego
ponad opcjami politycznymi, w kontekście wielopłaszczy
znowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturo
wych, postępu technicznego i społeczeństwa wiedzy.
Kształtowaniu oblicza edukacji jutra służą m.in. corocz
nie organizowane od 1994 roku, z inicjatywy i pod kierow
nictwem autora tego tekstu, Tatrzańskie Seminaria Naukowe
„Edukacja jutra". Uczestnicy ich wykreślają myślowy ho-
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ryzont w najważniejszych kwestiach dotyczących kondycji
edukacji i nauk o niej. Bez tych znaków orientacyjnych na
widnokręgu nie wiedzielibyśmy do jakiego wzorca dążymy.
Szukają oni nowych, konkretnych rozwiązań problemów
stojących przed edukacją i naukami o niej. Starają się spoj
rzeć na nie rozlegle, głęboko, wielopłaszczyznowo i wielo
aspektowo. Zastanawiają się, co trzeba poprawić w polskim
systemie edukacji, co rozwijać, a z czego zrezygnować.
Plon Tatrzańskich Seminariów Naukowych „Edukacja
jutra" znalazł odzwierciedlenie w postaci 15 obszernych to
mów. Stanowią one mozaikę problemów, zagadnień i tema
tów kształcenia i wychowania. Nie pretendują do rangi kom
pendium podręcznikowego edukacji i nauk o niej. W sumie
dają zarys teorii i praktyki kształcenia i wychowania, jakie
chcielibyśmy mieć w naszym kraju. Nie znajdzie się w nich
konkretnego modelu edukacji. Jest to konstrukcja ażurowa,
z wieloma miejscami dopiero do wypełnienia. Jednak tak
niepełny kształt, fragmentaryczny rys koncepcji kształcenia
i wychowania, może inspirować i ukierunkować działania
w dobrej szkole.

Pytania o dobrą szkołę
i próby odpowiedzi na nie
dukacja jutra bazuje na dobrej szkole i jej nauczy
cielu? Wyczerpująca odpowiedź na pytanie, co to
jest dobra szkoła wymagałaby dłuższej wypowiedzi.
Ograniczone ramy artykułu pozwalają na tezowe, a nawet
zasygnalizowane tylko ujęcie niektórych kwestii wyni
kających z tego śródtytułu i odwołanie się do publikacji,
w których znaleźć można rozwinięcie podjętych tu wątków6.
Propozycje z tego zakresu przypominają suto zastawiony
stół dla smakoszy nieco już obeznanych z różnorodnością
dań, a jednocześnie lubią być zaskakiwani i nie wahają się
eksperymentować. Dla gotowych na to, co nowe, czeka ko
lejne wyzwanie.
Czy dobra szkoła jest tą, która koncentruje się na
kształceniu najlepszych, czy kładzie nacisk na podnoszenie
poziomu uczniów średnich? Czy ma ona przekazywać abs
trakcyjną wiedzę czy też konkretne umiejętności, przydatne
w codziennym życiu? Wato też pytać, czy „lepsza" szko
ła to taka, która doskonale trafia w zamówienie rynkowe
i produkcję pożądanych specjalistów, a nie bezrobotnych.
Może jest nią szkoła, która swą misję widzi w przekazy
waniu uczniom pewnego kodu kulturowego? Warto też
rozstrzygnąć, czy dobra szkoła to ta, która redukuje stres
i czyni wszystko, żeby uczeń widział w niej instytucję
przyjazną i sympatyczną?
Aby odpowiedzieć na te i podobne pytania trzeba poro
zumieć się co do tego, czego oczekuje się od szkoły i jakie
stawia się jej cele? Twórcy reformy systemu edukacji widzą
lepszą szkołę jako instytucję publiczną. Ma ona przygoto
wać uczniów do roli obywateli państwa demokratycznego,
którego gospodarka opiera się o prawa wolnego rynku.
W tym kontekście podstawowego znaczenia nabiera roz
wijanie u uczniów umiejętności praktycznych. Nieporozu
mieniem jest zakładanie, że to może odbywać się kosztem
rzetelnej, pogłębionej wiedzy. Kształtowanie umiejętności
poza wiedząjest iluzją.
Szkoła pretendująca do miana dobrej jest miejscem,
w którym zdobywa się wiedzę i doświadczenie życiowe, sta
wia pewne kroki w dorosłość, nawiązuje pierwsze przyjaź
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nie i miłości, dokonuje konfrontacji ze światem, weryfikacji
swoich poglądów. Nie może w niej być miejsca na ogłupia
nie i gąbrowiczowskie „upupianie" uczniów. Szkoła ta jest
placówką: edukacji twórczej, poszukującej, aktywnej i wie
lostronnej pracy uczniów; wprowadzającą podopiecznych
w życie zbiorowe i społeczne; sprzyjającą możliwości czyn
nego uczestniczenia wychowanków w całokształcie różno
rodnej działalności oraz zapewniającą im w niej miejsce
należne na indywidualne traktowanie każdego z nich. Jest
szkołą otwartą, aktywnie funkcjonującą w wirtualnie po
łączonych społecznościach ekosystemu edukacyjnego re
gionu, kraju, świata. Zachęca nauczyciela do analizowania
i ewaluacji7 własnej pracy w kontekście jej optymalizacji8.
Z dobrą szkołą wiążą się tradycje, obrzędy, zwyczaje,
które dowartościowują i wyróżniają młodzież. Składają się
one na dumę lokalną szkoły i jej historię stworzoną przez
dokonania, opowieści, wspomnienia, pamięć absolwentów,
ich rodziców i nauczycieli oraz legendę. Nie może ona nie
uczyć młodzieży sztuki słuchania innych, prowadzenia roz
mów, dyskusji, podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
motywować ją do inicjatyw, pomysłów i działania. Panuje
w niej miła atmosfera, szacunek, sympatia, uśmiech, życz
liwość, poczucie humoru w relacjach grona pedagogiczne
go, uczniowie - ich rówieśnicy, uczniowie - nauczyciele9.
Wyposaża ona uczniów w kompetencje kluczowe. Składają
się na nie: umiejętności i postawy. Mają one zagwaranto
wać rozwój uzdolnień, uczestnictwo w postępie, przyczynić
się do podnoszenia jakości życia, podejmowania świado
mych decyzji i przygotować do ustawicznego kształcenia
się. Problematyka kompetencji kluczowych uczniów jest
przedmiotem dyskursów w Unii Europejskiej i jej poszcze
gólnych członków. Obejmują one umiejętności niezbędne,
stanowiące podstawę dalszej nauki (czytanie, pisanie i ra
chowanie); kompetencje międzyprzedmiotowe, w skład
których wchodzą umiejętności istotne dla funkcjonowania
we współczesnym świecie (czytanie ze zrozumieniem i my
ślenie matematyczne); kompetencje przekrojowe, niezależ
ne od przedmiotu nauczania. Zalicza się do nich umiejęt
ności: komunikacji, motywacji i pracy w zespole, uczenia
się; postawy (związane są one z kompetencjami osobistymi
w postaci ciekawości poznawczej, motywacji, kreatywności,
uczciwości, entuzjazmu, poczucia własnej wartości, odpo
wiedzialności, wytrwałości); umiejętności posługiwania
się nowoczesnymi technologiami informacji, komunikacji
(ICT), z komputerem i Internetem na czele w zakresie wy
szukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania danych10.
11
Dobra szkoła to ta, która chce mieć duszę . Panują
w niej życzliwe stosunki interpersonalne. Dobre samopo
czucie uczniów, radość bycia w szkole, umiejętność współ
działania, decyduje bowiem o wszystkim innym. Ma wpływ
na zdrowie uczniów, ich aktywność, pomysłowość, wyniki
i rozwój ogólny na miarę własnych możliwości indywidual
nych. Dobra szkoła nie ogranicza swej aktywności do kształ
cenia, lecz także we współpracy z rodzicami i samorządem
lokalnym kształtuje młodych ludzi na odpowiedzialnych za
siebie, innych, kraj, poczucie misji i mądrych obywateli.
Szkoła jutra w swym codziennym, trudnym siewie stara
się być placówką dynamiczną i nowoczesną, szybko reagu
jącą na zmieniającą się rzeczywistość, zwracającą uwagę na
wybitnych uczniów, wspierającą tych, którzy uczą się naj
słabiej. Ma to być szkoła odpowiedzialna za: wielostronny
rozwój osobowości swych uczniów; zaszczepiająca w ich
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umysłach i sercach odpowiedzialność za: poziom świadomo
ści, który wnoszą do swojego działania; swoje wybory, de
cyzje i czyny; realizację swoich pragnień; swoje przekona
nia, wartości, którymi się kierują w życiu; to, jak organizują
i spędzają swój czas wolny; dobór przyjaciół i znajomych;
sposób, w jaki postępują z innymi ludźmi; to, co robią ze
swoimi emocjami i uczuciami; swoje szczęście; swoje życie
11
i pomyślność .
Stwarza ona swoim wychowankom sytuacje dydaktycz
ne sprzyjające rozwijaniu myślenia i inteligencji. Chodzi
o myślenie analityczne, twórcze i praktyczne. Pierwsze z nich
związane jest z analizą, osądem, porównywaniem i opinio
waniem, badaniem ewaluacją. Myślenie twórcze wiąże się
z odkrywaniem, produkowaniem, tworzeniem, wyobraźnią,
dostrzeganiem, formułowaniem i rozwiązywaniem proble
mów. Z kolei myślenie praktyczne polega na zastosowaniu,
używaniu i wprowadzaniu w życie pomysłów. Umiejętność
uruchamiania ich w zależności od charakteru treści dydak
13
tycznej zwiększa efektywność kształcenia . Natomiast inte
ligencja oznacza poprawę myślenia na analityczny, twórczy
i praktyczny sposób. Tymczasem żaden z nich nie jest lepszy
od pozostałych.
Dobra szkoła traktuje wychowanie jako wyzwalanie
w uczniu - przez inspirację i zachętę - wszystkiego co
w nim najlepsze oraz pomoc w przezwyciężaniu jego wad
i słabości. Panuje w niej atmosfera przyjaźni i zrozumienia
oraz serdeczności i zaufania między uczestnikami procesu
kształcenia 14 .
Jakimi cechami charakteryzuje się szkoła oczeki
wana przez nauczycieli, uczniów, ich rodziców i spo
łeczeństwo? Ma to być dobra szkoła. Jest nią ta, któ
ra: stymuluje rozwój dzieci i młodzieży, aktywizuje
młode pokolenie, przygotowuje je do funkcjonowania
w realiach gospodarki rynkowej; uczy współpracy i po
rozumienia, bo to one zapobiegają powstawaniu fru
stracji, agresji, ucieczkom w uzależnienia; wprowadza
dzieci i młodzież w trudny świat przeżyć, pomaga zro
zumieć i ulepszać relacje z rodzicami, przyjaciółmi
i partnerami; buduje u młodych harmonię, kulturę i wraż
liwość na prawdę, dobro, miłość; uczy jak pięknie żyć;
zapoznaje z technikami kierowania sobą; wdraża do sku
tecznego uczenia się i zapamiętywania, efektywnego czy
tania, notowania i radzenia sobie ze stresem; podpowiada
jak należy się uczyć, doskonalić, dokonywać samokontro
li; samooceny i samodzielności; postępować w życiu.
Interesująca nas tu szkoła to najbardziej korzystne śro
dowisko społeczne rozwoju dzieci i osób wokół niej sku
pionych. Przygotowuje ona uczniów do współuczestnictwa
obywatelskiego w życiu społeczności, aby rozbudzić w nich
świadomość, na czym polega istota demokratycznego rzą
dzenia gminą, powiatem, województwem, krajem. W szko
le tej uczniowie mają prawo do wyrażania swoich opinii
i współdecydowania o jej losach, są sobą (kimś), a odwiecz
ne „uczę się, bo muszę" ustępuje miejsca „uczę się, bo chcę".
Natomiast zachodzące w niej relacje: uczniowie-nauczyciel
oparte są na szacunku, a hierarchię zastępuje demokracja
i partnerstwo. Dostosowuje ona strategie nauczania do sty
lów uczenia się i tworzy okazje do rozwijania wszystkich ty
pów inteligencji15.

śmiałości, stresu, uzbrajania się w odporność na przeciwno
ści, mierzenia się z wyzwaniami, wskazuje na konieczność
zwracania większej uwagi na kształtowanie u uczniów ta
kich właściwości, jak: pewność siebie, przedsiębiorczość,
przebojowość, umiejętność błyskotliwego prezentowania
swoich zalet.
Aktywność dydaktyczno-wychowawcza szkoły jutra
orientuje się na realizacji listy europejskich celów strate
gicznych i podporządkowanych im zadań. Żeby je w ramach
wspólnej polityki edukacyjnej UE zrealizować sformuło
wano 42 kluczowe zagadnienia i szereg środków służących
stymulowaniu i monitorowaniu postępu w postaci licznych
wskaźników ilościowych i jakościowych (obszarów wymia
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ny doświadczeń ).
Dobra szkoła kształtuje wśród uczniów patriotyzm.
Można o niej powiedzieć, że jest mądra, rozwinięta cywi
lizacyjnie i charakteryzuje się przyjaznym obliczem wobec
uczestników procesu kształcenia. Nie sprzyjają temu coraz
powszechniejsze w społeczeństwie wzorce konsumpcjoni
zmu i traktowanie tego co polskie, jako oznaki prowincjonalizmu, nieomal zaściankowości i zacofania. Piękne wzory
i wzorce wychowania patriotycznego zawiera edukacj a i nauki
o niej w Drugiej Rzeczypospolitej. W oparciu o patriotyzm
łatwiej będzie: wprowadzać w naszym kraju edukację eu
ropejską; ukazywać szanse wynikające z integracji w Unii
Europejskiej; zaszczepiać idee tolerancji i poszanowania
odmienności ludzi i narodów w przeszłości i teraźniejszości;
przeciwstawiać się wszelkim objawom fundamentalizmu,
ksenofobii, nacjonalizmu i rasizmu. Szkoła o przyjaznym
obliczu wobec uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska
lokalnego, to taka, która opiera swą działalność na podmio
towym, demokratycznym i partnerskim traktowaniu uczest
ników procesu kształcenia. Panuje w niej klimat bezpieczeń
stwa 17 , życzliwości, zaufania, współpracy i współdziałania.
Nie jest to łatwe do osiągnięcia, gdy narasta poza szkołą
i w niej fala przemocy, kiedy agresja uczniów, niekiedy tak
że ich rodziców, zakłóca rytm jej pracy. O szkole mądrej mó
wimy wówczas, gdy opiera swą aktywność na zdobyczach
nauk o edukacji, a jej nauczyciele przejawiają innowacyjne
i refleksyjne podejście do procesu dydaktyczno-wychowaw
czego i ustawicznie go doskonalą. Natomiast szkoła rozwi
nięta cywilizacyjnie to ta, która: nadąża za rozwojem mediów,
komputeryzacją i internetyzacją kształcenia; przygotowuje
uczniów do zdobywania informacji z różnych źródeł, racjo
nalnego korzystania z nich oraz przekształcania w wiedzę
i mądrość; przeciwdziała zagrożeniom ze strony technologii
informacyjnej, obniżaniu się poziomu intelektualnemu spo
łeczeństwa, „ekonomicznemu encyklopedyzmowi" i rosną
cemu stresowi, wynikającemu z nadmiaru bodźców 1 8 .

Nastawienie na bierny odbiór treści eksponowanych
przez różne ich źródła nie spełnia norm i warunków kształ
cenia. Stąd obok tego w dobrej szkole szeroko rozwija się
działania twórcze w postaci: teatru uczniowskiego, reda
gowania gazety szkolnej, konkursów, turniejów, ąuizów,
wystaw szkolnych, sesji popularnonaukowych, aktywności
krajoznawczo-turystycznej, sportowej, rekreacyjnej, mu
zycznej, kół zainteresowań. Ma ona charakter placówki
obywatelskiej. Mianem tym określa się szkołę: którą prowa
dzą bezpośrednio obywatele nią zainteresowani (uczniowie,
ich rodzice, nauczyciele, władze lokalne); uspołecznioną,
Spotykana na co dzień konkurencyjność, nieustanne
tzn. że gro społeczności lokalnej decyduje o kierunkach jej
konfrontowanie z innymi, potrzeba udowadniania własnej
wartości na każdym kroku zmusza do pokonywania nie- - działania; stanowiącą centrum aktywności lokalnej; autono-
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miczną i wolną, o znaczącej samodzielności programowej
i organizacyjnej, która zna potrzeby lokalnego środowiska
i potrafi je zaspokoić; charakteryzującą się wysoką jakością
kształcenia; wspierana przez samorząd terytorialny.
W dobrej szkole uczniowie, poza kształceniem ogól
nym w ramach edukacji do bezpieczeństwa, przygotowują
się do roli świadomych obywateli państwa, jego żywot
nych interesów narodowych, wrażliwych na (wyzwania
wynikające z przynależności Polski do NATO i Unii Eu
ropejskiej oraz procesów globalizacji) i zagrożenia oraz
umiejących przeciwdziałać im (np. dzięki kształtowaniu
postaw antyterrorystycznych). Zwraca się w niej uwagę
młodzieży na to, jak wiele jest rzeczy fascynujących i nie
zwykłych w pozornie szarej codzienności. Aby dostrzec je,
wystarczy patrzeć na otaczający świat uważnie i z miłoś
cią. Prowadzi to do bycia w nieustannym zachwycie. Uczy
się młodzież wrażliwości na to, co subtelne i piękne. Dba
żeby jej uczniowie byli asertywni. Zachowanie asertywne
to bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec
drugiej osoby swoich uczuć, opinii lub pragnień. Trzeba
to czynić tak, żeby respektować uczucia, postawy, opinie
i pragnienia innej osoby19. Oprócz tego szkoła taka dba
o to, żeby uczniowie ambitni, zdolni, pracowici mieli szan
sę szybkiego rozwoju, nie hamowanego przez rówieśników
przeciętnych, którym się nic nie chce. Najbardziej zdolnym
i mądrym stwarza warunki powstawania uczniowskich elit
intelektualnych. Będą one w przyszłości tworzyć wzorce
postępowania społeczeństwa.
Dobra szkoła kształci dzieci i młodzież w nielicznych
klasach; pozwala dostrzec indywidualnego ucznia, rozwija
talenty lub w porę usuwa deficyty; uczy podopiecznych ko
munikowania swoich myśli (pisania); rozumienia cudzego
przekazu (czytania); kształtuje umiejętność wykorzystywa
nia wiedzy szkolnej do zdobywania innej (pozaszkolnej);
zapewnia zdobycie sztuki żmudnej perswazji, cierpliwego
dialogu i negocjacji społecznej oraz sposobów podejmowa
nia racjonalnych decyzji. Chodzi też o rozstrzyganie w niej
niepowodzeń szkolnych (...) na innej drodze zabiegów peda
gogicznych, aniżeli drugoroczność. Zatem dobra szkoła jest
zorientowana na współczesność i przyszłość, uczy jej oraz
poznawania wartości, sensu życia i istoty szczęścia. Ucz-

niów tej szkoły wyróżnia: wspólne zainteresowanie i otwar
tość na różne style i modele życia; chęć poznania odrębnych
wzorców kulturowych i ludzi je reprezentujących; wybitne
zdolności; zaangażowanie w sprawy społeczne; mobilność;
elastyczność; kreatywność; samodzielność i zdolność do
kooperatywnego działania; pozytywne nastawienie i opty
mizm w stosunku do trudności jakie nastręcza na co dzień
egzystencja.
Nauczyciele i uczniowie dobrej szkoły odznaczają się
dużą świadomością ekologiczną. W swej aktywności nie za
pominają, że wokół nas jest świat. Tętni on życiem. Tkwią
w nim nasze korzenie, dom, Ojczyzna. Czyjest coś piękniej
szego w zawodzie nauczycielskim jak prowadzić młodzież
do jej korzeni i uczenia miłości Ojczyzny. Kształtując zacho
wania prośrodowiskowe, stale pogłębiają kontakt uczniów
z przyrodą w formie organizacji spacerów, wycieczek
na łono natury. Połączenie ich z zabawą pozwala po
znać i zrozumieć fakty, zjawiska, zagrożenia i problemy
otaczającej ich rzeczywistości W ujęciu strukturalnym
świadomość ekologiczna składa się z systemu wiedzy
(o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym,
zagrożeniach, działalności człowieka i jego negatywnych
skutkach), wartości i reguł działania. System wartości urze
czywistnia się w kontakcie człowieka z naturą, do których
należą: życie, zdrowie, odpowiedzialność, praca, piękno,
harmonia. Reguły działań to zasady i powinności, który
mi kierujemy się w swoich kontaktach ze środowiskiem.
Człowiek powinien zachować swój ogród Eden (raj) będąc
jego strażnikiem.
Szkoła jutra realizuje rozwijanąw Unii Europejskiej ideę
społeczeństwa opartego na wiedzy, dialogu, kompromisie
w porozumieniu i współpracy, a zwłaszcza megaprojektu,
którego celem jest utworzenie do 2015 roku „Europy wie
dzy" (A Europę of knowledge). Uważa się nią za niezastą
piony czynnik rozwoju ekonomicznego i niezbędny element
konsolidacji i wzbogacania tożsamości europejskiej, dającej
mieszkańcom tego kontynentu umiejętności do stawiania
czoła wyzwaniom XXI wieku z świadomością wspólnych
wartości przynależności do tej samej przestrzeni społecznokulturalnej.
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Tczewskie mosty zostały zniszczone
Niemcy zaatakowali Tczew także od strony Koźlin. Woj
ska nieprzyjaciela w sile jednej kompanii i pięciu wozów
pancernych zmuszono do odwrotu. Jeden wóz pancerny
zniszczono.
Większe zagrożenie przedstawił odcinek północny. Od
strony Pszczółek na Tczew ruszyły oddziały SS-Heimwehr
Danzig w sile około dwóch batalionów piechoty, dywizjo
nu artylerii, moździerzy, działek ppanc. itp., wchodzące
w skład sił gen. Eberhadta. Natarcie niemieckie zostało jed
nak zatrzymane. Około godziny 15:00 Niemcy ponowili
atak, wsparty udziałem lotnictwa. Druga kompania strze
lecka broniąca zachodniej części miasta, dowodzona przez
kpt. Bolesława Klejmenta, nie wytrzymała natarcia i wyco
fała się w rejon placu ćwiczeń 2 Batalionu Strzelców. W wy
niku kontrnatarcia tylko częściowo odzyskano poprzednie
stanowiska. W godzinach wieczornych dowódca 2 Batalio
nu Strzelców, ppłk Janik, wydał rozkaz opuszczenia miasta.
Nastąpiło to pod osłoną nocy.
Trudno dokładnie określić, jakie straty poniósł w walce
o mosty i w obronie Tczewa 2 Batalion Strzelców. Ocenia
się, że zginęło około dwudziestu żołnierzy. Według ppłka
Stanisława Janika w obronie Tczewa poległ między innymi
por. Tadeusz Bohlem. Ranni zostali między innymi kpt. Ta
deusz Graczyk, ppor. Brunon Netzel i ppor. Jan Cybula. Na
osiedlu Prątnica zginął sierż. Waldman, a na Suchostrzygach
st. sierż. Franciszek Prusiecki.
Rozpoczęcie wojny, wysadzenie mostów na Wiśle
i szybko przekazywane wiadomości o mordach w Szyman
kowie, miały wpływ na decyzję ewakuacji wielu tczewian.
Kierowali się oni na południe, w stronę Pelplina, Skórcza,
Nowego i Świecia. Największe nasilenie ewakuacji przy
padło na 1 i 2 września, przybierając niekiedy charakter ma
sowej ucieczki.
Około godziny 22:00 wkroczyły do Tczewa z kierunku
Pszczółek pierwsze oddziały SS-Heimwehr Danzig. Dotarły
one do koszar i rankiem 2 września przystąpiły do zajmowa
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nia miasta. W południe 2 września przybył do Tczewa do
wódca zgrupowania wojskowego Wolnego Miasta Gdańska,
gen. Eberhardt.
W godzinach wieczornych 1 września 1939 roku 2 Bata
lion Strzelców zaczął opuszczać miasto. Kierował się na po
łudnie w kierunku Skórcza, Osia i Świecia, gdzie 3 września
większość żołnierzy batalionu dostała się do niewoli niemie
ckiej. Żołnierzy zamknięto przejściowo w kościele. Później
znaleźli się oni w obozach jenieckich.
Jeszcze 6 i 7 września około 70 żołnierzy z 2 Batalionu
Strzelców znajdowało się w okolicach Warlubia i Jeżewa.
Wiadomo też, że niektórzy wydostali się z Pomorza i wal
czyli nad Bzurą i w obronie Warszawy.
Czterdzieści dni potrzebowali Niemcy, aby przy nakła
dzie dużych sił i środków zbudować prowizoryczny most na
Wiśle. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Niemcy przy
stąpili do odbudowy zniszczonych mostów. Przy pracach
tych zatrudniono więźniów z obozu przejściowego utworzo
nego na obszarze tczewskich koszar. Mostu drogowego hit
lerowcy nie obudowali w całości przez cały okres okupacji.
Ograniczono się jedynie do ułożenia wąskiego połączenia
nad terenem zniszczonym.
Podsumowując jednodniowe działania wojenne w Tcze
wie, warto nadmienić, że siły polskie wypełniły stawiane im
zadania. Sama obrona miasta i mostów ukazała bohaterstwo
polskiego żołnierza, który nie uległ w walce z wielokrotnie
przeważającymi siłami niemieckimi. Żołnierz polski udarem
nił osiągnięcie przez wroga jednego z ważnych zadań strate
gicznych, mianowicie opanowania w stanie nieuszkodzonym
mostów na Wiśle. Chociaż historycy uważają, że druga wojna
światowa rozpoczęła się o godz. 4:45 na Westerplatte, to nale
ży przypomnieć, iż działania bojowe w Tczewie rozpoczęły się
o godz. 4:34, czyli kilkanaście minut przed planowanym gene
ralnym natarciem na Polskę. Możemy więc twierdzić, że druga
wojna światowa rozpoczęła się w Tczewie, a żołnierzom 2 Ba
talionu Strzelców jako pierwszym przyszło bronić Ojczyzny.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Zmiana nazw wsi
w powiecie tczewskim
swobodzenie Pomorza z okupacji niemieckiej wyma
gało wprowadzenia wielu uregulowań prawnych, regu
lujących życie w Polsce, a szczególnie na terenach Po
morza, Wielkopolski i Śląska, które w latach okupacji zostały
włączone do III Rzeszy. Należało w pierwszym rzędzie uporząd
kować podział administracji kraju w związku ze zmianą granic
Polski. Należało utworzyć nowe województwa, wśród których
powstało m.in. województwo gdańskie. Zostało ono utworzo
ne Dekretem z dnia 30 marca 1945 roku. W jego skład weszły
tereny byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz dawne powiaty:
gdyński - grodzki, kartuski, morski, starogardzki, kościerski
i tczewski'. Wspomniany tu powiat morski to w ogólnym zary
sie tereny dzisiejszych powiatów puckiego i wejherowskiego.
Jednocześnie Dekretem z dnia 28 lutego 1945 roku
o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elemen
tów, rozstrzygnięto problem Polaków wpisanych do III i IV
grupy niemieckiej listy narodowej (Deutsche Volksliste) na
terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej oraz na obszarze
Wolnego Miasta Gdańska2. Dekret ten został potwierdzony
ustawą z dnia 6 maju 1945 roku o wyłączeniu ze społeczeń
stwa polskiego wrogich elementów. Polacy wpisani na taką
listę po złożeniu deklaracji wierności Narodowi Polskiemu
i Państwu Polskiemu otrzymywali zaświadczenie potwier
dzające obywatelstwo i narodowość polską, co pozwalało
im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim.
Zaświadczenie to służyło także jako dowód osobisty. Możli
wa była też rehabilitacja osób wpisanych do II grupy3.
Następnie przyszedł czas na wyrugowanie wszystkiego,
co przypomina czasy niemieckiej okupacji. Pierwszym posu
nięciem rządu „polonizującym" mieszkańców Pomorza (także
Śląska i Wielkopolski) było wydanie Dekretu o zmianie i usta
leniu nazwisk. Jak zapisano w artykule 3 Właściwa władza
orzeknie o zmianie nazwiska zgodnie z wnioskiem strony jeśli
zachodzi ku temu ważna przyczyna. W szczególności ważna
przyczyna zachodzi, gdy ubiegający się o zmianą: (...) nosi na
zwisko o brzmieniu niepolskim*. Brzmienie niepolskie to po
prostu nazwisko niemieckie, lub zapisane w formie niemiecko
brzmiącej. I choć Dekret mówił o dokonywaniu zmiany na
zwiska na wniosek osoby noszącej takie nazwisko, to de facto
przy każdej okazji, np. urodzin dziecka, do takiej zmiany zmu
szano noszącego niepolskie nazwisko ojca i całą rodzinę.
Następnie przystąpiono do zmian nazw wsi i osad, które
w swej nazwie miały choćby element języka niemieckiego. Do
chodziło jednak przy tym do absurdów, gdyż zmieniając nazwy
wsi obowiązujące w okresie okupacji często nie powracano do
nazw wsi obowiązujących w Polsce w okresie międzywojen
nym, ale proponowano nowe „polskie" nazwy. Tak było m.in.
w powiecie tczewskim i zmiany te dotyczyły kilkunastu wsi
w gminach: Tczew - wieś, Pelplin - wieś, Gniew - wieś, Zubkowy, Borzeszczyn, Janowo, Małe Walichnowy5. Wymieniane tu
Zubkowy to Subkowy, a Borzeszczyn to Morzeszczyn. Trudno
powiedzieć skąd powstały błędy w nazwie gmin. I jeszcze jedno
wyjaśnienie. Gmina Janowo to obszar położony na prawym brze
gu Wisły, który we wspomnianym tu okresie należał do powiatu
tczewskiego i był wymieniany jako gmina w tym powiecie jesz
cze w 1951 roku. Właśnie w skład tej gminy wchodziły gromady
Bursztych, Janowo i Małe Pólko, z wybudowaniem Kramrowo
i wsiami Małe Pólko i Nowe Lignowy6. Jednak już w 1954 roku
gmina ta przekształcona w gromadę należała już do powiatu kwi
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dzyńskiego7. Tu dla porządku należy dodać, że zmiany w tej gminie
dotyczyły wsi noszących przed wojną nazwy Bursztych i Kramro
wo. Dla tej pierwszej w czasie wojny noszącej nazwę Aussendorf
proponowano w 1946 roku nazwę Bursztyn. Dla tej drugiej noszą
cej w czasie okupacji nazwę Kramersdorf zaproponowano nazwę
Wierna. Jednakże obie nazwy pozostały bez zmian8.
W gminie Tczew wieś, dla osady Groningen, nie mają
cej swej nazwy w Polsce okresu międzywojennego zapro
ponowano nazwę Mieścin wybudowanie. W gminie Pelplin
- wieś, zmiany dotyczyły czterech wsi. Przedwojenna wieś
Pomyje w latach okupacji stanowiła dwie odrębne jednost
ki o nazwach Pommey i Pommeyerhöho. Wnioskodawca
zaproponował, aby wieś i osada nazywała się odpowiednio
Pomin i Pomin - wybudowania. Dla wsi Rożental noszącej
w latach okupacji nazwę Rosenthal zaproponowano po woj
nie nową nazwę Różanów, zaś dla wsi Rombarg, w czasie
okupacji Romberg proponowano nazwę Kapitulne9.
W gminie Gniew - wieś, dla wsi Kursztyn, noszącej
w czasie wojny nazwę Kurstein, zaproponowano po wojnie
nazwę Rolin, a dla wsi Szprudowo, w czasie wojny Spruden,
zaproponowano Parcelin.
W gminie Subkowy zmiany w stosunku nazw przedwo
jennych były nieznaczne. Dla wsi Mała Słońca, w czasie
wojny Kleinschlanz zaproponowano Małe Słońce, dla wsi
Wielka Słońca Gr. Schlanz, Wielkie Słońce, a dla nie nazwa
nej przed wojną osady noszącej w czasie wojny nazwę Luisenhof, zaproponowano nazwę Subkowy Wybudowania.
W gminie Morzeszczyn proponowana zmiana dotyczyła
wsi Kierwałd w czasie wojny noszącej nazwę Kehrwalde,
dla której w 1946 roku zaproponowano nazwę Leśnymłyn.
W gminie Małe Walichnowy wieś Rozgarty w czasie
okupacji stanowiła dwie niezależne wsie Eintracht i Rosgarten. W 1946 roku zaproponowano dla nich odpowiednio
nazwy Międzyłęż wybudowanie i Okole10.
Analiza kolejnych Dzienników Wojewódzkich wykazała,
że powyższe propozycje nie znalazły poparcia, gdyż kolejne
publikacje Dziennika nie zawierają jakichkolwiek informa
cji o ewentualnych zmianach nazw wymienionych powyżej
wsi. Także analiza dzisiejszych nazw pokazuje, że zwycię
żyła tradycja i pozostawiono przedwojenne nazwy. Jedynym
wyjątkiem jest Międzyłęż. Nie ma osady Międzyłęż - wybu
dowanie i osady Okolę, natomiast do wsi Międzyłęż należą
osady Stary Międzyłęż i Nowy Międzyłęż. No i jeszcze jedna
uwaga. Międzyłęż administracyjnie należy obecnie do gminy
Pelplin, a nie, jak w 1946 roku, do ówczesnej gminy Małe
Walichnowy, obecnie wchodzącej w skład gminy Gniew.
Przypisy

