

  


 

NKRKGEsUKGTRKGýsYT\GUKGý4QM::++

2.+550%'0#\ã

 

 Ù   



BOēENA RONOWSKA

Jesienny liĈè
Zäota myszka
Z przykrótkim ogonkiem
Zuchwale
Przebiegäa mi drogö
Nie musiaäa poĔyczaè
Skrzydeäek
Od motyli
Wyrosäy jej
Wäasne
Nie mniej piökne
Niezbödne
Dziöki nim
W peänym blasku
Babiego lata
Bezpiecznie
Sfrunöäa
Na trawö
Ubraäam jñ
W mój zachwyt
Zmieniajñc
W päatek
Herbacianej róĔy
By
Jesiennñ koäysankñ
Rozbrzmiewaäa
W moim wazonie
BoĔena Ronowska W rumiankowej dolinie, 2008

Okolice Terespola Pomorskiego
Fot. Robert Ronowski

KOCIEWSKI
MAGAZYN
REGIONALNY

2 OD REDAKTORA

W NUMERZE

2 Kazimierz Denek
EDUKACJA OPARTA O WARTOĝCI (czĊĞü pierwsza)
5 Krzysztof Kowalkowski
TARTAK W KALISKACH. JEGO HISTORIA
I WPàYW NA ROZWÓJ WSI
11 OGàOSZENIE SPOàECZNEGO KOMITETU
BUDOWY ĝRÓDLĄDOWEGO STATKU
PASAĩERSKO-WYCIECZKOWEGO W TCZEWIE
12 Anna Chilicka, Hanna KamiĔska
HISTORIA PARAFII W POGÓDKACH

Kwartalnik spoáeczno-kulturalny

15 Patrycja Hamerska • DZIADEK BENEK

Nr 3 (62) lipiec • sierpieĔ • wrzesieĔ 2008 • PL ISSN 0860-1917

18 Zdzisáaw Mrozek
ZAPOMNIANY PEDAGOG ZE ĝWIECIA
19 Edmund ZieliĔski • REGIONALNIE I LUDOWO

WYDANO ZE ĝRODKÓW BUDĩETU MIASTA TCZEWA
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
URZĉDU MIEJSKIEGO W SKARSZEWACH
RADA PROGRAMOWA
Kazimierz Ickiewicz – przewodniczący
oraz Irena Brucka, Czesáaw Glinkowski, Józef Golicki, Andrzej Grzyb,
Krzysztof Korda, Jan Kulas, Tadeusz Majewski, prof. Maria Pająkowska-Kensik,
Józef Zióákowski
REDAKCJA
Halina Rudko
Wanda Koáucka
Kociewski Kantor
Edytorski

20 ĝWIĉTOWANO W PELPLINIE
23 Maria Pająkowska-Kensik
O KOCIEWSKICH UCIECHACH
POZA KOCIEWIEM
24 Kamila Gillmeister • PODRÓĩ W CZASIE
26 Irena Opala
WYCIECZKA PO ĩUàAWACH
31 Andrzej WĊdzik
15. NIEZWYKàE ZNALEZISKA
Pradzieje Kociewia

redaktor naczelna
sekretarz
opracowanie graficzne i áamanie

WYDAWCA

35 Grzegorz Walkowski
IN DERSOVE IN CONSTRUCTIONE IPSIS
CASTRI (Zanim powstaá Tczew byáo Lubiszewo)
37 Krzysztof Korda
JARMARK

Kociewski Kantor Edytorski
Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
dyrektor Urszula Wierycho

ADRES REDAKCJI I WYDAWCY
83-100 Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 6, tel. (058) 531 35 50
e-mail: kketczew@tlen.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytuáów
oraz poprawek stylistyczno-jĊzykowych w nadesáanych tekstach.

38 Piotr Pazda
KSIĄDZ F. MANTHEY.
ĩYCIE I DZIAàALNOĝû NAUKOWA
Konterfekty
39 ZAINTERESOWAàA MNIE BIOGRAFISTYKA
41 Jan Kulas
MOJE SPOTKANIA Z PAPIEĩEM
JANEM PAWàEM II
42 NOWE WYDANIE

Teksty oraz zdjĊcia zamieszczone w niniejszym
numerze zostaáy przekazane przez autorów
nieodpáatnie.

43 NEKROLOG ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

NAĝWIETLENIE, MONTAĩ I DRUK
Zakáady Graficzne im. J. CzyĪewskiego
Tczew, ul. Kwiatowa 11

45 BoĪena Ronowska
POZOSTANIE W SERCU I STROFACH

44 Edmund ZieliĔski
ODSZEDà ZYGMUNT BUKOWSKI

46 Donat Niewiadomski • POSàOWIE
48 Hubert Pobáocki
KOCIEWSKA KSIĄĩKA KUCHARSKA

Nakáad: 1000 egz.
ObjĊtoĞü: 6 ark. druk.
NA OKàADCE

Las jesienią
fot. Jan PrzychodzeĔ

KMR

Sprostowanie
W nr 2(61) na str. 17 w pkt. 1 báĊdnie podano: „DáugoĞü Wisáy
Īeglugowej licząc od ujĞcia Przemszy (km 900)...” – powinno byü
(km 0,00). Przepraszamy.
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TRADYCJE NAUCZYCIELSKIE

Od redaktora

KAZIMIERZ DENEK

Edukacja oparta
o wartoĞci

Zapraszam Czytelników do lektury aktualnego numeru Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Zainteresowani znajdñ
w nim wiele ciekawych artykuäów.

czĊĞü pierwsza

Istnieją zasady, które są wieczne...

Prof. dr hab. Kazimierz Denek (w kilku
czöĈciach) przedstawi rolö wartoĈci w Ĕyciu
kaĔdego czäowieka, a zwäaszcza mäodzieĔy.
WskaĔe istotö wartoĈci i czym one sñ w edukacji szkolnej.
Ze szczegóäowego opracowania Anny
Chilickiej i Hanny Kamiþskiej, dotyczñcym
historii parafii w Pogódkach, dowiemy siö
o losach tejĔe parafii od czasów jej powstania po dzieþ dzisiejszy.
Krzysztof Kowalkowski wprowadzi nas
do tartaku w Kaliskach. UkaĔe jego dzieje oraz udowodni, jaki miaä on wpäyw na
rozwój wsi.
Z okazji Roku ēuäaw odbyäa siö konferencja nauczycieli regionalistów. Jej przebieg opisaäa Irena Opala. Autorka w sposób
bardzo ciekawy ukazaäa wielokulturowoĈè
tego regionu, poszerzyäa wiedzö na temat
historii tej krainy i jej mieszkaþców.
Jak zwykle z Andrzejem Wödzikiem bödziemy odkrywaè niezwykäe znaleziska.
Ciekawe sñ równieĔ obszerne fragmenty pracy licencjackiej Patrycji Hamerskiej
poĈwiöconej Ĕyciu i twórczoĈci Bernarda
Janowicza – znanego bajkopisarza ze Starogardu Gd.
Na koniec materiaä poĈwiöcony nieĔyjñcemu Zygmuntowi Bukowskiemu – poetcie, prozaikowi, rzeĒbiarzowi, malarzowi
i wielkiemu czäowiekowi.
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(William Jenning Bryjan)

dlatego:
NajwaĪniejszą w Ğwiecie rzeczą nie jest to,
gdzie jesteĞmy, lecz dokąd zmierzamy.
(Oliver Wendell Holmes)

C

zym są wartoĞci w Īyciu máodzieĪy? Jaką odgrywają rolĊ w pojmowaniu przez nią rzeczywistoĞci?
Bez okreĞlenia czym są wartoĞci dla kaĪdego z nas
z osobna i ogóáu nie warto podejmowaü dyskusji o jakoĞci Īycia
w Ğrodowisku: lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym. Nie funkcjonują one pojedynczo, lecz tworzą systemy. Nie mają charakteru staáego. Ulegają zmianom
wraz z przeobraĪeniami kulturowymi i spoáeczno-ekonomicznymi oraz postĊpującą transformacją systemową. Stąd tak
waĪne jest poznawanie hierarchii wartoĞci wĞród máodzieĪy.
WartoĞci są przedmiotem zainteresowaĔ nauk humanistycznych i spoáecznych. Zajmują w Īyciu uczniów waĪne
miejsce1. Decydują o ich egzystencji, sensie i jakoĞci Īycia,
relacjach interpersonalnych, stosunku do siebie, rówieĞników,
nauczycieli i Ğwiata. Dlatego teĪ w rozwaĪaniach aksjologicznych zaczyna przewaĪaü przekonanie, Īe trudno jest zrozumieü uczniów, jeĪeli nie zna siĊ roli wartoĞci w caáoĞci ich
bytu, istnienia i dziaáania2. MyĞl tĊ trafnie wyraziá W. K. Heisenberg, niemiecki fizyk, twórca podstaw mechaniki kwantowej. Laureat Nagrody Nobla zauwaĪyá, Īe pytanie o wartoĞci
– to przecieĪ pytanie o to, co robimy, do czego dąĪymy, jak
postĊpujemy i jak powinniĞmy postĊpowaü. Jest to wiĊc pytanie o czáowieka, pytanie o kompas, wedáug którego mamy
siĊ orientowaü, gdy szukamy wáasnej drogi Īycia”3. Dlatego
wypowiedĨ tĊ uczyniáem mottem jednej ze swoich ksiąĪek4.
Ksztaátowanie systemu wartoĞci odbywa siĊ w páaszczyĨnie wewnĊtrznych doĞwiadczeĔ ucznia w kontaktach
z uczestnikami procesu ksztaácenia i kulturą. Racjonalnie
uksztaátowany system wartoĞci urasta do podstawy toĪsamoĞci oraz fundamentu zdrowia i autokreacji5.
Europa początku trzeciego tysiąclecia to kontynent,
którego najnowszą historiĊ tworzyáy dwa najokrutniejsze
totalitaryzmy, które unicestwiáy miliony ludzkich istnieĔ6.
Ta czĊĞü naszego globu dodatkowo nĊkana jest dziĞ takimi
plagami, jak: narastająca przestĊpczoĞü (przede wszystkim
nieletnich); terroryzm; handel bronią, narkotykami; odraĪające dewiacje seksualne; inwazja sekt i ruchów pseudoreligijnych, trwale okaleczających duchowo i fizycznie, zwáaszcza ludzi máodych i wraĪliwych.
Trapią jej mieszkaĔców takie znamiona ĞwiadomoĞci
wspóáczesnego czáowieka, jak:
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1. Nie Īyje juĪ w ramach krĊgów spoáecznych, których
wewnĊtrzna zawartoĞü gwarantowana jest wspólną
norm i wartoĞci;
2. To co byáo dotychczas powinnoĞcią obowiązuje, w zaleĪnoĞci od sytuacji; co byáo tradycją utrwalone jest niepewnie, co oczywiste – staje siĊ nieoczywistym;
3. Oczywistym jest przekonanie o zmiennoĞci wszystkiego;
4. Uznanie nieograniczonych moĪliwoĞci, potrzeba uzasadnieĔ braku zmiany;
5. Odrzucenie jednej opcji Īyciowej na rzecz pluralizmu;
6. Utrata znaczenia presji Īyciowej spoáecznoĞci na ksztaátowanie przekonaĔ o czáowieku, kaĪdy sam decyduje
kim chce byü, kim powinien byü oraz o tym co jest jego
dobrem, a co záem;
7. WartoĞci mają charakter indywidualny;
8. Wybór staje siĊ wewnĊtrznym przymusem;
9. Koncentracja na samym sobie;
10. Czáowiek sam decyduje o trwaáoĞci czy zmiennoĞci powiązaĔ interpersonalnych;
11. PodobieĔstwo doĞwiadczeĔ, ubioru, upodobaĔ, stylu Īycia wyznacza ramy spoáecznych powiązaĔ;
12. Czáowiek nie wie czego chce, gdyĪ nie wie co powinien
chcieü;
13. Jest rozdarty pomiĊdzy pragnieniem wolnoĞci a zniewoleniem, samorealizacji a wyobcowaniem;
14. Staáy niepokój egzystencjalny sprzyja wzrostowi egocentryzmu, a samorealizacja dokonuje siĊ kosztem innych ludzi czy Ğrodowiska naturalnego7. Ukazują one
prawdĊ o nim samym.
Europa ta potrzebuje wiary i nadziei, Īe rozpoczĊte siedem lat temu trzecie tysiąclecie poáoĪy kres záu i cierpieniu.
RĊkojmią budowania upragnionego áadu są wartoĞci. MoĪemy je czerpaü z nieprzebranych Ĩródeá cywilizacji Ğródziemnomorskiej.
Edukacja jest czĊĞcią áadu spoáeczno-kulturowego. Odzwierciedla go, wspóátworzy, pozostaje pod jego wpáywem.
Tymczasem szkoáa w Polsce funkcjonuje w nieáadzie otoczenia.
PrzeobraĪenia w nim przechodzą fazy: zastojów, niepokojów
i wybuchów. BurzliwoĞü otoczenia wiąĪe siĊ z nieprzewidywalnoĞcią dziaáaĔ wáadz, zmianami warunków bytowych, konkurencyjnoĞcią w edukacji, przemianami kulturowymi i demograficznymi, niestabilnoĞcią prawa, otwarciem na EuropĊ i Ğwiat.
Niepokojącym rysem wspóáczesnej edukacji i nauk o niej
jest, wyraĨnie pogáĊbiający siĊ miĊdzy nimi rozziew. W rezultacie tego pracownicy naukowo-dydaktyczni tworzą teorie, niezaleĪne od rzeczywistoĞci szkolnej, które nauczyciele
oddalają jako nieprzystające do ich potrzeb. Ostatni z nich
uwaĪają, Īe w teorii wszystko wygląda piĊknie, a problem
polega tylko na tym, Īe praktyka szkolna oddalona jest od
niej nieraz o caáe lata Ğwietlne. W tej sytuacji sprawą zasadniczą jest budowanie mostu miĊdzy teorią i praktyką edukacji. Jest to oczywiste skoro pamiĊta siĊ, Īe akademickoĞü nie
moĪe oznaczaü dystansowania siĊ od praktyki szkolnej.
M. Malewski dowodzi, Īe w treĞciach pedagogiki znajdujemy maáo konkretnych, jednoznacznych, silnych myĞli, czyli
do tych, którym zawdziĊczamy: udzielanie odpowiedzi, rozwiązanie problemów; dostarczanie fundamentów praktyce.
Zamiast tego jest w nich wiele myĞli sáabych, niekonkluzywnych, zapĊtlonych, unikających bądĨ niezdolnych do ostatecznych rozstrzygniĊü, káopotliwych dla praktyki (bo cóĪ tu
po niej). Stąd autor ten uwaĪa, Īe „pedagogika nie jest nauką o istocie eduakcji (...) lecz zespoáem faktów jĊzykowych”
z tego zakresu. Jest pisarstwem o edukacji, odbijającym hi-
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storycznie zmienny wolumen tematów i zagadnieĔ oraz aspiracji ich autorów do odkrywczoĞci naukowej sáawy8.
Nie moĪna siĊ temu dziwiü skoro pamiĊta siĊ, Īe pedagogika znajduje siĊ wciąĪ „w stanie tworzenia”. Oznacza
to zarówno tworzenie siĊ róĪnorodnych prądów, orientacji, systemów pedagogicznych (kreowanie pedagogiki), jak
i tworzenie na podstawie zaáoĪeĔ pedagogicznych, nowych
sposobów realizowania praktyki ksztaácenia i wychowania
(kreatywna rola praktyki)9.

Ukąszenie postmodernizmu

W

ychowanie ku wartoĞciom staáo siĊ wyzwaniem i zadaniem edukacji. Tymczasem jesteĞmy Ğwiadkami relatywizacji a nawet „kryzysu” wartoĞci10. Zarzewie tego tkwi w postmodernizmie. Ma
on charakter antyoĞwieceniowy. Stanowi gwaátowny atak na
literaturĊ, sztukĊ, edukacjĊ i naukĊ. Jego istotĊ wyraĪa poáączenie antypoznawczych elementów modernizmu z pochwaáą konsumeryzmu. Zakáada, Īe nie ma Īadnych kryteriów
i standardów, na których moĪna oprzeü nasze sądy. To, czy
coĞ jest dobre, czy záe, prawdziwe czy faászywe nie liczyáo
siĊ. Tymczasem przeáom XX i XXI stulecia staá siĊ okresem
historycznego przyspieszenia. Zaznaczyá siĊ upadkiem komunizmu, masakrami w Rwandzie i Darfurze, zamachem z 11
wrzeĞnia 2001 roku, wojnami w Afganistanie i Iraku. Oznaczaáo to wkroczenie wokóá nas rzeczywistoĞci. W zetkniĊciu
siĊ z nią postmodernizm ulegá rozproszeniu. Zacząá upadaü.
Postmodernizm byá próbą ucieczki od rzeczywistoĞci. Ta
w koĔcu nas dopadáa. Nie moĪemy juĪ uciec od zagadnieĔ
aksjologicznych, kulturowych, edukacyjnych, które postmodernizm próbowaá spychaü na margines11.
W naukach o edukacji widaü ukąszenie postmodernizmu.
Skutkiem jego jest odrzucenie pojmowanej uniwersalnie
prawdy, negowanie realnoĞci w rzeczywistoĞci, zamazywanie związków przyczynowych miĊdzy zdarzeniami, kontestowanie i przecieranie dróg kryzysowi wartoĞci, upadek
autorytetów, odpowiedĨ na pytanie innym pytaniem. Liczy
siĊ przede wszystkim dekonstrukcja. W postmodernizmie
wszystko jest páynne i relatywne, podlegające modzie.
PostmoderniĞci są silni sceptycyzmem wobec prawdy,
mylonej z wiedzą. W sukurs przychodzi im w tym programowa ambiwalencja, filozoficzny antyfundamentalizm oraz
metodologiczny abstrakcjonizm. Ich interpretacja wyników
badaĔ moĪe sáuĪyü tylko i wyáącznie do uzasadniania dominującej opinii i punktów widzenia, a nie do odkrywania
prawdy obiektywnej lub absolutnej.
Trzeba przywróciü edukacji i naukom o niej wartoĞci,
nadaü w nich im wáaĞciwy sens. Jeszcze mocniej oprzeü
edukacjĊ o nauki o niej, na rzetelnych faktach i ich badaniu.
BĊdzie to odpowiedzią na relatywistyczny chaos i niepewnoĞü kreowaną przez postmodernizm, w którym jedna wersja prawdy jest równie dobra jak sąsiednia.