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

Dziennik Ustaw R.P nr 11 z dnia 7 kwietnia 1945, poz. 57.
Dziennik Ustaw R.P nr 7 z dnia 10 marca 1945, poz. 30.
Dziennik Ustaw R.P nr 17 z dnia 7 maja 1945, poz. 96.
Dziennik Ustaw R.P nr 56 z dnia 16 grudnia 1945, poz. 310.
Gdański Dziennik Wojewódzki nr 8 z dnia 10 października 1946, poz. 177.
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
nr 15 z dnia 10.10.1951, poz. 82.
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
nr 16 z dnia 30 listopada 1954, poz. 91.
Gdański Dziennik Wojewódzki nr 8 z dnia 10 października 1946, poz. 177.
Tamże.
Tamże.
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GRZEGORZ WALKOWSKI

Gryf - herb Kociewia
Godło ustanowione zostało 7 marca 2003 roku w Rokocinie na Walnym Zgromadzeniu Federacji
Stowarzyszeń i Związków „Więźba Kociewska". Komisja w składzie, m.in.: Maria Pająkowska-Kensik, Irena Brucka, Alicja Słyszewska, Andrzej Grzyb, Piotr Kończewski, Roman Landowski i Jerzy
Cisewski wybrała jedną z trzech propozycji.
Postać gryfa
ryf czerwony stojący pionowo, wsparty na dwóch
lwich łapach z pazurami, z orlim skrzydłem o pię
ciu piórach i orlimi łapami, zakończonymi ostrymi
pazurami. Szyja z piórami zakończona głową z ostrym dzio
bem z językiem i sterczącymi uszami. Całość uzupełniona
pionowo stojącym ogonem lekko zakręconym, zakończo
nym ostrym kolcem.
Gryf stoi wpisany w tarczę herbową prostokąta zakoń
czonego półokręgiem, nawiązującego do średniowiecznych,
wczesnogotyckich tarcz rycerskich, zasłaniających rycerzy
przed ciosami. Herb nawiązuje heraldycznie do kształtu
tarcz z XII i XIII wieku, prostych w podziale pionowym,
o dwóch polach barwnych: żółtym i zielonym, u dołu pole
trójkątne o barwie niebieskiej. Układ kolorów i forma godła
podobna do tej na fladze Czech (dawna Czechosłowacja),
jest więc także heraldycznie uzasadniony.
W środku godła umieszczony jest czerwony gryf.

Tlo historyczne - uzasadniające
kształt i formę godła
irówno postacią jak i kształtem proponowany
lerb Kociewia z czerwonym gryfem nawiązuje do
starego herbu Tczewa z dokumentu lokacyjnego
z 1260 roku z pieczęci księcia Samburii, Sambora II.
Władcy księstwa lubiszewsko-tczewskiego z XIII wieku
z lat 1230-1278, samodzielnego księstwa „dux Samborii",
części księstwa gdańsko-pomorskiego. Jego seniorem
i władcązwierzchnim był Świętopełk Wielki, książę Pomo
rza Nadwiślańskiego (Gdańskiego), w jego największym
zasięgu terytorialnym. Sambor II i Świętopełk byli rodzo
nymi braćmi, jednakże nie zawsze żyli ze sobą w zgodzie
i wiele lat spędzili na wzajemnej walce i rywalizacji. Był to
szczytrozbiciadzielnicowegoiwieluksiążątdzielnicowych
w Polsce walczyło ze sobą. Rywalizacja ta była powodem
wygnania Sambora II przez seniora. Młodszy brat udał
się na wygnanie do siostry Mirosławy na Pomorze Nadodrzańskie (Szczecińskie) pod opiekuńcze skrzydła księż
nej siostry i jej męża, księcia seniora Pomorza Zachod
niego, Bogusława II, wnuka Warcisława I, założyciela
i pierwszego władcy z prastarej dynastii Gryfitów Pomor
skich, znanego z lat 1147 (data śmierci), zakończonej na
zmarłym w 1637 roku ostatnim Gryficie księciu Bogusła
wie XIV.
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Po śmierci w 1220 roku Bogusława II, księstwem rzą
dziła w imieniu małoletniego syna Barmina, spadkobiercy
książęcego tronu (miał on w chwili śmierci tylko 10 lat),
matka Mirosława, córka Mściwoja I, ojca Świętopełka
i Sambora. Po dojściu lat sprawnych (po osiągnięciu
20 lat) syn jako Barmin I rządził wespół z matką. Barmin i Sambor byli rówieśnikami, w podobnym wieku
żyli i zmarli. Barmin w 1278 roku, Sambor około 1276
lub 1278 roku (data śmierci nieustalona ze względu na
niepewne źródła). To za jego czasów księstwo zachod
nio-pomorskie cieszyło się długim okresem pokoju,
owocującym w szeroko zakrojoną akcję kolonizacji wsi
i miast pomorskich, osiedlaniem w nich osadników
— przybyszów z zachodu. 30 miast i osad otrzymuje od
Barmina I immunitety lokacyjne, w tym najważniejszy
Szczecin, uzyskał je w 1243 roku ostatecznie, a wcześ
niej w 1237 roku, zamienione z prawa słowiańskiego na
niemieckie. Wiele z nich otrzymało od swojego księcia
także czerwone gryfy do herbów.
Prawdopodobnie Barmin, zwany przez swoich podda
nych Dobrym, stał się dobrym duchem i wzorem dla działań
Sambora, w późniejszym czasie samodzielnych i owocnych
wjego księstwie lubiszewsko-tczewskim. PodobniejakBarmin I, Dobry fundował wiele klasztorów i rozszerzał przywi
leje biskupom kamienieckim. Sambor II sprowadził na swo
je ziemie Cystersów z Doderanu do kociewskich Pogódek
i zgodził się później na przywilej Mściwoja II o przenie
sienie ich do Pelplina w latach 1274-1275 oraz prowadził
też działania zmierzające do osadzenia w Tczewie drugie
go zakonu żeńskiego - Cystersek z Chełmna. Fundacja nie
doszła do skutku ze względu na wygnanie Sambora przez
Mściwoja II, mimo że młodszego ale seniora (Mściwoj był
dla Sambora bratankiem). Śladem początku fundacji jest
gotycka kaplica w północnej części kościoła farnego - Pod
wyższenia Krzyża Świętego, ze wczesnośredniowiecznymi
malowidłami gotyckimi z przedstawieniami Świętych Nie
wiast Kościoła tzn. św. Katarzyny, św. Anny itd. w strojach
cystersek.
Podobnie jak Barmin nadał przywileje miejskie swoim
mieszczanom szczecińskim i innym, Sambor nadał przywi
lej lokacyjny, prawo lubeckie swoim mieszczanom tczew
skim w latach 1253-1260, wcześniej o kilka lat niż senior
Świętopełk swojemu stołecznemu Gdańskowi (prawdo
podobnie ok. 1263-1264 roku i różnie o niej historycy się
wypowiadają). Faktem bezspornym jest to, że w Archiwum
Państwowym w Gdańsku znajduje się oryginał dokumentu
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lokacyjnego z 1260 roku dla Tczewa, natomiast taki sam do
kument dla Gdańska nie zachował się i nikt go nie znalazł.
Ukoronowaniem fundacji dla miasta Tczewa było nadanie
herbu miastu - Złotego Gryfa na niebieskim polu (wody lub
nieba). Pochodzenie tego prastarego ptaka, godła samborowego grodu ma związek z tzw. Pomorzem Przednim (dzisiej
sze ziemie północnej części dawnej Niemieckiej Republiki
Demokratycznej do upadku muru berlińskiego w 1990 roku,
obecnie część Niemiec naprzeciw Szczecina) oraz miastem
Lubeką (stamtąd książę i jego umiłowani mieszczanie otrzy
mali wzór kodeksu prawa z 1264 r.). Prawdopodobnie wielki
wpływ na decyzję Sambora, także o herbie miała jego żona
Matylda, pochodząca właśnie z lubeckich okolic. Jej ojciec
i dziad byli władcami tych
słowiańskich krain za
nim niemieccy książęta
i sascy biskupi podbili
i zniemczyli, przy okazji
akcji chrystianizacji tych
stron, ich prawowitych
mieszkańców
Słowian
Polabskich.
Podobny wzór herbu
i gryfa widnieje na tarczy
i pieczęci księcia wy
spy Rugii, Wiesława III,
a także innych książąt za
chodniopomorskich.
Biorąc pod uwagę
powyższe racje, kształt
zaprojektowanego God
ła Kociewia ma swoje
historyczne i heraldycz
ne proweniencje i związ
ki z prastarą pomorską
dynastią Gryfitów. Jest
heraldycznie
uzasadniony
i umotywowany.
Rysując
go
i
projektując
uwzględniłem kilka ważnych cech
występujących w gryfach: Sambora II
z pieczęci księcia, z przywileju lokacyjnego
z 1260 roku; z herbu na pieczęci Wisława III, czy też gryfa
w herbie Słupska oraz czerwonego gryfa z Banderii Grunwal
dzkich Długosza, godła księcia Kazimierza V - uczestnika bi
twy grunwaldzkiej.
Z nich pochodzą - ustawienie głowy, łap i nóg gryfa,
pionowy układ postaci, a także charakterystyczne, wystę
pujące w najstarszej części gryfa samborowego, pięciopióre
skrzydło orle i pionowo stojący ogon z ostrym, bojowo usta
wionym kolcem.
Kształt głowy gryfa odwzorowany został natomiast
z herbu, wizerunku miasta Tczewa, złotego na niebieskim
polu, widniejącego na ścianach Sukiennic na rynku prastarej
stolicy polskiej, Krakowa, wśród innych herbów miast po
morskich, Malborka, Elbląga, Gdańska, Grudziądza.
Czerwony kolor naszego współczesnego gryfa wynika
ze zmian, jakim uległa ziemia kociewska w historycznym
toku swoich dziejów.
Od 1260 do 1938 roku herbem Tczewa był złoty gryf na
niebieskim tle, dopiero w 1938 roku zmieniono go na czer
wony i to na krótki czas.
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Czerwony gryf był znakiem Województwa Pomorskiego,
część Prus Królewskich utworzonych w dobie wojny trzyna
stoletniej i pokoju toruńskiego. Był godłem województwa
w latach 1464-1772, do I rozbioru Rzeczypospolitej, a tak
że po utworzeniu odnowionego województwa pomorskiego
w latach 1920-1939.
Ziemia Kociewska, której gwara i obszar ukształtowa
ły się ostatecznie w XVIII i XIX wieku, stanowiła znaczną
część tego województwa.
Znak czerwonego gryfa istnieje na dworcu w Pszczół
kach, stanowiących w latach 1920-1939 granicę pomiędzy
Wolnym Miastem Gdańskiem a Kociewiem i Pomorzem
Zachodnim, gdzie Pszczółki, obok Trąbek Wielkich, sta
nowią północną granicę
i rubież kociewska.
Wodradzającymsię
młodym państwie pol
skim, region Pomorza
stanowił ważną część
odrodzonej Ojczyzny.
Przyjęło
się
wśród
działaczy pomorskich
i w społeczności kaszubsko-kociewskiej, że gryf
jest znakiem Pomorza,
nawiązującym także do
utraconego wówczas dla
Polski Pomorza Zachod
niego, że czarny gryf jest
godłem Kaszubów, czer
wony zaś przynależy do
Kociewia.
Tak
ustanowiony
herb naszego regionu
ma więc swoje he
raldyczne,
historyczne
i regionalne uzasadnie
nie
odpowiadające
naszej
prastarej historii, nawiązujące
do średniowiecznych, wymarłych
w XVI wieku Gryfitów oraz ich dale
kich kuzynów z dynastii gdańskiej.
Odpowiada to też nowoczesnej idei regionalizmu po
morskiego z naszych czasów. Miejmy nadzieję, że będzie
dumnie i godnie reprezentował naszą małą ojczyznę wśród
innych znaków ziem polskich na zjednoczonej drodze do
wspólnej Europy.
Należy dodać, że herb powstawał etapami. Jego
pierwszy projekt powstał podczas konkursu na herb Kociewia ogłoszonego na łamach Dziennika Bałtyckiego
i rozstrzygniętego w Skórczu podczas „Święta Kocie
wia". Autorem pierwszego wzoru jest młody tczewianin, Stanisław Buczkowski, student Uniwersytetu Gdań
skiego. Barwy pól heraldycznych i ich układ wybrano
podczas spotkania „Więźby Kociewskiej" w Karczmie
Kociewskiej w Szpęgawsku, gdzie projekt, na proś
bę starosty Andrzeja Grzyba, stworzył plastyk i akwa
relista starogardzki, Józef Olszynka. Ostateczny szlif
i postać gryfa nadał, z wielką przyjemnością nad nim
pracując, Grzegorz Walkowski, mając nadzieję, że god
nie będzie reprezentował naszą m a ł ą i wielką zarazem
w sercach Kociewiaków, nadwiślańską ojczyznę.
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Kociewskie Pióra
wręczono po raz trzeci
dniu 16 listopada br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zblewie odbyła się uroczystość wrę
czenia nagród w dziedzinie kultury i piśmienni
ctwa na Kociewiu pn. Kociewskie Pióro.
Pomysłodawcą i realizatorem było i jest Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, a niestrudzo
nym moderatorem tej inicjatywy jest Michał Spankowski.
Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Tadeusza
Linknera postanowiła w tym roku statuetką tą wyróżnić na
stępujące osoby i instytucje:
• w dziedzinie literatury: prof. dra Tadeusza Linknera,
ks. Franciszka Kameckiego, Tadeusza Majewskiego
i Czesława Glinkowskiego z Tczewa.
• W dziedzinie publicystyki Kociewskie Pióra uzyskali:
Katarzyna Korczak i Małgorzata Mykowska, wieloletnia
redaktor naczelna biuletynu informacyjnego samorządu
miasta Tczewa „Panorama Miasta".
• W kategorii animacji kultury wyróżnienie to przypadło
ks. Piotrowi Wysdze, Danucie Guzińskiej -Zarembie, Zbi
gniewowi Domachowskiemu i Andrzejowi Konieczce.

Członkowie towarzystwa im. Małgorzaty Hillar, wśród
których są między innymi, syn poetki Dawid Bieńkowski
z Warszawy, biograf poetki prof. Tadeusz Linkner z Uniwer
sytetu Gdańskiego, Andrzej Grzyb (prozaik, poeta i senator)
oraz Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, naczelny redaktor pis
ma „Autograf z Gdańska już planują organizację kolejnej
edycji „Wiosny Poetów" w 2008 roku.
Dotychczasowi Laureaci „Kociewskiego Pióra"
Literatura: Roman Landowski, Ewa Krzyżyńska, Andrzej Grzyb, Jan
Majewski, Kazimierz Ickiewicz i Zygmunt Bukowski.
Działalność wydawnicza: Wydawnictwo „Bernardinum" wydawnictwo
„Mirex", Wydawnictwo Pomorskie z Tczewa, Kociewski Kantor
Edytorski oraz Krzysztof Frydel i Lech Zdrojewski.
Publicystyka: Józef Ziółkowski, Stanisław Tomasz Pestka, Ryszard
Szwoch.
Animacja kultury: Mirosław Kalkowski, Tadeusz Kubiszewski, Teatr
„Kuźnia Bracka", Janusz Kortas i Krzysztof Trawicki.

Podczas uroczystości zaprezentowano film biograficzny
w reżyserii i scenografii Joanny Cichockiej-Guli pt. „Słowa
jak ściany - Małgorzata Hillar".

Laureaci Kociewskiego Pióra 2007
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YTNE WYRÓŻNIENIE
Prof. Tadeusz Linkner dziękuje
za przyznane wyróżnienie

Kociewskie Pióra

Małgorzata Mykowska po odebraniu
wyróżnienia krótko przedstawiła
pracę związaną z redagowaniem
„Panoramy Miasta"

Józef Golicki omawia najnowszy album
pt. „Tczewskie mosty przez Wisłę"
Gratulacje przyjmuje Czesław Glinkowski
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Wszystkie fot. Halina Rudko
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ZDZISŁAW BERGIEL

Jak powstawała „Solidarność"
pecyfika pracy w straży pożarnej, czyli służby 24-godzinnej powoduje, że ludzie przebywają ze sobą dłużej
niż normalnie. Więcej czasu mają na omówienie tego,
co dzieje się dookoła nich. Lepiej poznają siebie i swoje
poglądy. Tak też było w latach osiemdziesiątych w Tereno
wej Zawodowej Straży Pożarnej w Tczewie przy ul. Lecha,
zatrudniającej wówczas około 40 pracowników w systemie
zmianowym i codziennym. Tak jak wszyscy tczewianie
„coś tam", czyli niewiele wiedzieliśmy o strajku lipcowym
w Fabryce Przekładni Samochodowych „Polmo" (dzisiaj
EATON), chociaż żadne oficjalne źródła o tym nie informo
wały. Dopiero, kiedy w drugiej połowie sierpnia 1980 roku
w solidarności ze stocznią gdańską i trójmiejską komunika
cją stanęły tczewskie autobusy - niedogodności związane
z dotarciem do pracy dotknęły każdego z nas. Jednakże lu
dzie się nie złościli, że muszą wcześniej wstawać, że muszą
kilometrami iść piechotą. Każdy chciał mieć swoją cząstkę
udziału w tym czymś wielkim, co rodziło się przeciwko nie
lubianej władzy.
Komendant P.S.P., Marek Sieroń, stwierdził wówczas,
że dla niego strajk komunikacji miejskiej może trwać wiecz
nie, bo przecież on mieszka w miejscu pracy, a po mieście
i okolicach i tak wozi go samochód służbowy - i nie tolero
wał żadnych spóźnień do pracy.
W jakże ogromnym napięciu wszyscy strażacy, którzy
mieli służbę w niedzielę 31 sierpnia 1980 roku w świetlicy
zakładowej oglądali w telewizji moment podpisania przez
Lecha Wałęsę ogromnym długopisem porozumienia z Mie
czysławem Jagielskim. Dopiero wtedy wszyscy odsapnęli
i postanowili, że teraz mając własne, wolne związki zawo
dowe, razem, wspólnie weźmiemy się do pracy na rzecz do
bra Ojczyzny. Wkrótce okazało się, że nie tak od razu, nie
wszyscy razem i nie w jednym celu będziemy podążać. Roz
poczęły się trudności związane z rejestracją nowego związ
ku, który zaczął cieszyć się poparciem coraz większej liczby
pracowników w Polsce.
Komendant wojewódzki P. S .P., Zbigniew Polisiakiewicz,
wysłał do wszystkich podległych sobie jednostek informa
cję, że strażacy muszą pamiętać o tym, że podlegają Mini
sterstwu Spraw Wewnętrznych i jako tacy nie mają prawa
do zrzeszania się związkowego, że konieczność zachowania
hierarchii zawodowej nie toleruje przynależności związ
kowej. Ale jak się wkrótce okazało karnawał solidarności
rozpoczął się na dobre i nic nie było w stanie go powstrzy
mać. Wobec tego pożarnicze władze krajowe i wojewódzkie
spróbowały skanalizowania i rozmiękczania napływających
do nich postulatów (jak wtedy żartowano: słusznych żądań
klasy robotniczej, które spełniane będą po stu latach).
Wreszcie, w połowie listopada 1980 roku uzyskaliśmy
zgodę władz na utworzenie solidarności w naszym miejscu
zatrudnienia i przeszkód była cała moc. Na zebraniu zało
życielskim wybrano pierwszego przewodniczącego. Został
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nim kierowca Wacław Horbaczewski, zastępcą też kierowca
Andrzej Kasicki.
Solidarność strażacka przyjęła zasadę otwartości wszyst
kich zebrań, w których każdy pracownik mógł wziąć udział.
Nie miała przed nikim nic do ukrycia. Mimo tego dochodzi
do przypadków podsłuchiwania, niesprawiedliwych oskarżeń,
pomówień, obaw przed zapisywaniem się do „Solidarności".
Narasta wzajemna nieufność. Bardzo szybko i bez przeszkód
powstaje Niezależny, Samorządny Związek Zawodowy Pra
cowników Ochrony Przeciwpożarowej, do którego za namo
wą komendanta wstępuje część załogi. Jego przewodniczą
cym zostaje Bogdan Minuth. Załoga dzieli się i obie grupy
radykalizująsię, zaczynają walkę o członków, o coraz wyższe
świadczenia socjalne, o podwyżkę płac, o lepsze warunki pra
cy i to często nie zawsze godnymi sposobami. Na czele „Soli
darności" od wiosny 1981 roku staje autor tego artykułu.
„Solidarność" śpieszy się, podświadomie jej członkowie
czują że mają niewiele czasu, a tak dużo do zrobienia. Zaj
mujemy się wszystkim: popieraniem uchwał Komisji Kra
jowej, pomocą najuboższym, nadużyciami w Komendzie,
akcjami protestacyjnymi, walką o lepszy sprzęt bojowy itp.
Po naszych sygnałach w Komendzie pojawia się Komisja
Wojewódzka d/s zbadania postępowania komendanta. At
mosfera staje się fatalna, rozpoczynają się indywidualne
przesłuchania każdego pracownika, nikt do nikogo nie może
mieć zaufania.
Komisja nie ogłasza wyników swojej pracy, ale wkrót
ce komendant zostaje odwołany i awansowany do pracy
w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Nowym komendantem zostaje podporucznik Piotr Świeczkowski. Sytuacja normalizuje się, a życie toczy się dalej,
tzn. galopuje. Nie możemy skoncentrować się na naprawie
sytuacji w naszej komendzie, bo ciągle jesteśmy wciągani
w sprawy bieżące: to prowokacja bydgoska, polegająca na
pobiciu działaczy „Solidarności", to ogłoszenie gotowo
ści strajkowej, przeprowadzenie strajków ostrzegawczych
(a przecież straż nie mogła odmówić wyjazdów interwen
cyjnych, trzeba było wymyślać nowe formy zastępcze) no
i realizacja tego, czego domagały się tzw. doły związkowe.
O ile mnie pamięć nie myli domagaliśmy się wtedy:
1) zakazu używania strażackich wozów i załóg do rozpę
dzania manifestacji ulicznych,
2) zakupu nowszego sprzętu bojowego - wozy, którymi
dysponowaliśmy liczyły sobie po 20-30 lat,
3) nowych akumulatorów, żeby ciągle nie ładować starych,
4) takich samych pieniędzy na sprzęt i umundurowanie, ja
kie otrzymywali milicjanci,
5) możliwości wysuszenia się po akcjach gaśniczych szcze
gólnie zimą,
6) nowych węży pożarniczych, aby nie było potrzeby dru
towania starych,
7) lepszych warunków bytowo-socjalnych.
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Latem 1981 roku poparliśmy inicjatywę utworzenia So
lidarności w Milicji Obywatelskiej w Tczewie i wkrótce do
wiedzieliśmy się o szybkim wyrzuceniu inicjatorów z pracy.
Jesienią 1981 roku, takjak w większości zakładów pracy,
pojawiają się oficerowie z Wojskowych Grup Operacyjnych,
które już miały opracowane plany wprowadzenia stanu wo
jennego w Polsce, a teraz robiły tylko rozpoznanie w tere
nie. Co zastał taki komisarz w Państwowej Straży Pożarnej
w Tczewie? Załoga była rozbita. Jedną jej część stanowiła
„Solidarność". Należeli do niej: Wacław Horbaczewski, An
drzej Kasicki, Zdzisław Bergiel, Teodor Małkowski, Franci
szek Śliwiński, Franciszek Stawikowski, pan Rafał (jest to
nazwisko - imienia nie pamiętam). Członkami konkurencyj
nego związku byli: Bogdan Minuth, Gerard Bucholc, Paweł
Baza, Zygmunt Mussalewski, Eugeniusz Gruca, Franciszek
Gurzyński, Zdzisław Topór, Lech Job, Henryk Sobczak,
Franciszek Lubiński. Była też grupa osób nie należących do
żadnego związku z różnymi sympatiami: Anna Okapiec, He
lena Kubiszewska, Henryk Orłowski, Adam Grześkowiak,
Piotr Świeczkowski, Tadeusz Chilicki, Wanda Grunwald,
Urszula Nakielska, Nikodem Puchowski, Stanisław Mucha.
Na początku grudnia 1981 roku byliśmy wstrząśnięci wyda
rzeniami, jakie rozegrały się w Wyższej Oficerskiej Szkole
Pożarniczej w Warszawie. Później, dopiero w stanie wojen
nym dowiedzieliśmy się od Józka Madeja, który był wte
dy studentem tejże szkoły - prawdziwej wersji wydarzeń.
Faktem było, że zomowcy w sposób bardzo brutalny, przy
pomocy helikopterów zdobyli i spacyfikowali bezbronnych
studentów. Nie pamiętam już, czy zdążyliśmy wysłać do
Warszawy jakikolwiek protest, gdyż 13 grudnia 1981 roku
wprowadzono w całym kraju stan wojenny.
Po przyjściu do pracy w poniedziałek 14 grudnia za
mknięto za nami wszystkie bramy. Zostaliśmy zmilita
ryzowani. Kazano oddać całą dokumentację związkową
pieczątki, pieniądze, upoważnienia itp. Poinformowano
nas, że w razie rozpoczęcia akcji strajkowej zostaniemy na
tychmiast aresztowani i wywiezieni w nieznanym kierunku
(w domyśle wschodnim).
Łączność telefoniczna została zerwana. Przez kilka dni
nikt w powiecie tczewskim nie mógł liczyć na pomoc stra
żaków z powodu blokady telefonicznej.
Po kilku dniach dowiedziałem się, że zostaję przeniesio
ny chwilowo do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Straży
Pożarnych w Gdańsku. Tam nie bawiono się już w żadne po
zory i wręczono mi zwolnienie z pracy. Rozpoczął się okres
bezrobocia, o ileż bardziej uciążliwego niż w dzisiejszym
znaczeniu, bo bez żadnych zasiłków, ale także bez kartek
żywnościowych. Po prostu władze uważały, że kto nie pra
cuje, ten nie ma prawa do życia.
Dalsze losy wyrzuconych z pracy w 1981 roku z powo
dów legalnej działalności związkowej: 1) Andrzej Kasicki
- został taksówkarzem, którym jest do dziś, mieszka i pracuje
w Gdańsku, 2) Wacław Horbaczewski -przeszedł na emeryturę,
3) Zdzisław Bergiel - został nauczycielem, pracował w Szkole
Podstawowej nr 3, później w Szkole Podstawowej nr 7.
Pozostali członkowie Solidarności doczekali lat 90-tych
i powstania w P.S.P. tzw. drugiej „Solidarności", która już
nie budziła tyle emocji co pierwsza.
PS. Przepraszam byłych współpracowników za to, że po
ćwierć wieku nie pamiętam niektórych ich imion i nazwisk,
ale pisałem ten tekst wyłącznie opierając się na własnej pa
mięci.
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Historia i funkcje
krzyży i kapliczek
przydrożnych
(dokończenie)

5. Funkcje krzyży i kapliczek w przeszłości
rzyże i kapliczki pełniły ważne funkcje we wsi. Ich rola
nie ograniczała się tylko do form kultowych ściśle zwią
zanych z katolicyzmem. Wbrew powszechnej opinii mała ar
chitektura sakralna była ogniskiem różnorodnych zwyczajów
i obyczajów, w tym również mających charakter magiczny.
Jeżeli we wsi i w najbliższej okolicy nie było kościoła,
wtedy właśnie krzyże i kapliczki przejmowały jego funkcje.
Wokoło nich koncentrowały się najważniejsze obrzędy reli
gijne. Pod krzyżem i kapliczką mieszkańcy wiosek spotykali
się na nabożeństwach majowych, czerwcowych, różańcowych,
zbierali się na modlitwy wotywne do patrona kapliczki. Wokół
tych obiektów sakralnych gromadzono się w Dni Krzyżowe,
tu święciło się pokarmy w Wielką Sobotę, odprawiano jesz
cze inne nabożeństwa, jak np. mszę św. z okazji dożynek. Przy
nich lokowano ołtarze na Boże Ciało. Od krzyży i kapliczek
przydrożnych rozpoczynano procesje na święcenie pól. Data
procesji została ustalona już w XV wieku: w tygodniu przed
Wniebowstąpieniem, przed lub w dniu św. Marka (25.04.).
Procesje wywodzą się ze średniowiecznych procesji tzw. krzyżowników, którzy obchodzili pola niosąc krzyże, chorągwie
i śpiewając pieśni, aby wyprosić dobre plony27.
Piotr Kowalski pisał, że: centrum i granica, znakowa
ne wotywnymi kapliczkami i krzyżami, są tymi miejscami,
gdzie wszystko musi się rozpoczynać i kończyć291. Dlatego do
krzyża, kapliczki mieszkańcy wsi odprowadzali pątników,
emigrantów. Tu cała wiejska społeczność żegnała idących
do wojska, a rodzice dawali rekrutom swoje błogosławień
stwo29. Przy tych pożegnaniach modlono się o opiekę nad
wyruszającymi w drogę i nad tymi, którzy zostali we wsi30.
Przy krzyżach i kapliczkach zatrzymywał się kondukt
pogrzebowy i przez to żegnano zmarłego z jego wsią.
W Karpatach kapliczki z dzwonkami pełniły funkcje
ochronną przeciw płanetnikom, które ciągnęły chmury bu
rzowe. Półdemony mogło odpędzić tylko bicie dzwonów31.
Dzwoniono także, aby zwołać na modlitwę, gdy ksiądz je
chał do chorego oraz gdy umierał ktoś ze wsi32.
Krzyże i kapliczki pełniły funkcje znaków granicznych.
Wyznaczały granicę między miejscowościami, potwierdza
ły także podział gruntów kościelnych i sieci dróg polnych.
Postawiona Boża Męka miała być gwarantem tej decyzji na
wieki (...). Od niepamiętnych bowiem czasów przy drodze
prowadzącej do gruntów kościelnych stał krzyż12. Kapliczki
i krzyże przydrożne stawiano też na miejscu dawnych kul-
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Kapliczka w Czarlinie
Fot. Andrzej Minta

Święty Marek z kapliczki w Stanisławiu
Fot. Andrzej Minta

Zygmunt Gloger opisuje pragmatyczną funkcję małej
przydrożnej architektury sakralnej: Przy kapliczkach odpo
czywał również podróżny i wędrowny żebrak. Na gościńcach
i drogach uczęszczanych dziady i baby żebrzące pod Bożą
— męką siadywały, śpiewając pieśni kantyczkowe i wzywając
przechodniów do udzielenia im „ wspomożenia " 4 5 .
Krzyże i kapliczki oznaczały również miejsca pamięci
poległych na wojnie, powstaniach, wojnach napoleońskich,
szwedzkim potopie. Figury świętych patronów pełniły funk
cje zabezpieczające i opiekuńcze nad społecznością lokalną,
obejściem. I tak św. Hubert stawiany jest przez koło łowieckie,
św. Jan Nepomucen nad wodą. Takie, a nie inne lokalizacje
świętych były ściśle związane z sensualizmem religijnym
mieszkańców wsi. Wizerunki świętych były dosłownie trak
towane, jako realne istoty obdarzone zmysłami. Jeśli święty
miał się opiekować konkretną strefą rzeczywistości, to musiał
46
być z nią w bezpośrednim kontakcie . Na Kociewiu popular
nymi przedstawieniami ikonograficznymi, obok tematów chry
stologicznych i mariologicznych, był św. Roch, św. Rozalia,
św. Jan Nepomucen 47 . Obiekty małej architektury sakralnej
były znakami dzielącymi mieszkańców na „swój - obcy": (...)
kiedyś ludzie wiedzieli, że u Niemców nie było krzyży - bo pro
48
testant (...) . Tym samym stały się symbolem polskości, który
w czasie ostatniej wojny niszczono.

Kapliczki i krzyże były świadkami, a także głównymi bo
haterami obyczajów i zwyczajów jednocześnie kojarzących się
z czynnościami magicznymi. Kapliczki były traktowane jako
antidotum na zło. Przy nich wyrzucano „czary", czyli przed
mioty magiczne mogące zaszkodzić gospodarzowi. Zła moc
przez sąsiedztwo świętego obiektu nie mogła już zaszkodzić51.
W 1681 roku w Płaszowie koło Krakowa kobieta zakopała pod
krzyżem krztań albo gardziel jakiegoś bydlęcia, także chusty
trzy pokrwawione, i zielonością jakąś ufarbowane52.
Krzyże i kapliczki przydrożne odgrywały też ważną
rolę w uzdrawianiu i praktykach leczniczych. Na krzyżach
przydrożnych na Podlasiu, w Beskidach ludność wieszała
różnorodne chusteczki, ręczniki, w celu pozbycia się wraz
z odzieżą choroby. Aby choroba odeszła należało zachować
określone czynności. Wedle wskazań zażegnywaczki w Ży
wieckim, gdy dziecko dostanie konwulsji, należy zdjąć zeń
koszulkę, biec do krzyża, odmawiać po drodze trzy „ Ojcze
nasz" trzy „Zdrowaś Maryja" i trzy „ Wieczne Odpoczywa
nie ", przed krzyżem rozerwać koszulkę, połówkę zawiesić,
potem pomodlić jako poprzednio, a wreszcie zawiesić drugą
połówkę i wtedy dopiero konwulsje mają ustąpić". Później
owe zawiski, jak nazywali szmatki na krzyżu Poleszucy, sta
ły się ofiarami, które składano Bogu w celu odwrócenia nie
54
szczęścia, jako pomoc w chorobie dziecka . Czyniono to,
aby choroby z człowieka przechodziły na ubrania, a później
na krzyż. Tym samym choroba jako znak nieczystości i źród
ło cierpienia została odesłana poza granicę wsi 55 .

Wyżej wymienione funkcje krzyży i kapliczek w mniej
szym lub większym stopniu wiążą się z kultem religijnym.
Jednak przy krzyżach i kapliczkach miały miejsce czynności
ze sfery profanum. Przed nimi skłóceni sąsiedzi godzili się,
tu przysięgano w czasie dawnych sądów wioskowych. Przed
kapliczkami spuszczano „baty", aby kara nabrała większego
znaczenia49. Kapliczki były także miejscem, gdzie zostawiano
zguby i tam zgłaszał się po nie poszkodowany. W czasie po
wstań i wojny kapliczki były schowkami na broń (np. kaplicz
ka w Radostowie, O nr 29) oraz na pieniądze i skarby. Przed
kapliczkami i krzyżami zmawiały się młode pary, jeszcze przed
oficjalnymi zaręczynami50.

Krzyże i kapliczki stały się także symbolem rodzącej się
dumy wśród chłopstwa. Obiekty kultu religijnego, na których
często były wyryte nazwiska fundatorów, pełniły także rolę po
56
mnika rodzinnego, który przekazywał pamięć o fundatorze .
Jak wynika z powyższego opisu krzyże i kapliczki
przydrożne pełniły różnorodne funkcje w społeczności lo
kalnej. Były one ważnym elementem tworzącym ludową
świadomość, obyczaje, zwyczaje i tradycje. Pięknie też
komponowały się z miejscowym krajobrazem. Fundatorzy
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i mieszkańcy wsi doskonale wiedzieli po co i dlaczego akurat
w danym miejscu wybudowano ten obiekt sakralny.

6. Współczesne funkcje kapliczek i krzyży
ównocześnie z zanikiem kultury ludowej zaczęła się
zmniejszać liczba funkcji krzyży i kapliczek przydroż
nych. Współcześnie zostały one ograniczone w zasadzie tyl
ko do praktyk religijnych. Tak jak kiedyś, tak i dziś przy
obiektach małej architektury sakralnej odbywają się różno
rodne nabożeństwa. W maju są to majówki, w czerwcu — li
tania do Serca Jezusowego, a w październiku odmawia się
różaniec. Najpopularniejsze są nabożeństwa majowe, odma
wiane w każdej miejscowości, w której stoi krzyż, kapliczka,
a nie ma kościoła. Do kościoła mamy daleko, więc w maju
i październiku spotykamy się tutaj [przy kapliczce — K.G]
57
- mówi mieszkanka wsi Mały Grac . We wsi Stanisławie do
kapliczki z wizerunkiem św. Marka, w dniu patrona odby
wają się procesje z kościoła parafialnego w Lubiszewie58.
Przy niektórych krzyżach i kapliczkach robione są ołta
rze na Boże Ciało (np. przy krzyżu w Miłobądzu). Na tere
nie dekanatu tczewskiego, w każdej wsi należącej do parafii
p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach,
pod krzyżem czy kapliczką odbywa się święcenie potraw
w Wielką Sobotę.
W Brzuścach przy kapliczce stojącej na skraju wsi, przy
wylocie na Tczew, ksiądz proboszcz i mieszkańcy wsi witają
idących pielgrzymów.
Jak widać funkcje ściśle związane z obrządkiem religij
nym nie zamarły, nie uległy także wielkim zmianom. Ale na
innych płaszczyznach wygląda to całkowicie inaczej. Prak
tycznie zanikł zwyczaj odprowadzania zmarłego do krzyża
lub kapliczki. Ma to związek z faktem, że obecnie większość
osób umiera w szpitalach. Jeszcze na początku lat 90. XX
wieku kondukt pogrzebowy w Zdunach szedł do krzyża59.
Teraz niekiedy karawan zwolni przy krzyżu, kapliczce,
ewentualnie przystanie na chwilę60.
Zdecydowana większość figur z kapliczek na terenie
dekanatu tczewskiego przedstawia Matkę Bożą. Nawet je
śli wiadomo, że kiedyś patronem danego obiektu był inny
święty, to po zniszczeniu figurki nie stawiano do kapliczki
takiego samego wizerunku ikonograficznego, tylko wymie
niano na Maryję. Tak było m.in. w Radostowie, gdzie patro
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nem kapliczki był św. Franciszek, czy w Subkowach, gdzie
wsi strzegł św. Roch. Zapewne ma to związek z dominującą
w Polsce pobożnością maryjną. Człowiek potrafi lepiej się
bronić przed pożarem, powodzią, nie ma już epidemii, dlatego
wstawiennictwo świętych patronów nie wydaje się już takie
konieczne. Rozmawiając z proboszczami z dekanatu tczew
skiego zadałam im pytanie, czy namawiali mieszkańców wsi,
aby do kapliczki wstawić figurę „starego" patrona, a nie Ma
ryi. Odpowiedź księży była zawsze taka sama - że nie wpły
wali na wybór patrona kapliczki przez mieszkańców. Może to
szkoda, bo obecnie coraz mniej osób wie (szczególnie mło
dzież) od czego chroni św. Rozalia, św. Agata czy św. Roch.
Dzisiaj, tak jak kiedyś, krzyż lub kapliczka ma upamięt
niać ważne wydarzenie dla wsi, parafii czy całego kraju. Na
terenie dekanatu tczewskiego bardzo często mieszkańcy po
przez postawienie tego obiektu chcą wyrazić swojąwdzięczność Bogu za papieża - Polaka, Jana Pawła II (np. krzyż
w Swarożynie, kapliczka w Waćmierzu).
Krzyże upamiętniają miejsca nagłej śmierci, głównie
osób, które zginęły w wypadkach drogowych. Są to tzw.
krzyże powypadkowe. Stoją przy drogach bądź wiszą na
drzewach. Nie są okazałe jak kiedyś. Jednak tych krzyży
z powodu wielości nie uwzględniłam we wcześniejszej kla
syfikacji.
Powstają także nowe krzyże i figury mające upamiętnić
miejsca zbrodnii hitlerowskich, czego przykładem może być
piękna scena Ukrzyżowania w Lesie Szpęgawskim, wyrzeź
biona przez Michała Ostoję - Lniskiego.
Krzyże i kapliczki, szczególnie te starsze, stają się pewną
„atrakcją turystyczną", ale i wizytówką wsi. Właśnie obiekty
małej architektury sakralnej są chętnie fotografowane przez
obcokrajowców61 i innych turystów. Także młode pary wy
bierają je jako „idealne tło" do fotografii ślubnej62.
Mała architektura sakralna nadal pełni rolę znaków
orientacyjnych w terenie. Szczególnie widać to w przewod
nikach, ale pisanych przez osoby związane emocjonalnie
z daną krainą, czego dobrym przykładem są Notatki z kociewskich wędrówek Romana Klima63.
Krzyże i kapliczki nadal pełnią funkcję integrującą spo
łeczność lokalną. W większości miejscowości, w których
prowadziłam badania, krzyżem czy kapliczką opiekuje się
większa liczba osób, a nawet cała wieś. Niektóre obiekty,
np. kapliczka w Waćmierzu, zostały wybudowane ze składek

Kapliczka w Subkowach

KMR

Fot Andrzej Minta

17
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64

całej wsi , a inne były remontowane przy pomocy miesz
65
kańców, np. kapliczka w Malej Słońcy .
Zanika pamięć i wiedza o funkcjach „granicznych" krzyży
i kapliczek oraz zabezpieczających wieś przed wtargnięciem
zła. W trakcie wywiadów niewiele osób powiedziało mi, że
kapliczki i krzyże powinny być stawiane na skrzyżowaniach
66
i granicach wsi, ale już nie potrafiły wyjaśnić dlaczego .
Całkowicie zanikły funkcje magiczne krzyży i kapliczek
na terenie dekanatu tczewskiego. Żaden z informatorów nawet
o nich nie wspomniał. Nie są już znane legendy i opowieści
związane z tymi obiektami sakralnymi. Podobnie z pamięci
ludzkiej wymazują się motywy fundacji i nazwiska fundato
rów. Jak słusznie zauważa Tadeusz M. Trajdos, szacunek wo
bec przydrożnych figur świętych towarzyszy więc często kom
61
pletnej nieświadomości programu fundacyjnego .
Współczesne krzyże i kapliczki przydrożne pełnią
o wiele mniej funkcji w lokalnej społeczności. Dziś wszyst
kie zadania, w większym czy mniejszym stopniu, są związane
z kultem religijnym. Wraz ze śmiercią najstarszych bezpo
wrotnie zanikają fascynujące zwyczaje, obrzędy i wierzenia
związane z małą architekturą sakralną, które często były - i są
- traktowane jako nic niewarte zabobony.
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Nadwiślańskie
Spotkanie
Regionalne
1983 roku po raz pierwszy zorganizowano
Spotkania Nadwiślańskie. Po wielu latach
Oddział Kociewski Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Tczewie wrócił do idei swoich poprzedni
ków. 19 października 2007 roku wykład Michała Kargula
„Ruch regionalny na Kociewiu" otworzył Nadwiślańskie
Spotkanie Regionalne. Celem kongresu była wymiana do
świadczeń pomiędzy działaczami regionalnymi z terenów
nadwiślańskich. Organizatorom chodziło również o przy
bliżenie dziejów, kultury i dorobku gospodarczego Pomorza
Nadwiślańskiego. W drugim dniu obrad dyskusja toczyła się
w czterech sesjach tematycznych poświęconych turystyce,
samorządowi, historii i gospodarce.
W panelu „Turystyka" Tadeusz Magdziarz - prezes klu
bu „Trsow" mówił o pieszych szlakach turystycznych na te
renie Kociewia i Żuław. Przedstawiciele Państwowej Straży
Łowieckiej z komendantem wojewódzkim Piotrem Dziadu
lem przedstawili problematykę kłusownictwa i zadania stra
ży łowieckiej na terenie województwa pomorskiego. Piotr
Kończewski - prezes „Lokalnej Organizacji Turystycznej
Kociewie" omówił perspektywy ruchu turystycznego na te
renie Kociewia, a Grzegorz Jurek przedstawił kwestię rekul
tywacji przeciwpowodziowych wałów wiślanych. Mirosław
Pobłocki - Zastępca Prezydenta Miasta Tczewa poruszył
kwestię powrotu Tczewa nad Wisłę. Wszystkie referaty cie
szyły się sporym zainteresowaniem zgromadzonych, czego
dowodem była ożywiona dyskusja. Rozmawiano o roli go
spodarki łowieckiej na Kociewiu, rozwoju turystyki w na
szym regionie, rewitalizacji Starego Miasta, pytano prele
gentów o ciekawostki na szlakach turystycznych Kociewia.
Prowadzącym i moderatorem dyskusji był Damian Kullas.
W panelu „Samorząd" obradowali: Stanisław Ackerman
- Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego,
Aleksandra Turska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady
Miasta Tczewa, Bartłomiej Kargul - student politologii na
Uniwersytecie Gdańskim oraz prowadzący Krzysztof Kor
da. Referat o lokalnym czasopiśmiennictwie przygotował
również Kazimierz Ickiewicz - Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie. Przedstawiono genezę samorządu
w Polsce, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta. Dys
kutowano o konsekwencjach upolitycznienia samorządu,
podkreślono rolę miejscowej prasy w umacnianiu demokracji
lokalnej, zastanawiano się nad sensownością istnienia powia
tów. Uczestnicy panelu jednomyślnie stwierdzili, że należy
ustawicznie pracować nad pogłębianiem wśród społeczeń-
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stwa idei samorządu oraz poczucia, że
każdy obywatel ma wpływ na politykę
i nawet jeden głos w wyborach decy
duje o kierunku rozwoju miasta i re
gionu przez kolejnych kilka lat.
Panel „Historia" był jakby kon
tynuacją sesji popularnonaukowych
organizowanych w poprzednich latach
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Tczewie,
a poświęconych nieznanym działa
czom społeczno-kulturalnym Kociewia. Tym razem skupiono się na przed
stawieniu sylwetek postaci, których
losy powiązane są z II wojną światową.
Seweryn Pauch przedstawił sylwetkę
Jana Nierzwickiego, Jakub Borkowicz
omówił działalność ostatniego przed
wojennego burmistrza Tczewa - Wik
tora Jagalskiego, zaś Krzysztof Korda
Dusan Pazdjerski
Fot. Leopold Kulikowski
przybliżył postać ks. Pawła Czaplewskiego. Ostatni referat wygłosił Leszek Muszczyński, który
podróżnika, laureata nagrody Kolos 2006 w kategorii „Wy
starał się odpowiedzieć na pytanie, czy zdobycie Tczewa przez
czyn Roku", który w barwny sposób opowiedział o swojej
wojska radzieckie w 1945 roku można nazwać wyzwoleniem?
wyprawie do Ameryki Południowej. Rok temu samotnie
Również dyskusja, w której uczestniczył dr Dusan Pazdjerski
pokonał rowerem 2033 km po Andach i pustyni Atacama.
dotyczyła głównie tego zagadnienia. W panelu „Historia", na
Wcześniej uczestniczył w jednoosobowych wyprawach
wiązując do nadwiślańskich tradycji Tczewa, zaprezentowano
rowerowych: na przylądek Nordkapp i dookoła Islandii.
także sylwetkę Teodozego Nosowicza - aktywnego działacza
Drugim gościem specjalnym był slawista dr Dusan Pazdjer
towarzystwa „Żegluga Wisła-Bałtyk".
ski - autor projektu „Biblioteka Internetowa Rastko-KaKolejny panel - „Gospodarka" został poprowadzony
szuby". Mówił on o swojej fascynacji kulturą kaszubską,
przez Mirosława Pobłockiego. Jako pierwszy wystąpił Pa
tworzeniu i funkcjonowaniu biblioteki cyfrowej „Rastko".
weł Skoworotko, który przedstawił funkcjonowanie Agencji
Warto zaznaczyć, że Projekt Rastko stanowi dziś najwięk
Rozwoju Pomorza, a następnie Mirosław Pobłocki mówił
szą slawistyczną bibliotekę internetową w Europie oraz jedną
o kierunkach rozwoju Tczewa. Rozgorzała gorąca dyskusja
z dziesięciu największych e-bibliotek na kontynencie. Jego
dotycząca atrakcyjności Tczewa, zarówno dla inwestorów
celem jest przyczynienie się do tworzenia nowych związ
jak i zwykłych mieszkańców.
ków pomiędzy narodami słowiańskimi, zwłaszcza pomię
dzy Serbami i osobami należącymi do kaszubskiego kręgu
Do wzięcia udziału w Nadwiślańskim Spotkaniu Regio
kulturowego, proponowanie zarówno nowych informacji
nalnym zaproszono Grzegorza Szyszkowskiego — znanego
o Kaszubach oraz przed
stawianie tych dotych
czas nieznanych.
Nadwiślańskie
Spotkanie Regionalne
było świetną okazją do
promocji I zeszytu „Tek
kociewskich" - cy
frowego
czasopisma
Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego Oddziału
Kociewskiego w Tcze
wie, które jest dostęp
ne w Kociewskiej Bi
bliotece Internetowej
(www.kbi.tczew.pl).
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
Kociewski w Tcze
wie dziękuje za udział
w Nadwiślańskim Spot
kaniu
Regionalnym
i wniesienie wielu cen
nych uwag w dyskuFot.
Damian
Kullas
sjach tematycznych.
Grzegorz Szyszkowski
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ADAM MURAWSKI

Pasja fotografowania
EDMUND MROZEK całe swoje
życie związał z Tczewem - tu się
urodził 9 sierpnia 1931 roku, wy
chował i pracował. Z zawodu ślusarz
narzędziowy; wieloletni pracownik
Pomorskiej Fabryki Gazomierzy,
późniejsze Zakłady Zmechanizowa
nego Sprzętu Domowego „Predom
Metrix". Był brygadzistą na wydzia
le narzędziowni. Poznałem go jak
zaczynałem pracę w 1977 roku tym
wydziale. Był wymagającym przełożonym, ale jakże wspania
łe miał podejście do młodych pracowników. Nie boję się tego
określenia - był wybitnym fachowcem. Dokładny i precyzyj
ny w tym co robił, można powiedzieć wprost pedantyczny
w swej dokładności. Swoją olbrzymią wiedzę fachową potra
fił i lubił przekazywać podwładnym. Miał wyjątkowy posłuch
i poważanie wśród inżynierów wydziału konstruktorskiego
i technologicznego. Wiedzieli oni, że najbardziej skompliko
wane narzędzie typu: forma wtryskowa, tłocznik, wykrojnik
- wykonane przez niego nie wymaga praktycznie prób i będzie
można zacząć od razu produkcję seryjną. Trzeba dodać o skali
trudności wykonywanej ręcznie pracy - niektóre elementy po
szczególnych narzędzi wymagały dokładności do 0,001 mm.
Wielką pasją pana Mrożka była fotografia. Swoje spot
kania z fotografią rozpoczął w 1956 roku w sekcji fotografii,
powstałej przy Pomorskiej Fabryce Gazomierzy. Fotogra
fował przeważnie swoje rodzinne miasto Tczew - utrwalał
na kliszy zmiany zachodzące w naszym mieście. Wystawiał
swoje zdjęcia w Filii bibliotecznej nr 2 na Czyżykowie,
zmieniając co dwa tygodnie prezentowane zdjęcia.
Fotografie i reprodukcje Edmunda Mrożka wykorzystała
jego żona Eryka w stworzonej przez siebie „Kronice Paro
wozowni Zajączkowa Tczewskiego".
Nie lubił fotografować ludzi, zdjęć typowo reporter
skich. Skupiał się na elementach architektonicznych, pięk

nych plenerach Kociewia czy zjawiskach atmosferycznych
typu wschodu czy zachodu słońca nad Wisłą. Również
w fotografii dał się poznać jako niezwykły perfekcjonista.
Potrafił wstać wcześnie i oczekiwać przez kilka godzin, aby
zrobić to jedno, jedyne zdjęcie.
Jego prace są wyjątkowe, wykorzystywane w wielu pub
likacjach książkowych czy folderach. Swoje zdjęcia wysta
wiał na wystawach autorskich w m.in. Gdańsku i Tczewie.
Brał z powodzeniem udział w wielu konkursach fotograficz
nych, zdobywając w nich czołowe miejsca.
Nie potrafił się oprzeć swej pasji fotograficznej, nawet
wtedy gdy walczył z chorobą nowotworową. Nie wychodząc
z domu robił zdjęcia w skali mikro. Fotografował wnętrza
różnych kwiatów, małych zabytkowych przedmiotów itp.
W tym roku minęła druga rocznica jego śmierci. Zmarł 22
października 2005 roku. Był członkiem klubu fotograficzne
go działającego przy Tczewskim Centrum Kultury aktywnie
uczestnicząc w Warsztatach Fotograficznych w Tczewie.
Tak o fotografiach Edmunda Mrożka wypowiadał się
przed jego śmiercią w 2003 roku Jan Warstwowy:
Fotografując tyle już lat dalej czyni to z werwą nastolat
ka. W pejzażach E. Mrożka można znaleźć wpływy wielu ge
nialnych malarzy i rzeźbiarzy. Fotografią jego można zaliczyć
do nurtu fotografii romantycznej, jest tam coś z poezji Mi
ckiewicza, czy Słowackiego. Płaszczyzną fotografii potrafi za
gospodarować w sposób estetyczny z cechami zadziwiającej
dynamiki. Z prostych tematów codziennego krajobrazu jest
w stanie wyczarować swój przekonywujący świat, któremu
oddaje sią bez reszty. Drzewa, trawy, a zwłaszcza odbicie w
wodzie są rzadkiej urody. Przedstawiona kora drzew, rozpa
dające sią pnie stają się na fotografii E. Mrożka abstrakcyj
nie ułożonymi plamami barwnymi, które zaskakują świeżym
spojrzeniem. Pokazane fotografie dają nam obraz człowieka
spokojnego o niespotykanej wrażliwości, ale kiedy natrafia na
ciekawy krajobraz jest niespokojny, twórczy, zmienia punkty
widzenia, obiektywy, aby zaspokoić swoją pasją tworzenia.