PojĊcie wartoĞci i ich funkcje

P

roblematyka aksjologiczna przewija siĊ przez europejską myĞl filozoficzną od Sokratesa po wspóáczesnoĞü, choü sam termin upowszechniá siĊ dopiero
w XX wieku. UwaĪa siĊ, Īe wartoĞci są czymĞ co pierwotne,
trudne do zdefiniowania.
Co stanowi istotĊ wartoĞci? Czym one są w edukacji szkolnej? Pytając o wartoĞci, wkraczamy w gĊsty las. Staramy siĊ
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przetrzeü w nim ĞcieĪki. Dlatego to co piszĊ, nie moĪe byü
traktowane jako rozstrzygniĊcie ostateczne. BĊdĊ szczĊĞliwy,
gdyby staáo siĊ to początkiem szerszej dyskusji o wartoĞciach.
W naukach humanistycznych i o edukacji sáowo wartoĞü
najczĊĞciej odnosi siĊ do tego, co ceni czáowiek lub grupa
spoáeczna i co uwaĪane jest za waĪne i w ten sposób przeĪywane. Do wyróĪnienia tego, co cenione sáuĪą przekonania
i przeĪycia. W moĪliwoĞci rozziewu miĊdzy tym, co cenione i wartoĞciowe tkwi kryterium sáusznych i mylnych przekonaĔ, trafnych i chybionych ocen, jako naszych reakcji na
wartoĞci. WartoĞü oznacza wszystko to, co nie jest neutralne
i obojĊtne, lecz jest cenne, waĪne i doniosáe, a przez to stanowi cel ludzkich dąĪeĔ. Jest waĪne takĪe samo w sobie12.
Istnieje bogactwo definicji wartoĞci. Przeglądu ich dostarczają prace: K. Chaáas, Wychowanie ku wartoĞciom,
(Lublin-Kielce 2003); W. CichoĔ, WartoĞci – czáowiek – wychowanie, (Kraków 1996); K. Denek, Aksjologiczne aspekty
edukacji szkolnej, (ToruĔ 2000); K. Denek, WartoĞci i cele
edukacji szkolnej, (PoznaĔ-ToruĔ 1994); K. Olbrycht, Prawda, dobro i piĊkno w wychowaniu czáowieka jako osoby, (Katowice 2002); J. M. SzymaĔski, MáodzieĪ wobec wartoĞci.
Próba diagnozy, (Warszawa 1998); W. Sawczuk, WartoĞci
preferowane przez studentów w okresie transformacji ustrojowej, (Olsztyn 2000). Wynika z nich, Īe pojĊcie wartoĞci
jest bardzo wieloznaczne i nieostre.
Dla potrzeb edukacji i nauk o niej stosunkowo czytelną
definicjĊ wartoĞci podaje M. àobocki. Pod tym pojĊciem rozumie on wszystko to, co uchodzi za waĪne i cenne dla jednostki i spoáeczeĔstwa oraz jest godne poĪądania, co áączy siĊ
z pozytywnymi odczuciami i stanowi jednoczeĞnie cel dąĪeĔ
ludzkich. Uchodzi ona takĪe za okreĞlony miernik (kryterium)
oceny osób, rzeczy, zjawisk lub norm. Stanowi nierzadko
podstawĊ lub istotny punkt odniesienia w uznaniu czegoĞ za
dobre lub záe13. WartoĞcią jest wszystko to, co godne czáowieka i sáuĪy wielostronnemu rozwojowi jego osobowoĞci.
OkreĞlenia wartoĞci moĪna podzieliü na te, które traktują
je jako przedmioty lub utoĪsamiają je z przekonaniami. Pierwsze dominują w filozofii, a drugie w socjologii. W aspekcie
socjologicznym wartoĞci okreĞla siĊ jako: przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakterze, determinujące lub
podobne przeĪycia psychiczne i dziaáania jednostek, rozpowszechniane w grupie spoáecznej przekonania jednostek lub
grup spoáecznych okreĞlające cechy godne poĪądania, cechy
poszczególnych grup spoáecznych lub caáego spoáeczeĔstwa.
Przypisy:
1

2

3

4

K. Chaáas, Wychowanie ku wartoĞciom, Lublin-Kielce 2003; K. Denek, U. MorszczyĔska,
W. MorszczyĔski, S. Michaáowski: Dziecko
w Ğwiecie wartoĞci. Aksjologiczne barwy dzieciĊcego Ğwiata, Kraków 2003; B. Dymara,
M. àopatkowa, M. Z. Pulinowa, A. Murzyn:
Dziecko w Ğwiecie wartoĞci. Poszukiwanie
umysáu i serca, Kraków 2003; W. Furmanek:
Czáowiek, czáowieczeĔstwo, wychowanie, Rzeszów 1995; J. Gajda: WartoĞci w Īyciu czáowieka. Prawda, miáoĞü, samotnoĞü, Lublin 1997;
K. Olbrycht: Prawda, dobro i piĊkno w wychowaniu czáowieka jako osoby, Katowice 2000;
J. Póáturzycki: Dydaktyka dla nauczycieli,
Páock 2002; J. Uchyáa-Zroski: Wspóádziaáanie
dzieci i máodzieĪy w toku nabywania kultury
muzycznej, (w:) Dziecko w Ğwiecie wspóádziaáania, red. B. Dymara, Kraków 2001, cz. II.
M. CzerwiĔski: Przyczynki do antropologii
wspóáczesnej, Warszawa 1988; A. Tyszka,
Kultura jest kultem wartoĞci, Warszawa
1999.
W. Heisenberg: CzĊĞü i caáoĞü, Warszawa
1987.
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Prace psychologiczne pojĊcie wartoĞci wiąĪą ze zjawiskiem wyboru. WartoĞü w znaczeniu psychologicznym stanowi to, co jest waĪne dla istnienia, aktywnoĞci i rozwoju
czáowieka w róĪnych okresach jego Īycia, oraz wyobraĪenie
i przekonanie jednostki o tym, co jest waĪne, godne poĪądania i/lub osiągniĊcia, co ma znaczenie dla jej Īycia, aktywnoĞci i rozwoju14.
Za wartoĞci T. Parsons, E. A. Shils uznają: uogólnione
i trwaáe preferencje, normy lub tendencje wyboru, które
kryją siĊ pod mnóstwem szczegóáowych preferencji, norm
i decyzji, jakie wystĊpują w codziennym Īyciu15. Jak uwaĪa
S. Kluckhohn, chodzi o preferencjĊ odczuwalną i (lub) ocenianą moralnie lub przez rozumowe czy teĪ estetyczne osądy16.
Cz. Matusewicz zwraca uwagĊ, Īe wartoĞü w psychologii to:
obiekt poĪądania, czynnik selekcji motywów i kryterium wyboru celów dziaáania i Ğrodków ich realizacji17.
Pytania o status i sposoby istnienia wartoĞci nie przyniosáy konkretnych rozstrzygniĊü. Status wartoĞci (ontologiczny)
zaleĪy od tego, co uznamy za ich istotĊ, czyli jaką przyjmiemy
ich definicjĊ. WartoĞci to wszystko co cenne, godne poĪądania
i wyboru, co stanowi ostateczny cel ludzkich dąĪeĔ18.
WartoĞci wymykają siĊ deskryptywnemu definiowaniu.
Nie sposób stwierdziü ontycznego ich statusu. Wielu aksjologów przyjmuje je jako istniejące obiektywnie i mające
byt absolutny. S. Kunowski dowodzi, Īe istnieje obiektywny
Ğwiat wartoĞci19.
Termin wartoĞci jest bliski tego, co w matematyce nazywa siĊ pojĊciem pierwotnym czyli tym, co nie da siĊ okreĞliü
przy pomocy definicji. Warto w tym miejscu przypomnieü,
Īe logicy twierdzą, iĪ wymóg definiowania gáównych kategorii pewnej dziedziny daje siĊ speániü tylko w ograniczonym zakresie. Nadto brak wyraĨnej definicji nie przesądza
o praktycznej umiejĊtnoĞci odróĪnienia pewnego przedmiotu od innych przedmiotów oraz nie przekreĞla moĪliwoĞci
porozumienia siĊ ludzi ze sobą20.
W sytuacji, gdy zabiegi definiowania wartoĞci okazują siĊ
nieskuteczne moĪe warto próbowaü wyjaĞniaü je przy pomocy
cech konstytutywnych, które wnikają w ich istotĊ. Wówczas
przykáadowo wartoĞci odnoszą siĊ do tego: co cenne, co zgodne
z naturą; czego chcemy, przedmiot (aktualnego lub potencjalnego) dąĪenia, cel: czego poĪądamy; co zaspokaja czyjeĞ potrzeby, zainteresowania, a dostarcza zadowolenia, przyjemnoĞci; co (jakie) powinno byü; co lepiej, Īeby byáo niĪ nie byáo; co
obowiązuje, apeluje (do odbiorcy); co domaga siĊ istnienia21.
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W ROCZNICõ WYZWOLENIA TCZEWA
Przedstawiamy Czytelnikom referat wygáoszony podczas
VII MiĊdzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Dzieje wsi pomorskiej”
organizowanej przez Uniwersytet SzczeciĔski i GminĊ Dygowo w powiecie Koáobrzeg w dniach 16-18 maja br.

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Tartak w Kaliskach
Jego historia i wpáyw na rozwój wsi

K

aliska są wsią gminną w powiecie starogardzkim
w woj. pomorskim, poáoĪoną wzdáuĪ linii kolejowej
Tczew – Chojnice, po póánocnej stronie szosy tzw.
berlinki, biegnącej w tych samych kierunkach. Jest ona poáoĪona w obrĊbie Pojezierza Starogardzkiego na póánocnym
skraju Borów Tucholskich. Ponad 72 % obszaru gminy to
lasy, poáoĪone na znacznie pofaádowanym terenie na poziomie od okoáo 100 do 160 m n.p.m. Z czĊĞci tych lasów utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich,
z którego na terenie gminy Kaliska znajduje siĊ 7.950 ha. Są
to gáównie lasy sosnowe i sosnowo-Ğwierkowe, które stanowią okoáo 80 % caáego drzewostanu1.
Tak wielkie lasy w przeszáoĞci byáy Ĩródáem drewna niezbĊdnego do gwaátownie rozwijającej siĊ gospodarki szczególnie w GdaĔsku i Elblągu. Wzrost handlu prowadzonego
przez tamtejszych kupców oraz rozwój stoczni spowodowaá wzrost zapotrzebowania na drzewo. ZaczĊto wycinaü
ogromne poáacie lasów pozyskując drewno do budowy statków, produkcji beczek i skrzyĔ oraz do wyrobu smoáy, wĊgla
drzewnego, dziegciu i wytopu szkáa. Wszystko to staáo siĊ
przyczyną powstania w XVII wieku licznych leĞnych osad2.
Nieznana jest data powstania pierwszej osady w Kaliskach. Osadnictwo, które daáo początek dzisiejszej wsi
odnotowano w dokumentach dopiero w początkach XVIII
wieku. W 1711 roku wymieniona zostaáa osady Kaliska
z piecem smolnym3. JednakĪe prawdopodobnie szybko zaprzestano wypalania smoáy, byü moĪe w związku z wyrĊbem
okolicznego lasu, skoro w 1765 roku lustrator zapisaá: pustkowie w piaskach leĪy, czynszu do starostwa (koĞcierskiego)
páaci 100 zá pruskich4.
Znaczny rozwój wsi nastąpiá po oddaniu 15 sierpnia 1873
roku odcinka linii kolejowej áączącej Chojnice ze Zblewem,
co byáo jednoczeĞnie zakoĔczeniem budowy kolei áączącej
Berlin z Królewcem (dziĞ Kaliningrad)5. Poáączenie kolejowe zwiĊkszyáo znacznie atrakcyjnoĞü wsi pod wzglĊdem
przemysáowym, jako Īe we wsi powstaáa stacja kolejowa,
nazywana początkowo Banhof Frankenfelde. W 1877 roku
miaáo miejsce poáączenie trzech wsi: Kaliska, Dąbrowa
i Strych w jeden organizm administracyjny i utworzenie gminy Dreidorf6. W 1880 roku Kaliska byáy wsią wáoĞciaĔską
o powierzchni 1356 mórg w powiecie starogardzkim. Byáo
w niej 8 gospodarstw gburskich, 11 zagrodników oraz 24
domy. We wsi mieszkaáo 105 katolików i 60 ewangelików7.
Brak jednoznacznej informacji na temat daty powstania
pierwszego tartaku w Kaliskach. O fabryce ram do obrazów
powstaáej okoáo 1880 roku pisaá Józef Milewski dodając, Īe
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przy niej to powstaá w 1902 roku tartak stanowiący wáasnoĞü
Elsdorfa8. Nazwisko to, jak napisaá Mühlradt, brzmiaáo Elstorpff i w tej formie bĊdzie dalej wymieniane9. „Katalog
gospodarczy powiatu starogardzkiego” podaje, Īe tartak
w Kaliskach zostaá uruchomiony w 1902 roku, lecz nie jest
znany jego ówczesny wáaĞciciel10. Podany tu 1902 rok, jako
data zaáoĪenia tartaku, dotyczyü moĪe w rzeczywistoĞci rozszerzenia produkcji w istniejącej juĪ fabryce ram i uruchomienia w niej nowego lub wiĊkszego tartaku. W nadleĞnictwie
Wirty znajduje siĊ dokument z 1902 roku (Haupt Merkbuch
vor Oberförsterei Wirty) mówiący m.in. o przetargu na sprzedaĪ drewna. Wówczas to Elstorpff z Frankenfelde (dziĞ Frank)
kupiá 1 455,44 m3 drewna. Cena wywoáawcza wynosiáa 11,48
marek, zaĞ cena zakupu 19,10 marek11. Tak wielkie przebicie
ceny moĪe wskazywaü na powstanie nowego tartaku lub teĪ
jego znaczną rozbudowĊ i związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na drewno. Istnienie fabryki ram potwierdza
w swej ksiąĪce z 1908 roku Johannes Mühlradt. Pisze on, Īe
z Elstorpffschen Fabriketablissementes12 wysyáano záocone
ramy nawet do Brazylii, Australii i Persji13.
Przytoczone tu informacje pozwalają przyjąü, Īe firma
Elstorpffa powstaáa pod koniec XIX wieku. Tartak Elstorpffa byá na początku XX wieku najwiĊkszą fabryką okrĊgu
starogardzkiego, z hotelem, do którego dobudowano salĊ.
Obok staáy, naleĪące do fabryki, domy robotników i mieszkania urzĊdników14. Wspomniane tu domy dla pracowników
to prawdopodobnie m.in. dwa piĊtrowe drewniane domy
przy gáównej ulicy w Kaliskach15. Niestety, nie wiadomo,
w którym roku sporządzony zostaá ten opis, choü ksiąĪka
Mühlradta zostaáa wydana w 1908, gdyĪ niektóre zawarte
w niej informacje dotyczą lat wczeĞniejszych, jako Īe Johannes Mühlradt zostaá wikarym (Hilfsprediger) w Páocicznie juĪ w dniu 23 paĨdziernika 1894 roku16. Rozwój tartaku
musiaá byü bardzo znaczny skoro w 1905 roku w Kaliskach
byáo juĪ 56 domostw mieszkalnych, w których mieszkaáo
498 osób17. We wsi byáa takĪe murowana szkoáa, gospoda,
piekarnia, rzeĨnik. Dziaáaáo m.in. Ewangelickie Stowarzyszenie Budowy KoĞcioáa, które zebraáo 14 000 marek na budowĊ koĞcioáa ewangelickiego w Kaliskach18. Jego budowa
rozpoczĊáa siĊ w 1910 roku na gruntach ofiarowanych przez
wáaĞciciela tartaku Elstorpffa19.
Kolejne informacje o tartakach w Kaliskach jakie udaáo
siĊ odszukaü pochodzą z 1925 roku, a záoĪyli je do starogardzkiego starostwa Hermann Sass i firma „Elbe i S-ka”.
Wedáug Sassa jego tartak zostaá zaáoĪony w 1912 roku, zaĞ
wedáug sprawozdania firmy „Elbe i S-ka” ich tartak zostaá
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zaáoĪony w 1913 roku. Jest to dziwna informacja, bo do
„Elbe i S-ka” naleĪaá tartak zaáoĪony przez Elstorpffa20. Byü
moĪe wáaĞnie w 1913 roku firma „Elbe i S-ka” kupiáa tartak
od Elstorpffa21. W 1925 roku w tartaku „Elbe i Ska” byáy
nastĊpujące maszyny i urządzenia: 1 lokomobila, 1 kocioá,
1 maszyna parowa, 1 maszyna elektryczna, 4 traki pionowe, 2 cyrkularki, 2 wahadáówki, 1 heblarka, 1 piáa taĞmowa,
1 wyrówniarka, 1 szpunciarka i 6 innych maszyn do obróbki drewna. Wymienione traki pionowe miaáy rozpiĊtoĞü
85 cm (2 szt.), 75 cm i 65 cm. Place byáy wyposaĪone
w tzw. torowisko polne. W 1924 roku przerób drewna
wyniósá 9 000 m3, a w 1925 roku juĪ 20 000 m3. Drewno,
gáównie sosnĊ, kupowano w lasach paĔstwowych. ProdukcjĊ tartaku sprzedawano takĪe poza granice kraju, ale byáa
to niewielka czĊĞü z uwagi na wysokie koszty transportu22.
Tartak Elbe und Tiefenbach zaprzestaá produkcji ram wprowadzając w to miejsce produkcjĊ mebli, eksportowanych
gáównie do Danii. TarcicĊ sprzedawano jedynie w przypadku dysponowania nadwyĪkami. Zakáad zatrudniaá okoáo
260 pracowników, w tym okoáo 100 stolarzy, malarzy i ich
pomocników. WiĊkszoĞü prac wykonywano przy pomocy
rĊcznych narzĊdzi, jedynie te najciĊĪsze wykonywaáy maszyny napĊdzane silnikami parowymi. WáaĞciciele tartaku
mieszkali w Niemczech, przyjeĪdĪając jedynie co jakiĞ czas,
a w ich imieniu zakáadem kierowaá pan Frasunek. Jak pisze
Morzuch tartak nasz w ówczesnej postaci wyglądaá inaczej
niĪ obecnie. Drewniany, mniejszy, z drugim kominem blaszanym, byá jednak nieĨle wyposaĪony. Teren przezeĔ zajmowany byá równieĪ niewielki, obejmowaá zaledwie 30% dzisiejszej powierzchni. Maáe káodowisko, z dwoma gáównymi
torami dowozowymi do traków oraz z dwoma przenoĞnymi,
niewielka sortownia i maáy powierzchniowo skáad tarcicy.
W tym czasie miaá takĪe tartak suszarniĊ23. W informacji tej
jest jednak pewna nieĞcisáoĞü. Morzuch pisze, Īe tartakiem
„Elbe i S-ka” zarządzaá pan Frasunek, gdy tymczasem w
1925 roku, Franciszek Frasunek wystĊpuje jako kierownik
tartaku naleĪącego do Hermanna Sassa24. Nie mógá byü wiĊc
kierownikiem w tartaku naleĪącym do „Elbe i S-ka”, chyba,
Īe zarządcą tym byá Jan Frasunek, wymieniany w tym czasie
wĞród czáonków rady gminy25.
Drugi tartak naleĪący do Hermana Sassa zostaá zaáoĪony
w 1912 roku i byá poáoĪony przy linii kolejowej. WyposaĪony byá w lokomobilĊ oraz 2 traki – jeden o rozpiĊtoĞci
85 cm, drugi 65 cm. W piĞmie z dnia 6 sierpnia 1925 roku
kierownik tartaku Franciszek Frasunek napisaá, Īe w 1923
roku wyprodukowano 3 000 m3 tarcicy, w 1924 roku jedynie
100 m3, a w dniu 1 kwietnia 1924 roku tartak zaprzestaá produkcji. Firma Hermann Sass miaáa swą siedzibĊ w GdaĔsku,
zaĞ tartaki firmy znajdowaáy siĊ takĪe w àąĪku (pow. ĝwiecie), Tucholi i Redzie26. Pisząc o tartakach warto dodaü, Īe
w okolicy Kalisk byáo jeszcze kilka innych tartaków27.
Rozwój tak wielkiego przemysáu, jakim byáy tartaki powodowaá nie tylko napáyw ludnoĞci potrzebnej do pracy. Powstawaáy usáugi komplementarne niezbĊdne do funkcjonowania tartaków, ale takĪe te niezbĊdne do Īycia mieszkaĔców
wsi. W 1926 roku w Kaliskach, bĊdących siedzibą gminy
wiejskiej poza tartakiem „Elbe i Ska” dziaáaáo wiele innych
firm. Drzewem handlowali F. ĩalikowski, J. ĩalikowski
i L. Wrzaáka. Usáugi ciesielskie wykonywali T. Geráowski
i R. Sarnowski, a usáugi stolarskie F. Ceranowski, J LubiĔski i E. Wolf. Ponadto we wsi byá tapicer MoĪuch, koáodziej
H. Ossowski, dwaj kowale J. Borzyszkowski i L. Lewandowski oraz szewc J. KruĪyĔski. Usáugi krawieckie wyko-
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nywali A. BabiĔski i J. KochaĔski. Dziaáaáy cztery sklepy
z artykuáami kolonialnymi, których wáaĞcicielami byli
W. Brand, W. Przybylski, K. Szarafin i K. Froski. WáaĞcicielami sklepów z towarami róĪnymi byli R. Krauze
i B. Schlage, piekarni W. Brzoskowski, sklepów rzeĨniczych
A. Lubawski, E. Mueller i Kotáowski. J. Kowalewski prowadziá skup jagód. Byá teĪ wyszynk trunków J. Siegmnalera
oraz zajazd F. ĩalikowskiego. We wsi byáa agencja pocztowa wyposaĪona w telefon28. Uzupeánieniem informacji
o wsi jest protokóá lustracji gminy Kaliska z dnia 25 listopada 1926 roku. Obszar gminy wynosiá 600 ha, z czego roli
478 ha, áąk 5 ha, lasów 15 ha i ugorów oraz nieuĪytków
105 ha. Mieszkaáo tu 871 osób, z czego 839 Polaków – katolików i 32 Niemców – ewangelików. Usáugi Ğwiadczyli: 1 rzeĨnik, 1 piekarz, 2 szewców, 2 krawców, 2 kowali,
1 koáodziej, 1 Ğlusarz. Byáy tu 3 skáady kolonialne, 2 tartaki,
2 oberĪe bezalkoholowe i 1 z wyszynkiem wódek. W gminie byáy dwie szkoáy powszechne (w Kaliskach – 2-klasowa
i Dąbrowie – 1-klasowa), a majątek gminy skáadaá siĊ
z 40 mórg ziemi i budynku dla sikawki29.
W czerwcu 1928 roku w hali traków i kotáowni tartaku
„Elbe i S-ka” wybuchá poĪar. ħródáo tego poĪaru nie zostaáo
ostatecznie wyjaĞnione30. Na skutek poĪaru zwolniono czĊĞü
pracowników pracujących w tartaku. Praca odbywaáa siĊ jedynie w stolarni przy wykorzystaniu posiadanych zapasów.
Po wykorzystaniu zapasów i ci pracownicy stracili pracĊ.
Pozostaáa jedynie grupa ludzi pracującej przy odbudowie
tartaku. Miaáo to ogromny wpáyw na poziom Īycia mieszkaĔców Kalisk i okolic, którzy stracili pracĊ. W Kaliskach
nie byáo innego duĪego zakáadu pracy, który mógá daü pracĊ
wszystkim zwolnionym. Utrata pracy pracowników tartaku
spowodowaáa zapewne takĪe spadek dochodów rzemiosáa
i handlu, a wiĊc kolejnej grupy ludzi. Odbudowa tartaku trwaáa do 1931 roku, ale nie zostaáa zakoĔczona na skutek duĪego
zadáuĪenia wobec skarbu paĔstwa i bankructwa wáaĞcicieli31.
W Kaliskach nastaáy trudne czasy, gdyĪ tylko czĊĞü pracowników otrzymywaáo zasiáek dla bezrobotnych. Pozostali imali
siĊ róĪnych prac dorywczych w rolnictwie, leĞnictwie czy teĪ
zbierając runo leĞne. Brak pracy w tartaku dotknąá wiĊc wiĊkszoĞü rodzin mieszkających w Kaliskach, a wedáug spisu powszechnego przeprowadzonego w dniu 9 grudnia 1931 roku
w gminie Kaliska mieszkaáo juĪ 1 060 osób32.
W tej sytuacji paĔstwo jako gáówny wierzyciel przejĊáo tartak, usiáując go sprzedaü, ale po bezskutecznej próbie sprzedaĪy zapadáa decyzja o odbudowie tartaku przez
paĔstwo33. DecyzjĊ tĊ podjĊto w 1932 roku i od tego czasu
oficjalna nazwa tartaku brzmiaáa Zarząd Tartaków PaĔstwowych w Kaliskach. Tartak podlegaá Dyrekcji OkrĊgowej
Lasów PaĔstwowych w Toruniu34. W 1933 roku w paĔstwowym juĪ tartaku rozpoczĊto produkcjĊ tarcicy. Zamontowano tu nowoczesne traki, postawiono drugą maszynĊ parową
oraz powiĊkszono powierzchniĊ skáadową surowca i tarcicy.
Produkcji mebli nie uruchomiono, gdyĪ wiĊkszoĞü narzĊdzi
do ich produkcji zostaáa wczeĞniej sprzedana na licytacji.
Pomimo nowych maszyn praca w tartaku byáa bardzo ciĊĪka, gdyĪ wszystkie prace transportowe odbywaáy siĊ wyáącznie przy wykorzystaniu siáy ludzkiej. Napeániane dáuĪycą wózki pchali po torowiskach ludzie, przy tym trzeba byáo
wielokrotnie na obrotnicach zmieniaü kierunek jazdy tych
wózków35. W latach 1931-1933 okoliczne lasy nawiedziáa
plaga strzygoni choinówki, która wymusiáa nieplanowane
wyrĊby caáych poáaci leĞnych36. Miaáo to jednak takĪe swój
pozytywny skutek, gdyĪ wymusiáo dodatkową produkcjĊ
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w tartaku oraz daáo dodatkową pracĊ wielu okolicznym
mieszkaĔcom zatrudnionym przy wycince drzew i zwózce
drewna. Drewno zwoĪono specjalnie skonstruowanymi wozami konnymi, a zimą saniami.
Tartak po peánym uruchomieniu produkcji zacząá ponownie
odgrywaü ogromną rolĊ nie tylko w gminie, ale takĪe poza nią.
Pisaá o tym Zarząd Koáa Obwodowego Bezpartyjnego Blok
Wspierania Reform w Kaliskach w swym piĞmie z 7 maja 1934
roku kierowanym do Wojewódzkiego UrzĊdu Pomorskiego
w Toruniu: Tereny osady Kaliska są odpowiednie pod rozbudowĊ, co jest bardzo waĪne ze wzglĊdu na uprzemysáowienie,
gdyĪ na miejscu znajduje siĊ tartak paĔstwowy, który zatrudnia
250 robotników staáych, nie licząc sezonowych, zatrudnionych
przy wyróbkach w lesie, dostawach i dowozach, liczba których siĊga tysiąca. Skoncentrowanie siĊ Īycia przemysáowego
w Kaliskach stworzyáo powstanie znacznej iloĞci organizacji spoáecznych: Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów,
B.B.W.R., L.O.P.P, które są najliczniejsze w okolicy37.
W 1934 roku w tartaku uruchomiono wáasną prądnicĊ
o mocy 52 kW i zaczĊto stopniowo wprowadzaü silniki elektryczne w hali traków i warsztatach. Jednak obsáuga placów
skáadowych opieraáa siĊ dalej wyáącznie na sile ludzkich miĊĞni. Dlatego teĪ w tartaku pracowali wyáącznie mĊĪczyĨni,
a pierwsze 8 kobiet zatrudniono dopiero w 1936 roku38. Zatrudnienie w tartaku nie gwarantowaáo staáej pracy. Na czas
planowych remontów maszyn, które trwaáy 3 miesiące zwalniano wiĊkszoĞü pracowników. W pracy zostawali jedynie