Osiągnięcia fotograficzne Edmunda Mrożka
15.12.2000 r.: Dyplom za udział w konkursie pt: „Powiat
Tczewski - przyroda, zabytki, ludzie i wydarzenia".
20.04.2001 r.: Kilka zdjęć umieszczono w albumie „Ko
ciewie Tczewskie".
19.05.2001 r.: Zdjęcia umieszczone w książce ks. dr Jerze
go Więckowiaka „Kościół katolicki w Tczewie".
11.10.2001 r.: Nagroda Wyróżnienie w konkursie fotogra
ficznym pt. „Wakacje 2001" w Starogardzie Gdańskim.
grudzień 2001 r.: Jedno zdjęcie wśród najlepszych w kon
kursie prac fotograficznych 10 edycji miesięcznika „FOTO".
22.04.2003 r.: Pierwsze miejsce w konkursie pt. „Pięk
na przyroda w obiektywie" organizowanym w Technikum
Ochrony Środowiska w Gdańsku.
08.05.2003 r.: Wystawa Indywidualna w Domu Kultury na
osiedlu Suchanino w Gdańsku.
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czerwiec 2003 r.: Udział w wystawie poplenerowej Gdań
skiego Towarzystwa Fotograficznego w Swarożynie - Zespół
Szkół Zawodowych.
06.11.2003 r.: Trzecie miejsce w konkursie fotograficz
nym pt. „Utrwalamy piękno przyrody" - organizator Miejska
Biblioteka Publiczna w Tczewie.
07.01.2004 r.: Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie
- Podziękowanie za stałą ekspozycję zdjęć w Filii bibliotecz
nej nr 2 na osiedlu Czyżykowo.
16.01.2004 r.: Udział w wystawie fotograficznej Sekcji
Fotograficznej przy Tczewskim Centrum Kultury w Tcze
wie.
01.10.2004 r.: Zdjęcia umieszczone w książce prof. Stani
sława Mrożka pt. „Tczewski genius loci".
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Nad Wisłą w Tczewie

Jezioro w Śliwinach

Rokitki.
Skarpa piasku, w której widać gniazda jaskółek

Pola kwitnącego rzepaku w Knybawie

Wschód słońca nad Wisłą w Tczewie

Grobowiec rodziny Paleske w Szpęgawsku

Wierny Ziemi Kociewskiej
Pamięci Romana Landowskiego

Najważniejsze, by w twórczości swojej
ślad o ziemi najbliższej zostawić
Takie motto towarzyszyło przez całe życie naj
bardziej kociewskiemu z Kociewiaków - Roma
nowi Landowskiemu.
Urodził się 25 listopada
1937 roku w Świeciu nad
Wisłą, gdzie spędził dzie
ciństwo, przypadające na
tragiczny okres okupacji
hitlerowskiej i pierwsze
lata powojenne.
Ojciec jego, Konrad,
był kolejarzem - dyżurnym
ruchu na stacji w Świeciu.
W 1945 roku został wywie
ziony do obozu w Złotousku na Uralu, gdzie zmarł
Roman Landowski
w wyniku panującej w obo
w pierwszych latach
zie czerwonki.
działalności „Propozycji"
Wraz ze
schorowa
ną matką Urszulą, Roman Landowski w 1950 roku prze
prowadził się do Tczewa. Tu ukończył naukę, podjął
pracę, założył rodzinę i wychował dzieci. Swoją pierw
szą pracę rozpoczął w Powiatowym Związku Gmin
nych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Tczewie,
a po dwóch latach w Państwowym Przedsiębiorstwie „Dom
Książki". W 1958 roku, podczas odbywania służby wojsko
wej w Bydgoszczy, pracował w redakcji „Żołnierza Polski

Ludowej". Tam nauczył się wielu czynności redakcyjnych,
m.in. korekty, makietowania. Poznał też poszczególne eta
py poligrafii. W czasopiśmie tym zamieszczone były jego
pierwsze wiersze. Jako poeta debiutował również w tym
okresie na antenie Gdańskiej Rozgłośni Radiowej. W 1979
roku ukazał się pierwszy tomik wierszy Romana Landow
skiego pt. „Pejzaże serdeczne". Później powstały kolejne
dwa: „Wychodzenie z mroku" i „Muzyka na wierzby i pło
wiejące niwy". Autor przedstawił w nich piękno Kociewia
i przywiązanie do miejsca urodzenia. Najlepiej obrazuje to
wiersz pt. „Jakby miejsce urodzenia" z tomiku „Pejzaże
serdeczne":
Lubię to miejsce
pierwszego trwania
moje miejsce
i tych wszystkich
którzy z tej ziemi
zbierają chleb...
Fascynował go teatr. W latach 1964-1978 prowadził za
łożoną przez siebie Scenę Literacką „Propozycje" - słynny
w całym kraju amatorski teatr poezji i publicystyki, do które
go sam pisał scenariusze. Był współzałożycielem Towarzy
stwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Poradni Metodycznej
Pracy Kulturalno-Oświatowej (zalążek późniejszego Tczew
skiego Domu Kultury), Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Sugestia" oraz Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie Roman
Landowski pracował od 1975 roku, początkowo jako bi-

Reżyser wraz z zespołem pracuje nad tekstem
do sztuki „Dlatego tak kochamy życie"...

...wśród widowni bacznie obserwuje pracę
swoich wychowańków-aktorów
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bliotekarz, a w latach 1981-1985 pełnił
funkcję dyrektora tej placówki. Między
innymi z jego inicjatywy w tym okresie
zaadaptowano budynek po byłym sądzie
powiatowym przy ul. J. Dąbrowskiego
na siedzibę główną tczewskiej książnicy.
Dzięki jego staraniom znacznie poprawiła
się baza lokalowa sieci bibliotecznej oraz
wzrosło zainteresowanie czytelnicze, a bi
bliotece nadano imię Aleksandra Skulteta,
urodzonego w Tczewie przedstawiciela
Renesansu.
Od 1985 roku był redaktorem w Ko
ciewskim Kantorze Edytorskim Sekcji
Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Pub
licznej. Redagowany przez niego „Ko
ciewski Magazyn Regionalny" jest pod
stawowym źródłem, z którego wiedzę
o mieście i regionie czerpią zarówno na
uczyciele regionaliści, studenci, ucznio
Pracujący nad tekstem już w Kociewskim Kantorze Edytorskim,
wie, jak i miłośnicy „małej ojczyzny".
który wówczas mieścił się w Domu Kultury „Kolejarz"
Przygotowywane przez niego publikacje
promujące miasto i region uzyskały wy
sokie notowania za poziom redakcyjny
W kuchni i przy stole, Malowane dłutem, Historia Tczewa,
i kształt edytorski. W wielu przypadkach można uznać, że
Świątynie Kociewia Tczewskiego, Tczew. Wizerunek dawny
są swoistym wydawniczym dziełem sztuki.
i współczesny.
Poza Kociewskim Kantorem Edytorskim Roman Lan
Ziemi Kociewskiej Roman Landowski był wier
dowski wiele lat pracował jako redaktor Wydawnictwa
ny również w swojej publicystyce prasowej. W latach
Diecezjalnego w Pelplinie. W obu oficynach zredagował
1986-1988 należał do zespołu redakcyjnego gdańskiego
ponad 100 publikacji książkowych. W ramach Wydawni
kwartalnika „Pomorze", a w latach 1990-1991 był na
ctwa Diecezjalnego uwagę zwraca opracowanie edytorskie
czelnym tczewskiego pisma społecznego „Uwaga". Kilka
monografii ks. Jana Walkusza Duchowieństwa Katolickie
lat zamieszczał w dwutygodniku katolickim „Pielgrzym"
Diecezji Chełmińskiej 1918-1939, a także album ks. Janusza
długie, kilkudziesięcioodcinkowe cykle popularyzujące
St. Pasierba Pelplin i jego zabytki. Natomiast z pozycji przy
tradycje i kulturę ludu kociewskiego i pomorskiego. Na
gotowanych w Kociewskim Kantorze Edytorskim za naj
tomiast na łamach Dziennika Bałtyckiego prowadził przez
cenniejsze należy uznać książki: Kultura ludowa Kociewia,
dwa lata (około sto odcinków) „Kociewskie Zapiski" oraz
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Podczas pracy w Kantorze około roku 1988.
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i w roku 2000 w w Miejskiej Bibliotece Publicznej •£
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Z okazji Jubileuszu 10-lecia Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego gratulacje Romanowi Landowskiemu
składa Elżbieta Baczyńska.

Promocja baśni „Jasna i Dersław
w Muzeum Wisły w Tczewie.
Autor, Roman Landowski,
wpisuje dedykację dla Urszuli Giełdon.

Promocja albumu „Świątynie Kociewia
Tczewskiego". Od lewej:
Józef Ziółkowski, Roman Landowski
i Tadeusz Serocki, wiceprezes
Wydawnictwa „Bernardinum" w Pelplinie.

Roman Landowski podczas pracy
w Kociewskim Kantorze Edytorskim.

Uroczyste nadanie tytułu Honorowego Członka Towarzystwa
oraz medalu Samborowa Podzięka
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.
Od lewej: Stefan Kukowski, Marian Kamiński. Romuald
Wentowski. Roman Landowski oraz Czesław Glinkowski.

Benefis Romana Landowskiego,
połączony z promocją powieści „Powrót do miejsc
pamiętanych" odbył się w 1999 roku w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tczewie.
Ludwik Kiedrowski, kierownik Biura Promocji
Urzędu Miejskiego w Tczewie zachęca beneficjenta
do włożenia śmiesznej czapki.

Roman Landowski
w towarzystwie współpracowników
biblioteki.

Wzruszony Roman Landowski w czasie
uroczystości nadania mu tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Tczewa
w styczniu 2003 roku.

Z okazji 20-lecia Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego Romanowi

realizował cykl popularnych Sensacji kociewskich sprzed
lat, ukazujących niecodzienne zdarzenia z okresu między
wojennego.
W dziedzinie prozy Roman Landowski debiutował
w 1981 roku, powieścią pt. „Ziemia czeka na dłoń". Kolej
na, wydana w 1985 roku, nosząca tytuł „Wyrok u Wszyst
kich Świętych" zdobyła I nagrodę w ogólnopolskim kon
kursie literackim. Następnie ukazały się dwa zbiory baśni:
„Jasna i Dersław" w 1987 roku i „Łabędzi lot Damroki"
w 1989 roku. Powieść „Powrót do miejsc pamiętanych"
została napisana w 1980 roku, jednak z powodów pozaliterackich na rynku ukazała się dopiero w 1999 roku. Promo
cja tej książki odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie podczas benefisu z okazji 40-lecia pracy twór
czej i 20-lecia debiutu autorskiego Romana Landowskie
go. Obszerny, składający się z dwóch części zbiór esejów
literacko-historycznych i szkiców rzetelnie udokumento
wanych, ukazujących procesy urbanizacyjne Tczewa oraz
szereg zdarzeń z dziejów miasta wpisujących się w historię
Pomorza i Państwa Polskiego „Tczew. Spacery w czasie
i przestrzeni" został wydany w 1995 i 1996 roku. Ostatnia
jego powieść „Cierpki smak rajskiego jabłka", w której od
niósł się m.in. do martyrologii Polaków na Pomorzu w cza
sie drugiej wojny światowej i pierwszych lat powojennych
wydana została w 2005 roku.
Jako pisarz Roman Landowski jest autorem siedemnastu
publikacji książkowych. Występuje też w kilku publikacjach
zbiorowych.
Wiele książek tematycznie związanych jest z Tczewem
i regionem - od poezji poprzez baśnie, utwory eseistyczne,
powieści obyczajowe, a skończywszy na bedekerze.
Był niezwykle skromny, a jednocześnie życzliwy, zorga
nizowany i zdyscyplinowany. Wybrańcami losu są ci, którzy
mieli szczęście z nim pracować. Pomagał wielu młodym
poetom, udzielając im rad i wskazówek. Wielokrotnie zasia
dał w jury różnych konkursów. Pochłonięty bez reszty pracą
zawodową i twórczością literacką znajdował jeszcze czas
na działalność społeczną. W trudnych chwilach odprężenia
szukał wśród przyrody. Uwielbiał długie spacery po lesie
i łąkach - tych kociewskich i wsłuchiwał się w śpiew pta
ków i szum drzew, natomiast w zaciszu domowym słuchał
muzyki klasycznej. Kolekcjonował płyty Chopina, Czaj
kowskiego, Hengla, Mozarta, Bacha, Beethovena.
Przez wiele lat marzył by zamieszkać poza miastem
- przy lesie, nad rzeką... To marzenie się spełniło, gdy za
mieszkał w Czarnej Wodzie. Szczęście trwało jednak zbyt
krótko.
Pozostawił po sobie bogatą twórczość nie tylko z dzie
jów Tczewa i Kociewia. Pozostawił także ogromną spuści
znę w postaci nie opublikowanych utworów. W szufladach
jego biurka pozostały rękopisy, które niewątpliwie muszą
doczekać wydania.
Literacki dorobek Romana Landowskiego znacznie
przekroczył ramy twórczości regionalnej. Był członkiem
Związku Literatów Polskich, zdobył szereg nagród lite
rackich m.in.: II nagrodę Wydawnictwa Książka i Wiedza
w Warszawie (I nie przyznano) w 1978 roku za powieść
„Zimowe narodziny serc", I nagrodę Krajowej Agencji Wy
dawniczej w 1984 roku za powieść „Wyrok u Wszystkich
Świętych", III nagrodę Wydawnictwa Poznańskiego w 1980
roku za powieść „Powrót do miejsc pamiętanych" i III na
grodę Wydawnictwa Pojezierze w Olsztynie w 1980 roku za
powieść „Ziemia czeka na dłoń".
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Za całokształt swojej działalności otrzymał też szereg
nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in.: złotą odznakę Zasłu
żony Działacz Kultury, medal Zasłużonym Ziemi Gdańskiej,
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.
Władze samorządowe uhonorowały go medalem Pro
Domo Trsoviensi, wyróżnieniem Tczewianin roku 2000,
a w 2002 roku tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.
W 2003 roku otrzymał prestiżową nagrodę honorową
przyznawaną na Kociewiu - medal Chwalba Grzymisława
— za wydanie „Nowego Bedekera Kociewskiego" i dotych
czasową działalność kulturalną.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej przyznało
mu tytuł Honorowy Członek Towarzystwa oraz medal Sam
borowa Podzięka za wybitny wkład w rozwój i osiągnięcia
Towarzystwa.
W dziedzinie literatury Towarzystwo Społeczno-Kultu
ralne im. Małgorzaty Hillar przyznało mu Kociewskie Pió
ro 2005, a Kociewski Kantor Edytorski, któremu szefował,
otrzymał to wyróżnienie w rok później za działalność wy
dawniczą.
Swoją pielgrzymkę po ziemi kociewskiej zakończył
w Tczewie. Ta ziemia stanowiąca jego pasję i fascynację,
ziemia, na której się urodził, dla której żył, pracował i two
rzył przyjęła jego prochy na wieczny spoczynek. Zmarł po
ciężkiej chorobie 22 sierpnia 2007 roku.
Redakcja
oraz Romuald Wentowski

Poniżej prezentujemy wiersz Zygmunta Bukowskiego
poświęcony Romanowi Landowskiemu.

Gasnące Słońce
Wolno gasło słońce za Salaminą
Zbołałe cierpiące
Pozbawione kosmyka na czole
Siłą woli zwlekające
Godzinę rozstania
Wodzu — Sporty
Encyklopedio Troi nad Wisłą
Ciałem spopielonym
Godnie spocząłeś
W grodzie Sambora
W sarkofagu Księgi
Jak łuna
Nim wstanie na wschodzie
By z drobiny wrócony
Do ponowności
Szukać ojca w Nieludzkiej ziemii
A duszą zwróconą Dawcy
Iść Przylesiem niebiańskim
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12. Osada rolników
Krętą ścieżką, w kierunku rzeki szedł mężczyzna, ubrany w rodzaj lnianej bluzy i wysokie skórzane nogawice. Niósł na ramieniu siekierę, której długie, prawie metrowe stylisko zakończone było starannie wy
gładzonym ostrzem z szarego krzemienia. Jak każdego dnia, szedł obejrzeć pole, na którym wiosną zasiał
jęczmień. Martwił się, bo od wielu dni nie padał deszcz. Jeśli bogowie z jeziora nie będą łaskawi, to zbiory
będą bardzo słabe i ludziom z osady na wzgórzu zimą może grozić głód. Zamyślony właśnie dochodził do
skraju poła porośniętego niskim, pożółkłym zbożem, gdy z prawej strony usłyszał głośny szelest. Spojrzał w tym
kierunku i zamarł z przerażenia. Około trzydziestu kroków od niego z ziemi podniósł się powoli tur. Czarny,
z wyraźnym, jaśniejszym pasem na grzbiecie, powoli opuścił głowę zwieńczoną wspaniałymi rogami, szykując
się do ataku na intruza. Ogromny samiec nie zwykł ustępować nikomu, nawet człowiekowi. Mężczyzna od
ruchowo ścisnął mocniej w dłoni styłisko siekiery i powoli zaczął się wycofywać. Wiedział bowiem doskonale,
jaki będzie wynik ewentualnego starcia z tym gigantem. Sam, nie miał najmniejszych szans. Tur był władcą
puszczy. Niezwykle groźny i dziki, rozdrażniony z uporem atakował wroga do końca. Przez chwilę pomyślał
nawet, że wolałby na swoim polu spotkać watahę wilków niż tą dziką bestię! Człowiek z osady wiedział też,
że jeżeli razem z pobratymcami nie przegonią zwierzęcia, to oprócz suszy będzie ono jeszcze jednym powo
dem mizernych zbiorów. Pamiętał przecież, jak za życia jego ojca na pola nad rzeką przyszły w nocy cztery
tury i pozbawiły ich niemal całych plonów. Czego nie zdołały zjeść to zadeptały, tarzając się z upodobaniem
w dojrzałym zbożu. Tyle ciężkiej pracy i tyle cennego ziarna poszło wtedy na marne!
Kiedy był już w pobliżu domów, zaczął głośno wzywać pomocy. Ludzie słysząc co się dzieje, chwycili bez
namysłu za topory, oszczepy oraz siekiery i pobiegli jak najszybciej w stronę pola...
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łodsza epoka kamienia, inaczej nazywana neo
litem była niezwykle ważnym okresem w dzie
jach ludzkości. Dokonało się wówczas szereg
przemian, które całkowicie zmieniły obraz kulturowy świa
ta. Istotne było wkroczenie człowieka na drogę gospodarki
wytwórczej w miejsce dawnej gospodarki przyswajającej,
opartej na myślistwie i zbieractwie. Doprowadziło to z kolei
do szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, czemu towarzyszy
ły: przeobrażenia struktur społecznych, nowe formy osadni
cze oraz wyraźne różnicowanie majątkowe wewnątrz okre
ślonych społeczności.
Biorąc pod uwagę ziemie dzisiejszej Polski przypuszcza
się, że pierwsze grupy rolników pojawiły się około 4500 lat
p.n.e. Wtedy to na południe przybyli przedstawiciele kultu
ry ceramiki wstęgowej rytej, należącej do szerokiego kręgu
kultur naddunajskich. Pierwsi rolnicy wybierali generalnie
obszary obfitujące w najlepsze gleby, co było zgodne z pre
ferowanym przez nich modelem gospodarki. Później napły
nęły kolejne fale osadników o wyraźnie południowych tra
dycjach, z czego wymienić można choćby kultury: ceramiki
wstęgowej kłutej i lendzielsko-polgarskiej. Kultury, o tyle
istotne dla obrazu pradziejów Kociewia, ponieważ ich sta
nowiska datowane z dużym prawdopodobieństwem na po
czątek środkowego okresu neolitu (3500-2500 p.n.e.) zosta
ły tam zlokalizowane. Właśnie w ciągu trwania środkowego
okresu neolitu na naszych ziemiach, w tym na obszarze
Kociewia, rozpoczęła się prawdziwa rewolucja neolityczna.
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Wówczas doszło też do przełomowych procesów kulturo
twórczych w postaci genezy i szybkiej ekspansji zupełnie
nowej kultury - kultury pucharów lejkowatych, nazwanej
tak od charakterystycznej formy naczyń glinianych: czasz
lub czar, umownie określanych pucharami {ryc. 1).

ryc. 1
Naczynia gliniane wschodniej i północnej grupy KPL
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fot. 2
Fragmenty ceramiki zdobionej
kultury pucharów lejkowatych

" •.