pracownicy dziaáu mechanicznego, ekspedycji materiaáów
i czáonkowie Ochotniczej StraĪy PoĪarnej. Po zakoĔczeniu remontu nastĊpowaáo ponowne zatrudnienie, ale jeĞli ktokolwiek
podpadá kierownictwu, to nie zostaá juĪ ponownie zatrudniony.
Powodowaáo to, Īe zatrudnieni starali siĊ nie dyskutowaü nad
otrzymywanymi poleceniami i wykonywali je bez protestu.
Nie byáo takĪe mowy o jakimkolwiek spóĨnieniu do pracy, pomimo tego, Īe wielu pracowników száo do pracy pieszo nawet
9 km. Ludzie caáymi dniami wystawali pod bramą tartaczną
|w oczekiwaniu na pracĊ. ĩyje do dziĞ w naszej wsi czáowiek,
o którym mówiono „ten z brzydką twarzą”. Pochodziáo to stąd,
Īe kiedy przyszedá prosiü o pracĊ powiedziano mu: „macie zbyt
brzydką twarz, wydybajcie za bramĊ. Sytuacja taka stwarzaáa
dobre moĪliwoĞci dla nieuczciwych urzĊdników, którzy bardzo
chĊtnie brali „podarunki” w postaci drobiu, nabiaáu, a nawet
wiĊcej, niektórzy bowiem dostawali pracĊ dziĊki „protekcji”
swych Īon, córek czy sióstr39.
Te spory z przyjezdnymi nie tylko z poáudnia Polski, ale
nawet z sąsiednich gmin, problemy ze znalezieniem pracy,
kumoterstwo, przekupstwo i niskie wynagrodzenie doprowadzaáy do wybuchów strajków. Jak pisze Józef Milewski pierwszy z nich odbyá siĊ w dniach 8-24 marcu 1935 roku, a drugi
w kwietniu 1936 roku. Ich organizatorami byli aktywiĞci Narodowej Partii Robotniczej40. W tym pierwszym strajku przez
14 dni zaáoga nie opuszczaáa zakáadu, a ĪywnoĞü dostarczaáy
rodziny strajkujących oraz ludnoĞü okolicznych wsi. Nie doszáo
do Īadnej kradzieĪy czy dewastacji. Strajkujący nie odpowia-
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dali na prowokacje áamistrajków, pracowników umysáowych
i niewielkiej grupy robotników. Jak pisze Morzuch, pracownicy umysáowi pochodzili w wiĊkszoĞci z Polski Centralnej, a robotnicy z Kalisk i okolicy oraz w niewielkiej czĊĞci z Maáopolski, co rodziáo dodatkowe antagonizmy pomiĊdzy robotnikami
i nadzorem. Zakáad w czasie strajku byá otoczony kordonem
Policji. Po dáugich pertraktacjach podniesiono páace o 15 %. Po
drugim strajku podniesiono páace o kolejne 10 %41.
PomiĊdzy powyĪej opisanymi strajkami w Kaliskach byá
jeszcze jeden strajk. Jego początki miaáy miejsce na zebraniu
Związku Zawodowego Polskiego, jakie odbyáo siĊ 1 grudnia
1935 roku w Piecach z udziaáem 200 robotników z tartaku
w Kaliskach. Zebraniu przewodniczyá sekretarz powiatowy
ZZP Czesáaw Dawicki. Podczas zebrania wysuniĊto postulat usuniĊcia 24 nowo przyjĊtych robotników z innych gmin
i usuniĊcia 2 urzĊdników Brzozowskiego i Fatyny za pobieranie áapówek od przyjmowanych do pracy robotników.
NastĊpnego dnia do tartaku przyszáo 500 robotników, w tym
poáowa nie przyjĊtych do pracy i udali siĊ do kierownika
z postulatami, lecz on ich nie przyjąá i wstrzymaá prace tartaku. Robotnicy opuĞcili tartak, ale pozostali na drogach
wiodących do niego i oĞwiadczyli, Īe poleje siĊ krew, a nie
dopuszczą obcych robotników do pracy. W celu zapewnienia bezpieczeĔstwa tartaku Komendant Policji Powiatowej
ze Starogardu wysáaá tam 8 policjantów42. Brak informacji
o rozwoju sytuacji, ale dalsze wydarzenia wskazują na to, Īe
kierownictwo tartaku nie speániáo ĪądaĔ robotników, gdyĪ
pod koniec stycznia 1936 roku doszáo do gwaátownych dziaáaĔ ze strony strajkujących. Jak czytamy w raporcie policji
dnia 27 stycznia 1936 roku o godz. 900 grupa 100 robotników
weszáa na teren tartaku i zaatakowaáa znajdujących siĊ tam
na III zmianie robotników z Lubichowa i Zblewa. W wyniku bójki pobici zostali Franciszek Kotowski i Jan Kowalik
z Bytonii oraz Jan Szycman ze Zblewa. Policja z posterunku
w Zblewie przerwaáa bójkĊ zatrzymując 3 najbardziej krewkich przywódców Wáadysáawa MecĊ, Antoniego Bianka
i Michaáa Szarmacha. Przerwa w pracy trwaáa 45 minut. Prokurator poleciá zatrzymaü 3 kolejnych przywódców i sprawĊ
skierowaü do Sądu Grodzkiego. Na skutek tego zatrzymano: Leona ReszkĊ z Pieców, Wáadysáawa Kiedrowskiego
i Franciszka àĊgowskiego z Iwiczna. Sąd Grodzki zarządziá
areszt prewencyjny w stosunku do Mecy i Bianka z Kalisk,
zwalniając pozostaáych z aresztu43.
W 1935 roku w tartaku wybudowano i oddano do uĪytku
jadalniĊ, która speániaáa równieĪ rolĊ Ğwietlicy. Wybudowano takĪe umywalnie i áaĨniĊ z oddzielnym pomieszczeniem dla kobiet44. W celu zapewnienia staáej zaáogi tartaku,
mieszkającej w jego pobliĪu, zaplanowano budowĊ osiedla
drewnianych domów po póánocnej stronie wsi za torami kolejowymi. Data jego budowy podawana jest róĪnie. Wincenty Morzuch w swych wspomnieniach pisze, Īe tych domów
miaáo powstaü 60, ale w 1937 roku postawiono jedynie 2045.
RozpoczĊcie budowy osiedla na 1936 lub 1937 rok datują
takĪe w swych wspomnieniach Alfons Ossowski i Franciszek Stachulski. Zleceniodawcą budowy byá zarządca tartaku – Regionalny Zarząd Lasów PaĔstwowych w Toruniu.
Pierwszy etap budowy obejmowaá wykonanie 16 domów
robotniczych dwurodzinnych, 4 domów urzĊdniczych równieĪ dwurodzinnych oraz przedszkola. Drugi etap, którego
nigdy nie zrealizowano, miaá obejmowaü budowĊ kolejnych
16 domów robotniczych oraz domu spotkaĔ wiejskich.
Drewno uĪywane do budowy pozyskiwano z tartaku. Do
wrzeĞnia 1939 roku zrealizowano I etap budowy osiedla do
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stanu surowego zamkniĊtego. W tym okresie, jak i w pierwszych latach powojennych, w tartaku pracowaáo okoáo 300
osób. W okresie wznoszenia osiedla wybudowana zostaáa
studnia gáĊbinowa, z której rurami woda zostaáa rozprowadzona po caáym terenie. W mieszkaniach „urzĊdniczych” instalacja wodna znajdowaáa siĊ wewnątrz domu, a w budynkach „robotniczych” montowano jedynie krany na zewnątrz
budynków. Mieszkanie „robotnicze” skáadaáo siĊ z kuchni
z piecem kuchennym, spiĪarni, piwniczki nazywanej sklepem i jednego pokoju. Konstrukcja domów wykonana byáa
w caáoĞci z drewna, które do dziĞ, jak mówią miejscowi, posiada strukturĊ „dobrego sera”. Do mieszkania tego przynaleĪaá teĪ chlewik z kurnikiem i ubikacja na zewnątrz46.
Po wybuchu II wojny Ğwiatowej i wkroczeniu Niemców do
Kalisk miejscowy Selbstschutz urządziá w tartaku biuro. Tam
teĪ zorganizowano areszt tymczasowy, w którym zamykano
Polaków47. W nastĊpnych dniach stacjonowaáa tu jednostka
specjalna SS, która w okolicy przeprowadzaáa aresztowania
Polaków wedáug wczeĞniej przygotowanych list48. Wielu
z nich zostaáo nastĊpnie zamordowanych. W czasie okupacji
tartak funkcjonowaá caáą swą produkcjĊ przeznaczając na potrzeby okupanta. CzĊĞü zaáogi pracowaáa nadal, jednak wiĊkszoĞü zostaáa przez okupanta wywieziona do prac rolnych do
Niemiec, czĊĞü do Stoczni GdaĔskiej. Okupant bĊdąc pewny
wygranej wojny unowoczeĞniá Tartak. Zostaáa przebudowana
siáownia i hala traków. Zainstalowano nowe maszyny, jednak
wydajnoĞü pracy byáa niewielka. Ludzie nie przejawiali chĊci
pracy dla okupanta49. W 1943 roku w Dreidorf (jak nazwano
Kaliska) Īyáo 1 259 mieszkaĔców, a wieĞ zajmowaáa obszar
904,80 ha i miaáa 329 domów mieszkalnych50.
Kaliska spod okupacji hitlerowskiej zostaáy wyzwolone 6 marca 1945 roku51. Wraz z zakoĔczeniem dziaáaĔ wojennych przystąpiono do odbudowy zniszczonej wsi oraz
remontu budynków i maszyn tartaku. ProdukcjĊ w tartaku,
który specjalnie nie ucierpiaá, uruchomiono juĪ 7 lipca 1945
roku. Nie odbyáo siĊ oczywiĞcie bez trudnoĞci. Brak byáo pasów, niektórych czĊĞci maszyn. Jednak starania zaáogi pod
kierownictwem inĪyniera Pawlaka sprawiáa, Īe juĪ 7 lipca
1945 roku Tartak ruszyá z produkcją przecierając (drewno)
pierwotnie na jedną zmianĊ, a potem w miarĊ napáywu zaáogi na dwie zmiany52. Przystąpiono takĪe do dokoĔczenia
rozpoczĊtej budowy osiedla, a caáoĞcią związanych z tym
spraw zajĊáo siĊ kierownictwo paĔstwowego tartaku53.
W początkowym okresie w trakcie zasiedlania tartacznego osiedla, obowiązywaáa zasada: „kto siĊ wprowadziá – ten
mieszkaá”. Po wojnie administracja tartaku dąĪyáa jednak
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do tego, by osiedle zamieszkiwali pracownicy wykwalifikowani54. Zapewnione w paĔstwowym tartaku zatrudnienie
i zbyt caáej produkcji spowodowaáy stabilizacjĊ Īycia mieszkaĔców wsi, a w konsekwencji wzrost zapotrzebowania na
dobra materialne. Reaktywowaáy swą dziaáalnoĞü prywatne
zakáady rzemieĞlnicze i sklepy, a okoáo 1947 roku, powstaáa
Spóádzielnia SpoĪywców „Zgoda”, która dysponowaáa jednym sklepem55. Dawny koĞcióá poewangelicki w Kaliskach
w dniu 9 lipca 1948 roku przejĊli w uĪytkowanie katolicy56.
W 1950 roku uruchomiono masarniĊ, w latach 1949-1951
wybudowano ze skáadek spoáecznych w ramach tzw. akcji
333 nowy budynek szkoáy podstawowej57.
W roku 1949 decyzją Ministra LeĞnictwa zostaáo wyodrĊbnione ze struktur Lasów PaĔstwowych samodzielne
przedsiĊbiorstwo przemysáowe, które po licznych reorganizacjach przeksztaáciáo siĊ w GdaĔskie PrzedsiĊbiorstwo
Przemysáu Drzewnego58. Dobra organizacja i ofiarne podejĞcie do zaáogi sprawiáy, Īe Tartak w latach powojennych zajmowaá jedno z pierwszych miejsc w kraju. Stopniowo jednak
wyniki siĊ pogarszaáy. Pogarszający siĊ surowiec, starzejące
siĊ traki, niskie zarobki i odpáyw czĊĞci zaáogi do przedsiĊbiorstw budowlanych spowodowaá, Īe wyniki Tartaku byáy
coraz sáabsze. Trwaáo to mniej wiĊcej do roku 1960. Zmiana
kierownictwa, regulacja páac, poprawa warunków sprawiáy,
Īe Tartak powoli zacząá poprawiaü swe wyniki59.
W 1956 roku na terenie posesji przy ul. Dáugiej 45 powstaá drugi tartak w Kaliskach bĊdący pod zarządem Kóáka
Rolniczego w Osiecznej. Zarząd tego kóáka w 1965 roku odkupiá od paĔstwa CywiĔskich czĊĞü gruntu, na którym znajdowaá siĊ tartak. Z chwilą powstania w 1968 roku MiĊdzykóákowej Bazy Rolniczej w Kaliskach przejĊáo ono tartak,
a Kóáko Rolnicze w Osiecznej zlikwidowaáo swą dziaáalnoĞü
w Kaliskach60. Rozwijający siĊ przemysá drzewny wymagaá
staáego wzrostu zatrudnienia. Powodowaáo to, Īe w Kaliskach i okolicznych wsiach znacznie wzrastaáa iloĞü mieszkaĔców, przyczyniając siĊ do dalszego rozwoju wsi i gminy.
W 1965 roku w Kaliskach mieszkaáo juĪ 1 432 osób61.
Tartak funkcjonowaá zgodnie z ówczesnymi zasadami.
Kierowaá nim dyrektor wraz ze swoim zastĊpcą. Istniaáy
nastĊpujące dziaáy: ksiĊgowoĞci, administracji, planowania,
mechaniczny, hala traków, surowca i tarcicy, skrzynkarni,
suszarni, magazyny i transport. Ponadto w latach siedemdziesiątych zatrudniano na peánym etacie pracownika Obrony Cywilnej, związkowca, straĪaka, szkoleniowca BHP.
W latach powojennych zmianie ulegá profil produkcji. Produkowano gáównie tarcicĊ oraz wyroby z niej pochodzące,
m.in. wiĊĨby dachowe i elementy konstrukcyjne, elementy palet, elementy ogrodowe (pergole, ogrodzenia), deski
podáogowe, parkiet bukowy, dĊbowy i brzozowy, boazeriĊ,
materiaáy páytowe, elementy meblowe (fronty i drzwiczki
meblowe, obrzeĪa do páyt meblowych), stolarka budowlana
(okna i drzwi drewniane, bramy garaĪowe), a takĪe skrzynki
do owoców i ryb, a w pewnym okresie nawet trumny. Ponadto Zakáad oferowaá usáugi w zakresie: przetarcia drewna,
suszenia tarcicy, impregnacji ciĞnieniowej i zanurzeniowej,
strugania elementów, ciĊcia páyt na wymiar. Drewno do produkcji pozyskiwano z okolicznych lasów, a takĪe importowano z województw wschodniej Polski, a nawet ze Związku
Radzieckiego. Gotowe produkty i póáprodukty sprzedawano
na rynki lokalne, a takĪe eksportowano do Niemiec i do Anglii. W roku 1975 decyzją wáadz GdaĔskiego OkrĊgowego
PrzedsiĊbiorstwa Przemysáu Drzewnego, tartaki w Kaliskach i w Czarnej Wodzie poáączono w Zespóá Tartaków.
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Symbioza tych dwóch Zakáadów nie trwaáa dáugo, bo do
1982 roku. W poáowie lat siedemdziesiątych miaá miejsce
poĪar w hali traków. Jako przyczynĊ podano, Īe nie przestrzegano przepisów bezpieczeĔstwa. Nowe, lepsze maszyny, peána mechanizacja przyczyniáy siĊ do uáatwienia pracy
robotników, stawaáa siĊ ona coraz lĪejsza, jednak w związku
z postĊpującą modernizacją spadaáo zatrudnienie. W latach
siedemdziesiątych pracowaáo w tartaku okoáo trzystu robotników i pracowników umysáowych, dla porównania w 2006
roku w tartaku pracowaáo ich okoáo szeĞüdziesiĊciu. Co roku
przerywano produkcjĊ przeprowadzając remont Zakáadu.
W tym czasie organizowano pracownikom wycieczki,
w wiĊkszoĞci opáacane przez Zakáad. W ciągu roku organizowano takĪe wyjazdy do Opery LeĞnej, dla dzieci choinki
noworoczne, a w okresie Nowego Roku i Karnawaáu zabawy dla pracowników. Zimowiska, kolonie i póákolonie dla
dzieci pracowników organizowano na zasadzie wymiany,
tzn. kaliskie dzieci jechaáy na poáudnie Polski, a w zamian
za to dzieci z zaprzyjaĨnionych zakáadów z poáudnia Polski
przyjeĪdĪaáy na Pomorze. Zakáad posiadaá oĞrodki wczasowe w Karwi i nad jeziorem Biaáym, a takĪe ĝwietlicĊ Zakáadową oraz kino. W okresie jesienno-zimowym pracownicy
fizyczni otrzymywali posiáki regeneracyjne, a pracownicy dziaáu mechanicznego, którzy pracowali w warunkach
szkodliwych, takĪe mleko. Tartak opiekowaá siĊ równieĪ
OĞrodkiem Zdrowia i Przedszkolem przyzakáadowym.
Ponadto tartak podejmowaá siĊ róĪnych drobnych napraw
w Szkole w Kaliskach, w zamian za co uczniowie w ramach
przedmiotu praca-technika przychodzili do Zakáadu sprzątaü
jego teren. Trzeba teĪ tu dodaü, Īe przez te wszystkie lata
Zakáad w Kaliskach szczĊĞliwie omijaáy wszystkie zawirowania historii, szczególnie te w okresach przeáomowych,
kiedy dochodziáo do strajków w Poznaniu, Warszawie czy
w GdaĔsku. Pracownicy kaliskiego tartaku jedynie w ramach solidarnoĞci ze strajkującymi wstrzymywali prace na
godzinĊ, a póĨniej produkcja száa normalnym trybem, nie
dochodziáo do powaĪniejszych wystąpieĔ62.
Dnia 2 stycznia 1996 roku wszystkie prawa i obowiązki
zakáadu w Kaliskach przejĊáa Spóáka o nazwie GdaĔski Przemysá Drzewny S.A., powstaáa w wyniku powszechnej prywatyzacji. Z dniem 14 maja 1996 roku akcje Spóáki zostaáy
wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, przy
czym pakiet wiĊkszoĞciowy posiadaáa NFI „PROGRESS”
– 33%, pozostaáe 14 NFI – 27%, Skarb PaĔstwa – 25%, pracownicy – 15% akcji63. 1 czerwca 2003 roku kaliski tartak
zostaá sprywatyzowany i przejĊty przez spóákĊ „Kaszub”.
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OGàOSZENIE
Spoáecznego Komitetu Budowy
ĝródlądowego Statku
PasaĪersko-Wycieczkowego
w Tczewie

Podaje siĊ do publicznej wiadomoĞci, Īe 27
czerwca 2008 roku powoáany zostaá Spoáeczny
Komitet Budowy ĝródlądowego Statku PasaĪersko-Wycieczkowego w Tczewie.
Gáównym celem Komitetu jest zbiórka
pieniĊdzy na wybudowanie statku i przekazanie go spoáeczeĔstwu Pomorza i turystom
w celu korzystania z masowej turystyki wodnej
w Delcie Wisáy.