fot. 6 Kamienna siekiera

fot. 3 Odłupki krzemienne

fot. 8 Drapacze

fot. 7 Krzemienne wióry

fot. 10
Rdzenie
łuszczeniowe

fot. 9
Krzemienne
ostrze ciosta
Skala 1:1

Bardzo interesująco rysuje się problem genezy oma
wianej kultury w świetle hipotez o jej rodzimym, ściślej
mówiąc, środkowoeuropejskim charakterze. Mianowicie,
najstarsze znane dotychczas siedziby przedstawicieli kul
tury pucharów lejkowatych zlokalizowano w dorzeczu
środkowej i dolnej Łaby, rejonie dolnej Odry, a także na
obszarze Kujaw i północnej części Wielkopolski. Wielu ba
daczy upatruje jej początków w swoistym nałożeniu pier
wiastków charakterystycznych dla kultur naddunajskich
na miejscowe elementy mezolityczne. Jest przecież bardzo
prawdopodobne, że społeczności prowadzące myśliwskozbieracki tryb życia, podpatrując osiągnięcia i zupełnie
inną formę egzystencji nowych osadników, korzystały z ich
nowatorskich rozwiązań. Często kontakty z rolnikami stały
się impulsem dla własnych przedsięwzięć, takich jak: próba
uprawy zbóż czy też hodowli zwierząt. Dzięki temu wypra
cowano własny model gospodarki optymalnie dostosowany
do środowiska przyrodniczego niżu europejskiego. Kultura
pucharów lejkowatych trwała ponad tysiąc lat. To długo, na
wet jak na realia prahistoryczne. Wykształciła przy tym szereg
wyraźnych cech, pozwalających na sukcesywny, szybki rozwój
w przeciwieństwie do tych, od których pobierali nauki - rolni
ków z południa o nieco hermetycznym modelu gospodarki.
Podejmując kwestię zasiedlenia Kociewia, należy zwró
cić uwagę na istotną rolę Kujaw, jako obszaru, skąd już na
początku środkowego okresu neolitu przypuszczalnie przy
byli przedstawiciele nowej kultury. Wędrowali zapewne
wzdłuż doliny Wisły, która stanowiła wówczas stosunko
wo czytelny szlak na północ. Śladów osadnictwa, interesu
jącej nas kultury jest na terenie Kociewia naprawdę dużo,
z czego wymienić można między innymi ważne stanowiska
w rejonie: Kościelnej Jani, Brodów Pomorskich, Rożentala,
Gniszewa, Pelplina, Śliwin czy też Barłożna, gdzie odkryto
jedną z większych osad na Pomorzu Gdańskim.
Na łamach niniejszego artykułu zostanie przybliżone sta
nowisko archeologiczne w Śliwinach (pow. Tczew). O wy
borze właśnie tego miejsca zadecydował w dużym stopniu:
wyjątkowy charakter obszaru w rejonie Śliwin, gdzie można
prześledzić dzieje człowieka w ciągu epoki kamienia, prak
tycznie od okresu schyłkowego paleolitu! Nie bez znaczenia
był też sentyment autora do tego jakże ciekawego, pod wzglę
dem archeologicznym i przyrodniczym, zakątka Kociewia.
Osada lub kilka osad funkcjonujące w określonych ra
mach chronologicznych młodszej epoki kamienia zostały
zlokalizowane na szerokim wyniesieniu, łagodnie opadają
cym w kierunku dużego torfowiska. Można przypuszczać,
iż w neolicie było to piaszczyste wzniesienie, położone
w pobliżu rozległego zbiornika wodnego. W okolicy domi
nowały wówczas lasy mieszane z przewagą lipy, leszczyny
i dębu, a niżej w kierunku doliny Szpęgawy rozpościerały się
trudno dostępne łęgi z wierzbą i olchą. Przybysze, którzy fi
zycznie prezentowali mieszankę typu śródziemnomorskiego
z elementami nordycznymi, a nawet kromanioidalnymi do
tarli w rejon jeziora zastając wręcz wymarzone warunki dla
osadnictwa. Nie wiedzieli, że tysiące lat przed nimi łowcy
reniferów - pierwsi ludzie na Kociewiu założyli tu obozowi
sko na szlaku swojej wędrówki. Przedstawiciele kultury pu
charów lejkowatych w warunkach, które zastali zajmowali
się uprawą roślin i hodowlą zwierząt, która z racji cech oma
wianego mikroregionu z pewnością była przez nich prefe
rowana. Ludzie z okolic Śliwin przypuszczalnie znali kilka
gatunków pszenicy (płaskurkę, zbitokłosą, zwyczajną, or
kisz), jęczmień, proso które być może wysiewali na terasach
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opadających ku pobliskiej rzece Szpęgawie. Roślinne menu
uzupełniano dzikimi jabłkami, winoroślą, jagodami, malina
mi, orzechami leszczyny, a także szeregiem roślin zielnych,
z których wymienić można choćby: pokrzywę, dziką miętę,
szczaw oraz charakterystyczny czosnek niedźwiedzi, który
do dzisiaj rośnie w pobliskich lasach. Pola uprawne tworzo
no karczując i wypalając określone fragmenty lasu. Pokrytą
grubą warstwą popiołów ziemię spulchniano motykami po
zostawiając często resztki dużych pniaków. Dojrzałe zboża
ścinano wysoko - bliżej kłosów, drewnianym sierpem za
opatrzonym w krzemienne wkładki (ryc. 2). Następnie, od
dzielone od kłosów ziarno mielono na płytach z piaskowca
za pomocą owalnych, kamiennych rozcieraczy. Z tak przy
gotowanej mąki, często zanieczyszczonej resztkami kłosów
i domieszką roztartego kamienia, pieczono na rozgrzanych
kamieniach coś w rodzaju placków. Typowego chleba na za
kwasie wówczas jeszcze nie znano.
Jak już wspomniano, w kontekście warunków środo
wiskowych panujących w rejonie Śliwin ówcześni ludzie
preferowali hodowlę. Gleby były słabe, jednak lasy dostar
czały wystarczającej ilości paszy dla zwierząt. Wobec braku
typowych śladów, opierając się na analogiach z obszaru Pol
ski, można przypuszczać, iż hodowano bydło: turopodobne,
mniejszą odmianę krótkorogą i świnie wywodzące się od
dzika. Możliwe, że również kozy oraz owce o charaktery
stycznym ciemnym ubarwieniu. Przedstawiciele kultury pu
charów lejkowatych, egzystując w rejonie Śliwin nie zosta
wili wielu śladów. Przy braku pozostałości domostw można
jedynie przypuszczać, kolejny raz biorąc pod uwagę analogie
z obszaru Polski, że generalnie budowano niewielkie prosto
kątne domy o konstrukcji słupowej ze ścianami z plecionki,
grubo oblepionej gliną, kryte dachem z kory lub trzciny.
W tym miejscu warto wspomnieć o sensacyjnym odkry
ciu śladów tak zwanego długiego domu charakterystycznego
dla kręgu naddunajskiego, na obszarze osady kultury pucha
rów lejkowatych w Barłożnie. Jest to niezwykle interesujące

ryc. 2
Typy sierpów neolitycznych
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fot. 1
Niezdobione fragmenty ceramiki kultury
pucharów lejkowatych

fot. 4
Krzemień pomorski

fot. 5
Krzemień bałtycki

biorąc pod uwagę stopień przyswajania obcych elementów
kulturowych przez społeczności omawianej kultury.
Wracając do kwestii osady w Śliwinach, to wśród znaj
dowanych artefaktów najczęściej występują niezdobione
fragmenty glinianych naczyń (fot 1) oraz kawałki zdobione
(fot. 2), zdecydowanie mniej liczne w ogólnej masie zebra
nej ceramiki. Inną, stosunkowo liczną kategorią są krze
mienne odłupki (fot 3), będące świadectwem procesu pro
dukcji oraz narzędzia bądź ich elementy. Należy podkreślić,
że ówcześni mieszkańcy okolic Śliwin mieli duże trudności
z pozyskiwaniem dobrej jakości surowca krzemiennego. Pe
netrując piaszczyste wydmy, osuwiska czy też brzegi rzek
i jezior mogli znaleźć jedynie niewielkie, owalne krzemienie
pomorskie (fot 4) o barwie żółtej, brązowej, a nawet czer
wonej oraz większe bryły czarnego krzemienia bałtyckiego
(fot 5). Jednak narzutowy krzemień bałtycki mimo więk
szych rozmiarów ze względu na swoją morfologię i stopień
zwietrzenia powierzchni, często przedstawiał również niską
przydatność, szczególnie w przypadku wytwarzania więk
szych narzędzi. Wiele typów narzędzi produkowano z drewna,
rogu i kamienia, przy czym warto wskazać na głowicę siekie
ry wykonaną dosyć starannie z łupliwego kamienia (fot 6).
Jednak to krzemień w dalszym ciągu pozostawał najbardziej
pożądanym surowcem. Tylko krzemień, ze względu na okre
ślone cechy łupliwości, pozwalał się tak obrabiać, by przy
zastosowaniu techniki wiórowej lub łuszczenia, otrzymywać
fragmenty o cienkich i niezwykle ostrych krawędziach. To
z kolei czyniło ten surowiec jedynym przydatnym do wyrobu
tak bardzo istotnych w codziennym życiu społeczności neo
litycznych, różnego rodzaju narzędzi tnących.
Wśród znalezionych w Śliwinach wyrobów krze
miennych dominują wióry (fot 7) o długości od 1,5 cm
do 4 cm, które pierwotnie stanowiły rodzaj noży przydat
nych przy oprawianiu zwierzyny i obróbce drewna. Inną
liczną kategorię stanowią drapacze (fot 8). Niewielkie,
często owalne, rzadziej prostokątne formy, wytwarzane
z odłupków i wiórów znakomicie nadawały się do wypra
wiania skór (ryc. 3) oraz wstępnej obróbki drewna. Drapa
cze posiadały charakterystyczną krawędź pokrytą płaskim
lub bardziej stromym, węższym retuszem, która stanowiła
część pracującą omawianej kategorii narzędzi.
Należy także wspomnieć o innych, choć mniej licznych
rodzajach wyrobów, do których należą: niewielkich rozmia
rów rylce, przekłuwacze, gładziki i niewielkie charaktery
styczne ciosło wykonane z uszkodzonej importowanej siekiery
(fot. 9). Małe rozmiary narzędzi oraz ich nieco „zdegenerowane" formy świadczą niezbicie o wspomnianym już problemie

ryc. 3
Wyprawianie skóry za pomocą drapacza

KMR

z pozyskiwaniem wartościowego surowca. Warto w tym
miejscu dodać, iż brak odpowiednio dużych brył surowca
był powodem stosowania przez mieszkańców osady w Śliwinach charakterystycznej techniki łuszczenia, czego dowo
dem są dwa wyjątkowo piękne rdzenie (fot. 10), stanowią
ce odpad produkcyjny. Świadczące jednocześnie, że dzięki
wspomnianej technice, ówczesny człowiek mógł uzyskiwać
określone półwytwory lub drobne narzędzia. Co ciekawe,
analizując materiał krzemienny ze Śliwin, można dostrzec
duże podobieństwo do wyrobów grupy łupawskiej kultury
pucharów lejkowatych, której stanowiska odkryto w rejonie
Słupska. Może wobec tego należało by wziąć również pod
uwagę napływ osadników z zachodu, oprócz rozważanej mi
gracji przedstawicieli omawianej kultury z obszaru Kujaw.
Analizując życie codzienne mieszkańców osady trzeba
podkreślić skalę przeciwności z jakimi ciągle zmagał się
ówczesny człowiek. Obfitość pożywienia była często tylko
pozorna. Plony generalnie były słabe, toteż starano się obsie
wać zbożami stosunkowo duże powierzchnie. Przypuszcza
się, iż 30-osobowa wspólnota użytkowała jednorazowo oko
ło 30 hektarów ziemi, co wymagało dużych nakładów pracy.
Dodatkowo taka forma gospodarki wpływała wyjątkowo
destrukcyjnie na pierwotne środowisko naturalne, dopro
wadzając w rezultacie do niekontrolowanego karczowania
lasów. Miało to z kolei istotny, niekorzystny wpływ na ce
chy środowiskowe mikroregionu. Hodowane zwierzęta były
zapewne cenne i oprócz niektórych wyrobów, niewątpliwie
świadczyły o statusie majątkowym posiadacza. W związku
z tym nie mogły być zjadane w niekontrolowany sposób.
Często podstawowym posiłkiem człowieka były pieczo
ne placki oraz rodzaj zupy przygotowanej na bazie zboża
z niewielkim dodatkiem mięsa. Na pewno jakąś rolę odgry
wały polowania, jednak żeby za bardzo nie przeceniać ło
wów na dzikie zwierzęta trzeba sobie uświadomić fakt, iż
zwierzyna w pobliżu osad była przetrzebiona i dodatkowo
przepłoszona. Natomiast rolnik lub hodowca, obarczony na
prawdę ciężką pracą, nie miał czasu na częste trwające wiele
dni wyprawy łowieckie. Trud życia w realiach młodszej epo
ki kamienia dopełniały warunki panujące w domostwach:
ciasnota i brak higieny, w pojęciu człowieka żyjącego
współcześnie. Wyjątkowo groźne były zapewne wszelkiego
rodzaju choroby odzwierzęce i ich mutacje, z którymi wów
czas człowiek zetknął się po raz pierwszy. Ciągła niepew
ność istnienia skłaniała człowieka, jeszcze ciągle zależnego
od przyrody, do szukania oparcia wśród licznych bóstw.
Na podstawie znalezisk z obszaru Europy wiadomo,
że w wierzeniach przedstawicieli kultury pucharów lej
kowatych dużą rolę odgrywały bliżej nieokreślone bó
stwa związane z wodą. Wobec czego nasuwa się pytanie,
czy ludzie z osady w Śliwinach składali ofiary bogom
w pobliskim jeziorze? Niezwykle interesująco rysuje się
także kwestia obrządku pogrzebowego i wiary w dalsze
życie, w związku z czym można wysunąć hipotezę istnie
nia ewentualnych grobowców megalitycznych. Hipotezę,
w kontekście Śliwin, zdawać by się mogło mocno karkołom
ną. Jednak czy aby na pewno? Przecież tego typu budowle
(ryc. 4, fot. 11), w myśl idei szerzącej się wówczas w Euro
pie wznoszono na Kujawach, a także na obszarze Pomorza
środkowego, skąd na Kociewie przenikały określone spo
łeczności kultury pucharów lejkowatych.
Kto wie, może kiedyś, w rejonie Śliwin uda się odna
leźć choćby ślady budowli nawiązujących formą do ku
jawskich olbrzymów.
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ryc. 4
Grobowce megalityczne (Kujawy)

fot. 11
Model grobowca megalitycznego (powiat słupski)
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W Tczewie świętowano 150 lat
historycznego mostu przez Wisłę
nia 12 października 1857 roku nastąpiło oficjalne
otwarcie mostu przez Wisłę w Tczewie. Na pamiąt
kę tego historycznego momentu 150 lat później
zorganizowano w Grodzie Sambora specjalną uroczystość.
Składała się ona z trzech części: międzynarodowej konfe
rencji naukowej, wystawy filatelistycznej i odsłonięcia obe
lisku. W Tczewskim Domu Kultury odbyła się, pod patrona
tem honorowym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO,
konferencja „150 lat historycznego mostu przez Wisłę
w Tczewie". Jej organizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Tczewie i Politechnika Gdańska. Zebranych przywitał Wło
dzimierz Mroczkowski - przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie. Następnie prof. Edmund Wittbrodt - przewod
niczący Komitetu Honorowego mówił o zainteresowaniach
wykładowców Politechniki Gdańskiej tczewskim mostem
przez Wisłę. Zauważył, że konieczne jest wsparcie Unii Eu
ropejskiej przy odbudowie i utrzymaniu mostu we właści
wym stanie technicznym. W pamięci zebranych zapewne na
długo utkwią słowa dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej - prof. Krzysztofa Wil
de, który stwierdził, iż tczewski most zachować trzeba nie
od zapomnienia, ale od zawalenia. Następnie głos zabrali
przedstawiciele władz samorządowych: prezydent Zenon
Odya oraz starosta Witold Sosnowski, który złożył podzię
kowania Politechnice Gdańskiej za przygotowanie meryto
ryczne konferencji.
Konferencja składała się z dwóch części. Prelegenci
przedstawiali głównie okres świetności mostu. Dużo miej
sca w referatach poświęcono szczegółom architektonicznym
tego zabytku, np. prof. Bolesław Mazurkiewicz skupił się
wyłącznie na jego filarach, zaś prof. Ward (Nick) Marianos
(jego referat przetłumaczył i odczytał dr Waldemar Affelt)
przybliżył postać Ithiela Towna - pomysłodawcy dźwigara
kratowego, który zastosowano w obecnym moście drogo
wym. Dagmara Wołodźko naszkicowała rys biograficzny
Friedricha Stillera - projektanta portali i wież mostu w Tcze
wie i Malborku. Przedstawiła również projekt architekto
niczny Stillera dla obu mostów. Co ciekawe, są to jedyne
obiekty mostowe jego autorstwa. Prof. Bolesław Orłowski
wskazał, że historyczny most przez Wisłę w Tczewie jest
świadectwem rewolucji przemysłowej, a dokładniej, jej dru
giego stadium - kolejowego. I właśnie na rozwoju Pruskiej
Kolei Wschodniej skupił się w swym wystąpieniu prof. Wieland Ramm. Zaś Mariusz Wiórek wskazał czynniki warun
kujące rozwój Tczewa w związku z budową mostów. Prace
przy ich wznoszeniu wpłynęły korzystnie na wzrost migracji
do Tczewa, a tym samym rozwój demograficzny miasta, po
wstanie nowych gałęzi przemysłu, wzrost inwestycji kolejo
wych. W kolejnym referacie Kazimierz Ickiewicz przypo
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mniał zebranym obronę Tczewa i mostów 1 września 1939
roku. Inny prelegent - dr Maria Pelczar przedstawiła zbiory
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dotyczące
tczewskich mostów. Znajdują się one w takich działach, jak:
fotografia, kartografia i grafika, czasopisma, opracowania.
Zwróciła również uwagę na interesujący album anonimowe
go robotnika pracującego przy odbudowie mostów, który ze
względu na ochronę praw autorskich nie może być jeszcze
publikowany.
Duże zainteresowanie wzbudził referat Macieja Mali
nowskiego, który w swojej prezentacji multimedialnej po
kazał obecny stan mostu drogowego w Tczewie. Wnioski
nasuwały się same. „Jubilat" wymaga natychmiastowego
remontu. Prelegent wskazał również możliwości jego mo
dernizacji. Mówił, że niepodejmowanie żadnych działań po
dyktowane błędnym myśleniem w stylu:, jeśli most stał 150
lat, to i jeszcze postoi", doprowadzi do awarii lub katastro
fy. Na uwagę zasługuje również wystąpienie dr. Waldemara
Affelta, który mówił o zabezpieczeniach przeciwpowodzio
wych Dolnej Wisły. Zauważył, że ten odcinek najdłuższej
rzeki w Polsce może stać się ponadregionalnym produktem
turystycznym.
Podczas konferencji prezentowano nie tylko obecny
most drogowy przez Wisłę w Tczewie. Uwagę poświęcono
również bliźniaczemu mostowi w Malborku, a Adam Samulewicz zajął się mostem knybawskim, którego budowa trwa
ła zaledwie 18 miesięcy! Przedstawił także biogram jego
projektanta - Friedricha Tammsa. Natomiast prof. Zbigniew
Cywiński omówił konstrukcję kratową tczewskiego mostu
kolejowego. Warto podkreślić, że wszystkie referaty zostały
wzbogacone o prezentacje multimedialne.
W trakcie konferencji miała miejsce również promocja
najnowszego albumu Józefa Golickiego pt. „Album Tczew
ski. Tczewskie mosty przez Wisłę. 150 lat historii". Autor
na początku przedstawił pobudki, jakie kierują nim przy
wydawaniu kolejnych publikacji. Stwierdził, że ów album
ma być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców, dlatego
zrezygnował z obszernych technicznych dywagacji na rzecz
przystępnego przekazu. Zwrócił uwagę na walory książki:
lapidarne opisy, ciekawe ryciny przedstawiające budowę
mostu, dotychczas niepublikowane zdjęcia z prowizorycz
nej odbudowy mostów w czasie II wojny światowej oraz
współczesne fotografie autorstwa Juliusza Andrzejewskiego
i Ireneusza Jędrucha.
Po wystąpieniu wszystkich prelegentów prowadzą
cy konferencję — Włodzimierz Mroczkowski odczytał
dwa okolicznościowe listy: od zastępcy dyrektora sekre
tariatu Prezesa Rady Ministrów i sekretarza generalnego
ds. UNESCO.
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Józef Golicki prezentuje swój najnowszy album
Kolejny punkt uroczystości — to otwarcie Krajowej
Wystawy Filatelistycznej „150 lat mostu w Tczewie".
Była to świetna okazja do wręczenia odznaczeń i meda
li filatelistom oraz osobom i instytucjom, które wspierają
ich działalność. Tym bardziej, że 9 października przypada
Święto Filatelisty. Zainteresowani mogli otrzymać kata
log wystawy wydany przez Kociewski Kantor Edytorski
— Sekcję Wydawniczą Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie oraz okolicznościową kartkę przedstawiającą
tczewski most. Wystawa była otwarta do 20 października

w Centrum Wystawienniczo-Regionałnym Dolnej Wisły
w Tczewie.
12 października nastąpiło również odsłonięcie pamiąt
kowego obelisku i tablicy informacyjnej na bulwarze przy
udziale Mirosława Chaberka - podsekretarza stanu w Mini
sterstwie Transportu.
W następnym numerze szerzej o Wystawie Filateli
stycznej zorganizowanej w Centrum WystawienniczoRegionałnym Dolnej Wisły w Tczewie.

Odsłonięcie obelisku pamiątkowego na bulwarze nad Wisłą

KMR

fot. Biuro Promocji UM w Tczewie

fot. Biuro Promocji UM w Tczewie
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Nowa Huta, Świecie, a teraz Gniew
W poprzednim numerze 3 (58) 2007 naszego kwartalnika pisaliśmy o parze krakowskich
fotografików, zajmujących się tworzeniem projektów ukazujących polskie „małe ojczyzny".
W Tczewie gościli z wystawą „Portret mojego miasta. Świecie". Najnowszy projekt pt. „Za
mek i Miasto. Gniew" to tytuł wystawy prezentowanej w Gniewie. Projekt ów jest szeroko
komentowany przez prasę. Oto fragmenty artykułów i wywiadów:
Express Bydgoski, 22 września 2007 roku „Nowa
Huta, Świecie, a teraz Gniew", M a r e k Wojciekiewicz
W ramach autorskiego cyklu krakowskich fotografików
„ Polskie Małe Ojczyzny " powstały już projekty „ Nowa Huta.
Okruchy życia i meandry historii", „Portret mojego mia
sta. Świecie" i najnowszy „Zamek i Miasto. Gniew". Ideą
cyklu jest ukazanie oblicza Polaków z początku XXI wieku
z perspektywy mieszkańców małych miast.
• Gazeta Pomorska, 24 września 2007 roku fragment
wywiadu „O zamku i mieście", Agnieszka Romanowicz
- O ile w przypadku projektu o Świeciu główną przyczy
ną realizacji zdjęć była próba spojrzenia na miasto mojego
dzieciństwa i młodości, o tyle do Gniewu przybyliśmy za na
mową poety ks. Franciszka Korneckiego, który tu w parafii
św. Mikołaja przez osiem lat pracował „niemalże jak rycerz
przy zamku krzyżackim. Albo jak rybak wywołany przez Je
zusa na wysoką skarpą, gdzie oprócz zamku stoi gotycki koś
ciół oraz pozostałości po królu Janie III Sobieskim i jego
żonie Marysieńce ", jak napisał o Gniewie — opowiada Mał
gorzata Szymczyk-Karnasiewicz.
• Gazeta Tczewska, 13 września 2007 roku fragment
wywiadu „Fenomen w codzienności", Katarzyna Korczak
- Dlaczego projekt zrealizowaliście w Gniewie?
- M.K.: We wrześniu 2005 roku w Powiatowej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego
w Gniewie prezentowaliśmy wystawę związaną z promocją
— wydanego przez nas albumu „Pejzaż osobisty. Polska"
z naszą fotografią oraz prozą i poezją ks. Franciszka Korne
ckiego. O zamyśle zrealizowania projektu o Gniewie opo
wiedzieliśmy pani Brygidzie Murawskiej, dyrektor bibliote
ki, która bardzo entuzjastycznie pomysł przyjęła i wspierała
przez cały czas jego realizacji. Podczas pracy zewsząd towa
rzyszyła nam dobra aura.
- Czy łatwo parze fotografików z Krakowa, odnaleźć
było istotę tycia społeczności 7,5-tysięcznego miasteczka
na rozwidleniu Wisły i Wierzycy?
- J.K.: Gniew na co dzień odebraliśmy jako senny
i spokojny. W okresie wakacji wyraźnie się ożywił. Na zamek
ściągnęło rycerstwo i giermkowie. Zamkowe wzgórze przeisto
czyło się w średniowieczny gród. Ludzie, których na co dzień
spotykaliśmy w urzędzie, w fabryce, na ulicy, podczas turniejów,
ubrani byli w stroje z epok. Na zamku pełnili rozmaite funkcje.
-M.K.Ito właśnie stanowi o fenomenie Gniewu. Miesz
kańcy żyjąc na początku XXI wieku namacalnie dotykają hi
storii. Potwierdzeniem jest fakt, że dzięki odbywającym się
tu od 1992 roku spektaklom, inscenizacjom oraz turniejom
rycerskim, zamek gniewski uznawany jest za jeden z głów
nych ośrodków upowszechniania historii w Polsce.
• Gazeta Tczewska, 13 września 2007 roku „ Z a m e k
i Miasto. Gniew", Katarzyna Korczak
O tym, że Małgorzata i Jerzy Karnasiewiczowie, artyści
fotograficy z Krakowa, powrócą do nas, dowiedzieliśmy się
-z radością— podczas majowego wernisażu wystawy „Por
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tret mojego miasta. Świecie " w Tczewskim Centrum Kultury.
Ujęli nas wtedy barwną opowieścią o zwyczajnych ludziach
w miasteczku na prowincji.
Na lokalne, prozaiczne życie spoglądają z miłością
i zaciekawieniem. Czar i poezję potrafią dostrzec w co
dzienności. Kolejna odsłona artystycznych działań pary
autorów — tym razem na terenie Gniewu. „ Zamek i Miasto.
Gniew" to tytuł wystawy podsumowującej kolejny artystycz
ny projekt Karnasiewiczów. Otwarcie w piątek 21 września
o godz. 17.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz
nej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego przy Placu Grunwal
dzkim 16/17 w Gniewie. Ekspozycję przygotowano w roku
jubileuszu 710-lecia lokacji miasta Gniewu.
• Nowiny Gniewskie, 8/2007, „Miasto w fotografii",
Anna Czyżewska
Fotograficy pracują nad albumem „Zamek i Miasto.
Gniew". Planują, że obok 80 czarno-białych fotografii
ich autorstwa znajdzie się opracowany już tekst historycz
ny prof. Maksymiliana Grzegorza oraz wiersze gniewskie
ks. Franciszka Korneckiego, które napisał w latach 19661974 (utwory nigdy dotąd nie były publikowane).
Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz żywią nadzieję, że
w czasie trwania ekspozycji w Gniewie lokalni sponsorzy
i władze miejskie oraz wojewódzkie wykażą zrozumienie dla
idei albumu i podejmą stosowne wysiłki zmierzające do sfi
nansowania tego wydawnictwa.
• Gazeta Tczewska, 27 września 2007 roku, „Z sercem
i doświadczeniem", Przemysław Zieliński
Jakie są najciekawsze obiekty do fotografowania
w miasteczku zwanym „Kazimierzem Północy"? Najprost
sza odpowiedź brzmi — zamek pokrzyżacki o gotycki kościół
lub rynek z podcieniowymi kamienicami. Jednak nie dla
małżeństwa krakowskich fotografików Małgorzaty i Jerze
go Karnasiewiczów. Owszem, Gniew może się poszczycić
niebanalnymi zabytkami, ale dla nich najciekawszym celem
wędrówek z aparatem są ludzie.
• Nowiny Gniewskie, 9/2007, „Dla miasta i jego miesz
kańców", Paweł Olszewski
Wystawa „ Zamek i Miasto. Gniew" jest pod wieloma
względami niezwykła. Eksponowane przez krakowskich
artystów fotografie urzekają swym pięknem
i profesjonali
zmem wykonania, jednakże jej atrakcyjność i oryginalność
przejawia się głównie w tematyce prezentowanych na zdję
ciach obrazów. Tematem przewodnim bowiem, są ludzie
— mieszkańcy Gniewu o różnych profesjach, doświadcze
niach życiowych i wieku. Przy każdej fotografii znajduje
się opis, z którego dowiedzieć się można wielu szczegółów
na temat historii życia miasta, ale i również jego mieszkań
ców. Między innymi są tam opisy dotyczące ulic, mówiące
o tym, jakie sklepy znajdowały się w danej kamienicy jeszcze
przed wojną i kto był ich właścicielem. Są króciutkie histo
rie życia sędziwych wiekiem gniewian, którzy naprawdę mają
czym się pochwalić, nie tylko swoim wnukom i prawnukom.
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Trzeba przyznać, iż artyści doskonale „ wgryzają " się
w temat i wydostają na zewnątrz wszystkie niezwykle cieka
we informacje, co w ostateczności daje obraz tego, jak się
w Gniewie żyje, jak się kultywuje historię i czym zajmują się
ludzie w tej „ malej ojczyźnie ".
Artyści sami przyznają, że nie dokonaliby tego, gdyby
nie pani Halina Kosidowska, której wiedza o naszym mieście

jest wielkim skarbem oraz pani Alicja Samulewska, dzięki
której artyści docierali do wielu gniewian.
Na wystawie zaprezentowano 60 fotografii w tym kilka
naście wielkoformatowych. Wystawa w PiMBP w Gniewie
czynna będzie do końca 2007 roku, a na kolejne dwa lata,
zostanie przeniesiona do zamku.
Redakcja

Wystawa fotografii „Zamek i Miasto.
Gniew" została zorganizowana
przy współpracy Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Fabiana Wierzchowskiego
w Gniewie, Fundacji Zamek
w Gniewie oraz Urzędu Miasta
i Gminy Gniew.
Dyrektor PiMBP Brygida Murawska
(od lewej) i współautorka wystawy
Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz
w trakcie otwarcia.
Fot. Jerzy A. Karnasiewicz

W przestrzeń sieni
XVI-wiecznej kamienicy
mieszczańskiej,
fotograficy Małgorzata i Jerzy
Karnasiewicz wkomponowali
wielkoformatowe portrety
gniewian, m.in.: Emilii Rulińskiej,
Zdzisława Dembskiego,
Haliny Kosidowskiej,
Andrzeja Miklasiewicza,
Salomei Wajdemann
i Tadeusza Lenza.
Jerzy Karnasiewicz (od lewej)
udziela wywiadu dziennikarzowi
„Gazety Tczewskiej".
Fot. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Wśród przybyłych na wernisaż gości
był obecny poeta
ks. Franciszek Kamecki z Gruczna,
który w Gniewie ma rzesze swoich
wychowanków z czasów,
kiedy pracował tu jako duszpasterz.
Jedną z jego uczennic była pani
Jadwiga Mielke, dziś nauczycielka
muzyki, autorka hejnału gniewskiego
i kierownik Zespołu Muzyki Dawnej
„Camerata Gymevensis"
oraz „Orkiestry Dętej".
Fot. Jerzy A. Karnasiewicz
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ZENON GURBADA

Rodzinny Ogród Działkowy w Nowem
Historia działalności

rzed 50-ciu laty, z inicjatywy związkowców i dy
rekcji miejscowej fabryki mebli, podjęto czynno
ści organizacyjne towarzyszące założeniu pracow
niczego ogrodu działkowego. Miejska Rada Narodowa
uchwałą z marca 1958 roku przekazała na ten cel 4,5 ha
gruntów rolnych, położonych z lewej strony torów kole
jowych, prowadzących do Twardej Góry. Wówczas Rada
Zakładowa wystąpiła niezwłocznie do Wojewódzkiego
Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Byd
goszczy ze stosownym wnioskiem. Wskutek tych dzia
łań niedługo potem, bo 10 kwietnia 1958 roku odbyło się
zebranie założycielskie. Przybyło 65 zainteresowanych
pracowników fabryki i w obecności Waleriana Isbrandta
- przedstawiciela ZW POD oraz Edmunda Krzekotowskiego - pracownika Prezydium MRN powołano komitet
organizacyjny. Józef Czerwiński wybrany został prze
wodniczącym, a w charakterze członków weszli: Alfons
Czajka, Wacław Larecki, Wiktor Nawrocki i Karol Ślę
zak. Jeszcze w tym samym miesiącu ukonstytuował się
zarząd POD, a ogrodowi nadano imię gen. Władysława
Sikorskiego. Przewodniczącym został Józef Czerwiński,
sekretarzem Alfons Czajka, skarbnikiem Anna Behnke,
członkiem Kazimierz Szczepański, a gospodarzem Leon
Kowalski. Komisję Rewizyjną tworzyli: Bronisław Górski
- przewodniczący i członkowie: Zygmunt Znaniecki oraz
Kazimierz Krzyżanowski.
Przyznany areał podzielono na 67 działek o powierzchni
ok. 5 arów każda. Przedsięwzięciu patronowała Rada Za
kładowa, gdyż wszyscy użytkownicy byli pracownikami
fabryki. Z tej racji dyrekcja przekazała na potrzeby działkowiczów słupki ogrodzeniowe i pewną ilość desek. Posłużyły
one do wykonania ławeczek i skrzyń na narzędzia. Działkowicze z ochotą przystąpili do zagospodarowania otrzy
manych poletek. Sadzili drzewka i krzewy oraz cieszyli się
z uzyskiwanych plonów.
Następnego roku MRN przyznała dalsze 2,1 ha grun
tów przyległych, które zostały podzielone na 33 działki
i przyznane pracownikom tartaku. Ruch działkowy rozwijał
się i przybierał charakter rekreacyjny. W 1960 roku MRN
przyznała w użytkowanie działkowiczów dalszych 6 ha
gruntów. Wytyczone następne działki przeznaczone zostały
dla pracowników pozostałych zakładów pracy: Spółdzielni
Inwalidów „Czerwony Sztandar", Toruńskich Zakładów Wikliniarsko-Trzciniarskich, Zakładów Mechanicznych Woje
wódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni oraz Spółdzielni
Pracy Branży Drzewnej.
W nowej strukturze terytorialnej posiadane 11,2 ha po
wierzchni obejmowało 191 działek. Ogród przybrał nazwę
Międzyzakładowy POD, którą we wrześniu zatwierdziła
WRN w Bydgoszczy. Rok ten został nazwany przełomo
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wym, gdyż zainstalowano 3 pompy do wody, pobudowano
2
domek gospodarczy o powierzchni 20 m oraz zbudowano
nowy most przy wjeździe na teren ogrodu.
W uznaniu za dotychczasową działalność ZW POD
przyznał Józefowi Czerwińskiemu brązową odznakę dział
kowca. W roku 1961 przewodnictwo zarządu powierzono
Alfonsowi Czajce, a zastępcą został Józef Griffkowski.
Ogród rozwijał się dzięki pracowitości i inwencji jego użyt
kowników, a zarząd realizował następne przedsięwzięcia
o charakterze inwestycyjnym. W latach 1963-1965 założono
parkan zewnętrzny wokół całego ogrodu oraz zainstalowano
dalszych 6 pomp do wody. Od roku 1966 zmieniona została
nazwa na Miejski POD im. gen. Sikorskiego. W latach 19641974 przewodniczącym zarządu był Józef Griffkowski, po
tem Brunon Kruk, a od 1975 roku Feliks Stanglewski. Lata
1977/1978 przyniosły realizację nowych przedsięwzięć:
zbudowano most przez parów rozdzielający ogród, urządzo
no plac zabaw dla dzieci z huśtawką i piaskownicą, pobudo
wano sanitariaty oraz poszerzono i wzmocniono most przy
bramie wjazdowej.

Wyróżnieni działkowcy
od koniec lat siedemdziesiątych, w województwie
bydgoskim funkcjonowało już 120 ogrodów działko
wych. Ich zagospodarowanie i wygląd oceniał Zarząd
Wojewódzki podczas podsumowania współzawodnictwa.
Ogród w Nowem zajmował następujące lokaty: w 1975 roku
- 9 miejsce, w następnym 14, a w 1977 roku - 13. W kon
kursie organizowanym przez zarząd na najładniej utrzyma
ną działkę przodowali: w 1975 roku - Czesław Puczyński,
a w następnych latach Feliks Damrath, Jan Muszczyński,
Bernard Reszke i Józef Czerwiński.
Wielu najbardziej aktywnych i ofiarnych członków zo
stało wyróżnionych odznakami działacza POD. W 1976
roku srebrną otrzymali: Józef Czerwiński, Brunon Kruk
i Edmund Jeziorkowski, a brązową: Feliks Stanglewski, Ta
deusz Lechowicz, Jerzy Targański, Jerzy Wandowski, Feliks
Damrath, Teodor Głowiński i Leon Kowalski. W 1980 roku
złotą odznakę otrzymali: Feliks Stanglewski, Józef Czer
wiński, Brunon Kruk i Edmund Jeziorkowski, a srebrną: Jan
Cejrowski, Feliks Damrath i Jerzy Wandowski.

P

W latach przełomu
1980 roku na zebraniu w dniu 9 marca podjęto
uchwałę o przystąpieniu do budowy hydroforni
i sieci wodociągowej. Zbudowano wiatę przyle
gającą do budynku gospodarczego oraz wykonano drenarkę
odprowadzającą nadmiar wód opadowych. Mimo, że lato
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PRACOWNICZE OGRODY DZIAŁKOWE
charakteryzowało się upalną pogodą i gorącą atmosferą po
lityczną, życie na działkach upływało utartym trybem. Na
walnym zgromadzeniu powołano kolejny zarząd ogrodu.
Przewodniczącym pozostał Feliks Stanglewski, a zastęp
cami Bernard Reszke i Jan Jasiński, sekretarzem - Jerzy
Wandowski, skarbnikiem - Kazimierz Różański, księgo
wym - Józef Czerwiński, gospodarzem - Kazimierz Kon
kol, a członkami zarządu: Jan Piątkowski, Ludwik Giera,
Kazimierz Szczepański, Jerzy Orłowski, Ewa Sakiewicz,
Henryk Szczepański, Władysław Chludziński i Roman Pio
trowicz.
W 1981 roku, w nowej sytuacji politycznej kraju, ule
gła również zmianie struktura organizacyjna POD. Sejm
uchwalił nową ustawę o pracowniczych ogrodach działko
wych. Rozpoczął działalność Polski Związek Działkowców.
Krajowy zjazd zatwierdził nowy statut i regulamin. Nowski
ogród w końcu 1982 roku zrzeszał 197 członków. Zreali
zowali oni wiele czynów społecznie użytecznych. Prace te
obejmowały: wykonanie 281 mb kanału odwadniającego,
5 studni ściekowych o głębokości dwóch metrów, pobudo
wanie wiaty magazynowej o powierzchni 36 m2, zainstalo
wanie pompy przy budynku gospodarczym oraz wyrówna
nie nawierzchni alejek i naprawa parkanu.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu
14 marca 1984 roku wybrano zarząd w składzie: nadal Feliks
Stanglewski jako przewodniczący, Zygmunt Rauchfleisch
- zastępca, Jerzy Wandowski - sekretarz, Michał Rauchfleisch
- skarbnik oraz członków: Bronisława Drosta, Jana Piąt
kowskiego, Mariana Molusa, Władysława Chludzińskiego,
Stanisława Kłosa, Tadeusza Lechowicza, Kazimierza Ró
żańskiego, Stefana Malinowskiego, Irenę Jetkowską, Jana
Cejrowskiego i Jana Kamińskiego. Przewodniczącą komisji
rewizyjnej została Genowefa Czaja.
W 1987 roku wyłoniła się realna szansa budowy wo
dociągu. Urząd Miasta i Gminy przyznał 1,3 min zł dotacji
a 320 tys. zł wyłożyli działkowicze. Ponadto we własnym
zakresie wykonywali wykopy pod rury wodociągowe. Pra
ce trwały od września do końca listopada 1988 r. i zostały
zakończone odbiorem technicznym linii; woda dotarła do
193 działek. Jednak przyłącze każdy działkowicz wyko
nywał na własny koszt. Ogółem inwestycja to kosztowała
około 9,3 min zł.
Z upływem czasu zaobserwowano pojawienie się ludzi
niszczących dorobek działkowiczów. Na zebraniu sprawo
zdawczym w dniu 2 kwietnia 1989 roku sygnalizowano
przypadki kradzieży na działkach, jako problem występu
jący coraz ostrzej. W lipcu następnego roku liczna rzesza
działkowiczów została zbulwersowana projektem likwidacji
PZD i oddaniem POD w zarządzanie urzędom gminnym.
Zmiana ta wiązałaby się z wprowadzeniem opodatkowania
działkowiczów. Jednak dzięki ogólnopolskiej akcji prote
stacyjnej działkowiczów, projekty te nie doczekały się re
alizacji. W następnych latach, co z przykrością stwierdzali
działkowicze, nasilały się kradzieże, szczególnie drobiu
oraz wystąpiły przypadki bezmyślnego niszczenia mienia
działkowego.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego obradu
jącego 26 kwietnia 1992 roku na przewodniczącego zarządu
wybrano Antoniego Warzochę. W jego skład weszli: Michał
Rauchfleisch, Wiktor Dwojacki, Bronisław Drost, Jan Cej
rowski, Jerzy Laskowski, Jerzy Trepkowski, Stanisław Kłos,
Urszula Czerwińska i Gwidon Krupop. Przewodnictwo ko
misji rewizyjnej ponownie powierzono Genowefie Czaja,
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a komisję rozjemczą Stanisławowi Balewskiemu. W przed
łożonym sprawozdaniu stwierdzono nasilenie włamań do al
tanek i kradzieży przechowywanych sprzętów. Z przykroś
cią stwierdzono bezkarność złodziei i bezradność policji.
W następnych latach nie zachodziły zasadnicze zmiany.
Działkowicze życzyliby sobie, żeby wzdłuż szosy do Twar
dej Góry powstał bezpieczny chodnik dla pieszych.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu
22 maja 2001 roku na prezesa zarządu powołano Stanisła
wa Balewskiego, zastępcą został Aleksander Markowski,
a sekretarzem Mieczysław Płaczek. Ogród zajmował
14 ha powierzchni, z czego 9,26 ha przypadało na 200 dzia
łek. Pozostałą część stanowiły alejki i teren gospodarczy
oraz parking samochodowy, ostatnio powiększony. W celu
podniesienia estetyki ogrodu zorganizowano konkurs „Wzo
rowa działka 2001". Komisja sprawdzająca ten zaszczytny
tytuł przyznała Konstantemu Żarnochowi - uprawiającemu
działkę nr 45a.
Dzięki wsparciu finansowemu władz centralnych,
które dofinansowały konserwację hydroforni i instalacji
wodociągowej, pod koniec kwietnia 2002 roku skończyły
się, nurtujące dotychczas działkowiczów, kłopoty z za
opatrzeniem w wodę. Również dla poprawy bezpieczeń
stwa na działkach i przeciwdziałania kradzieżom podpi
sano porozumienie z Komendantem Policji w Nowem.

Widok ogólny ogrodu
fot. Zenon Gurbada

Ogród przestał być powszechnie dostępny. Furtka i brama
wjazdowa zostały zamknięte, a działkowiczów zaopatrzo
no w klucze. Ograniczenie dostępu dla osób postronnych
nie wyeliminowało jednak kradzieży i dewastacji altan
w okresie zimowym.
Działkowcy realizujący czyny społecznie użyteczne zaj
mowali się głównie konserwacją i utrzymaniem w należy
tym stanie oparkanienia. Jako formę integracji społeczno
ści działkowiczów, w sierpniu 2003 roku, po raz pierwszy
zorganizowano święto działkowicza, połączone z piknikiem
rodzinnym. Imprezę tę postanowiono kontynuować w na
stępnych latach.
Podczas walnego zebrania obradującego 22 marca 2006
roku pod przewodnictwem Mieczysława Płaczka członko
wie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Sikorskiego"
(taka jest aktualna nazwa ogrodu) z zadowoleniem przyjęli
wprowadzoną od września 2005 roku ustawę o rodzinnych
ogrodach działkowych, gdyż utrzymała dotychczasowe
formy działalności. Uczestnicząca w obradach przedstawi
cielka Okręgowego Zarządu ROD przekazała informacje
o działalności instancji wojewódzkiej, przedstawiła moż
liwości rozwojowe oraz zaoferowała pomoc w szkoleniach
i organizowaniu pokazów. Natomiast burmistrz, Stanisław
Butyński, omówił aktualne zagadnienia inwestycyjne
w mieście i gminie. Przekazał informację, że mimo wielu
starań o lepsze bezpieczeństwo pieszych, nie ma możliwo
ści wybudowania chodnika wzdłuż szosy prowadzącej do
Twardej Góry. Działkowcy przyjęli sprawozdania, udzie
lili urzędującemu zarządowi absolutorium i wybrali nowe
władze. Prezesem został ponownie Stanisław Balewski,
a w skład zarządu weszli: Tadeusz Bieliński, Stefan Sma
gała, Witold Karwasz, Edward Kruk, Maryla Wandowska
i Stefan Kekenmajster.
Podsumowując dotychczasową działalność, podczas
zebrania sprawozdawczego (17.IV.2007) prezes przekazał
informacje organizacyjne, m.in. że trzy działki nie mają
użytkowników, a spośród 197 członków tylko siedmiu
zalega z płaceniem składek. Jednak dzięki aktywności
grona społeczników wykonano wszystkie prace konserwacyjno-porządkowe. Stwierdził ponadto, że otwartą jest
nadal sprawa elektryfikacji działek. Największą bolączką
pozostaje brak bezpiecznego dojścia do ogrodu, szczegól
nie teraz, gdyż rozpoczęcie budowy autostrady Al spowo
dowało wzmożony ruch ciężkich wywrotek na tej trasie.
Do poruszonych spraw ustosunkował się przedstawiciel
OK ROP - Jan Grudziński i jednocześnie zaapelował
o poparcie obowiązującej ustawy, gdyż zapowiedź zmia
ny wiązałaby się ze wzrostem kosztów utrzymania dzia
łek. Kierownik Posterunku Policji - Jarosław Chabowski
podkreślił dobre rezultaty nawiązanej współpracy oraz
pozytywną realizację programu „Bezpieczny ogród".
Zebrani zaakceptowali składkę członkowską w wysoko
ści 14 groszy za m2 działki i pracę na rzecz upiększania
ogrodu, w wymiarze 4 godzin na członka lub ekwiwalent
10 zł, płatny do 30 września. Ponadto zobowiązano zarząd
do przedstawienia założeń do projektu instalacji energii
elektrycznej, zorganizowania składowiska śmieci i ich
wywozu oraz zapobiegania nieuzasadnionym wjazdom
samochodów w alejki ogrodu.
Kończąc zebranie prezes Stanisław Balewski poinfor
mował, że w 2008 roku ogród będzie obchodził 50-lecie
swojej działalności. Zaapelował o pomoc i włączenie się w
obchody jak największej ilości członków.
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Działalność
Józefa Dembieńskiego
w latach 1906-1907

6 maja 2007 roku Bank Spółdzielczy w Jeżewie
obchodził swoje setne urodziny. W jego powsta
niu ogromną rolę odegrał ksiądz Józef Dembieński. Już w okresie II Rzeczpospolitej doceniono
czyn i dzieło księdza, odznaczając go w lutym 1939
roku Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie
przyznano za działalność spoleczno-narodową
w Jeżewie w latach 1906-1907. Okres Polski Lu
dowej nie sprzyjał propagowaniu działań duchow
nych. Dopiero po roku 1989 przywrócono miesz
kańcom gminy tego nieprzeciętnego człowieka.
W miejscowej gazecie „Wieści" (nr 4/ 19/1994 r.)
ukazała się notatka biograficzna o duchownym.
21 lutego 1994 roku Rada Gminy Jeżewo podjęła
uchwałę o nadaniu w Laskowicach (miejscowość
położona w gminie Jeżewo), jednej z ulic imienia
Józefa Dembieńskiego. W stulecie działań tego wy
jątkowego duchownego warto przypomnieć Jego
sylwetkę i dzieło, które dokonało się w Jeżewie.
"ózef Dembieński uro
dził się 25 marca 1879
roku w Radomnie
w powiecie Nowe, Mia
sto Lubawskie. Pochodził
z rodziny chłopskiej - ojca
Józefa i matki Julianny
z domu Dembek. W 1897
roku rozpoczął naukę
w progimnazjum w No
wym Mieście Lubawskim,
którą kontynuował do 1897
roku. W latach 1897-1900
kształcił się w gimnazjum
w Chełmnie, gdzie był członkiem tajnej organizacji ucz
niowskiej -filomackiej.
W 1900 roku zdał maturę i wstąpił do Seminarium
Duchownego w Pelplinie. W 1901 roku został skazany
w procesie toruńskim za działalność filomacką w Chełmnie
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(1897-1900), otrzymał wyrok trzytygodniowego więzienia.
Niemców. Okupację przeżył pod przybranym nazwiskiem
Ponadto musiał złożyć pisemne oświadczenie biskupowi cheł jako Józef Nitka w Racławicach pod Krakowem.
mińskiemu (Augustyn Rosentreter) o zrzeknięciu się na zawsze,
Po zakończeniu wojny w 1945 roku wrócił na ukocha
po uzyskaniu święceń kapłańskich, stanowiska proboszcza.
ne Pomorze i prowadził działalność duszpasterską kolejno
13 marca 1904 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
w parafiach: Osieczna (pow. Starogard Gdański), Opalenie
Pracę duszpasterską ksiądz Józef Dembieński rozpoczął w
(pow. Tczew) i Topolno (pow. Świecie n/ W). Z powodu złe
Subkowach pod Tczewem, gdzie przez trzy miesiące zastę
go stanu zdrowia zrezygnował w 1953 roku z duszpaster
pował chorego księdza. Następnie, w latach 1904-1906 był
stwa parafialnego i został kapelanem Szpitala Sióstr Fran
wikariuszem w Drzycimiu (pow. świecki), później, w latach
ciszkanek w Chojnicach. Zmarł w Chojnicach 11 stycznia
1906-1907 pracował w Jeżewie (pow. świecki), gdzie rozwi
1962 roku. Pochowany został w Topolnie.
nął szeroką działalność społeczno-narodową.
Ksiądz Józef Dembieński jest autorem „Pamiętników",
Na początku 1908 roku został karnie przeniesiony na po
w których opisał swe bogate życie z lat 1879-1945. Część
sadę wikariusza do Łążyna (niedaleko Chełmży), gdzie za
z nich ukazała się drukiem pt. „Radości mało - goryczy
łożył Towarzystwo Ludowe i Kółko Rolnicze. Po roku prze
dużo", Pamiętnik Pomorzanina z lat 1879-1920, PAX, War
niesiono go do Oksywia (1908-1910), w którym rozwinął
szawa 1985 rok.
działalność patriotyczno-społeczną, między innymi: założył
Działalność w Jeżewie (1906-1907)
Towarzystwo Ludowe w Mostach, zainicjował budowę dla
niego sali zebrań, pomagał w urządzaniu teatru amatorskie
owstanie polskiego banku ludowego w Jeżewie miało
go oraz Czytelni Ludowej w Chylonii i Mostach.
miejsce 6 maja 1907 roku. Na Pomorzu banki zaczę
W latach 1910-1914 był wikariuszem w Koronowie, na
to tworzyć w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszy
stępnie przeniesiony został do Torunia, do parafii św. Jakuba
otwarto w Gniewie w 1865 roku, następne założono w Bo
(1914-1916).
bowie powiat Starogard (1866 r.), Tucholi (1868 r.), Drzyci
W 1916 roku władze kościelne skierowały księdza Józe
miu (1871 r.) Brusach (1872 r.), Śliwicach (1873 r.), Nowem
fa Dembieńskiego do Legbądu (wieś w Borach Tucholskich)
(1874 r.). Założenie jeżewskiego banku miało dramatyczny
w charakterze administratora (kuratusa) parafii, gdzie prze
przebieg, gdyż wieś posiadała już wcześniej bank niemie
bywał do maja 1920 roku. Tam rozwinął szeroką działalność
cki - Raiffeisen. Niemiecką kasę pożyczkową - Raiffeisen
patriotyczno-społeczną. Był członkiem tajnej organizacji
założył w 1894 roku proboszcz jeżewski - ksiądz I. Rosen
wojskowej Pomorza, której sieć objęła także powiat chojnicki
treter1. Przy pomocy istniejącej kasy nabyto dobra ziemskie
i Legbąd. Od 1919 roku był członkiem Powiatowej Rady Lu
biskupa włocławskiego i rozparcelowano je pomiędzy ka
dowej w Chojnicach, organizował przyjęcie wojska polskiego
tolicką ludność polską. Ziemie dostali m.in.: Urbańscy, Bo
w Chojnickiem, należał do Komisji Szkolnej, która przygo
ruccy, Kloneccy, Gackowscy, Chmielewscy. W początkach
towywała kadry polskie do szkół. W Legbądzie założył Czy
XX wieku jeżewski Raiffeisen, jak i inne banki istniejące na
telnię Ludową organizował dla mieszkańców kursy języka
Pomorzu, został wciągnięty w orbitę pruskich dążeń germapolskiego i literatury ojczystej. Bronił ludności polskiej przed
nizacyjnych. Wiosną 1906 roku na posadę wikariusza przy
grabieżą i represjami ze strony niemieckiego Grenzschutzu.
był do Jeżewa ksiądz Józef Dembieński. W krótkim czasie
W połowie maja 1920 roku objął stanowisko katechety
energiczny ksiądz nawiązał bliskie i serdeczne stosunki
w Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim, w szkole, do
z miejscowymi, aktywnie działającymi Polakami - przede
której uczęszczał jako uczeń.
wszystkim z Emilią i Wincentym Liszkowskimi2, Wojcie
W działalności społecznej aktywnie pracował w Banku
3
chem i Tadeuszem Parczewskimi , Bernardem Urbańskim,
Ludowym w Nowym Mieście, pełniąc funkcję prezesa Rady
Franciszkiem Chmielewskim i Franciszkiem Erdmańskim.
Nadzorczej, aktywnie działał w Towarzystwie Czytelni Lu
Przygotowania do powołania polskiego banku odbywały się
dowych (TCL).
Od 1925 roku był redakto
rem naczelnym gazety „Drwę
ca", którą kierował do 1939 roku.
W 1930 roku został jako katecheta
przeniesiony w stan spoczynku.
Odtąd na szerszą skalę włączył się
w nurt działalności Stronnictwa
Narodowego, gdzie był prezesem
w powiecie lubawskim. Wybrano
go też na członka Rady Miejskiej
w Nowym Mieście i Rady Powia
towej w Lubawie.
Krótko przed wybuchem
wojny za działalność w Jeżewie
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi,
a za patriotyczną działalność
w Legbądzie Krzyż Niepodle
głości.
1 września 1939 roku opuś
cił Nowe Miasto Lubawskie,
unikając w ten sposób zemsty
Jeżewo, sklep Franciszka Erdmańskiego, zdjęcie z lat 1906-1918
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w tajemnicy przed księdzem Janem Burtschikiem - pro
boszczem jeżewskim, jak również członkiem zarządu miej
scowego Raiffeisena. 6 maja 1907 roku do Jeżewa przybył
5
z Poznania ksiądz Piotr Wawrzyniak . Przy udziale ponad
40 osób zawiązano polski bank ludowy w Jeżewie. Zarząd
banku tworzyli: F. Erdmański, F. Chmielewski, B. Urbański.
Prezesem Rady Nadzorczej został W. Liszkowski, wicepre
zesem ksiądz J. Dembieński. Członkami Rady Nadzorczej
obrano: W. Parczewskiego, J. Siudę, A. Kołtonowskiego,
P. Gackowskiego, F. Schulza, St. Wiśniewskiego, F. Pszczolińskiego. Wśród założycieli banku znalazło się ponad 20
Polaków, którzy należeli do niemieckiego Raiffeisena. Mieli
oni zaciągnięte w nim pożyczki na łączną kwotę przeszło
50 000 marek. Niemiecki bank wysunął żądanie spłaty za
ciągniętych pożyczek w przeciągu jednego miesiąca pod ry
gorem natychmiastowego przymusowego ich ściągnięcia po
upływie wyznaczonego terminu. Polacy nie posiadali takiej
kwoty. Mimo starań księdza J. Dembieńskiego nigdzie nie
można było znaleźć od zaraz ponad 50 000 marek. Polski
bank uratował J. Klonecki, który wycofał swe oszczędności
z banku grudziądzkiego w wysokości 37 000 marek. Ponad
13 000 marek zdołano zebrać wśród mieszkańców Jeżewa
i okolic. W ten sposób nie minął miesiąc, a cały dług w Raiffeisenie został spłacony. Pod koniec 1907 roku bank ludowy
liczył już 114 członków. Obowiązkowy udział wynosił 150
marek. Najwyższa udzielona pożyczka wynosiła 11 000 ma
rek, najniższa 60 marek. Pierwszym pożyczkobiorcą został
ksiądz Zygmunt Rogala - późniejszy proboszcz chełmiń
ski. Na koniec 1908 roku liczba członków polskiego ban
ku wynosiła 184, a wkłady osiągnęły kwotę 265 882 marki
i 63 fenigi. W tym samym czasie konkurencyjny Raiffeisen
skupiał 120 członków. Przeciwnicy polskiego banku nie
złożyli broni - w 1908 roku za sprawą denucnjacji jednego
z członków Raiffeisena doprowadzili do oskarżenia człon
ka Zarządu Banku - F. Erdmańskiego o oszustwa finanso
we. Przez kilka tygodni Erdmański przebywał w więzieniu.
Oskarżenie okazało się bezpodstawne i prokurator wniósł
wniosek o uwolnienie, a sąd wydał wyrok uwalniający na
kazując spłacić oskarżycielom koszty procesu. W ten sposób
sprawa banku polskiego w Jeżewie nabrała rozgłosu. Gru
dziądzka gazeta niemiecka „Geselliger" oskarżała Polaków
w Jeżewie o rozmyślne działania zmierzające do zniszczenia
Raiffeisena i tworzenia we wsi antyniemieckiej atmosfery.
Pelpliński „Pielgrzym" 25 lutego 1909 roku bronił polską
społeczność argumentując, iż działania są zgodne z prawem,
natomiast rywalizacja dwóch banków została upolitycznio
na przez koła niemieckie w Jeżewie i okolicach.
Polski bank w Jeżewie założono również w celu zgroma
dzenia środków na powstanie spółdzielni kupieckiej, która
miała się przyczynić do zrujnowania żydowskiego domu
handlowego Conizerów. Tak, jak w przypadku banku, naj
większą aktywność w kierunku stworzenia spółdzielni wy
kazał ksiądz Józef Dembieński. Działania wikarego poszły
w dwóch kierunkach - powołania spółdzielni oraz zdobycia
placu w centrum wsi pod budowę sklepu. Zadanie pierw
sze było dość łatwe - po opracowaniu statutu sąd w Świeciu
bez utrudnień zarejestrował Spółdzielnię „Kupiec Consumverein". W ciągu dwóch miesięcy udało się Polakom pozy
skać 400 członków Spółdzielni i zgromadzić kapitał 20 000
marek (wpisowe wynosiło 3 marki, udział każdego człon
ka 10 marek). Zarząd Spółdzielni tworzyli: F. Erdmański,
F. Chmielewski, B. Urbański. Radą Nadzorczą kierował
W. Liszkowski, zastępcą był ksiądz J. Dembieński.
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Zadanie drugie: zdobycie placu pod budowę sklepu
okazało się dużo trudniejsze. Otóż 3 morgi niezabudowa
nej ziemi graniczyły z terenem Conitzerów (dzisiaj ob
szar ziemi od strony GS w kierunku szkoły). Właścicie
lem jej była Józefa Warmańska, córka byłego nauczyciela
w Jeżewie. Warmańska, niechętna wobec Żydów, zgodziła
się na sprzedaż ziemi za 9 500 marek. Kiedy transakcja zo
stała spełniona, niemiecko-żydowscy oponenci zażądali, by
część kupionej ziemi odstąpić na potrzeby wsi, jako miej
sce do pojenia bydła. Zaistniały spór znalazł swój epilog
w świeckim sądzie, który wydał polskim spółdzielcom wy
rok nakazujący oddanie części placu pod wiejskie poidło.
W międzyczasie w domu F Erdmańskiego, który znajdował
się w centrum wsi, tuż obok kościoła katolickiego, prowa
dzono przygotowania do uruchomienia sklepu. Uroczyste
otwarcie domu handlowego, wraz z poświęceniem, nastąpi
ło 27 października 1907 roku. Kierownik Piechowski ofero
wał klientom towary łokciowe (materiały), konfekcję męską
i damską oraz obuwie. Konsum rozwijał się dynamicznie
- po roku istnienia liczba członków wzrosła do 722. Sprze
daż towarów zamknięto kwotą 4 844 marki i 41 fenigów
(1908). W tym samym roku Radę Nadzorczą tworzyli:
W. Liszkowski z Lipinek, ks. proboszcz Masłowski
z Osia, ks. J. Dembieński, Bolesław Domaradzki z Przysierska, Franciszek Tretkowski - organista z Osia Jan Urbań
ski, Franciszek Szulz, Jan Linda, Jan Zieliński - wszyscy
z Jeżewa. W 1909 roku filię jeżewskiego Konsumu założono
w Osiu. W trzy lata później, tj. w 1912 roku spółdziel
cy jeżewscy zawiązali Spółkę Bazar, która swym zasię
giem objęła Jeżewo, Osie i Brusy. Kapitał Spółki był na
tyle wystarczający, by w 1912 roku kupić od Conitzerów
dom towarowy w Jeżewie za 250 000 marek. Księdzu
Dembieńskiemu nie było dane uczestniczyć bezpośrednio
w opisanych wydarzeniach. Za swoją aktywność został
karnie przeniesiony na parafię do Łążyna (1908). Władze
niemieckie okrutnie postąpiły z patriotyczną rodziną Liszkowskich, którą 10 października 1912 roku wywłaszczono
z Lipinek. Komisja Kolonizacyjna objęła majątek 11 kwiet
nia 1913 roku, dokonując podziału na znaczną liczbę nie
wielkich osad gospodarskich dla niemieckich robotników
kolejowych i leśnych.
Przypisy:
1