PREZYDIUM KOMITETU:
Tadeusz Wrycza
– Przewodniczący
Komitetu
Edward Adamczyk
– z-ca Przewodniczącego
Komitetu
Ludwik Orczyk
– z-ca Przewodniczącego
Komitetu
Andrzej Hegele
– skarbnik Komitetu
Mariusz Portjanko
– z-ca skarbnika
Komitetu
Paweá Gaáat
– sekretarz Komitetu
Arkadiusz Brzozowski – z-ca sekretarza
Komitetu
Andrzej Grzyb
– czáonek Prezydium
Komitetu
Roman Liebrecht
– czáonek Prezydium
Komitetu
Wáodzimerz Mroczkowski – czáonek Prezydium
Komitetu
Biuro Komitetu mieĞci siĊ w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisáy w Tczewie
przy ul. 30 Stycznia 4 i czynne jest w kaĪdy czwartek od godz. 10.00 – 14.00 i od 16.00 – 19.00.
Komitet zaprasza na konsultacje i informacje
wszystkich zainteresowanych budową ww. statku.
KMR
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Historia parafii w Pogódkach
Jest takie miejsce najmilsze, jedyne –
gdzie wracaü chce siĊ o kaĪdej godzinie,
gdzie rzeka wspomnieĔ spokojnie páynie
niesiona wiatrem w pogódzkiej dolinie…

T

ak piĊknie o Pogódkach w wierszu „SzczĊĞcie” pisze mieszkanka wsi Maria Angelleli-Byczkowska.
RzeczywiĞcie uksztaátowanie terenu, które przypomina krajobraz podgórski i poáoĪenie wsi w dolinie rzeki
Wierzycy nadaje temu zakątkowi Kociewia niezwykáy urok.
Swoje piĊkne poáoĪenie wieĞ zawdziĊcza procesom rzeĨbotwórczym, związanym z okresem ostatniego zlodowacenia
sprzed kilkunastu tysiĊcy lat. Jest to jedna z najstarszych
osad na ziemi pomorskiej.
Administracyjnie Pogódki naleĪą do powiatu starogardzkiego i do gminy Skarszewy. Nazwa miejscowoĞci pojawia
siĊ juĪ w dokumentach ksiĊcia Ğwieckiego Grzymisáawa
z 11 listopada 1198 roku jako Pogodcou, w kolejnych stuleciach byáy to: Pogotechow, Pogothkowe, Pogutkaw, Poguthkowi, Poguthkowo, Poguthkowy, Pogutken i ostatecznie
od 1945 roku Pogódki. Wedáug Józefa Milewskiego, autora
zeszytu kociewskiego „Pogódki, wieĞ letniskowa nad rzeką
Wierzycą”, forma ta moĪe pochodziü od nazwy osobowej
Pogódka czy Pogódek, wzglĊdnie od czasownika pogodziü
lub od rzeczownika pogoda. Istotne jest, Īe nigdzie w Polsce
poza tym nazwa ta nie wystĊpuje.

Powstanie parafii

J

ako oficjalną datĊ powstania parafii przyjmuje siĊ rok
1258, w którym do wsi przybyli z Doberanu w Meklemburgii cystersi, przedstawiciele typowo wiejskiego i rolniczego zakonu o surowym trybie Īycia. Na krótko przed ich
sprowadzeniem, a byáo to 20 czerwca 1258 roku, ksiąĪĊ lubiszewsko – tczewski Sambor II nakazaá budowĊ drewnianego koĞcióáka w Pogódkach. 29 czerwca 1258 roku w dniu
Ğw. Piotra i Pawáa cystersi odprawili kolejno piĊü mszy dla
licznie przybyáych goĞci na czele z ksiĊciem Samborem II,
jego maáĪonką Matyldą, trzema córkami: Eufemią, Salomeą
i Gertrudą oraz orszakiem ksiąĪĊcym. Jak podaje historyk
Wiesáaw Brzoskowski w swojej ksiąĪce „Z dziejów Pogódek, Jaroszew i KoĨmina”, pod koniec ostatniej mszy odprawianej przez opata Konrada gáos zabraá ksiąĪĊ, który podkreĞlając zasáugi cystersów przekazaá im w akcie darowizny
dobra obejmujące okoáo piĊtnastu wsi tj. 600 wáók ziemi.
ScenĊ z uroczystoĞci przekazania cystersom dóbr pogódzkich uwieczniá gdaĔski malarz Andrzej Stech w 1675 roku.
Obecnie obraz moĪna podziwiaü w bazylice katedralnej
w Pelplinie.
Funkcjonowanie samodzielnej parafii wymagaáo powoáania proboszcza i prawdopodobnie zostaá nim jeden z piĊciu
ksiĊĪy cysterskich: Jan z Rugii, ĩegebod, Bonifacy, Miko-
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áaj lub Rudolf. Od 1267 roku kolejnymi proboszczami byli
opaci: Gerhard, Ludolf i Werner. W 1260 roku biskup wáocáawski Wolimir dokonaá wyĞwiĊcenia pogódzkiej Ğwiątyni,
a ksiąĪĊ ĝwiĊtopeák uwolniá koĞcióá od wszelkich ceá na
rzekach i drogach publicznych. W ksiąĪĊcym dokumencie
wspomniany przywilej, jak podaje Wiesáaw Brzoskowski,
dotyczyá koĞcioáa pod wezwaniem NajĞwiĊtszej Maryi Panny i prawdopodobnie byá to koĞcióá parafialny w Pogódkach.
W jakich okolicznoĞciach i kiedy nastąpiáa zmiana patrona
parafii (obecnie Ğw. apostoáów Piotra i Pawáa ) nie wiadomo,
byü moĪe po potopie szwedzkim okoáo 1660 roku, gdy koĞcióá odzyskaá prawa parafialne.

PrzynaleĪnoĞü do parafii w KoĨminie

K

iedy w 1276 roku, po osiemnastu latach posáugi religijnej dla miejscowej ludnoĞci, cystersi opuĞcili Pogódki
udając siĊ do Pelplina, koĞcióá klasztorny przestaá funkcjonowaü, a parafianie zostali przyáączeni do koĞcioáa w KoĨminie. Nie oznaczaáo to jednak oddania dóbr pogódzkich
w inne wáadanie, poniewaĪ opat pelpliĔski nadal administrowaá je, a funkcje proboszcza (jak podaje W. Brzoskowski)
peániá przez jakiĞ czas cysterski ksiądz. OdejĞcie zakonników spowodowaáo prawdopodobnie wyludnienie Pogódek
i przypisanie pozostaáej ludnoĞci do parafii KoĨmin, która
wedáug Stanisáawa Kujota byáa równieĪ dzieáem cystersów.
KoĞcióá klasztorny w Pogódkach peániá od tej chwili rolĊ
koĞcioáa filialnego przez prawie 400 lat.
Pierwsze wzmianki o proboszczach koĨmiĔsko-pogódzkich datuje siĊ na 1400 rok, gdy pojawia siĊ nazwisko
ks. Jakuba Griffenboga, nastĊpne to: ks. Andrzej Bessin
(1583-1585), ks. Augustyn Smolski (1585-1615), ks. administrator Stanisáaw Mioduszewski (1630-1640 ) i ks. Stanisáaw Bielicki (1645-1649 ).
Przeáom XIV- XVI wieku obfitowaá w polityczne zawieruchy, które nie ominĊáy i ziemi pogódzkiej. Rok 1433 związany jest z najazdem na Pomorze czeskich husytów, którzy
plądrowali gáównie dobra zakonne, miĊdzy innymi záupili
i spalili klasztory w Pelplinie i Oliwie. W okresie wojny
trzynastoletniej, po poddaniu tych ziem przez Związek Pruski Kazimierzowi JagielloĔczykowi, kilkakrotnie przechodziáy przez Pomorze wojska krzyĪackie i polskie. Początek
XVI wieku to takĪe pojawienie siĊ na arenie ideologicznowyznaniowej protestantów i rozwój ruchu reformacyjnego.
Ewangelicy masowo przejmowali Ğwiątynie katolickie paląc
obrazy i rzeĨby ĞwiĊtych. KoĞcioáy w KoĨminie i Pogódkach
uniknĊáy takiego losu, poniewaĪ cystersi dali solidne pod-
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waliny katolicyzmu i ruch protestancki nie miaá warunków
do rozwoju na tych ziemiach. Ponadto wiĊkszoĞü ludnoĞci
stanowili cháopi, którym obojĊtne byáy spory ideologicznoreligijne.

Odzyskanie samodzielnoĞci parafialnej

U

padek parafii w KoĨminie nastąpiá w okresie
wojen ze Szwedami w latach 1655-1660. KoĞcióá popadá w ruinĊ i nigdy go nie odbudowano.
Natomiast koĞcióáek w Pogódkach, otoczony
wáaĞciwą opieką cystersów, rozrastaá siĊ. Opat pelpliĔski
Leonard Rembowski w 1630 roku postaraá siĊ o dokonanie
dobudowy chóru do istniejącej drewnianej Ğwiątyni, która
posiadaáa równieĪ ponad dachem wieĪyczkĊ dla dzwonów.
W roku 1650 opat cysterski w towarzystwie jednego
z ojców zakonnych obejrzaá i sprawdziá granice klasztorne
posiadáoĞci, a tam gdzie byáy wątpliwoĞci, kazaá je ustaliü
na nowo. Jednak potop szwedzki opóĨniá realizacjĊ planów
powrotu cystersów do Pogódek, natomiast przyczyniá siĊ do
przywrócenia samodzielnoĞci parafii.

Budowa nowego koĞcioáa

D

rewniany koĞcióá klasztorny byá za maáy i nie speániaá
wymogów parafialnej Ğwiątyni. Wobec tego pod koniec
XVII wieku opat pelpliĔski Jerzy Skoroszewski podjąá decyzjĊ o wybudowaniu nowego koĞcioáa. Jego nagáa Ğmierü nie
przerwaáa rozpoczĊtego dzieáa, kontynuowaá je opat Tomasz
Czapski uznany za gáównego fundatora Ğwiątyni. Prace budowlane rozpoczĊto w 1701 roku. ĝwiątyniĊ zbudowano
na planie krzyĪa o powierzchni 340 m2 i oddano do uĪytku
po zakoĔczeniu budowy korpusu koĞcielnego w 1715 roku.
Przeniesiono wówczas czĊĞü wyposaĪenia z drewnianego
koĞcióáka, który rozebrano w 1723 roku. Prawdopodobnie
jedna z dwóch kamiennych kropielnic znajdujących siĊ obecnie w kruchcie oraz figurka Matki BoĪej Pogódzkiej, która
stoi na tabernakulum oátarza gáównego, pochodzą z drewnianej Ğwiątyni. Losy XV-wiecznej Madonny są niezwykle
ciekawe i tajemnicze. W czasach wspóáczesnych dziĊki
ks. proboszczowi Eugeniuszowi Stelmachowi figurka wró-

ciáa do koĞcioáa w 1975 roku. WiĊcej informacji o rzeĨbie
moĪna uzyskaü w publikacji historyka Wiesáawa Brzoskowskiego „Z dziejów Pogódek, Jaroszew i KoĨmina”.
W czasie budowy nowego koĞcioáa funkcje proboszczów peánili: ojciec Benedykt Rogowski (1701-1706)
i ks. Jakub Krolau (1706-1722). Ostatnim w tamtych
latach proboszczem nie cysterskim byá ks. Michaá RapczyĔski (1722-1748). Kiedy w 1748 roku do Pogódek powrócili cystersi i objĊli duszpasterstwo w parafii, pierwszym proboszczem zakonnym zostaá ojciec Józef Pohl
(1748-1748) a ostatnim, jak podają materiaáy Ĩródáowe
ojciec Florian KarczyĔski (1817-1823). W tym czasie
Ğwiątynia funkcjonująca pod wezwaniem Apostoáów
Ğw. Piotra i Pawáa doczekaáa siĊ konsekracji biskupiej
w dniu 16 lipca 1767 roku.

Dalsze losy parafii

C

ystersi pozostawali na tych terenach do 1823 roku. Wówczas (byá to czas rozbiorów Polski) rząd pruski dokonaá
kasacji dóbr klasztornych i utworzyá domenĊ skarszewską
z siedzibą w Pogódkach. Przyzwolenie na to daá 14 marca
1823 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III. Oficjalna likwidacja zakonów cysterskich nastąpiáa 2 kwietnia 1823 roku.
Od 1824 roku caáe Pomorze odáączono od diecezji wáocáawskiej i przyporządkowano biskupowi cheámiĔskiemu ze
stolicą w Pelplinie. Obecnie parafia naleĪy do diecezji pelpliĔskiej (od 25 marca 1992 r.).
Po wyprowadzeniu zakonu cystersów z Pogódek pierwszym Ğwieckim administratorem koĞcioáa byá ks. Mateusz
RaczyĔski (1823-1824), a nastĊpnie Franciszek Ciesielski
(1824-1835), Ignacy Lamparski (1835-1849), Jan Tippelt
(1849-1865), Szczepan Keller (1865-1872), Robert Kochanke (1872 – 1883 ), Feliks Tokarski (1887 – 1901 ), Wojciech
Ziemann (1901-1903), Piotr Roszczynialski (1903-1910),
Stanisáaw ZakryĞ (1911-1929). WĞród proboszczów z tamtego okresu na uwagĊ zasáuguje Szczepan Keller, który byá
zaáoĪycielem i redaktorem pisma religijnego „Pielgrzym”.
Na áamach tygodnika nawoáywaá do zachowania w szkoáach
wyznaniowych jĊzyka polskiego i propagowaá polskoĞü na
ziemiach bĊdących pod zaborem pruskim.
Obszar parafii w XIX w. byá rozlegáy i obejmowaá 27
wsi. NajwiĊkszą miejscowoĞcią byáy WiĊckowy, nastĊpnie
Pogódki, Jaroszewy i KoĨmin.

Zasáugi cystersów

P

Matka Boska Pogódzka na tabernakulum.
Kropielnica w kruchcie koĞcioáa prawdopodobnie
pochodząca z drewnianej Ğwiątyni.
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owrót cystersów do Pogódek (rezydowali tu przez 75 lat)
oznaczaá rozwój gospodarki we wsiach, które przekazano
w darowiĨnie juĪ w 1258 roku. Na dochody klasztorne skáadaáy siĊ daniny i czynsze dzierĪawne. Spore zyski przynosiáy
im teĪ karczmy. Pozyskiwane fundusze zakonnicy przeznaczali miĊdzy innymi na rozbudowĊ i wyposaĪenie koĞcioáa
parafialnego.
ĝwiątynia nie byáa nigdy przebudowywana, zachowaáa
swój jednorodny styl, jedynie w 1882 roku rozebrano wieĪĊ i po czterech latach podwyĪszono. Swój bogaty wystrój,
który przetrwaá do czasów wspóáczesnych koĞcióá zawdziĊcza gáównie cystersom. Na uwagĊ zasáuguje piĊkny oátarz
gáówny nieznanego autorstwa zainstalowany w 1766 roku
z inicjatywy proboszcza Anzelma Powalskiego (17571783). Z tego okresu pochodzi równieĪ ambona (1778) i
chrzcielnica (1773). Zachwycają teĪ barokowym przepy-
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Oátarz gáówny pochodzący z 1766 r.

Chór muzyczny datowany na pocz. XVIII w.

Chrzcielnica z 1773 r.

chem oátarze boczne: Matki BoĪej WniebowziĊtej (1766),
Chrystusa ukrzyĪowanego wĞród dusz czyĞücowych (II poá.
XVIII w.), Ğw. Jana Nepomucena (II poá. XVIII w.), Ğw. Bernarda z Claivaux (poá. XVIII w.) oraz „Chrzest w Jordanie”
(1773). Bardzo szczegóáowy opis oátarzy znajdą czytelnicy
we wspomnianej juĪ ksiąĪce Wiesáawa Brzoskowskiego.
Wchodząc do Ğwiątyni nie moĪna nie zauwaĪyü stropu
wyáoĪonego deskami, który podzielony na piĊü pól zawierających páócienne obrazy z koĔca XIX wieku. Podnosząc
wzrok ujrzymy drewnianą konstrukcjĊ wspartą na dwóch
balach. Jest to charakterystyczny dla koĞcioáów barokowych
chór muzyczny pochodzący prawdopodobnie z początku
XVIII w. Jego balustradĊ ozdobiono olejnymi obrazami
z wizerunkami anioáów. O wystroju plastycznym Ğwiątyni
moĪna by dáugo pisaü. Jest on dowodem na wielką chrzeĞcijaĔską spuĞciznĊ cystersów.

Okres miĊdzywojenny i czasy wojny

W

Ambona z 1778 r.
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okresie miĊdzywojennym do parafii naleĪaáo 19 wsi
i drobnych osad. Funkcje proboszczów peánili: wczeĞniej wspomniany ks. Stanisáaw ZakryĞ, ks. Franciszek Rutkowski (1930-1932) i ks. Alojzy Wróblewski (1932-1939).
Po odzyskaniu niepodlegáoĞci, wzmocnieniu polskoĞci miaáy sáuĪyü parafialne stowarzyszenia Ğwieckie: III Zakon Ğw.
Franciszka, Bractwo Ğw. Anioáów StróĪów, Bractwo TrzeĨwoĞci oraz Stowarzyszenie MáodzieĪy Katolickiej.
Niedáugo Polacy cieszyli siĊ wolnoĞcią. Po wybuchu II
wojny Ğwiatowej, rozpoczĊáy siĊ przeĞladowania i masowe
mordy Polaków, które nie ominĊáy równieĪ parafii pogódzkiej.
Na początku wojny z rąk hitlerowców zginąá (15.10.1939)
ks. Alojzy Wróblewski, a 10 dni póĨniej rozstrzelano w lesie
Mestwinowo 39 mieszkaĔców pobliskiej wsi Jaroszewy.
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LOSY PARAFII

Widok koĞcioáa parafialnego obecnie.