2

3

4
5

Rosentreter Ignacy - proboszcz jeżewski w latach 1889-1900,
brat biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera.
Liszkowscy Emilia, Wincenty - właściciele majątku w Lipienkach położonego niedaleko Jeżewa (od 1906 r.), wywodzili się
z Wielkopolski.
Parczewski Wojciech, Tadeusz - synowie Erazma Parczewskie
go i Tekli Wolszlegier, właściciele majątku w w Belnie położo
nego niedaleko Jeżewa.
BurtschikJan(1867-1952)-proboszczjeżewskiwlatach 1900-1947.
Wawrzyniak Piotr (1849-1910) — ksiądz katolicki, wybitny dzia
łacz polskiego ruchu narodowego, gospodarczego i społeczne
go w zaborze pruskim i organizator spółdzielczości kredytowej
i rolniczej. Umocnił system banków ludowych w Wielkopolsce
i na Pomorzu.

W opracowaniu artykułu korzystano:
Dąbrowski Zbigniew, Pod zaborem pruskim (w): Gmina Jeżewo,
praca zbiorowa pod red. E. Brózdowskiej, J. Brózdowskiego, Z. Dą
browskiego, Jeżewo 2005 r.
Dembieński Józef, Radości mało, goryczy dużo. Pamiętniki Pomo
rzanina z lat 1879-1920, Warszawa 1985 r.
Gierszewski Stanisław, Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślań
skiego, Tom II, Gdańsk 1994 r.
Mross Henryk, Słownik biograficzny Kapłanów Diecezji Chełmiń
skiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995 r.
Stromski Zbigniew, Pamięci godni. Chojnicki Słownik Biograficzny
1275-1980, Bydgoszcz 1986 r.
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Przedstawiamy Czytelnikom przedruk artykułu z lipca 1938 roku, który ukazał się dodatku
regionalnym „Gońca Pomorskiego" i „Dziennika Starogardzkiego" pn. „Kociewie". Tenże dodatek
poświęcony jest sprawom ziemi kociewskiej.

ROMAN LEŚNY

Regionalizm w służbie narodu i państwa
hociaż regionalizm jako świadomy ruch datuje się do
piero od lat kilkudziesięciu, to jednak przejawy jego
można obserwować na przestrzeni nieomal całych
dziejów ludzkości. Trudno bowiem znaleźć człowieka, które
go by nie ogarniało specjalne wzruszenie na wspomnienie wsi
rodzinnej czy miasteczka i środowiska, które pierwsze wywar
ły wpływ na jego wyobraźnię i kształtowanie się duszy. Ten
uczciwy stosunek do swego miejsca urodzenia i wychowania
to najstarszy i bodaj najmocniejszy element całego ruchu re
gionalnego. Odpowiednie wykorzystanie tej miłości kąta ro
dzinnego to zasadniczy cel całego ruchu regionalnego.
Jednakże idea regionalizmu nie ogranicza się wyłącz
nie do uczuciowego stosunku do środowiska urodzenia
i wychowania człowieka. Ma on znacznie głębsze i trwalsze pod
łoże. Człowiek jako twór przyrodniczy jest mimo swej zdolności
samostanowienia w dużej mierze zależy od wpływów przyrody.
Od rzeźby terenu, jakości gleby, klimatu itd. zależą możliwości
bytowania człowieka. Te z kolei kształtują jego charakter i psy
chikę, wytwarzając pewne stałe dyspozycje psychiczne.
Krajobraz polski posiada wiele urozmaiceń. Różnice nie
są tak wielkie, aby miały powodować wytwarzanie się od
rębnych kultur, są jednak wystarczające, aby spowodować
wyraźne różnice kulturalne. Inne np. musi być bytowanie
nad morzem czy na pojezierzach a inne w górach, inne na
piaskach, inne na dobrej urodzajnej glebie, a jeszcze inne
w miejscach o bogactwach kopalnianych. Te właściwości
rzeźby terenu i jego charakteru wpływają na sposób byto
wania człowieka, jego zajęcia, budownictwo, stroje, stopień
zamożności i charakter psychiki.
Zasadniczym więc zadaniem idei regionalizmu w służ
bie narodu i państwa jest odpowiednie wykorzystanie tych
wszystkich różnic i odchyleń dla dobra ogólnego. Aby móc
wykorzystać własne odrębne właściwości, trzeba je samemu
poznać. Wpływać na kształtowanie się kultury narodowej
może tylko regionalizm świadomy.
Warstwy przodujące u nas w dawnych wiekach przyjmo
wały często pokosty obcych kultur. Naśladowaliśmy często
Włochów, Francuzów, Niemców. Lud tylko zachował własną
kulturę. Jednak i ta kultura w ostatnich dziesiątkach lat poczę
ła gwałtownie zanikać wskutek rozwoju urbanizacji, techniki,
komunikacji, służby wojskowej, wychowania w szkole itd.
Zaczęły gwałtownie znikać te odwieczne wartości, które
powinny być punktem wyjścia w budowaniu jednej kultury
ogólno polskiej.
Obecne przeobrażenia, jakie obserwować można na
świecie w ostatnich latach, zmierzają właśnie do wytwarza
nia silnych zrębów dla kultur narodowych. W zamierzchłej
przeszłości różne nagrody szukają wzorów dla dalszego
swego rozwoju dla zdobycia sił, potrzebnych w walce ży
ciowej. Przedstawiciele nauk historycznych wzięli sobie za
cel odgrzebywanie zamierzchłej przeszłości dotyczącej ich
narodów. W tym kierunku pracują historycy, prehistorycy,
etnografowie, antropologowie i językoznawcy.
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Czasopisma regionalne, popularyzując wyniki tych nauk
na ściśle ograniczonym terenie, i zajmując się zagadnienia
mi mniejszej wagi w sposób prostszy i przystępniejszy, sta
rają się zapoznać swoich czytelników z przeszłości danego
regionu.
Wychodzące w Chojnicach już czwarty rok czasopismo
Zabory oraz kartuskie Kaszuby spełniają swoje zadanie, bu
dząc zainteresowanie przeszłością i wiążąc mieszkańca re
gionu z przeszłością z pokoleniami, które odeszły.
Kociewie chce stanąć do szlachetnej współpracy z in
nymi regionami Pomorza. A pobudką do podjęcia wysiłków
w tym kierunku niech będzie ta nasza miłość stron rodzin
nych, ta miłość, która mimo straszliwych walk pozwoliła
nam zachować polski charakter ziemi pomorskiej.
Kociewiu stawiamy następujące konkretne cele:
Chcemy ożywić życie kulturalne naszego regionu, budzić
miłość i przywiązanie do ziemi naszych pradziadów, chce
my utrzymać w pamięci minione czasy, poznać rodzimą kul
turę ludową zawartą w pieśniach ludowych, przysłowiach,
baśniach, zwyczajach, strojach, sztuce, budownictwie itd.
Dlatego będziemy:
1. zbierać materiały historyczne i folklorystyczne, odno
szące się do naszej ziemi kociewskiej choćby najdrob
niejsze;
2. publikować przyczynki do historii poszczególnych miast
i wsi, kościołów i parafii;
3. rejestrować i opisywać wykopaliska prehistoryczne z na
szego terenu;
4. zaznajamiać czytelników z treścią wydawnictw, doty
czących naszego regionu, popularyzować ostatnie wy
niki nauk historycznych oraz zaznajamiać z przejawami
kultury duchowej i materialnej naszego regionu;
5. inwentaryzować zabytki sztuki ludowej, kultury ducho
wej oraz przyrody celem ochrony przed zapomnieniem
i zniszczeniem.
Tą droga starać się będziemy odszukać ślady życia
i działania naszych pradziadków, utrwalać je i zachować
przyszłym pokoleniom, utrwalać wszystko to, co zwać zwy
kliśmy wartościami regionalnymi a przez to ożywić miłość
do rodzinnych stron.
Chcemy pośrednio wpływać na wyrobienie się silniej
szego poczucia dumy szczepowej, ożywić poczucie łączno
ści z dawnymi pokoleniami z którymi dopiero teraz tworzy
my ową wielką wspólnotę narodową.
Swoim zainteresowaniem objąć chcemy przede wszyst
kim powiaty starogardzki i tczewski oraz wschodnią część
powiatu kościerskiego, tj. historyczne Kociewie i teren do
Kociewia wprawdzie nie należący ale od zarania dziejów
z Kociewiem związany administracyjnie i gospodarczo.
Zapraszam do współpracy wszystkich miłośników na
szej ziemi i jej dziejów w szczególności duchowieństwo,
nauczycielstwo i wszystkich tych, co w zakresie naszych
zainteresowań mieliby coś do powiedzenia.
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REGINA KOTŁOWSKA

Historie prawdziwe i nieprawdziwe
Podanie o wzgórzu Remera
(Rymera, Rumera, niemieckie Remerberg, Rymerberg, wzgldnie
Rumerberg)

zgórze, o którym mowa, leży na polu rolnika
Kaczmarczyka, między wsiami Frąca i Kopytkowo. Legenda głosi, że w czasie wojen szwedzkich,
zwanych popularnie „potopem", idący z Bobrówca do Frący
chłop Majewski zauważył na wzgórzu żołnierzy szwedzkich.
Niezwłocznie powiadomił o tym rycerstwo polskie akurat
w pobliskich miejscowościach: Kościelnej Jani i Lalkowach ze
brało się pospolite ruszenie. Pod wodzą znaczących rodów szla
checkich stanowiła je tutaj okoliczna ludność zdolna do nosze
nia broni. Pamiątką po tych burzliwych siedemnastowiecznych
latach są do dziś zachowane na murach lalkowskiego kościoła
inskrypcje imion wyryte przez dawnych wojów i daty.

W

Mieszkańców smętowskiej ziemi, poddanych - głównie
chłopów wielokrotnie na czas wojny, w latach zagrożenia ze
strony sąsiadów bliższych czy dalszych, powoływano pod
broń. Tym słabo wyszkolonym wojskiem zapewne najlepiej
kierowało i wzmacniało ducha poczucie przynależności do
tej ziemi. Ta wszelka okoliczna „zbieranina żołnierza" na
tarła na Szwedów. Walka była zacięta. Trup padał gęsto tak
po jednej, jak po drugiej stronie. W końcu szala zwycięstwa
przechyliła się na stronę miejscowych. W czasie bitwy nie
tylko rozbito oddział wroga, ale też zginął w niej dowodzą
cy oddziałem najeźdźców, szwedzki generał nazwiskiem
Remer albo Rymer, Rumer. Pochowano go podobno w po
bliskim lasku, na granicy Kopytkowa i Frący.
Opowiadano potem, że Szwedzi, już po wojnie, kilka
krotnie odwiedzali jego grób. Na ile ta opowieść jest praw
dziwa, trudno dziś sprawdzić. Przez wieki przekazywana
z pokolenia na pokolenie zachowała się w ustnych relacjach.
Pamiętają ją jeszcze tylko najstarsi mieszkańcy wsi, coraz
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częściej powoływani na swą wieczną wartę. Na naszym po
koleniu ciąży zatem obowiązek przekazania jej młodszym
pokoleniom, by niegdyś „żywa" legenda nie „umarła".
Faktem jest, że w latach sześćdziesiątych XX wieku
podczas prac polowych na polach przejętych po II wojnie
światowej przez państwowe gospodarstwo rolne wyorano
różne części uzbrojenia z czasów wojen szwedzkich. Znale
ziono też monety szwedzkie z tego okresu na ziemi rolnika
Jana Kurka z Frący1.

Łaskawy wizerunek Pana Jezusa
Ukrzyżowanego w Lalkowach
o latach siedemnastowiecznej zawieruchy, w której
zaciężne oddziały szwedzkie pustoszyły okolicę, na
stał wreszcie na smętowskiej ziemi pokój. Z mroku
tajemnicy wyłania się w tym czasie w kościele w Lalkowach
cudami słynący wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
Łaskawa Jego Postać stała na bocznym ołtarzu w nawie
po prawej stronie. Głowę rzeźbionej w drewnie figurze Jezu
sa koronowano srebrną koroną.
O łaskach wyraźnie świadczą stare wizytacje kościelne,
które jednak przez zaniedbanie antecesorów nie zostały ni
gdy urzędowo zapisane. Być może przyczyny należy także
upatrywać w całym tym chaosie, jaki ogarnął Pomorze i kraj
w XVII wieku.
Świadectwo cudom wystawiały jedynie srebrne wota
zawieszane jako znak wdzięczności za otrzymane łaski.
W kilku zaledwie przypadkach darczyńcę możemy poznać
z imienia. W wizytacji archidiakona pomorskiego Jurgow-

P

Kościół parafialny pw. św. Barbary w Lalkowach.
Po raz pierwszy konsekrowany w 1409 r.
Po pożarze odbudowany w latach 1863-1866,
powtórna konsekracja 11 X11868 r.,
przez X. sufragana Jeschkego
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skiego czytamy, że wielebny ksiądz Hersztowski, dawniej
proboszcz lalkowski, dał prostokątną srebrną tablicę na oł
tarz Ukrzyżowanego Pana Jezusa.
Modliła się również przy tym ołtarzu Marianna Wielowiejska z Ossolińskich, podkomorzyna* nowogrodzka,
2
także pani pobożna . Wdowa Marianna Wielowiejska była
trzecią żoną Jakuba Oktawiana Konopackiego (zm. 1667 r.)
3
syna Macieja II . Złożyła srebrne wotum w formie serca
z wizerunkiem Najświętszej Panienki. Czy spełniły się jej
prośby? Nie wiadomo. Była jednak jeszcze w tym czasie
fundatorką srebrnej lampy przed wielki ołtarz i potrzebne
go do niej oleju.
Odkąd, coraz szerzej zaczęła rozchodzić się wieść o ła
skawości cudownej figury w Lalkowach, a pielgrzymujący
przybywali coraz liczniej, miecznik pomorski, Ignacy Czap
ski, pan na Rynkówce, postanowił w 1726 roku odnowić
cały boczny ołtarz na własny koszt. Nazwano go wówczas
ołtarzem św. Krzyża.
Na tym ołtarzu, początkowo po przeniesieniu z kaplicy
w Rynkówce, ustawiono obraz Najświętszej Maryj i Panny.
Było to roku pańskiego 1729. Możemy zatem słusznie przy
puszczać, że cudowna figura Jezusa Ukrzyżowanego była
w lalkowskim kościele przynajmniej od połowy XVII wie
ku, a więc o wiele wcześniej niż cudowny obraz Matki Bo
skiej Częstochowskiej.
Niespodziewany i nieszczęsny ogień, który prawdopo
dobnie rozprzestrzenił się od świecy, pochłonął cudowny
wizerunek 19 maja 1862 roku. Dla smętowskiej okolicy
i Kociewia strata to nieoszacowana.

Niezwykła historia obrazu cudami słynącego
granicach smętowskiej ziemi znajdują się wsie
Lalkowy, Frąca i Rynkowka. Moja opowieść
sięga czasów, gdy ziemia ta słynęła cudami,
a spisane dziś historie żyły w opowieściach starych szlache
ckich rodów mieszkających w okolicznych majątkach.
W Lalkowach znajduje się kościół, który od sześciu wieków,
każdą swą gotycką cegłą opowiada o losach narodu i ojczyzny,
o życiu, radościach i troskach mieszkańców tej okolicy.
W Rynkówce za rządów Krzyżaków zbudowany został
niewielki zameczek myśliwski, do którego, jak wieść gło
siła, raz w roku zjeżdżali się rycerze zakonni. Po pokoju
toruńskim w 1466 roku pokrzyżacki zamek przekazano za
konnikom.
Z kolei przy końcu XVI wieku w Rynkówce odziedzi
czonej prawdopodobnie po matce, Annie z Sztenbergu Kostrzance, córce wojewody pomorskiego Stanisława Kostki,
żonie Jerzego II Konopackiego, syn Jerzy III zbudował
„wspaniały zamek"4.

W
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Zamek w Rynkówce wraz z przynależnymi dobrami
był rzeczywiście własnością zacnej rodziny Czapskich,
linii smętowskiej, ale dopiero przy końcu XVII wieku.
W roku 1700 był tu dziedzicem wspomniany wcześniej
Jerzy Czapski (nie mógł więc być jego budowniczym po
nad 100 lat wcześniej). Po nim dziedziczy Ignacy Czap
ski, miecznik nowski, następnie kasztelan chełmiński wraz
z małżonką swoją „pobożną Teofilią Konopacką"7, córką
Stanisława Augusta Konopackiego, prawnuczką Macieja II,
brata Jerzego III - budowniczego owego zamku.
Teofilią z Konopackich wyszła za mąż w 1715 roku za
Ignacego Czapskiego. W posagu wniosła dobra Leśnej Jani,
Kamionkę i Rynkówkę, w której stale mieszkali.
Za życia Ignacego i Teofilii z Konopackich Czapskich
bierze początek niezwykła historia o wydarzeniach, które
w poczet cudów zaliczono.
Jak w większości zaników znajdowała się w Rynkówce
kaplica. Malowane ściany, witraże w oknach, złoty krzyż na
mensie ołtarzowej sprawiały, że kaplica była najpiękniej
szym pomieszczeniem zamkowym. O owej kaplicy mówi
wizytacja biskupa
włocławskiego,
Antoniego Ostro
wskiego z roku
1765, że „znaj
dowała się na za
mku,
urządzona
i
przyozdobiona
jak
najuczciwiej,
prócz innych mniej
znacznych relik
wii umieszczona
była na ołtarzu
głowa św. Felicy
ty, męczenniczki,
w srebrnej puszce
schowana"8.
Dzień pana za Stanisław Aleksander Konopacki.
mku i jego najbliż
Portret z końca XVII w.
szych zaczynał się
Muzeum Narodowe w Poznaniu
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potwierdzają jednak tego zdarzenia. Być może pomyłkowo,
przez lata ustnie przekazywaną opowieść połączono z inną.
Napaść wszak na pobożnie peregrynującąprocesję uznano by
zapewne za świętokradztwo, a śmiałka, który dokonałby tego
zuchwalstwa obłożono klątwą bądź nawet ekskomuniką.
Jedyną potwierdzoną w źródłach jest historia napaści
w 1538 roku starosty osieckiego, Adama Wawelskiego, na
jadących do kościoła w Lalkowach Jana i Stanisława Kopyckich, właścicieli dóbr Kopytkowa.
Natomiast w czasie, gdy przenoszono obraz NMP
z kaplicy Czapskich w Rynkówce, starostwem osieckim zarzą
dzali Dorota z Broniszów Radomicka, wdowa po Janie Radomickim zmarłym w 1728 roku, bądź bliżej nieznany Błociszewski,
13
który od poprzedniczki uzyskał je 19 czerwca 1728 roku .
Kiedy Rynkówkę po śmierci rodziców odziedziczył
Franciszek Czapski, wojewoda chełmiński, a cudowny
obraz roztaczał swą opiekuńczą moc z wielkiego ołtarza
w lalkowskim kościele, majora huzarów moskiewskich okra
dziono w okolicy Frący ze znacznej sumy pieniędzy i konia
z rzędem. Jadącemu do kościoła J.W. IMĆ. wojewodzie z ża
lem zajechał pokrzywdzony drogę. Za jego namową ruszył
i udał się do kościoła lakowskiego i pociechy w swym smut
ku szukając, z wielką pobożnością nabożeństwa wysłuchał.
Trzeciego dnia od tego wydarzenia ukradziony w dżdżysty,
pochmurny poranek koń sam do gospody we Frący wró
cił. Ponieważ ziemia po deszczu była rozmiękła z łatwością
po śladach major z ludźmi złodzieja pod Rynkówka znaleź
li. Ten schwytany cud zeznał, iż „będąc dobrze świadomy
w lesie, od godziny kradzieży do lasu wpadłszy, dniem
i nocą nieustannie jeżdżąc, na jednym się być zawsze widział
miejscu"14 stanął dla odpoczynku i zszedł z konia, ten mu się
wydarł i do gospody, gdzie stacjonował właściciel wrócił. Po
takim na klęczkach zeznaniu kozaka szczęśliwy major samej
Najświętszej Marii Pannie odzyskanie swojej straty przyzna
jąc, zaraz do kościoła lalkowskiego pojechał, przed plebanem
księdzem Uzdowskim cud ten zeznał i na znak wdzięczności
czerwony złoty na tymże obrazie zawiesił15.
Dziś Czapscy, onegdaj wielcy dobroczyńcy lalkowskiej świą
tyni, spoczywają w pokoju pod jej prezbiterium. Serce Walentego
Czapskiego, biskupa kujawskiego, w ozdobnej puszce umiesz
czone, było dawniej za szkłem w ścianie za głównym ołtarzem.
Rodowe dobra Kostków i Konopackich w Rynkówce wielokrot
nie przechodziły z rąk do rąk, gdy kociewska ziemia przygarnęła
i przytuliła doczesne szczątki jej właścicieli. W dawnej kaplicy
św. Barbary spoczęli Szembekowie. Ze starych rodów pozostał
już tylko, nie posiadający jednak szlacheckiego rodowodu, ród
Kurków, związany z tą ziemią od ponad pięciuset lat. Jego nestorką w linii żeńskiej jest mieszkanka Frący - Cecylia Spoyda
z d. Kurek.
Czas nie oszczędzał też okolicznych zabytków.
19 maja 1862 roku lalkowski organista miał wyznaczony
termin sprawy w sądzie. W związku z tym proboszcz Kulwicki, odprawił mszę o szóstej rano, około południa przyjechał
do Laików proboszcz Szeliga z Kościelnej Jani, prawdo
podobnie na życzenie rodziny chorej, którą miał tutaj od
wiedzić. Kiedy z kościoła brał Przenajświętszy Sakrament,
towarzyszył mu ubogi z domu szpitalnego przy miejscowej
parafii. Przypuszczalnie podczas gaszenia świecy, iskra
ognia padła na obrus, który zaczął się tlić. Dym spostrzegł
ksiądz proboszcz dopiero około czwartej po południu, będąc
na przechadzce za wsią. O pożarze w kościele zaalarmowały
szpitalnego dzieci idące ze szkoły. Gdy otworzył kościelne
wrota, płonął już wielki ołtarz. Łuny ognia widziano na-
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wet w oddalonym o cztery kilometry Smętowie. Spaliło się
wszystko wewnątrz, nie wyratowano nawet Najświętszego
Sakramentu. Pozostały tylko mury 1 6 . Tak ogień pochłonął
cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Lalkowach. Strata to dla wszystkich nieoszacowana. Po pożarze
kościół w Lalkowach odbudowano w latach 1863-1866,
a upamiętnia to tablica fundacyjna w jego kruchcie 1 7 .
Kaplica w Rynkówce została prawdopodobnie zlikwido
wana (zamknięta) w 1809 roku, gdy dobra przeszły na inno
wiercę atamana Nehringa 1 8 . Zamek zaś padł ofiarą pożaru
w 1883 roku. Po tym pożarze na części fundamentów pokrzyżackich zbudowano pałac.
Dziś wpisane w krajobraz okolicy nadal trwają na straży
wiary i polskości, dźwigając ku niebu świadectwo tej ziemi,
świadectwo zakorzenienia w dziejach.

Obecny wygląd pałacu w Rynkówce.
(Pensjonat „Grabowy Dwór")
*podkomorzy - czuwał nad bezpieczeństwem króla i jego aparta
mentów (od XVIII w. szambelanowie); podkomorzyna - żona podko
morzego.

Regulamin XII edycji Międzygminnego
Konkursu Recytatorskiego
i Plastyczno-Fotograficznego

Na

kociewskim

szlaku

1. Organizatorzy: Urząd Gminy i Pracownia Edukacji Re
gionalnej „Pod Wiatrakiem" przy Publicznej Szkole Podstawo
wej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.
2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o najbliższym
środowisku i specyfice regionu Kociewia, aktywne uczestnictwo
w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego oraz rozwi
janie wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą i etnografią.
3. Konkurs będzie przebiegał w II etapach i obejmuje część
recytatorską (załączony regulamin poniżej), plastyczną i foto
graficzną.
4. Tematyka prac plastycznych i fotograficznych może
dotyczyć różnych płaszczyzn środowiska regionalnego: histo
rycznego, przyrodniczego, etnograficznego czy kulturowego
regionu Kociewia. Prace można wykonać różnymi technikami
i w dowolnym formacie. Powinny też być podpisane danymi
o autorze i opiekunie plastycznym.
5. Prace fotograficzne (w ilości 3-5 sztuk) powinny posia
dać wielkość 15x21 cm i zawierać ich tytuł.
6. Termin składania prac plastycznych i fotograficznych
mija z dniem 5 marca 2008 roku. Prosimy o przysyłanie prac
na adres: Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod Wiatra
kiem", Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Mali
nowskiego, 86-160 Warlubie, ul. Szkolna 20A.
Kontakt telefoniczny: (052) 332 61 61, e-mail: pspwarlubie@neostrada.pl lub wygocka@op.pl
7. W konkursie mogą brać udział wszyscy miłośnicy Kociewia.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
9. Uroczyste podsumowanie XII edycji regionalnego kon
kursu nastąpi podczas Gali Kociewskiej, która odbędzie się
w dniu 4 kwietnia 2008 roku, o godzinie 12.00 ww. szkole.
W imieniu organizatorów:
Maria Wygocka, Maria Czajka, Żaneta Jaworska

Przypisy:
1
J. Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, cz. I, Gdańsk
1968, s. 82; rei. Cecylia Spoyda z d. Kurek.
2
ADP, Fundatio pro Lampade in Ecclesia Lalkoviensi. Acuria CiRegulamin konkursu recytatorskiego prozy
vitatis Sacre Regia Majesta tis Novensis Die Decima Mensis Jui poezji kociewskiej „Na kociewskim szlaku"
nij An. No Millesimo Septingentesimo Trigesimis Zuinto, sygn.
G - 29, s. 115, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, War I. Zasady uczestnictwa
szawa 1884, s. 66.
1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory:
3
E. Konopacka, Kronika rodu Konopackich, Pelplin 1994, s. 62.
- prozę i wiersz,
4
Tamże, s. 48.
5
- prozę i piosenkę (do prezentacji piosenki należy przygoto
Ks. Fankidejski. Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji
wać własny podkład muzyczny - kaseta lub instrument).
chełmińskiej, Pelplin 1880, s. 266.
6
2. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie teks
J. Milewski, Dzieje wsi powiatu starogardzkiego, Gdańsk 1968, s. 266.
7
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1884, s. 66. tów gwarą kociewską
8
3. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Ks. Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej diecezji
4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wygła
chełmińskiej, Pelplin 1880.
9
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, dalej ADP, Decreta Reformato- szał w poprzednich konkursach.
rum Decanatus Neoburgensis in Visitatione Generali, a Perillustri et
5. W konkursie biorą udział laureaci szkolnego konkursu re
Referendisimo Domino Domini Augusto Kiliński Archidiacono per cytatorskiego - po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej.
Pomeraniam Vlasislaviene Decano Culmene Cathedrali Pralato et II. Uczestnicy konkursu oceniani będą w kategoriach:
Canonio J>U>D> Proposito Margeburgene ab Illmo Reverdisimo
1. Uczniowie klas 0-1,
Domimo Dono Valentino Alexandro Czapki Episcopo Vladislaven2. Uczniowie klas II-III,
si et Pomerane Deputato El Delegato Comisario et Visitato Gnali
3. Uczniowie klas IV-VI
Anno Domini 1746. Lata et Constitula. sygn. G - 29, s. 115.
4. Uczniowie gimnazjum.
10
Ks. Fankidejski, tamże.
III. Komisja dokona oceny uwzględniając następujące kryteria:
11
ADP, tamże; ks. Fankidejski, tamże.
- dobór repertuaru,
12
J. Milewski, Dzieje wsi..., s. 82 i 143.
- interpretację utworu,
13
P. Czapiewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie
- kulturę słowa, wyrazistość,
Prus Królewskich 1454-1772 , Toruń 1921, s. 149-153.
14
- umiejętności wokalno-instrumentalne,
Ks. Fankidejski, tamże.
15
- ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
Tamże.
16
IV. Uczestników konkursu recytatorskiego należy zgłosić na
Tamże.
17
Tamże, s. 82, 164, Archiwum Diecezjalne w Pelplinie /dalej ADP/ kartach zgłoszeń do dnia 20 lutego 2008 roku. Zgłoszenia
wizytacja Bartłomieja Franciszka Ksawerego Trochowskiego kierować na adres szkoły z dopiskiem Maria Czajka.
V. Termin i miejsce przesłuchań: 5 marca 2008 roku
z 1765-1766, sygn. G. 61.
18
S. Okoniewski, Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno-statystycz-o godz.10.00 w Domu Strażaka w Warlubiu, ul. Bąkowska.
ny, Pelplin 1928, s. 467-469.
Maria Czajka, Żaneta Jaworska
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W nr 4 (43) 2003 roku naszego kwartalnika przedstawiliśmy Czytelnikom wiersze Doroty Bergiel.
Dzisiaj przedstawiamy jeden z utworów pisanych prozą oraz nowe wiersze.

DOROTA BERGIEL-BURSZTYNSKA

Nieznajomy
okładnie pamiętam tamten dzień. Padał śnieg.
Sypało gęsto, ale to było nawet przyjemne, mo
kre płatki oblepiały mi twarz, a głęboko do płuc
wciągałem świeże, mroźne powietrze. Przypomniały mi
się szczeniackie lata, zrobiło mi się wesoło. Ulica była
pusta, szedłem sam, brnąłem w śniegu. Wtedy pierwszy
raz zobaczyłem tego człowieka, przeszedł tuż koło mnie,
nie wiadomo skąd się pojawił na ulicy, otarł się nieznacz
nie swoim płaszczem o mój, spojrzał mi w oczy z prze
praszającym, niewyraźnym uśmiechem i zaraz odszedł,
znikając w śnieżnej zamieci.
Nie wiem dlaczego pod wpływem tego przelotnego
spojrzenia zrobiło mi się zimno, nie z powodu mrozu.
Dziwny chłód przeniknął mnie do szpiku kości, przebiegł
wzdłuż kręgosłupa jak zwinna jaszczurka. Na moment
zabrakło mi tchu, zakręciło się w głowie, nagle pomyśla
łem w panice, że muszę uciekać; z trudem powstrzyma
łem się, żeby nie odwrócić się i nie pobiec w przeciwnym
kierunku. Chwyciłem się płotu, zatrzymałem; musiałem
kilka razy głęboko odetchnąć. Później pośpieszyłem do
domu, zmieszany i nieswój, wmawiając sobie raz po raz,
że coś mi się przywidziało.
Minęło kilka dni, a może tygodni, czekałem wtedy na
peronie na pociąg, obojętnie śledziłem falujący tłum lu
dzi śpieszących się w różne strony, gdy mignęła mi przed
oczami ta sama znajoma - nieznajoma postać. Człowiek
ten spojrzał znów na mnie, tym razem przelotnie, jakby
mnie nie widząc, po czym zniknął wśród tłumu, ja zaś
stałem nie wiedzieć czemu jak wryty, serce mi kołatało,
a w gardle dusił niewytłumaczalny strach. Wskoczyłem
zaraz do pociągu i obiecałem sobie, że będę jeździł do
pracy samochodem.
Kiedy zobaczyłem tego dziwnego człowieka po raz
trzeci tuż obok mojego domu, stanąłem ogłupiały jak
kompletne cielę, on zaś na mój widok uśmiechnął się lek
ko, jakby spostrzegł starego znajomego i podniósł rękę
w geście powitania. Nie odpowiedziałem mu; odwróci
łem się na pięcie i odszedłem.
Od tego czasu prześladowało mnie przeczucie ja
kiejś nieuchronności - niedobrej nieuchronności — a jej
znakiem był ten nieznajomy. Pojawiał się koło mnie
w najmniej oczekiwanych momentach, nigdy nie mó
wił ani słowa - czasem uśmiechał się nieśmiało i jakby
z zakłopotaniem, czasem pojawiał się tylko i zaraz znikał
- lecz ciągle był, coraz bardziej się zbliżał, zataczał wo
kół mnie magiczne kręgi. Chciałem go oszukać, zniechę
cić, obrazić - ale milkłem, gdy tylko się pojawiał, dziwny
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strach dławił mnie w gardle. Znajomi zaczęli dostrzegać,
że jestem nieswój i zachowuję się dziwacznie - rzeczywi
ście, stałem się nerwowy, więcej paliłem, mówiłem głoś
niej i wybuchałem śmiechem w chwilach, gdy nikt się
nie śmiał. Nie przyszło mi do głowy, żeby podzielić się
z kimś moimi wrażeniami i obawami, wiedziałem do
brze, że to wyłącznie moja sprawa. Męczyłem się coraz
bardziej, próbując zepchnąć niespokojne myśli głęboko
na dno świadomości. Dziwnego człowieka widywałem
nawet we śnie.
Próbowałem wmawiać sobie wszystko - przemę
czenie, nerwy i chorobę. Nie skutkowało. Myślałem, że
może wariuję. I to nie pomogło. Wiedziałem dobrze, że
jestem całkowicie normalny. Byłem pełen pretensji, że
taka sytuacja przydarzyła się akurat mnie. W końcu po
stanowiłem zapomnieć o wszystkim - uciekając przed
nieznajomym, którego widziałem już niemal codziennie,
z rozpaczą i determinacją rzuciłem się w wir zabaw, do
towarzystwa, do knajp - i piłem na umór. Zasypiałem nad
kieliszkiem szczęśliwy, nieświadomy. Przetrwałem tak
kilka dni, a może tygodni. Aż do czasu, gdy ktoś pochylił
się nade mną i z odcieniem współczucia w głosie powie
dział: - To nie ma sensu.
Otworzyłem załzawione oczy i zobaczyłem mojego
prześladowcę. Spadłem na podłogę, zacząłem płakać
i szlochać jak małe dziecko. Nieznajomy zniknął. Cho
ciaż raz zrozumiał, że muszę być sam. Rozbawieni ko
ledzy prawie zanieśli mnie do domu. Nie odzywałem
się do nich. Znów padał śnieg, czułem, że zasypuje
mnie cicho, lecz nieubłaganie — a może właśnie miło
siernie. Koledzy byli tylko cieniami, byłem sam, towa
rzyszyło mi jedno wspomnienie - spojrzenie mojego
prześladowcy.
Od tego momentu postanowiłem być odważny. Posta
nowiłem, że pierwszy podejdę do nieznajomego i zapy
tam po prostu, czego ode mnie chce. Ale z drugiej strony
- taka odwaga wydaje mi się szaleństwem. Odkłada spot
kanie z dnia na dzień, tłumacząc sobie, że mam jeszcze
czas. Nieodgadnione oczy tego człowieka patrzą na mnie
z uwagą. Ten człowiek na mnie czeka...
I znów padał śnieg. Na pustej ulicy stali tylko To
masz i jego dziwny cień. Patrzyli sobie w oczy. Tomasz
walczył ze sobą, nieznajomy spokojnie czekał. W końcu
Tomasz zbliżył się prześladowcy w kilku energicznych,
prawdziwie męskich krokach, chociaż serce waliło mu
gwałtownie, a w oczach ciemniało. Tomasz przemógł się,
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ogromnym wysiłkiem woli podniósł głowę i zapytał za
chrypniętym głosem:
- Czego pan ode mnie chce?
Nieznajomy uśmiechnął się wedle swojego zwy
czaju.
- Czekałem na ciebie - powiedział. - Czekałem, aż
będziesz gotów.
- Jestem gotów - odparł Tomasz przez zaciśnięte
zęby.
- Chcesz wiedzieć, kim jestem? — spytał nieznajomy.
- Tak - odpowiedział Tomasz.
Dziwny człowiek spojrzał na niego uważnie, lecz już
się nie uśmiechał. Był poważny i skupiony.
- Jestem twoim aniołem śmierci. Nie bój się. Daj mi
rękę. Przeprowadzę cię na drugą stronę. Byłeś naprawdę
dzielny...
W tej samej chwili, kiedy nieznajomy ujmował rękę
Tomasza, zza zakrętu wypadł rozpędzony samochód.
Kierowca był pijany albo niepoczytalny. Rozkołysany
pojazd z poślizgiem wjechał na chodnik, uderzył w nich
ciężkim cielskiem. Kierowca w środku zaklął, lecz To
masz już go nie słyszał.
Śnieg padał nieprzerwanie. Do następnego dnia leżał
już wszędzie.

anieli
anioły fruną
z tęczowym trzepotem
zaplątane w powietrzu
tuż obok ludzi
zgubione zdziwione
patrzą z tak bliska
zbyt piękne i święte
by mgły zejść niżej

Scenka biblijna
Świetlany anioł
w jasnej aureoli
pochyla się nad swoim człowiekiem
pijanym
brudnym
strapionym
wachluje się białym skrzydłem
i wzdycha i pyta Boga
— Dlaczego dostałem
akurat tego człowieka?
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Prezentujemy Czytelnikom dwie ostatnio wydane pozy
cje książkowe, godne przeczytania.

KS. JOZEF PICK
Wstęp do książki pt. „Okruchy z historii kościoła
który gromadzi się od 25 lat
u Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Starogardzie Gdańskim"

c

T~prx an Bóg, który jest Stwórcą ludzi i Panem ludzkich
\-) J dziejów, pomaga nam tworzyć historię. Każdy człoc_5
wiek, każda rodzina, wspólnota, naród, ludzkość ma
ją własną. Człowiek otrzymał od Boga czas jako danie do
wykonania i wypełnienia. Kiedy nastanie dla nas jego peł
nia, trzeba będzie przed Dawcą rozliczyć się z powierzonych
darów. Każdy człowiek spotkany na drodze naszego życia
wypisuje swoje karty w naszych dziejach i razem piszemy
również wielką historię zbawienia. Historię, która rozpo
częła się pierwszym przymierzem Boga z człowiekiem,
zrywanym często z winy nas, ludzi, odbudowywanym i na
prawianym przez dzieje ludzkie przez Tego, który nas kocha
miłością odwieczną, aż po ostateczne zwycięstwo na Krzy
żu, dokonane przez Jezusa Chrystusa, które naszym stało
się udziałem. Z chwilą, kiedy z przebitego boku narodził się
przedziwny sakrament Kościoła, historia biblijna stała się
historią zbawienia, które dzisiaj realizuje się przez Kościół
i w Kościele. Maleńkąjego cząstką, ale ważnąjak każda ko
mórka w żywym organizmie i pewnie na swój sposób jedyną
i niezastąpioną, jest Kościół, który gromadzi się u Najświęt
szego Serca Pana Jezusa. Dlatego spróbowaliśmy pozbierać
kilkanaście ważniejszych naszym zdaniem faktów z historii
tej wspólnoty, obchodzącej w tym roku swój pierwszy srebr
ny jubileusz, bo prawdziwy, w biblijnym rozumieniu tego
słowa, będzie wtedy, kiedy upłynie tydzień lat, a zatem gdy
skończymy pięćdziesiąt.
Staraliśmy się zebrać i ukazać jak najwięcej wydarzeń,
mniej może mówiąc o poszczególnych ludziach, którzy je
tworzyli i są rzeczywiście najważniejsi, po to, by nikogo nie
pominąć, a podkreślić rolę rodziny parafialnej - wspólnoty. Wo
bec Boga jednakowo ważny jest bowiem zarówno duszpasterz
inicjator, jak i budowniczy, majster czy projektant, architekt,
nauczyciel, młody człowiek słuchający głosu powołania, rolnik
dostarczający chleb, jak i staruszka szepcząca różańce czy cho
ry przykuty do łoża cierpienia i składający je codziennie na oł
tarzu Pana. Czyja posługa ma większą wartość, Bóg sam jeden
wie i On na pewno dobrze oceni, kto z nas bardziej przyczynił
się do budowania historii zbawienia.
W pierwszej części przedstawiamy dekrety i dokumenty
urzędowe Kościoła diecezjalnego, którego cząstką przecież
jesteśmy. Następnie gratulacje i życzenia zaprzyjaźnionych
z nami ludzi. Przed historią naszej parafii znajduje się opis ży
cia i działalności duszpasterzy związanych ze środowiskiem
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdańskim. Ich posługa, między innymi wśród pracowników
i mieszkańców, zaowocowała tym, że po niecałym wieku przy
gotowany był już grunt ludzkich serc do stworzenia nowej
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wspólnoty parafialnej. Jak zobaczymy, było tam wiele wspa
niałych postaci.
Następnie prezentujemy dwie równoległe historie pa
rafii. Pierwsza opracowana przed 12 laty przez ks. Roberta
Mayera, cytujemy ją dosłownie i w całości, po pierwsze dla
tego, aby ocalić od zapomnienia, po drugie przez szacunek
dla dokumentu zabytkowego, a takim z upływem lat już się
stała. Druga historia to już refleksja zespołu nad tym, co było
kiedyś, co działo się przez następne 12 lat po zamknięciu
tamtej historii i co jest dziś.
Część albumu poświęcona kultowi Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa i teologiczno-biblijnym podstawom, ma dać
nam niezbędną wiedzę, która pełni kapitalną rolę w religij
ności ludzkiej, jak dał temu wyraz największy nasz rodak
Sługa Boży Jan Paweł II w jednej z encyklik Fides et ratio
(Wiara i rozum).
Ważną część stanowią wspomnienia ludzi, którzy tu
mają swoje korzenie lub tej parafii poświęcili kawałek
swego życia i serca. Po tym rozdziale, gdzie znajduje się
również twórczość naszych podopiecznych niepełnospraw-

nych, dzieci i młodzieży, jest bardzo ważny rozdział dla
każdego z nas. Ma on na razie trzy nie zapisane karty: Na
sze osiągnięcia, Historia mojej rodziny, Dziękuję Ci Boże!
To miejsce, gdzie każdy z Szanownych Czytelników może
umieścić notatki z historii swojego życia i historii swojej
rodziny.
Obszerny zaś dział Fotokronika, na starych i najnow
szych zdjęciach z 25 lat historii parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim, pozwoli odnaleźć
może siebie lub swoich najbliższych. Pod koniec zaś tej
kroniki są wolne kartki, by wkleić swoje pamiątki. Nasza
praca spełni swoje zadanie i będzie miała sens, gdy ta książ
ka znajdzie swoje miejsce w sercach, nie tylko na półkach
naszych odbiorców, i gdy będzie uzupełniana przez następne
wydarzenia. Wszak jak pisał japoński pisarz Shushaku Endo:
„Każdy człowiek spotkany w naszym życiu pozostawia na
naszej osobowości swój ślad, swoje niezatarte piętno", cho
dzi tylko, by tych śladów dobrych było jak najwięcej, i by
one wszystkie prowadziły nas do Boga przez Najświętsze
Serce Pana Jezusa.

JOZEF BORZYSZKOWSKI
Obszerne fragmenty Wstępu do książki pt. „Pro Memoria. Ks. Bernard Sychta (1907-1982)"

s. dr Bernard Sychta - kaszubski stołem, który całe
swoje dorosłe i twórcze życie spędził na Kociewiu,
urodził się 21 marca 1907 roku w Puzdrowie, parafia
i gmina Sierakowice. Stąd w roku 2007 możemy obchodzić
100-lecie urodzin tego niepowtarzalnego twórcy - duszpa
sterza, pisarza i uczonego, językoznawcy, mającego w swo
im dorobku dzieła, którym podobne gdzie indziej powstają
wysiłkiem licznych zespołów, instytucji.
Niejako w wigilię tego jubileuszu, z inicjatywy Pani se
nator dr Wandy Kustrzeby, prorektor Pomorskiej Wyższej
Szkoły Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie
Gdańskim, Instytut Kaszubski w Gdańsku jesienią 2005
roku, w ramach obchodów Roku Kociewskiego, przygoto
wał wspólną Konferencję naukową pt. „Ks. Bernard Sychta
a Kociewie - Jego poprzednicy i następcy". Konferencja
ta odbyła się w gmachu Wyższej Szkoły... w Starogardzie
w dniu 9 października 2005 roku. Jej program obejmo
wał następujące referaty: Józef Borzyszkowski, Kociewie
w życiu i twórczości ks. Bernarda Sychty; Cezary ObrachtProndzyński, Józef Łęgowski i inni badacze Kociewia oraz
sąsiednich regionów; Maria Pąjąkowska-Kensik, Kociewie
dziś a kontynuatorzy dzieła Księdza Bernarda Sychty.
W konferencji obok profesorów i studentów staro
gardzkiej uczelni uczestniczyli goście z miasta i powiatu
- również z samego Pelplina (ks. prof. Anastazy Nadolny
i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego oraz red.
naczelny Radia „Głos", ks. prałat Ireneusz Smagliński),
Gdańska, Tczewa i Elbląga (m.in. absolwent WSD w Pel
plinie, a więc uczeń także Ks. Sychty - ks. inf. dr Mieczy
sław Józefczyk, autor bardzo ciekawych książek i również
pelplińskich wspomnień). Program naukowy konferencji
wzbogaciła swoim repertuarem kociewskim młodzież
z Lubichowa, działająca w zespole folklorystycznym, kie
rowanym przez panią Bogumiłę Fiałkowską, współpracu-
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jącą w zakresie kociewskiej edukacji regionalnej z prof.
Marią Pająkowską-Kensik.
Referaty-artykuły powstałe w związku z tą konferencją
stanowią zasadniczą zawartość niniejszego tomiku. Wzbo
gaciliśmy je o istotne, jak sądzę, artykuły... i fragmenty - cy
taty z najważniejszych dzieł bohatera tomiku - m.in. hasła
Kaszuby i Kociewie z jego słowników oraz o uzupełniające
teksty związane z artykułami M. Pająkowskiej i C. ObrachtProndzyńskiego. Z myślą o jego dalszym wzbogaceniu
próbowałem (niestety, bezskutecznie) uzyskać od Stefanii
Sychty, dziedziczki spuścizny ks. B. Sychty, jego niepub
likowane materiały, choćby fragmenty zachowanej kociew
skiej korespondencji. W tej samej intencji za pośrednictwem
prof. M. Pająkowskiej zwróciliśmy się do Jana Ejankowskiego, zasłużonego działacza z Piaseczna, m.in. reżysera
„Wesela kociewskiego" o spisanie wspomnień, dotyczących
postaci bohatera tomu. (Serdeczne dlań - za spełnienie tej
prośby-dzięki!).
Przed wielu laty, tuż po śmierci ks. B. Sychty, w po
dobnej intencji zwrócił się do jego wielu (30) przyjaciół
i współpracowników ks. Jan Walkusz. Wówczas nie zdoła
łem zrealizować tej prośby, podobnie jak wiele innych osób.
Ci, którzy odpowiedzieli pozytywnie na prośbę ks. J. Walkusza (6 osób), po latach mogli przeczytać swoje wspomnienia
razem z nami w aneksie do jego książki pt. Piastun słowa.
Ks. Bernard Sychta 1907-1982, wydanej w 1997 roku pod
firmą Oficyny „Czec" z Gdańska, drukiem „Bernardinum"
w Pelplinie. Pamiętając o tym niezrealizowanym przed 20
laty, a skierowanym i do mnie zadaniu, postanowiłem swoje
wspomnienia związane z ks. B. Sychta i nie tylko z Kocie
wiem spisać teraz i zamieścić je tutaj, obok tekstu Jana Ejankowskiego. Uznaliśmy również, iż warto Aneks wzbogacić
m.in. o dwa artykuły Bohatera tomu, opublikowane na ła
mach „Rocznika Gdańskiego" przed niemal 50 laty. Trzeba
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- nie tylko na Kociewiu, ale tam szczególnie - z Pelplinem
i Starogardem na pierwszym miejscu.
Z dużą satysfakcją odnotowuję jednocześnie informację
zawartą w najnowszym numerze - 6/2006 „Wiadomości
Sierakowickich", jaki dotarł do mnie w trakcie pisania ni
niejszego wstępu. Oto ona:
Już w przyszłym roku, 21 marca 2007, upłynie dokładnie
sto lat od urodzin naszego zacnego Rodaka, zasłużonego dla
całych Kaszub ks. Bernarda Sychty. Z inicjatywy obecnego
proboszcza kościoła św. Marcina w Sierakowicach - ks. Bro
nisława Dawickiego - zawiązał się komitet, który będzie orga
nizował uroczystości związane z przebiegiem rocznicy. Przede
wszystkim planuje się cały rok 2007 uchwałą Rady Gminy
ogłosić Rokiem Księdza Sychty i poprosić o objęcie honoro
wego patronatu nad tym rokiem zacne osobistości.
(...)
M.

Okruchy z historii kościoła który gromadzi się od 25 lat u Naj
świętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim, praca pod red.
ks. Józefa Picka, Wydawnictwo „Berrtardinum" Sp. z o.o. Pelplin 2007,
form. 16,5 x 23,5 cm, s. 384, ii.
je dziś traktować jako oryginalny dokument źródłowy do ba
dań dorobku naukowego Bohatera tomu, jak i problematyki
będącej przedmiotem jego rozpoznawania. Szczególnym
jednak wzbogaceniem zawartości tomu jest korespondencja
- listy ks. B. Sychty, przechowywane w Muzeum Piśmienni
ctwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. (...).
Z udziałem autorów artykułów tomik ten wzbogacony
jest także licznymi fotografiami i ilustracjami. Szczególny
walor ilustracyjno-dokumentalny mają zeskanowane rę
kopisy dwóch króciutkich opracowań ks. B. Sychty, które
napisał jako proboszcz pelpliński, zachowane w zespole
Archiwum Parafii Bożego Ciała w Pelplinie, przechowy
wanym w Archiwum Diecezji Pelplińskiej. Są to: Poznaj
swój kościół parafialny i Polichromia w kościele Bożego Ciała
w Pelplinie. Trzeba dodać, że dokumenty te, przepisane i opra
cowane przez ks. prof. Anastazego Nadolnego wraz z inwen
tarzem wspomnianego archiwum parafialnego, zostały opubli
kowane w podobnym do niniejszego tomie, będącym owocem
pelplińskiej konferencji, zatytułowanej „Parafia pelplińska
i jej duszpasterze w XIX i XX wieku", zorganizowanej rów
nież przez Instytut Kaszubski wspólnie z aktualnym jego
mościem pelplińskim, ks. prał. Tadeuszem Brzezińskim,
a odbytej 22 października 2005 roku. Można powiedzieć, że
oba tomy - starogardzki i pelpliński - wzajemnie się uzupeł
niają. W tymże pelplińskim ks. B. Sychta jest bezpośrednio bo
haterem jednego z referatów-artykułów. Jest to tekst ks. prof.
Jana Walkusza pt. Ks. Bernard Sychta i ks. Tadeusz Borcz
— proboszczowie Pelplina drugiej połowy XX wieku. Oba
nasze tomiki polecam uwadze potencjalnych czytelników

Dyczewska.

Nieco później z równą satysfakcją dowiedziałem się, iż
Biblioteka Miejska w Pelplinie, przenosząc się do nowej sie
dziby, przyjęła jako swego patrona imię ks. Bernarda Sychty.
Sądzę, że im bliżej owej rocznicy urodzin Ks. B. Sychty,
podobnych informacji z Kaszub i Kociewia będzie ukazywa
ło się więcej. Oby zawarte w niektórych z nich zapowiedzi
mogły być zrealizowane; oby pobudziły pokolenia współ
czesnych Kaszubów, Kociewiaków i nie tylko Pomorzan
do wzmożonego wysiłku nad poznaniem i wzbogacaniem
dziedzictwa kultury naszej małej i wielkiej ojczyzny, które
dokumentował i współtworzył Ks. B. Sychta.

Pro Memoria. Ks. Bernard Sychta (1907-1982), zebrał i opracował
Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Pomorska Wyż
sza Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdań
skim, Gdańsk - Starogard Gd. 2007, form. 14,5 x 20,5 cm, s. 368, ii.

W następnym numerze
między innymi:

• Dobra szkoła i jej nauczyciel (ciąg dalszy) Kazimierza Denka
• Nowe - 1 9 2 9 rok. Z księgi adresowej Zenona Gurbady
• Skąd wzięły Się gryfy, orły i smoki

Grzegorza Walkowskiego

• Krajowa Wystawa Filatelistyczna w Tczewie
• Neolityczni wojownicy
z cyklu Pradzieje Kociewia
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TRĄBKI WIELKIE
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