Obowiązki administratora parafii przejąá po zamordowanym ks. Wróblewskim niemiecki ksiądz Józef Piecha,
zarządzając jednoczeĞnie skarszewską parafią. Trwaáo to do
zakoĔczenia wojny w 1945 roku. Po nim w tym samym roku
funkcje proboszczów w Pogódkach peánili kolejno ks. Hilary Jastak i ks. Leon Grzenkowicz.
W nastĊpnych latach posáugĊ duszpasterską sprawowali: ks. Ignacy TuziĔski (1946-1954), ks. Bolesáaw Meloch
(1954-1971), ks. Eugeniusz Stelmach (1971-1978), ks. Mieczysáaw Maákowski (1979-1986), ks. Dominik PrądzyĔski
(1986-2001) i obecnie od 2001 r. ks. Janusz Grzybek. KaĪdy
z wymienionych proboszczów dbaá o ĞwiątyniĊ i przeprowadzaá niezbĊdne prace remontowe.
Pierwszy z wymienionych ksiĊĪy odnowiá zewnĊtrzne
szczyty bocznych kaplic, wymieniá zniszczone cegáy przy
fundamentach., zelektryfikowaá ĞwiątyniĊ.
WaĪnym dla parafian wydarzeniem w czasie posáugi ks.
Melocha byáy obchody 700-lecia zaáoĪenia parafii i sprowadzenia zakonu cystersów. UroczystoĞci przypadaáy w odpust
Ğw. Piotra i Pawáa w 1958 r. Z tej okazji wydano okolicznoĞciową pocztówkĊ, której pomysáodawcą byá ówczesny
proboszcz.
Wyjątkowo oddany parafianom i koĞcioáowi byá
ks. Stelmach, który przeprowadziá wiele prac w obiekcie
sakralnym. Zleciá generalny remont organów, odnowiá wewnĊtrzną elewacjĊ , wymieniá instalacjĊ elektryczną, zadbaá
o konserwacjĊ balustrady na chórze, sufitowych obrazów
i obrazów na Ğcianach.
Kolejny proboszcz ks. Maákowski podjąá siĊ renowacji
oátarzy. W tym czasie parafia zostaáa przypisana do utworzonego dekanatu w Skarszewach (1982).
Jednym z dáuĪej peániących obowiązki proboszczów byá
praáat ks. PrądzyĔski. Zasiadaá on w sądzie biskupim i otrzy-
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maá godnoĞü kapelana honorowego. Do jego zasáug naleĪaáo
poáoĪenie nowej instalacji nagáaĞniającej, wymiana poszycia
wieĪy, rozpoczĊcie remontu dachu. W 1997 roku proboszcz
poĞwiĊciá sztandar patrona szkoáy w Pogódkach. Zamordowany w kobylskim lesie przez hitlerowców na początku II
wojny Ğwiatowej Piotr Szturmowski (poseá trzech kadencji na Sejm II Rzeczypospolitej) byá godnym kandydatem
na patrona. Po wojnie jego szczątki záoĪono na cmentarzu
w Pogódkach.
Ksiądz Dominik PrądzyĔski nie dokoĔczyá remontu dachu, jego dzieáo przerwaáa tragiczna Ğmierü w 2001 roku.
RozpoczĊte prace kontynuowaá obecny proboszcz ks. Janusz Grzybek, który poza wymianą pokrycia dachowego,
wymieniá instalacjĊ elektryczną, wymalowaá wnĊtrze koĞcioáa, ogrodziá teren koĞcielny stylizowanym páotem. Przez
krótki okres administrowania dokonaá wielu prac remontowych, które upiĊkszyáy ĞwiątyniĊ.
SpuĞcizna cystersów przez wieki byáa pielĊgnowana
i pieczoáowicie chroniona. Przypadająca w tym roku 750.
rocznica powstania parafii i osiedlenia siĊ zakonników jest
Ğwietną okazją do przedstawienia historii i piĊknego wnĊtrza
Ğwiątyni.

Bibliografia:
1. W. Brzoskowski, Z dziejów Pogódek, Jaroszew i KoĨmina, Skarszewy 2006.
2. J.Milewski, Pogódki, wieĞ letniskowa nad rzeką Wierzycą,
GdaĔsk 1982.
3. Ks. D.PrądzyĔski, Historia parafii w Pogódkach, Echo Pogódek
i okolic 1998.
4. M.Laskowska, Kult Matki BoĪej Pogódzkiej w parafii pod
wezwaniem Ğw. Apostoáów Piotra i Pawáa w Pogódkach, Tczew
1999.
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ROK ēUãAW
Przedstawiamy Czytelnikom obszerne fragmenty pracy licencjackiej Patrycji Hamerskiej poĞwiĊconej Īyciu
i twórczoĞci Bernarda Janowicza, a obronioną w 2008 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu GdaĔskiego. Praca napisana zostaáa pod kierunkiem prof. dr hab. Michaáa BáaĪejewskiego.

PATRYCJA HAMERSKA

Dziadek Benek

B

ernard Janowicz urodziá siĊ 23 lipca 1908 roku
w stolicy Kociewia – Starogardzie GdaĔskim. Ojciec
– Józef, pochodziá z Jabáowa i pracowaá w majątku
znanych w okolicy Jackowskich. W 1895 roku Józef Janowicz przeprowadziá siĊ do Starogardu GdaĔskiego, gdzie
poznaá swoją ĪonĊ – AnastazjĊ Meske.
PaĔstwo Janowicz zamieszkali w pobliĪu dworca (tzw.
Maáa Bana), przy ulicy KoĞciuszki 119. Bernard miaá siedmioro rodzeĔstwa. PiĊciu braci i dwie siostry. Bez wątpienia
dzieciĔstwo Janowicza moĪna uznaü za szczĊĞliwe. Mimo
niezbyt wysokiego poziomu Īycia nie brakowaáo w domu Janowiczów ciepáa i miáoĞci. Jego wspomnienia z dzieciĔstwa
zostaáy opisane w cyklu esejów Moje Cztery Pory Roku.
Z uwagi na cháopskie pochodzenie i niewielkie zarobki
ojca, Bernard wraz z rodzeĔstwem zmuszeni byli pomagaü
rodzicom w utrzymaniu domu, zarabiając przy drobnych
pracach sezonowych. Gdy zbliĪaáa siĊ jesieĔ i Īyto byáo dojrzaáe nadszedá czas na Īniwa – Janowicz poĞwiĊca im wiele uwagi w swoim eseju. Pisze o tym, jak razem ze swoim
rodzeĔstwem, juĪ po skoĔczonych Īniwach czĊsto zbierali
z pola pozostawione przez gospodarzy káosy, by móc same
juĪ ziarna sprzedaü, i otrzymaü w zamian mąkĊ:
(...) Dostelim maáy wózeczek, i jak peáan nazbiyrelim,
wysypelim káosy w duĪy mniech, co go mama mniaáa, a jak
go juĪ peáen nazbiyrelim, zanieĞlim do dóm. W dómu,, jak uĪ
para worków káosów nazbiyrelim, mama rozáoĪyáa na oborze
deka (koc) i káosy wydraszowelim (wymáóciliĞmy) (…). Po
tym plewy wiater wydmuchaá i ostaáo czyste ziarno gotowe
do sprzedania w máynie u Wicherka. Za Īyto daáo mąka na
wymiana. I tak zawsze paranaĞcie funtów mąki daáo (…).
Gdy skoĔczyáy siĊ Īniwa, nadszedá czas wykopków, czyli zbierania ziemniaków. I podobnie jak w przypadku Īniw,
gdy ziemniaki zostaáy juĪ przez dorosáych wybrane, to dzieci zabraáy swoje koszyki i wybieraáy jeszcze te ziemniaki,
które w ferworze pracy przeoczono.
(…) Kiedy na polu kartofle byli wybrane, my dzieciaki
chodziylim na pokopki, i tyĪ z hakyrko grzebelim za bulewkami, co nie byli wybrane, bo siedzieli za gáamboko, albo
bez nieuwaga ziamnio zakryte. I tak delim rada dosyü kartofelków wygrzebaü i do dómu mamie i tacie pokazaü, z czego
siĊ razem cieszyli3.
Dzieci pomagaáy nie tylko przy Īniwach i wykopkach,
ale równieĪ przy zbieraniu opaáu na zimĊ:
(…) Chodzilim do lasu po suszki – suche gaáyzie sosnowe opadáe od wiatru – áómelim je i w mniechu przynosilim
do dóm. Wej tyĪ zbiyrelim szyszki, które tyĪ do worka káedlim, peáan worek na plecy i do dóm. (…).
OczywiĞcie poza pracą zarówno w domu, jak i w szkole,
maáy Benek wraz z rodzeĔstwem mieli równieĪ wolny czas
na odpoczynek, i zabawĊ. Kociewski bajkopisarz czĊsto
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wspomina zabawy na polu, puszczanie latawców, wspólne
spacery, dziecinne zabawy na ulicy…
Tak wáaĞnie wyglądaáa janowiczowska jesiaĔ…
W Zimie Janowicz opisuje dokáadnie okolice, w których mieszkaá. Skromne mieszkanie, trudne warunki do Īycia, bieda… A mimo tego autor, pisząc o tym trudnym pod
wzglĊdem materialnym okresie swojego Īycia, potrafiá caáą
tĊ historiĊ opowiedzieü z wáaĞciwym dla siebie dystansem
i poczuciem humoru, jest to opowiadanie niezwykáe – smutne, nostalgiczne a zarazem piĊkne i peáne ciepáa.
Od urodzenia mnieszkalim na drugim psiyntrze w dómu
przy ul. KoĞciuszki 119. Pokój z kuchnió, do ulicy (zawsze
sáoĔce) od wschodu do zachodu. W podwórzu kaĪdy lokator mniaá swój chlywik, w nim trzimaá (kto mógá) koza, Ğwinie, trusie, kury i… jeno szczurów nich nie trzimaá, same sie
trzmieli,a byáo jich co nie miara, nawet i po oborze lateli, jano
niby w zimnie. W podwórzu byáa tyĪ woda z kranu. Mama
nie narzykaáa, Īe to je ciaĪko kubeá wody na drugie psintro
nosiü,ale cieszyáa siĊ, Īe ji pomagamy. A byáo nas razym
9 osób. Do mycia, kómpania, prania, szorowania podáogi
w izbie i kuchni, korytarza, schodów i wychodka (ustĊpu).
(...).
Bernard Janowicz zacząá uczĊszczaü do szkoáy w 1915
roku. Byáa to szkoáa pruska. W latach 1919-1922 kontynuowaá edukacjĊ w szkole polskiej. Po ukoĔczeniu edukacji
na poziomie podstawowym, podjąá pracĊ w fabryce obuwia Peter Kaufmann i Synowie „Polar”. Nasz bajkopisarz
miaá wówczas dopiero 15 lat. Po kilku latach przerwaá jednak pracĊ w Polarze i zatrudniá siĊ w innej fabryce obuwia
– Balorient. Podjąá równieĪ w tym czasie naukĊ w szkole
wieczorowej.
W 1926 roku zostaá czáonkiem MĊskiego Chóru KoĞcielnego w Starogardzie GdaĔskim „Lutnia”, z którym to byá
związany przez caáe swoje Īycie.
II wojna Ğwiatowa obeszáa siĊ z naszym bohaterem „áaskawie”. Z powodu problemów zdrowotnych uniknąá wojska, i mógá w czasie okupacji pracowaü w fabryce obuwia
„Carl Heidenreich”... Niestety, tak samo jak wiĊkszoĞü
mieszkaĔców Starogardu GdaĔskiego, równieĪ rodzina Janowiczów zmuszona zostaáa do ucieczki, w obawie przed
aresztowaniami.:
Z podwórza fabryki patrzyliĞmy, jak na koniach uciekają
z miasta szwoleĪerowie. Wtedy i my uciekaliĞmy. SchroniliĞmy siĊ w pobliskim Owidzu, w lesie. Moja matka z wiĊkszoĞcią lokatorów dotaráa aĪ do Osia. Tylko mój ojciec zostaá
w domu, bo powiedziaá, Īe jemu chyba nic nie mogą zrobiü,
gdyĪ zna jĊzyk niemiecki. Bardzo przejąá siĊ wejĞciem Niemców. Baá siĊ, Īe zaczną przeĞladowaü za religiĊ. Strasznie
odbiáo siĊ to na jego zdrowiu, gdyĪ po trzech tygodniach od
ich wkroczenia do Starogardu zmará.
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BAJKOPISARZ KOCIEWSKI
(...)
Po II wojnie Ğwiatowej, ze wzglĊdu na bardzo dobrą znajomoĞü jĊzyka niemieckiego, zatrudniono Janowicza w administracji miejskiej, a w roku 1958 zostaá on kierownikiem
UrzĊdu Stanu Cywilnego w Starogardzie GdaĔskim, gdzie
pracowaá od 1959 do 1973 roku.
(...).
Wielu ludzi pamiĊtaáo, Īe B. Janowicz udzielaá im Ğlubu, sam bajkopisarz nie zawsze zapamiĊtywaá ich twarze
i nazwiska.
(...).
Bernard Janowicz dzieliá swój czas pomiĊdzy pracĊ
a hobby – Ğpiew w starogardzkim chórze „Lutnia”. ĝpiewaá
i prowadziá kronikĊ chóru. Byá aktywnym jego czáonkiem.
Wraz z kolegami reaktywowaá „LutniĊ” i zostaá zastĊpcą
prezesa chóru. ZaáoĪyá takĪe po 1946 roku ĪeĔski zespóá
wokalny.
W „Lutni” peániá rolĊ pierwszego tenora, którego wykonanie Ave Maria wspominają wszyscy znajomi pisarza. Chór
ten odegraá znaczącą rolĊ w Īyciu Janowicza, to w pewnym
sensie dziĊki niemu poznaá on swoją ĪonĊ – HelenĊ.
Jak siĊ okazaáo, byáa ona piĊkną, máodą kobietą i nie narzekaáa na brak zainteresowania ze strony páci przeciwnej.
Pan Bernard, nie zwracając jednak uwagi na konkurencjĊ,
zaprosiá Panią HelenĊ na... cukierki i znalazá siĊ na prostej
drodze do zdobycia serca rodowitej, jak siĊ potem okazaáo Wielkopolanki. Pan Janowicz miaá wówczas trzydzieĞci osiem lat, a Pani Helena zaledwie dwadzieĞcia jeden.
W 1947 roku wziĊli Ğlub. Z tego związku urodziáo siĊ troje
dzieci – Wáodzimierz, Barbara i Aleksandra.
Pani Janowiczowa nie pracowaáa i zajmowaáa siĊ wychowywaniem dzieci. Mieszkali oni na ulicy Traugutta
(rynek) w maáym, dwupokojowym mieszkaniu. Po dwóch
latach przeprowadzili siĊ jednak na ulicĊ Krasickiego, poniewaĪ Pani Helenie mieszkanie „na rynku” nie podobaáo
siĊ, ze wzglĊdu na trudne warunki lokalowe.
W stosunku do swoich dzieci pan Bernard byá bardzo
czuáy i opiekuĔczy. Jedna z córek – Aleksandra wspomina
czĊsto wspólne, niedzielne spacery do Strzelnicy (stadnina
koni w Starogardzie GdaĔskim). ZaleĪaáo mu na tym, aby
jego dzieci miaáy beztroskie i szczĊĞliwe dzieciĔstwo.
(...).
Jego kociewska dusza obudziáa siĊ w nim bardzo póĨno. Bernard Janowicz zainteresowaá siĊ bliĪej Kociewiem
dopiero bĊdąc na emeryturze. (...). O odpoczynku na emeryturze nie byáo nawet mowy. Pan Janowicz byá na to zbyt
ruchliwym czáowiekiem, wszĊdzie go byáo peáno. Znajomi
naszego bajkopisarza wspominają, iĪ bardzo szybko chodziá
i rzadko zdarzaáo siĊ, by ktokolwiek mógá za nim nadąĪyü.
Z rozmów przeprowadzonych z Panią Heleną wynika,
iĪ Bernard Janowicz codziennie wychodziá o 9:40 z mieszkania – spieszyá siĊ na autobus jadący do centrum miasta.
Bardzo lubiá spacerowaü i obserwowaü ludzi. A ludzie rozpoznawali go na ulicy, zagadywali, przypominali Īe udzielaá
im Ğlubu, na co Pan Bernard Īartobliwie odpowiadaá: A co?
ĩaáujecie teraz?
W swoich kieszeniach nosiá ulubione cukierki – kubanki,
które rozdawaá napotykanym przez siebie ludziom, z którymi rozmawiaá.
Spacerowaá po mieĞcie aĪ do obiadu. Odwiedzaá zazwyczaj wówczas córkĊ, która prowadziáa przy Sądzie Rejonowym sklep, spacerowaá po parku i spotykaá siĊ ze znajomymi. Wychodziá z domu zawsze pod pretekstem zakupów, na
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co dziwiáa siĊ Pani Helena, pytając jak dáugo moĪna robiü
zakupy.
Codziennie Pan Bernard odwiedzaá grób swoich rodziców na pobliskim cmentarzu – nigdy o nich nie zapominaá
– ofiarowali mu przecieĪ piĊkne dzieciĔstwo, wyrósá bowiem, co jeszcze raz podkreĞlĊ, w atmosferze ciepáa, miáoĞci
i peánego zrozumienia.
Pan Janowicz, gdy tylko zgáodniaá, i zbliĪaáa siĊ pora
obiadu – wracaá do domu, gdzie czekaáa na niego zniecierpliwiona, ale przyzwyczajona do codziennych eskapad Īona.
Po obiedzie nasz bajkopisarz ucinaá sobie krótką drzemkĊ, by zaraz potem móc znów wyruszyü na spacer po mieĞcie. Do domu wracaá dopiero na kolacjĊ, a potem pogrąĪaá
siĊ w swoich kociewskich lekturach.
W sierpniu 1997 roku PaĔstwo Janowiczowie obchodzili
Záote Gody. UroczystoĞci związane z piĊüdziesiątą rocznicą
Ğlubu paĔstwa Janowiczów zorganizowano w UrzĊdzie Stanu Cywilnego w Starogradzie GdaĔskim.
W sali Ğlubów ratusza miejskiego pojawiáo siĊ wówczas
wielu goĞci, a jubilaci otrzymali portret olejny, przedstawiający Bernarda Janowicza, podarowany im przez PaĔstwa Z.
i H. Pobáockich.
Záote Gody, to równieĪ czas wspomnieĔ związanych ze
Ğlubem:
Nas do Ğlubu zawoziá Edward àaszcz z Chojnickiej.
Dwa konie, áadna bryka i my zajechelim do Ğlubu na Sobieskiego – powiedziaá B. Janowicz Janowicz, uzupeániaáa
go Īona:

Bernard Janowicz przy obrazie, który jubilaci dostali
w prezencie od paĔstwa Pobáockich.
Fot. Hubert Pobáocki
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Drzwi bryczki przeszklone, na szybie byáy áadne wianeczki z mirty, i tedy jechali do koĞcioáa. Przed wojną kobieta do
Ğlubu musiaáa tyĪ mieü na gáowie wiónek.
Kilka lat póĨniej w jednym z wywiadów p. Helena powiedziaáa:
JuĪ 55 lat tak razem Īyjemy. Ludzie pewnie gadają, Īe
tak dáugo te emerytury pobieramy, ale nam siĊ dobrze Īyje.
A Īe mąĪ bĊdzie sáawny dziĊki bajkom, to bym nigdy nie pomyĞlaáa.
Bardzo waĪnym dniem w Īyciu Janowicza okazaá siĊ 14
paĨdziernika 2002 roku. Tego dnia Bernard Janowicz zostaá
patronem Szkoáy Podstawowej w BrzeĨnie Wielkim. Okazaáo siĊ to wielkim zaskoczeniem dla bajkopisarza, który
powiedziaá:
Kiedy pierwszy raz odwiedziáa mnie delegacja szkolna
i poprosiáa mnie o to, bym zostaá patronem, trochĊ siĊ przestraszyáem. Zawsze wydawaáo mi siĊ, Īe najpierw trzeba
umrzeü, aby doczekaü siĊ takiego wyróĪnienia. Uspokojono mnie i wyjaĞniono, Īe mogĊ uĪyczyü swego imienia
i bĊdzie to dla grona uczniów, i nauczycieli zaszczyt. Przede wszystkim jednak, to ja czujĊ siĊ wielce wyróĪniony
i zaszczycony (…).
Pan Janowicz borykaá siĊ jednak przez caáy okres swojej
emerytury z pewnym zdrowotnym problemem, a mianowicie
niedosáyszaá. Czy to jednak go w jakimĞ stopniu zasmucaáo?
Wprowadzaáo w kompleksy? Ograniczaáo? OdpowiedĨ jest
jednoznaczna – absolutnie nie.
Pan Bernard z uĞmiechem na ustach mówiá: To, co móm
usáyszeü to usáysza, a to co nie móm usáyszeü to nie usáysza. MoĪe to wáaĞnie byáa jego recepta na dáugowiecznoĞü?
Wielokrotnie proponowano mu aparat sáuchowy, a on odmawiaá.
Bardzo czĊsto pytano go równieĪ, skąd w nim tyle pokáadów pozytywnej energii w tak podeszáym wieku. W jednym z wywiadów bajkopisarz powiedziaá:
Nigdy nie spodziewaáem siĊ, Īe doĪyjĊ aĪ do 2000 roku.
Nie wiem, czy jest jakiĞ specjalny sposób, no moĪe to, Īe
dáugo byáem starym kawalerem. OĪeniáem siĊ dopiero gdy
miaáem 38 lat. Nie jem jedynie zdrowych rzeczy. Do dziĞ bardzo lubiĊ wątrobiankĊ i kaszankĊ, chociaĪ moja Īona mówi,
Īebym jadá twaroĪek. Zawsze staraáem siĊ prowadziü zdrowy tryb Īycia, wiĊc nie naduĪywaáem alkoholu i prawie nie
paliáem. MyĞlĊ jednak, Īe najwaĪniejsza jest praca. Zawsze
bardzo duĪo pracowaáem, wiĊc nie miaáem czasu na chorowanie (…).
Bernard Janowicz przeĪyá swoich kolegów, ale zawsze
gdy któryĞ zmará zwyká mawiaü „jo, ten juĪ byá stary”, zapominając przy tym, Īe paradoksalnie on sam byá… od nich
starszy.
Pod koniec Īycia, a dokáadniej na dwa lata przed Ğmiercią wykryto u Bernarda Janowicza nowotwór. Jak ta wiadomoĞü wpáynĊáa na jego Īycie? MoĪna by pomyĞleü, Īe siĊ
zaáamaá, lub teĪ dzielnie walczyá o kaĪdy kolejny dzieĔ swojego Īycia… A jak byáo naprawdĊ?
Z relacji Īony Janowicza wynika, nie przejąá siĊ diagnozą lekarską. Gdy lekarz powiedziaá mu o walce, którą
przyjdzie mu stoczyü, Janowicz zapytaá tylko: No tak, ale
czy mogĊ juĪ wracaü do domu? Nie chciaá byü w szpitalu,
wolaá spĊdziü wieczór jak zazwyczaj – ze swoją Īoną, obiecaá jednak zdziwionemu lekarzowi, Īe nazajutrz pojawi siĊ
na badaniach… i pojawiá siĊ. Staraá siĊ nie myĞleü o swojej
chorobie, i niczego w swoim dotychczasowym Īyciu nie zamierzaá zmieniaü..

KMR

Nadal codziennie rano wychodziá z domu, by pospacerowaü po mieĞcie, odwiedzaá swoją córkĊ, spotykaá siĊ ze znajomymi, odwiedzaá takĪe grób rodziców. Cieszyá siĊ Īyciem,
i swoją radoĞcią zaraĪaá innych, do tego stopnia, Īe równieĪ
oni zapomnieli o jego chorobie – niestety, do czasu.
Na dwa miesiące przed Ğmiercią stan sáynnego kociewskiego bajkopisarza zacząá siĊ pogarszaü... JuĪ nie spieszyá
siĊ na autobus odjeĪdĪający punktualnie o 9:40, nikt juĪ nie
spotykaá wesoáego, zabieganego, biaáego staruszka na ulicy... Z jednej rzeczy jednak nie zrezygnowaá – nadal kaĪdego dnia odwiedzaá grób swoich rodziców. Zawoziáa go tam
codziennie jego córka – Aleksandra.
Rodzina Janowicza zdawaáa sobie sprawĊ z tego, Īe pozostaáo mu juĪ niewiele czasu – innego zdania byá jednak
sam Janowicz.
Gdy prezydent miasta, jak co roku przyszedá záoĪyü mu
Īyczenia urodzinowe, pan Bernard snuá juĪ plany na przyszáy rok. ĝmierü pozostawaáa jakby zupeánie poza nim. Wola
Īycia, jego plany i marzenia dodawaáy mu siá i pozwalaáy zapomnieü o chorobie. Rodzina byáa przygotowana na Ğmierü.
W dniu 15 sierpnia 2003 roku caáy dzieĔ czuwaáa przy nim
jego rodzina, do koĔca pozostaá Ğwiadomy i przytomny.
Zmará okoáo godziny 17:00.
W domu Janowiczów zapanowaá smutek, ale Īona
bajkopisarza w przeprowadzanym z nią wywiadzie powiedziaáa, iĪ zdaje sobie sprawĊ z tego, Īe w Īyciu jest
czas na radoĞü i na smutek, a oni tak naprawdĊ niedáugo
znów siĊ spotkają...
Trzy dni póĨniej, w koĞciele pod wezwaniem Ğw. Katarzyny w Starogardzie GdaĔskim odbyá siĊ pogrzeb Bernarda Janowicza. Jak opisuje wielu znajomych sáynnego
Kociewiaka – byá to niezwykle uroczysty pogrzeb. Dawno
nie widziano w mieĞcie tak ogromnego orszaku Īaáobnego. Zjechali siĊ wszyscy regionalni dziaáacze, przyjaciele,
znajomi...
W mowie poĪegnalnej pan Ryszard Szwoch przytoczyá
sáowa z bajki Bernarda Janowicza „Wandrówki Franka”:
Bernard jidzie na swoja wandrówka po psianknych, szyrokich i wysokich trepach wew chmurach zes záoĪonymi rancami, zawdy wyĪy i zawdy wyĪy.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

Bibliografia:
Fragment wywiadu przeprowadzonego z p. Bernardem Janowiczem przez Tadeusza Majewskiego. Jest to nieopisany wycinek z gazety. Prawdopodobnie 2000 rok.
Janowicz B., Bajki kociewskie. Starogard GdaĔski: Starogardzkie
Centrum Kultury, 1994. O autorze, s. 125.
Janowicz B., Moje cztery pory roku – JesieĔ. „Zapiski Kociewskie”
1998 nr 3 s. 3 -4.
Janowicz B., Moje cztery pory roku – Zima. „Zapiski Kociewskie”
1998 nr 4 s. 3-4.
Janowicz B., Moje cztery pory roku – Wiosna. „Zapiski Kociewskie”, 1998 nr 1 s. 6.
Jeden z wywiadów, przeprowadzonych z p. Janowicz. Jest to nieopisany wycinek z gazety.
Jeden z wywiadów, przeprowadzonych z B. Janowiczem. Jest to
nieopisany wycinek z gazety. Wiadomo tylko, Īe pochodzi on z „Dziennika Baátyckiego” i datowany jest na 2002 rok.
Jeden z wywiadów, przeprowadzonych z p. Bernardem Janowiczem. Jest to nieopisany wycinek z gazety. Prawdopodobnie „Gazeta
Kociewska”.
PamiĊtniki B. Janowicza, które nie zostaáy jeszcze opublikowane
i znajdują siĊ w posiadaniu p. Tadeusza Majewskiego – redaktora naczelnego „Gazety Kociewskiej”.
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D

la uáatwienia nauki czytania
i pisania w jĊzyku polskim
przez máodzieĪ na Kociewiu
podczas zaboru pruskiego wydawano
w ĝwieciu n. Wisáą przeciĊtnie co póátora roku „Elementarz do üwiczenia siĊ
w polskim czytaniu”, autorstwa Franciszka Miernickiego. Jak pisze ksiądz
Alfons MaĔkowski w „Zapiskach Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, byáo
to konkurencyjne wydawnictwo dla
elementarza polskiego, ukazującego siĊ
w Pelplinie i podobnego w Poznaniu.
„Elementarz” Miernickiego prosperowaá znakomicie. KsiĊgarnia Wil-

w ĝwieciu ociągaá siĊ z zatrudnieniem
nauczyciela Polaka. Dopiero po záoĪeniu skargi do Królewsko-Pruskiego
Rządu w Kwidzynie uzyskaá on prawo
do pobierania staáego wynagrodzenia.
Máody pedagog konsultowaá siĊ ze
znawcami metodyki nauczania, m.in.
z rektorem Szkoáy Miejskiej w ĝwieciu,
dr Ludwikiem Borkenhagenem, autorem
niemieckich podrĊczników szkolnych.
W 1834 roku Miernicki zostaá „trzecim”
nauczycielem w swej szkole z pensją
100 marek i „wolnym mieszkaniem”.
Rezultatem jego 10-letnich doĞwiadczeĔ pedagogicznych byá cy-

zakazu stosowania polskich elementarzy w szkoáach pruskich.
W latach 1854 i 1855 ĝwiecie nawiedziáy groĨne powodzie, które spowodowaáy zniszczenia budynków,
m.in. szkolnych, lecz wkrótce przystąpiono do ich renowacji. PetycjĊ
w tej sprawie, podpisaną przez Franciszka Miernickiego, przekazano do
Starostwa w ĝwieciu, które wspomagaáo budowĊ nowego budynku szkolnego, ukoĔczonego w 1863 roku.
W szkole tej zatrudniono 8 nauczycieli, a Miernicki, w uznaniu jego zasáug
dla nauki szkolnej, otrzymaá stanowi-

ZDZISãAW MROZEK

Zapomniany pedagog ze ĝwiecia
helma Moesera rozprowadzaáa w 1888
roku juĪ po raz dwudziesty szósty jego
„Elementarz”, wydrukowany przez
Gustawa Büchnera w ĝwieciu.
Kim byá Franciszek Miernicki?
Urodziá siĊ w 1812 roku w ĝwieciu.
W latach 1828-1830 pobieraá naukĊ
w Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Grudziądzu. Po jej ukoĔczeniu
przyjĊty zostaá do pracy w piĊcioklasowej szkole w swym mieĞcie rodzinnym.
Autor „Elementarza” nauczaá w czasach wzmagającej siĊ walki wáadz pruskich z Īywioáem polskim. Szkolnictwo
na obszarach Prus Zachodnich zniemczono caákowicie, a proces germanizacyjny osiągnąá swój punkt szczytowy
w okresie bismarckowskiego Kulturkampfu. Od roku 1887 zaprzestano
nauczania w jĊzyku ojczystym we
wszystkich szkoáach elementarnych na
obszarze caáego zaboru pruskiego. W tej
sytuacji najkorzystniej dziaáaá oĞrodek
pelpliĔski, który dziĊki miejscowemu
pismu „Pielgrzym” i oficynie wydawniczej Romanów (Jana Nepomucena oraz
jego syna Stanisáawa) ukazywaáo siĊ
czasopismo w jĊzyku polskim pt. „Przyjaciel Dzieci”.
RównieĪ oficyna wydawnicza
w ĝwieciu w latach 1846-1896 systematycznie drukowaáa polski „Elementarz” dla dzieci szkolnych. Ogóáem
opublikowano 30 jego wydaĔ.
Obiekt szkolny, w którym Miernicki pracowaá od 1830 roku, mieĞciá siĊ
przy ul. KoĞcielnej. On sam jednak nie
otrzymywaá uposaĪenia, gdyĪ Magistrat
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towany „Elementarz”, który zastąpiá
w Szkoáach Ludowych na Pomorzu
GdaĔskim przestarzaáe juĪ i nieaktualne podrĊczniki szkolne. Pierwsze
wydanie „Elementarza” Miernickiego
ukazaáo siĊ w 1846 roku z inicjatywy
W. Moesera w komisie Ernesta Sylwestra Mittlera, oznaczone nazwami trzech
miejscowoĞci: Berlina, Bydgoszczy
i Poznania. Od roku 1852 „Elementarz”
drukowano áącznie z tablicami Ğciennymi do czytania, które opracowaá takĪe
Miernicki. Do roku 1869 pojawiáy siĊ
22 wydania jego podrĊcznika i to mimo

sko konrektora (zastĊpcy kierownika)
z uposaĪeniem 300 marek.
Elementarze Miernickiego publikowano nadal, a on sam prowadziá
lekcje z historii biblijnej, Ğpiewu i rachunków.
W roku 1887 wáadze pruskie caákowicie zakazaáy nauki czytania i pisania w szkoáach w jĊzyku polskim.
Mimo tych szykan, od 1888 roku
w ciągu 8 lat w nakáadzie oficyny
W. Moesera i drukiem G. Buchnera
w ĝwieciu pojawiáy siĊ cztery dalsze
wydania „Elementarza”. Ostatnie ukazaáo siĊ w 1896 roku i nosiáo ten sam
tytuá, co pierwsze.
W roku 1886 Miernickiego przeniesiono w stan pozasáuĪbowy. W ĝwieciu pracowaá 40 lat, w tym w Szkole
Ludowej (elementarnej), Miejskiej
i w progimnazjum. Ostatnie 10 lat Īycia
spĊdziá u syna w Tucholi, gdzie zmará
w 1896 roku. Tam teĪ zostaá pochowany.
Literatura
1.

2.
3.
4.

Strona tytuáowa Elementarza

5.

Frąckowiak W., Pedagogiczne aspekty
polskiego czasopiĞmiennictwa dla dzieci
i máodzieĪy na Pomorzu NadwiĞlaĔskim
i Kujawach Zachodnich w okresie rządów
Bismarcka. Bydgoszcz 1979.
TegoĪ, Franciszek Miernicki, Sáownik biograficzny Pomorza NadwiĞlaĔskiego, t. 3.
KamiĔski J., Autor polskiego elementarza, „Kalendarz Bydgoski” 1983.
MaĔkowski A., Dzieje drukarstwa i piĞmiennictwa polskiego w Prusiech Zachodnich wraz ze szczegóáową bibliografią druków polskich zachodnio-pruskich.
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Wojciechowski W., ĝwiecie pomorskie
niegdyĞ a dziĞ, Grudziądz 1912.
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EDMUND ZIELIýSKI

Regionalnie i ludowo

D

nia 20 maja 2008 roku, w piĊknej bytoĔskiej szkole,
miaáa miejsce IV Konferencja Nauczycieli Regionalistów pod nazwą „Kociewską Stecką w XXI wiek”.
Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Kociewskie pod prezesurą Bernarda Damaszka, Oddziaá Kociewski
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie, któremu
przewodzi Jan GumiĔski, Zespóá Szkóá Publicznych w Bytoni pod dyrekcją Tomasza Damaszka oraz Instytut Kaszubski
w GdaĔsku pod kuratelą naukową Uniwersytetu GdaĔskiego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wspóáorganizatorami tego spotkania byáy – Zespoáy Szkóá
Publicznych Gminy Zblewo (Pinczyn, Borzechowo, Kleszczewo i Zblewo) oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie i Stowarzyszenie Twórców Ludowych w GdaĔsku.
KonferencjĊ otworzyá i przybyáych przywitaá Tomasz
Damaszk – dyrektor Zespoáu Szkóá Publicznych w Bytoni.
GoĞümi tego spotkania byli: Andrzej Grzyb – senator RP, Jan
Kulas – poseá na Sejm RP. Byá równieĪ dyrektor Delegatury
Pomorskiego Kuratorium OĞwiaty w Tczewie – Stanisáaw
Sumowski, Naczelnik Wydziaáu OĞwiaty Starostwa Powiatowego w Starogardzie – Marek Gabriel, zastĊpca wójta Gminy
Zblewo – Artur Herold, przewodniczący Rady Gminy Zblewo – Janusz Trocha oraz prezes Stowarzyszenia Twórców
Ludowych w GdaĔsku – Edmund ZieliĔski.
Przebieg konferencji podzielony zostaá na dwie czĊĞci:
czĊĞü merytoryczną i warsztatową. W pierwszej czĊĞci prof.
Józef Borzyszkowski wygáosiá referat pod tytuáem „Maáa Ojczyzna w historii Polski i powszechnej”, a pani prof. Maria
Pająkowska-Kensik poruszyáa bardzo ciekawy temat związany z gwarą kociewską – mową stron ojczystych.
Po wystąpieniach prelegentów i oficjeli, dzieci i máodzieĪ
ze szkoáy w Pinczynie przedstawiáa widowisko oparte na „Weselu kociewskim” Bernarda Sychty. Byáo wszystko, co na weselu byü powinno – taĔce, maszki, oczepiny, muzyka i Ğpiew.
GratulujĊ „Brzadom” z Pinczyna wspaniaáego widowiska.
W czĊĞci drugiej, czyli warsztatowej, odkrywano piĊkno gwary kociewskiej, nieznaną a ciekawą historiĊ Kociewia, Ğpiewano i taĔczono po kociewsku, a takĪe haftowano
i malowano na szkle. I tu chciaábym poĞwiĊciü nieco wiĊcej
zdaĔ związanych z kulturą i sztuką ludową Kociewia. Kiedy
poproszono mnie o pomoc w organizacji warsztatów na tej
konferencji, bez wahania wytypowaáem dwie panie do udzielenia lekcji z piĊknej sztuki haftowania – IrenĊ SzczepaĔską z GdaĔska, która doskonale opanowaáa haft kociewski,
i bardzo dobrze zapowiadającą siĊ twórczyniĊ tego rĊkodzieáa, AnnĊ LedwoĪyw z Sumina. Haft kociewski, stosunkowo
máody, z trudem toruje sobie kociewską steckĊ. Pojawiają siĊ
nastĊpczynie paĔ Garnyszowej i Wespowej, ale nie w takim
stopniu jak byĞmy sobie tego Īyczyli. Dodatkowo, niektóre
osoby wprowadzają obce elementy tego rĊkodzieáa, które burzą harmoniĊ haftu Wespowej i Garnyszowej – twórczyĔ tak
zwanego haftu kociewskiego. PiszĊ tak zwanego, bowiem na
Kociewiu brakuje tradycji haftu. Nie ma dowodów na istnienie w przeszáoĞci haftu podobnego do obecnego. Jednak
moĪemy pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe haft Wespowej i Garnyszowej wszedá na staáe, jako jedna z dziedzin rĊkodzieáa
ludowego na Kociewiu. Trwa to juĪ póá wieku i trzeba robiü
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wszystko, by ten piĊkny, bajecznie kolorowy haft, rozpowszechniaá siĊ w naszym regionie.
Malarstwo na szkle, którego warsztaty ja poprowadziáem,
to równieĪ dziedzina sztuki ludowej, która nie pozostawiáa po
sobie Īadnych Ğladów na Kociewiu. Reaktywowane w 1988
roku na Kaszubach malarstwo na szkle, oparte o zachowane
relikty XIX wiecznych malunków, Ğmiaáo toruje sobie drogĊ
równieĪ na kociewskich steckach. To ja, zaszyáem siĊ kiedyĞ
w magazynach muzealnych i ze skrzyĔ wianowych (posaĪnych) przenosiáem na papier poszczególne motywy malatur
z tych zabytkowych eksponatów. Na ich podstawie opracowaáem wzory, które juĪ na Kociewiu funkcjonują. Robiáem
to z przekonaniem o istnieniu przeszáoĞci obrazków na szkle
i w naszym regionie, bowiem zbieracz tych obrazków, Izydor
Gulgowski – zaáoĪyciel skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, urodziá siĊ na Kociewiu – w Iwicznie. Nie wyobraĪam
sobie, by ten zapalony badacz kultury ludowej kaszubszczyzny, pominąá w swych wĊdrówkach swoje rodzinne strony
– Kociewie. NaleĪy przypuszczaü, Īe w jego wielotysiĊcznym zbiorze obrazów na szkle, znajdowaáy siĊ i te z Kociewia. Niestety poĪar w 1932 roku strawiá tą bogatą kolekcjĊ
dawnych malunków na szkle. Zostaáo kilkanaĞcie obrazków,
które znajdują siĊ w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach
i w zbiorach toruĔskiego muzeum etnograficznego.
Panie, które na konferencji malowaáy na szkle, odkryáy piĊkną i zarazem trudną sztukĊ tego rĊkodzieáa ludowego.
Tutaj nie daáem gotowych wzorów, tylko same motywy. Panie
doskonaáe poradziáy sobie z kompozycją, czego efektem byáy
piĊknie namalowane obrazki na szkle. Zadowolenie obopólne.
Uczestnikom konferencji udostĊpniona byáa równieĪ
Izba Regionalna zlokalizowana w pomieszczeniach szkoáy. WĞród zgromadzonych eksponatów czuje siĊ oddech
dalekiej przeszáoĞci. OĪywają w pamiĊci czasy, kiedy poszczególne elementy wyposaĪenia Izby byáy w codziennym
uĪyciu. DziĞ znalazáy godne miejsce w przyjaznej szkole.
Ogromna w tym zasáuga mgr Ewy JĊdrzejewskiej.
Nie wiem jaki przebieg miaáy poprzednie trzy konferencje. Ta, wedáug mnie, byáa doskonale zorganizowana
pod kaĪdym wzglĊdem. Mówią, Īe Polak gáodny, to záy. Takiego odczucia nikt tutaj nie zaznaá, bowiem szwedzki stóá
uginaá siĊ od wszelkiego jadáa. Pieczenie, kieábasy, szynki,
saáatki, ryby, sáodkoĞci – zadowoliáy chyba najwybredniejszych smakoszy. Wszystko dziĊki dobrodziejom, którzy nie
szczĊdzili grosza na organizacjĊ tego spotkania. Oto oni:
Firma DEKPOL z Pinczyna – Mariusza Tuchlina, „BAT”
z Sierakowic – Tadeusza Bigusa, Piekarnia-Cukiernia ze
Zblewa Piotra Kropidáowskiego, PHU „Herold” ze Zblewa
– Arkadiusza, Teresy i Edmunda Herold, „Melbud” – Ryszarda TalaĞki oraz kwiaciarnia Barbary Podsiadáo. Przy
takim zaangaĪowaniu przedsiĊbiorców w organizacjĊ ruchu
kulturalnego, jest nadzieja, Īe i V Konferencja Nauczycieli
Regionalistów bĊdzie miaáa miejsce.
Na zakoĔczenie. Witając przybyáych na uroczystoĞü
goĞci i uczestników, Tomasz Damaszk powiedziaá: witam
równieĪ serdecznie Edmunda ZieliĔskiego – przyjaciela naszej szkoáy. ChcĊ byü jeszcze dáugo przyjacielem bytoĔskiej
szkoáy, zwáaszcza, Īe ona przyjacióáką moją juĪ siĊ staáa.
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O NAZEWNICTWIE OSAD

ĝwiĊtowano w Pelplinie
Tegoroczne obchody Dni Pelplina moĪemy uwaĪaü za zamkniĊte. Dopisaáa pogoda, zaangaĪowanie
mieszkaĔców i fantastyczna atmosfera. DziĊkujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siĊ
do uĞwietnienia tegorocznego ĞwiĊta Miasta Pelplina.
Oficjalnym Sponsorem Dni Pelplina byáa firma GAMESA ENERGIA POLSKA.

W

dniach 7-8 czerwca 2008 roku dla mieszkaĔców Pelplina i przyjezdnych goĞci organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. W telegraficznym skrócie przedstawiamy najwaĪniejsze z nich.
O godzinie 16.00 z placu przed UrzĊdem Miasta i Gminy
Pelplin wyruszyá w stronĊ Targowiska Miejskiego uroczysty
korowód. Przedstawiciele wáadz miejskich, w tym zastĊpca
burmistrza Tadeusz BáĊdzki, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kaszowicz i sekretarz gminy Jolanta Ligmanowska, poseá Sáawomir Nueman, máodzieĪ szkolna, dzieci oraz
mieszkaĔcy miasta, przeszli ulicami Pelplina przy dĨwiĊkach pelpliĔskiej kapeli. Kolorowy pochód maszerowaá
w stronĊ Targowiska Miejskiego, na którym odbyáy siĊ zaplanowane atrakcje. Odegrany przez trĊbacza hejnaá Pelplina oraz sáowo wstĊpne wiceburmistrza Tadeusza BáĊdzkiego, oficjalnie rozpoczĊáy tegoroczne ĞwiĊto miasta.
Na początku nastąpiáo rozstrzygniĊcie konkursu wiedzy o Cystersach, ogáoszonego przez Miejską BibliotekĊ
Publiczną. Jak co roku do obchodów ĝwiĊta Miasta wáączyli siĊ uczniowie ze szkóá gminnych. W tym roku podczas wystĊpów przygotowanych pod kierunkiem swoich
nauczycieli, zobaczyliĞmy dzieci i máodzieĪ z Zespoáu
Ksztaácenia i Wychowania w Kulicach, z Zespoáu Szkóá
nr 1 i 2 w Pelplinie. MáodzieĪ zaprezentowaáa m.in. utwory
Ğpiewane, pokaz taĔca towarzyskiego i recytowaáa poezjĊ.
ByliĞmy Ğwiadkami piĊknie taĔczonego poloneza, który
wprowadziá nas w uroczysty klimat.
Podczas kiedy jedni zachwycali siĊ pokazami tanecznymi, inni zmagali siĊ z pokonaniem trasy IX Biegu Papieskiego, którego organizatorem byá Klub Sportowy Wierzyca.
W tym roku zawodnicy zmagali siĊ ze sobą w nastĊpujących
kategoriach: rocznik 98 i máodsi, rocznik 95-97, rocznik 9294 oraz rocznik 91 i starsi. ZwyciĊzcy otrzymali dyplomy,
medale, puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Podczas obchodów Dni Pelplina tradycją staá siĊ Turniej
Kóá GospodyĔ Wiejskich. Tym razem swój udziaá w zabawie zgáosiáo aĪ 7 kóá: Rudno, Rajkowy, MiĊdzyáĊĪ, Lignowy Szlacheckie, Pomyje, Bielawki i Wielki Garc. Panie
rywalizowaáy ze sobą w czterech konkurencjach. Musiaáy
miĊdzy innymi wykazaü siĊ dobrym okiem podczas rzucania beretem do celu, sprawnymi rĊkami podczas obierania
jabáek, refleksem podczas rozwieszania prania na czas oraz
zrĊcznoĞcią podczas rzucania jajami. ĝmiechu byáo co nie
miara. Zabawa byáa naprawdĊ przednia. Niestety, w kaĪdym konkursie wygraü moĪe tylko najlepszy. Tym razem
bezkonkurencyjne okazaáo siĊ Koáo GospodyĔ Wiejskich
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z Pomyj. Jednak u nas nie ma przegranych. Wszystkie Koáa
GospodyĔ Wiejskich otrzymaáy pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Serdecznie gratulujemy!
W godzinach wieczornych odbyáy siĊ koncerty zespoáów muzycznych. W tym roku byáo naprawdĊ rockowo. Jako
pierwszy zagraá zespóá dziaáający przy Miejskim OĞrodku
Kultury w Pelpinie – Mister Sinister, który w samym Pelplinie zdobyá juĪ grupĊ wiernych fanów. Potem usáyszeliĞmy
koncert zespoáu West Ice z Malborka.
Gwiazdą Ğwiątecznego wieczoru byá koncert zespoáu
BIG DAY. Zespóá wykonaá stare i nowe przeboje, w tym
z najnowszej páyty „Takie sobie piosenki” wydanej w lutym
tego roku. Na bis zespóá zagraá drugi raz swój najwiĊkszy
przebój z 1993 roku „DzieĔ gorącego lata”.
TuĪ po koncercie dla wytrwaáych mieszkaĔców Pelplina
zabawĊ taneczną poprowadziá zespóá Oktava z GdaĔska.
NaleĪy pamiĊtaü, iĪ Dni Pelplina obchodzone są od
8 lat na pamiątkĊ pielgrzymki Jana Pawáa II do Pelplina.
W związku z tym nie mogáo zabraknąü uroczystoĞci o charakterze
duchowym. W takim wáaĞnie tonie upáynĊáa niedziela – drugi,
a zarazem ostatni dzieĔ najwiĊkszego ĝwiĊta Pelplina.
W niedzielĊ w godz. od 9.00 do 16.00 mieszkaĔcy mogli
oglądaü wystawĊ uliczną, która mieĞciáa siĊ przy ul. Mickiewicza. Zbiór zdjĊü zatytuáowany „Byá taki Pelplin” przedstawiaá stare fotografie Pelplina, których zapewne wielu
z nas nigdy wczeĞniej nie widziaáo. W samo poáudnie oraz
godzinĊ póĨniej z wieĪy dawnego Domu Pielgrzyma, czyli
wieĪy zegarowej, zagrany zostaá na trąbce hejnaá Pelplina.
Przed mszą ĞwiĊtą, którą odprawiono o godz. 12.00, dzieci z Przedszkola w Kulicach, z Przedszkola nr 1 w Pelplinie,
Przedszkola nr 2 w Pelplinie oraz z Przedszkola w Rajkowach zaprezentowaáy program artystyczny „PiĊü minut dla
papieĪa Jana Pawáa II”. Jak podsumowaá ks. proboszcz, byáo
to piĊkne gáoszenie sáowa o nauce, którą zostawiá nam ukochany Jan Paweá II.
O godz. 15.00 na Górze Jana Pawáa II odbyáo siĊ NaboĪeĔstwo Czerwcowe. W trakcie naboĪeĔstwa wystąpiáo Skarszewskie Towarzystwo ĝpiewacze. W ich wykonaniu zebrani
wysáuchali m.in. „Ave Maria”, a na zakoĔczenie ulubioną
pieĞĔ papieĪa Jana Pawáa II „Barka”. Po modlitwie wszystkie
zebrane dzieci otrzymaáy baloniki, które zostaáy wypuszczone
„do nieba” na znak áącznoĞci z Ojcem ĝwiĊtym. Zaraz po nich
w górĊ pofrunĊáo okoáo stu goáĊbi. Oficjalne obchody Dni Pelplina 2008 zakoĔczyá dĨwiĊk hejnaáu zagrany na trąbce przez
Dariusza Grabowskiego z pelpliĔskiej orkiestry dĊtej.
(mok)
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Kolorowy korowód ruszyá spod siedziby
wáadz Pelplina

Uczestniczący w przemarszu nauczyciele
i uczniowie Zespoáu Ksztaácenia i Wychowania
w Kulicach

WystĊp máodzieĪy z pelpliĔskich szkóá

Turniej Kóá GospodyĔ Wiejskich
WystĊp Skarszewskiego Towarzystwa ĝpiewaczego

Gwiazda wieczoru – zespóá Big Day
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Wszystkie fot. (mok)
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CZESãAW GLINKOWSKI

Związki Tczewa z Wisáą
(wprowadzenie)
(...) w lewy wiĞlany brzeg, orzeá rozpostará skrzydáa
(...) dachów i wieĪ
Artur Bok-Szwabowicz, Almanach poetycki

C

o mnie skáoniáo do poszukiwania związków Tczewa
z Wisáą. Przede wszystkim ograniczanie tych związków do zabytkowego mostu drogowego przez WisáĊ, a aktualnie Bulwaru NadwiĞlaĔskiego.
Postanowiáem wiĊc podzieliü siĊ z Czytelnikami zapisami historyków o tczewskich kupcach wykorzystujących
przez caáe wieki WisáĊ do handlu zboĪem i nie tylko, o rybakach zaopatrujących mieszkaĔców codziennie w ĞwieĪe
ryby, o armatorach wiĞlanych flotylli, a takĪe o obsáudze
promów. NapiszĊ takĪe o WiĞle goĞcinnej u naszych nabrzeĪy dla licznych szkutów, galer, barek, a takĪe w wiekach
XVI i XVII Ğredniej wielkoĞci statków rzecznych.
WspóáczeĞnie Wisáa byáa szansą na port morski. Pozostawiáa jednak u naszych brzegów PrzedsiĊbiorstwo Budownictwa Wodnego, Tczewską StoczniĊ Rzeczną i SpóádzielniĊ
Pracy Ryboáówstwa ĝródlądowego „Troü”.
Podzieliáem moje poszukiwania wiĞlanych związków na
cykle artykuáów, w których przywrócĊ pamiĊü (mam nadziejĊ) o wszystkim i wszystkich, których áączyáa Wisáa. WskaĪĊ
na historyczne fakty z Īycia tczewian u brzegów Wisáy.
Jestem przekonany, Īe uda mi siĊ pokazaü nadwiĞlaĔski
charakter Tczewa od czasów najdawniejszych po dzieĔ dzisiejszy. Faktów tych poszukiwaáem na kartach ksiąĪek historyków, w publikacjach popularnonaukowych i artykuáach
prasowych. Jest to wiedza rozproszona, którą w przystĊpnej
formie, ze wskazaniem Ĩródeá zamieszczĊ w trzech artykuáach: w pierwszym o zdarzeniach, które przeszáy do historii,
w kolejnym o znaczącym miejscu Tczewa na Dolnej WiĞle,
w ostatnim podzielĊ siĊ moją wiedzą, jak tczewianie wykorzystują WisáĊ w przedsiĊwziĊciach kulturalnych i turystyce.
Podstawową lekturą do napisania tego cyklu byáa „Historia Tczewa” pod redakcją Wiesáawa DáugokĊckiego, monografia „Dzieje Tczewa” Edwina Rozenkranza (tczewianina z pobliskich Czatków) i Tczewski Genius loci” prof.
Stanisáawa Mrozka, któremu jestem szczególnie wdziĊczny
za táumaczenia niemieckich autorów.
W pierwszym artykule ograniczĊ siĊ do cytowanych Ĩródeá zawartych w cytowanych powyĪej pozycjach ksiąĪkowych, poniewaĪ literatura historyczna poĞwiĊcona naszemu
piĊknemu i duĪemu (na Dolnej WiĞle) oĞrodkowi miejskiemu jest uboga. Pozostaáe artykuáy oparte są o wspóáczesne
badania zawarte w publikacjach i artykuáach rozproszonych
w czasopismach, a takĪe ocenach i sprawozdaniach sporządzonych przez samorząd miejski oraz firmy i placówki kultury i organizacje spoáeczne.
WiĞlane wątki z Īycia naszych przodków i wspóáczeĞnie
tu Īyjących pozwolą Czytelnikom oceniü, co w peáni wykorzystaliĞmy, a co zaprzepaĞciliĞmy mieszkając u brzegów
Wisáy. JednoczeĞnie mam gáĊboką nadziejĊ, Īe uzyskamy
odpowiedĨ, jaka jest przyszáoĞü tych związków.
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Oby nasze aktualnie realizowane zadania związane z rewitalizacją Wisáy pozwoliáy zapomnieü o czasach traktowania Wisáy, jako przepáywających mas wody, które od czasu
do czasu sprawiają káopoty.
Tym wstĊpem postanowiáem zwabiü Czytelników ku wodom tczewskich brzegów Wisáy, aby przeĞledziü jej wpáyw
na 750-letnią historiĊ naszego miasta.

Kalendarium uzasadniające bogatą tradycjĊ
historyczną i wielowiekowe związki z rzeką Wisáą
3000-1700 lat p.n.e. – znaleziska archeologiczne o osadnictwie najstarszym na Pomorzu GdaĔskim.
1198 r. – w zapisie ksiĊcia Ğwieckiego Grzymisáawa
o nadaniu dóbr wymieniona jest osada Trsow.
1252/1253 – ksiąĪĊ Sambor II przenosi swoją stolicĊ do
Tczewa, oĪywia siĊ Īycie gospodarcze oraz związki z Wisáą.
1258 – powoáana zostaáa Rada Miejska, najstarsza
w dziejach Polski.
1260 – lokacja miasta na prawie lubeckim sprzyja rozwojowi handlu i rzemiosáa oraz ryboáówstwa, port i izba celna.
1309 – wáadztwo krzyĪackie, utrata na póá wieku przywilejów z 1260 r.
1364-1383 – ponowna lokacja miasta, ale na prawie
cheámiĔskim, sprzyjającym KrzyĪakom.
1410 – zwyciĊska bitwa pod Grunwaldem przywraca na
krótko wáadztwo polskie; w latach póĨniejszych z przynaleĪnoĞcią byáo róĪnie.
1466-1772 – pod wáadztwem polskim.
1773-1918 – rozbiory, panowanie pruskie.
1918-1939 – w Polsce niepodlegáej.
Tczew ma 13 zabytków wpisanych do rejestru województwa pomorskiego, dalszych 23 postuluje siĊ wpisaü do rejestru. Tczew leĪy na pograniczu Pojezierza Starogardzkiego
w krainie Pojezierza Pomorskiego i ĩuáaw WiĞlanych z dominującą w granicznej dolinie rzeką Wisáą. W XIV i wiekach
nastĊpnych páynące w dolinie rzeki Motáawa i SzpĊgawa tworzyáy rozlegáe bagna ciągnące siĊ do Wisáy, które stanowiáy
od póánocy trudną do sforsowania granicĊ Tczewa.
Bibliografia:
Mrozek St., Tczewski genius loci, Wydawnictwo „Marpress,
GdaĔsk 2004.
Praca zbiorowa po red. DáugokĊcki W., Historia Tczewa, Kociewski Kantor Edytorski Tczew 1999.
Rozenkranz E., Dzieje Tczewa, Koszalin 199.
Tczewski almanach poetycki, Kociewski Kantor Edytorski Tczew
– Starogard Gd., 1986.
Urząd Miejski w Tczewie, Gminny program opieki nad zabytkami
dla miasta Tczewa na lata 2006-2009.
Wójcik C., WĞród rokickich stawów, jezior, póá i áąk, „Kociewski
Magazyn Regionalny” nr 1, 2003.
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MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

O kociewskich uciechach poza Kociewiem

I

trafiáo Kociewie do Torunia. Zresztą nie pierwszy raz
i pewnie nie ostatni. WaĪne i piĊkne miasto w woj. kujawsko-pomorskim szczyci siĊ Parkiem Etnograficznym
(w centrum), gdzie obok chaty kujawskiej, kaszubskiej, borowiackiej jest i kociewska. Zabytkowa chata ze Skórzenna
czĊsto goĞci w swych progach regionalistów i wszystkich
zainteresowanych tym, jak Īyáo siĊ dawniej na Pomorzu.
Bywamy w niej ze studentami, doksztaácającymi siĊ nauczycielami. W otoczonej ogródkiem chacie zatrzymaáa siĊ
pamiĊtana z domu dziadków codziennoĞü. O odĞwiĊtnoĞü
troskliwie dba pani kustosz o kociewskich korzeniach.
Chata Īyje prezentacją kolejnych zwyczajów, pokazem
prac domowych. To co kiedyĞ kojarzyáo siĊ z obowiązkiem,
mozoáem, dziĞ wydaje siĊ odĞwiĊtne, wzrusza prostotą
i skáania do rodzinnych wspomnieĔ. Dla máodych staje siĊ
wspaniaáą lekcją z edukacji regionalnej.
LatoĞ w kociewskiej chacie zaaranĪowano dawne zwyczaje
doĪynkowe. Ukwiecone grable drewnianne
i kosa (zabacziáam, czy
mniaáa sztrichoáek) staáy wymownie na przedómku...Wspomniana
chaáupa nie byáa jedyną
atrakcją Festynu Rodzinnego „Kociewskie
uciechy”, który odbyá
siĊ 31 sierpnia w Toruniu. Ponad 1000 osób
dotaráo na niedzielną
imprezĊ. Organizatorzy – gmina miasta ToruĔ i Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie (wspóáorganizator) zachĊcili
obietnicą, Īe nawet wiatrak zataĔczy z Kociewiakami.
Bardzo ucieszyáo mnie zaproszenie na tĊ imprezĊ. Dobrego nastroju nie zmąciáo nawet podsáyszane czyjeĞ pytanie
(w kolejce po bilety) Kociewie, a gdzie to jest? PomyĞlaáam,
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Īe juĪ wkrótce ten niezorientowany dowie siĊ... No i pokazaáo siĊ Kociewie w kolorze – taĔcząco, Ğpiewająco, przy dobrej pogodzie, na wesoáo teĪ. W skansenie wystąpiáy zespoáy
folklorystyczne: Kociewie ze Starogardu GdaĔskiego, Piaseckie Kociewiaki, Modraki z Pelplina, grupa Kociewie Retro.
Byáy teĪ gwarowe skecze, wiersze i popisy krasomówcze.
W spichlerzu wystawiono prace twórców z Kociewia, m.in.
rzeĨby i obrazki Reginy Matuszewskiej. Amatorzy rĊkodzieáa mogli nabyü hafty (wysziwanki i heklowanki) oraz
kupiü promujące region publikacje. Pani Wanda Koáucka
oczywiĞcie teĪ byáa. Oryginalną atrakcją okazaá siĊ pokaz
(powtarzany) gry w kapele. Kilku graczy ze Szlachty uczyáo
wszystkich chĊtnych dawnej gry pasterskiej.
Dzieci miaáy okazjĊ pobawiü siĊ „na ludowo”. Cháopców kusiáy szczudáa, dziewuszki próbowaáy robiü doĪynkowe ozdoby z papieru i káosów. Na licznych stoiskach
z regionalnym, jadáem kusiáy róĪne placki, kuchy, fafernuski, chleb ze smalcam. Do domu moĪna byáo kupiü wĊdzonkĊ z JeĪewa, miody i inne smakoáyki. Zdaje siĊ, Īe byáy
i dobre nalewki, ale za widu lepiej je omijaü,
WĊdrując po Parku Etnograficznym, myĞlaáam z duĪym
zadowoleniem, Īe na dobre przebudziáy siĊ (moĪe powstaáy
od nowa) róĪne grupy dziaáania. Czáonkowie Kóá GospodyĔ
Wiejskich z: Kolonii Ostrowickiej, Lalków, LeĞnej Jani, Lignów Szlacheckich, Osiecznej, Pinczyna, Rudna, Wielkiego
Garca... paradowaáy w stylizowanych kociewskich strojach,
uwijaáy siĊ przy swoich kramach.
Z poáudniowego (Ğwieckiego) Kociewia zaprezentowaáo siĊ Lniano, JeĪewo i Mszano. Szkoda, Īe nie byáo
Rycháawiaków o ĝwieckich Gzubów. ĝwiĊto regionu poza
jego opáotkami jest Ğwietną okazją do popularyzowania
walorów róĪnorodnoĞci pomorskiej ziemi. Gratulacje
naleĪą siĊ Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie
i wszystkim samorządnym sprzymierzeĔcom „Kociewskich uciech”. Toruniowi za goĞcinĊ teĪ dziĊkujemy. LiczĊ
na to, Īe Park w najbliĪszym numerze KMR pochwali siĊ
caáoksztaátem dziaáaĔ w kociewskiej chacie, która osiadáa
w Toruniu.
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KAMILA GILLMEISTER

PodróĪ w czasie

W

Centrum Wystawienniczo-Regionalnym
Dolnej Wisáy w Tczewie zorganizowaáo
wystawĊ Tczew – od osady do wspóáczesnoĞci. Ekspozycja jest swego rodzaju lekcją historii
Tczewa w piguáce. PodróĪ do przeszáoĞci miasta rozpoczynamy juĪ od czasów prehistorycznych, poprzez
czasy lokacyjne, krzyĪackie, napoleoĔskie, pruskie,
miĊdzywojnia, II wojny Ğwiatowej, PRL. Najnowszą
historiĊ Tczewa przybliĪa film pokazujący przemiany
gospodarcze, kulturalne i spoáeczne mające miejsce
w ostatnim dwudziestoleciu.
Obok plansz z najwaĪniejszymi datami z historii
miasta, ekspozycja zostaáa wzbogacona m.in. o manekiny ubrane w stroje z epoki (Sambora II, KrzyĪaka, Īaka, gen. Henryka Dąbrowskiego, gen. Józefa
Hallera oraz Īoánierza z 2. Baonu Strzelców). Zmiany
w mieĞcie pokazują równieĪ liczne fotografie pochodzące ze zbiorów Stanisáawa Pacewskiego, Stanisáawa ZaczyĔskiego, Józefa Zióákowskiego, Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej oraz pocztówki
z widokami Tczewa z przeáomu XIX i XX wieku ze

zbioru Tomasza Spionka, które znajdują siĊ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie. WaĪnym elementem ekspozycji są prezentacje
multimedialne pokazujące róĪne wydarzenia historyczne: zaáoĪenie miasta przez Sambora II (na podstawie
widowiska autorstwa Romana Landowskiego). PoĪar
fary tczewskiej, który miaá miejsce w 1982 roku, Historia mostów tczewskich (wykorzystano m.in. materiaáy
archiwalne z Filmoteki Narodowej w Warszawie) oraz
Tczew w czasach PRL (wykorzystano m.in. materiaáy
z Archiwum TVP GdaĔsk).
Wystawa zostaáa zorganizowana z okazji 88. rocznicy powrotu Tczewa do Macierzy. Otwarcie odbyáo siĊ przy obecnoĞci wáadz miasta w DzieĔ Tczewa
30 stycznia 2008 roku. EkspozycjĊ moĪna zwiedzaü
do koĔca grudnia 2009 roku.
Autorem scenariusza i komisarzem wystawy jest
Józef Zióákowski.
Autorami aranĪacji plastycznej są Andrzej Wieczorkowski i Maria Zywert.

WernisaĪ otwiera dyrektor Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisáy Alicja Gajewska

24

KMR

Komisarz wystawy Józef Zióákowski

Postaü Sambora II.
W tle fot. Jeziora Lubiszewskiego

MieszczaĔski salonik z okresu
miĊdzywojennego

Fragment ekspozycji z czasów PRL

Inscenizacja wysadzenia mostu tczewskiego
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IRENA OPALA

Wycieczka po ĩuáawach

W

związku z ustanowieniem przez Sejmik Województwa Pomorskiego Roku ĩuáaw, Centrum
Edukacji Nauczycieli w GdaĔsku, w dniu 13
czerwca 2008 roku zorganizowaáo konferencjĊ dla nauczycieli regionalistów pt.: „2008 – ROK ĩUàAW”. Ideą konferencji
byáo ukazanie wielokulturowoĞci tego regionu, poszerzenie
wiedzy merytorycznej oraz wáączenie treĞci edukacji regionalnej do procesu dydaktycznego. Konferencja skáadaáa siĊ
z II sesji: wykáadowej i studyjnej.
I czĊĞü sesji odbyáa siĊ na terenie Muzeum Zamkowego
w Malborku, skáadaáa siĊ z wykáadów z dziedziny geografii,
historii i etnografii ĩuáaw.
Uczestnikom konferencji dodatkowo zaprezentowano
takĪe regionalny strój Īuáawski (kobiecy i mĊski) podkreĞlając, Īe przedstawiciele gmin Īuáawskich stwierdzili, Īe ma
on peániü rolĊ integrującą Īuáawską, w wiĊkszoĞci napáywową spoáecznoĞü. Dlatego nieáatwym zadaniem byáo skompletowanie tych strojów. Charakterystyczny dla kolorystyki
ĩuáaw jest kolor brązowy, stąd kolor serdaka. Bardzo ciekawym elementem zdobniczym jest haft Īuáawski. W stroju
kobiecym wystĊpuje biaáa, baweániana bluzka z minimalną
iloĞcią haftu, ale obficie haftowana jest chusta z elementami: maków (podobnych do haftu kociewskiego), chabrów,
káosów zbóĪ, liĞci áopianu. W hafcie tym wystĊpuje takĪe
tulipan zaczerpniĊty z haftu kaszubskiego. Znakiem rozpoznawczym dla haftu Īuáawskiego są trzy paáki tataraku.

• moĪliwoĞü wykluczenia z gminy mennonickiej grzeszników;
• moĪliwoĞü wyboru pastorów przez wiernych;
• caákowity zakaz noszenia i uĪywania broni;
• zakaz przysiĊgania na cokolwiek;
• zakaz sprawowania wysokich urzĊdów.
W wyniku przeĞladowaĔ wspólnota mennonicka opuĞciáa HolandiĊ w 1555 roku i szukaáa przyjaznego miejsca do
osiedlenia siĊ w caáej Europie. W Polsce osiedlali siĊ m.in.
na ĩuáawach oraz w Dolinie Dolnej Wisáy, na terenach dotychczas nie zamieszkanych, dając początek tzw. kolonizacji olĊderskiej. Byli niezwykle pracowici, wykazywali siĊ
ogromną zrĊcznoĞcią i kunsztem, jeĞli chodzi o osuszanie
bagien, w ciągu stu lat udaáo im siĊ osuszyü spory kawaáek
ziemi. Mennonici skupiali siĊ w gminach flamandzkich i fryzyjskich. Stworzyli kulturĊ o niezwykle surowych obyczajach i zasadach, ich „religią” byáa praca.
Po I rozbiorze w 1772 roku musieli uchodziü przed pruskim militaryzmem (mennonici nie uznają sáuĪby wojskowej), czĊĞü ich udaáa siĊ do Rosji, dając początek ruskim
mennonitom, pozostali szybko ulegli germanizacji.
Pozostawili po sobie ciekawą kulturĊ materialną, zadbane wioski, schludne i czyste chaáupy, a moĪe przede wszystkim liczne cmentarze o fantazyjnych nagrobkach (moĪna je
zobaczyü m.in. w Stogach Malborskich. W 1945 roku musieli opuĞciü tereny ĩuáaw z powodu zbliĪającej siĊ Armii
Czerwonej. Reszta ludnoĞci wyjechaáa do Niemiec w wyniku tzw. akcji repatriacyjnych.
Ciekawostki: w rodzinie mennonitów wychowywany
byá Floyd Landis, zwyciĊzca Tour de France 2006 oraz
mennonitką z pochodzenia byáa matka Anny German. Irma
Berner z domu Irma Martens byáa potomkinią holenderskich
mennonitów, których do Rosji sprowadziáa caryca Katarzyna II. Mieszkali oni w WielikokniaĪeskoje na Kubaniu.

ĝrodowisko geograficzne ĩuáaw
Haft stroju Īuáawskiego

NastĊpnie uczestnicy konferencji odbyli podróĪ studyjną na trasie z Malborka do Pruszcza GdaĔskiego poáączoną
z zajĊciami dydaktycznymi.

Mennonici
nteresujący wykáad pt.: „Mennonici na ĩuáawach – historia niezwykáej spoáecznoĞci” przedstawiáa kustosz Muzeum Etnograficznego w GdaĔsku, Ewa Gilewska.
Mennonici to jeden z odáamów anabaptyzmu, który wyksztaáciá siĊ w XVI wieku w Holandii – gáówne jego zasady
to przede wszystkim:
• chrzest máodzieĪy od lat 14 (jako Ğwiadomych decyzji
i wiary w Chrystusa);
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ykáad nt.: „ĝrodowiska geograficznego ĩuáaw WiĞlanych” zaprezentowaá Mariusz Albecki nauczyciel
Gimnazjum nr 3 w GdaĔsku.
Etymologia nazwy. W literaturze podejmującej problematykĊ ĩuáaw WiĞlanych istnieją rozbieĪnoĞci co do Ĩródáosáowu nazwy tej krainy geograficznej. CzĊsto geneza sáowa
ĩuáawy wiązana jest bądĨ to z pruską przeszáoĞcią tego obszaru i sáowem „solov” – wyspa, bądĨ teĪ z polskim rzeczownikiem „Īuá”, czyli namuá, osad rzeczny. Inne Ĩródáa
podają natomiast, iĪ nazwa pochodzi z jĊzyka pierwotnych
Prusów i tylko zostaáa spolszczona (po litewsku: saáa – wyspa, Īelu – zielenieje, Īozolé – trawa).
ĩuáawy WiĞlane są jednostką fizjograficzną wchodzącą
w skáad makroregionu PobrzeĪe GdaĔskie i podprowincji
PobrzeĪa Poáudniowobaátyckiego. Obejmują rozlegáą równi-

W

KMR

REGIONALIĦCI NA ĽUĐAWACH
nĊ deltową Wisáy przypominającą w ogólnym zarysie ksztaát
odwróconego trójkąta, którego wierzchoáek znajduje siĊ w rozwidleniu Wisáy na LeniwkĊ i Nogat, zaĞ podstawa wyznaczona
jest przez MierzejĊ WiĞlaną. WysokoĞü, tak wyznaczonej figury, osiąga okoáo 50 km, a podstawa – okoáo 40 km.
ĩuáawy WiĞlane podzielone są na trzy mniejsze jednostki:
• ĩuáawy GdaĔskie (niem. das Danziger Werder) – poáoĪone na lewym brzegu Wisáy, obejmują zachodnią czĊĞü
równiny deltowej, poáoĪoną miĊdzy krawĊdzią Pojezierza
Kaszubskiego a Wisáą.
• ĩuáawy Malborskie (niem. das Marienburger Werder)
– obejmują tereny poáoĪone w widáach Wisáy i Nogatu (zwane ĩuáawami Wielkimi, niem. das Große Werder) i te wsie
na wschód od Nogatu, które leĪą poniĪej linii osad: Kukuáka,
Gronowo, OleĞno i Ząbrowo. Te ostatnie noszą nazwĊ ĩuáaw Maáych (das kleine Marienburger Werder)
• ĩuáawy Elbląskie (niem. das Elbinger Werder) – obejmują tereny leĪące na wschód od Nogatu i powyĪej ĩuáaw
Maáych.
RzeĨba terenu: obszar ĩuáaw WiĞlanych stanowi tylko
teoretycznie páaską równinĊ, wznoszącą siĊ niewiele ponad
poziom morza i nieznacznie podniesioną w górĊ rzeki.
Niedostrzegalne w terenie dla ludzkiego oka róĪnice
w wysokoĞci, wychwytuje dopiero mapa topograficzna. Pozwala ona stwierdziü istnienie wielu róĪnej wielkoĞci nabrzmieĔ, a takĪe powierzchni poáoĪonych poniĪej poziomu morza, tworzących obszary depresyjne. Powierzchnia
ĩuáaw u nasady delty, przy rozgaáĊzieniu Leniwki i Nogatu
w tzw. Mątowskiej Gáowie, znajduje siĊ nieco powyĪej
10 m n.p.m., stąd powierzchnia stopniowo siĊ obniĪa w kierunku póánocnym i póánocno-wschodnim, aby mniej wiĊcej
na linii ĝwiĊty Wojciech, Nowy Dwór GdaĔski, Jegáownik
i Rozgart osiągnąü 0 m i przejĞü w kilka obniĪeĔ leĪących poniĪej poziomu morza. Obszary depresyjne stanowią ok. 28%
ogólnej powierzchni delty. NajwiĊkszy obszar depresyjny rozpoĞciera siĊ wokóá jeziora DruĪno, gáównie po jego zachodniej i póánocno-zachodniej stronie. Zajmuje on powierzchniĊ
181 km² (22 km dáugoĞci i 13 km szerokoĞci). Na jego obszarze w Raczkach Elbląskich znajduje siĊ najniĪej poáoĪony
punkt depresyjny ĩuáaw (1,8 m p.p.m.). Drugi co do wielkoĞci
obszar depresyjny, obejmujący 152 km², rozprzestrzenia siĊ
szeroko w okolicach Nowego Dworu GdaĔskiego.
Wody powierzchniowe na ĩuáawach WiĞlanych zatraciáy, w wiĊkszoĞci przypadków, swoje naturalne cechy
w wyniku dáugotrwaáej ingerencji czáowieka. Cechuje je minimalny spadek, a poziom ich zbliĪony jest do poziomu morza. Wszystkie cieki staáe są tu wáaĞciwie kanaáami, których
poziom jest regulowany sztucznie.

Cmentarze Mennonitów

P

odróĪ studyjną regionaliĞci zaczĊli od zwiedzania cmentarza mennonitów w Stogach Malborskich.
Wszystkie nekropolie byáy w zasadzie do siebie podobne, wszĊdzie wystĊpowaáy te same formy nagrobków i ta
sama stylistyka dekoracji. ZaáoĪone na regularnych prostokątnych lub kwadratowych parcelach, posiadaáy bramĊ zbudowaną z ceglanych bądĨ betonowych sáupków. PrzewaĪnie
ogradzaá je páot sztachetowy, niewykluczona jest jednakĪe
bardziej ambitna forma np. metalowego parkanu.
Granice obsadzone byáy szpalerem drzew, wewnątrz aleje dzieliáy cmentarz na 2, 4 lub 6 kwater. Obok lip wystĊpują
na nich takĪe nasadzenia jesionu zwisáego, Īywotników, dĊ-
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bów, kasztanowców, pojedynczo Ğwierku i daglezji. Jesiony,
klony i brzozy z uwagi na ich dzisiejsze rozmiary naleĪy
uznaü za samosiewny lub nasadzenia powojenne.
Na archiwalnych zdjĊciach widaü, iĪ drzewa na cmentarzach byáy strzyĪone, iĪ charakterystyczne w dzisiejszym
pejzaĪu ĩuáaw kĊpy wysokiej zieleni są raczej efektem bardziej ponad póáwiekowych zaniedbaĔ.
Cmentarzem, który posiada wszystkie cechy, wáaĞciwe
dla miejsc pochówku mennonitów jest cmentarz w Stogach,
bĊdący najwiĊkszym tego rodzaju zabytkiem na ĩuáawach
WiĞlanych. Jego charakter znajduje odbicie w innych cmentarzach mennonickich, choü kaĪdy z nich ma swoje cechy
oryginalne.
Mennonici osiedlili siĊ w Stogach ok. 1635 roku i juĪ
wkrótce miejscowoĞü ta staáa siĊ jedną z najprĊĪniej dziaáających i najbogatszych gmin.
Na cmentarzu zachowaáo siĊ 90 nagrobków, z czego 78
to stele. Chronologia nagrobków zamyka siĊ w przedziale
czasowym 1802-1937. W Stogach Malborskich czĊsto pojawia siĊ takĪe krzyĪ áaciĔski. WystĊpuje on w róĪnych zestawieniach np. w okrągáych medalionach, przedstawiających
gorejące serce, krzyĪ i kotwicĊ. Przykáadem innego zestawienia są skrzyĪowane gaáązki palmowe z umieszczonym
w Ğrodku krzyĪem áaciĔskim, o ramionach zakoĔczonych
trójlistnie. Sporadycznie wystĊpują motywy: krzyĪa poáączonego z motylem (symbol zbawienia i zmartwychwstania), krzyĪa z opaską cierniową i kotwicą, krzyĪa z opaską
trzema gwiazdami i kotwicą, krzyĪa i áodygi z makówkami
po jego bokach lub krzyĪa i przewiązanej palmety. WystĊpuje takĪe krzyĪ stojący na szczycie góry, przepasany
wstĊgą z trzema gwiazdami i kotwicą. Innym przykáadem
kompozycji jest motyw Oka OpatrznoĞci otoczonego promienistym niebem, z krzyĪem i kotwicą (symbol Trójcy
ĝwiĊtej i áaski boĪej).
Symbole astralne wystĊpują w postaci gwiazd i sáoĔca.
Motyw zachodzącego sáoĔca symbolizuje Ğmierü czáowieka
i jednoczeĞnie budzenie siĊ do nowego Īycia. Równie popularnym motywem ikonograficznym jest motyl – symbol
zmartwychwstania. SkrzyĪowane i opuszczone w dóá pochodnie to symbol páomiennej miáoĞci do Boga. WyobraĪenie klepsydry ze skrzydáami po bokach symbolizuje miáoĞü,
unoszącą siĊ ku niebu duszĊ zmaráego.
Klepsydra i czaszka są symbolami krótkotrwaáoĞci Īycia
i Ğmierci, natomiast korona – to moc, wáadza i triumf, zaĞ
otwarta ksiąĪka stanowi symbol ksiĊgi Īywota.
Niedawno zostaá odkryty bogaty zbiór kamieni polnych
noszących wykute lub wyryte inskrypcje oraz gmerki – obecnie eksponowane w lapidarium w Cyganku. Sporadycznie
znajdują siĊ teĪ na niektórych cmentarzach. Ich odkrywca
M. Opitz znalazá je w fundamentach dawnego budynku gospodarczego przy nieistniejącej juĪ XIX-wiecznej plebani.
Zostaáy uĪyte tam wtórnie i pochodziáy, jak wskazują daty
od koĔca XVII w. po 2 üw. XVIII w., a wiĊc do czasu, kiedy
mennonici nie uzyskali pozwolenia na zaáoĪenie wáasnych
cmentarzy. Sąsiedztwo koĞcioáa i cmentarza parafialnego, na
którym do tego czasu grzebano teĪ i tutejszych „baptystów”
sugeruje, iĪ pochodzą z tego miejsca.
PoáoĪenie w oddaleniu od dogodnego dojazdu byáo zapewne przyczyną, iĪ cmentarze mennonickie byáy ograbiane
i celowo dewastowane w mniejszym stopniu, niĪ te poáoĪone dogodniej przy drodze lub w centrum miejscowoĞci
i paradoksalnie tylko tam zachowaáy siĊ Ğlady tego aspektu
kultury Īuáawskich wsi.
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SPOD ãOPATY ARCHEOLOGA
RegionaliĞci zwiedzają najwiĊkszy
na ĩuáawach cmentarz mennonicki w Stogach Malborskich

Tablica informacyjna przed cmentarzem

Zabytkowy dąb

Krajobrazy ĩuáaw,
w dole charakterystyczny wiatrak

KoĞcióá w Cyganku
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Cmentarz Jedenastu Wsi w Cyganku jest filią Muzeum
ĩuáawskiego w Nowym Dworze GdaĔskim. Podobnie jak
cmentarz mennonitów w Stogach zostaá odnowiony w 2006
roku dziĊki dziaáaniom Klubu Nowodworskiego.

Domy modlitwy
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ierwszym na ziemiach polskich mennonickiem zborem
byáa kamiennica w Elblągu zachowana do dnia dzisiejszego. NaboĪeĔstwa odprawiano w wielkiej Sali na piĊtrze
do koĔca XIX wieku, funkcja sakralna nie miaáa w tym wypadku związku z architekturą budynku.
Do czasu uzyskania pozwolenia na budowĊ ĞwiątyĔ naboĪeĔstwa odprawiane byáy w prywatnych domach (moĪe
wáaĞnie ten fakt wpáynąá na wytworzenie siĊ w mennonickim domu wyjątkowo duĪej naroĪnej izby w stosunku do
innych pokoi). NaboĪeĔstwa odprawiano takĪe w przygotowanych do tego celu stodoáach.
W związku z przywilejem biskupa cheámiĔskiego z dnia
17 lipca 1768 na terenie ĩuáaw postawiono kilka niemal jednakowych Domów Modlitwy w Lubieszewie, Stogach, Cyganku, Oráowskim Polu, Markusach, NiedĨwiedzicy.
Byáy to budynki wzniesione na planie prostokąta, drewniane, zrĊbowe, o salowym wnĊtrzu z emporami przykryte
drewnianym stropem i dwuspadowym dachu, początkowo
krytym trzciną, póĨniej gontem lub dachówką. We wnĊtrzu
przy jednej ze Ğcian szczytowych Bethhausu znajdowaáo siĊ
w przyziemiu, pod emporą mieszkanie lub pomieszczenie
gospodarcze. W gáównej Sali przy Ğcianie dáuĪszej ustawiona byáa kazalnica, miejsca dla diakonów, nauczycieli i starszych. Pozostaáą czĊĞü zajmowaáy áawy dla wiernych.
Elewacje uksztaátowane byáy w drewnianych koĞcioáach
podobnie, w Ğcianie frontowej znajdowaáy siĊ dwuskrzydáowe drzwi, z szerokimi oknami pomiĊdzy nimi doĞwietlające
wnĊtrze, na osiach skrajnych umieszczono niewielkie okienka w dwóch poziomach.
KoĞcioáy murowane mennonici zaczĊli budowaü dopiero
od lat 90. XIX wieku. Jest ich na ĩuáawach zaledwie kilka.
Nie zachowaá siĊ murowany koĞcióá w ĩelichowie – Cyganku – 1892-1893, ani w Malborku. Najbardziej reprezentacyjnym byá koĞcióá w Rozgarcie, gdzie obok koĞcioáa wybudowana zostaáa takĪe wysoka neogotycka dzwonnica.

Mennonicki trunek „Machandel”

W

ysokoprocentowy trunek o nazwie Machandel produkowano w Nowym Dworze GdaĔskim. Pochodziá z Īuáawskiej wytwórni rodziny Stobbe w Tiegenhof – dzisiejszym
Nowym Dworze GdaĔskim. TamĪe, poczynając od 3 maja
1776 roku prowadziá swoje przedsiĊbiorstwo Piotr Stobbe,
mennonita. Rozpocząá produkcjĊ legendarnego alkoholu zgodnie z recepturą, która pochodziü miaáa z jego rodzinnych stron,
gdzieĞ w Niderlandach. Kto wie, czy wytwórnia „gdaĔskiego”
Machandla nie mieĞciáaby siĊ w MieĞcie, gdyby nasi przodkowie okazali wiĊcej tolerancji dla mennonickich uchodĨców
z objĊtych religijnymi przeĞladowaniami Niderlandów. Nazwa produkowanego w jego gorzelni trunku pochodziü miaáa
od staropruskiego okreĞlenia jaáowca. Surowcem do wyrobu
Machandla byáy niebieskie jagody tego krzewu, a gotowy
produkt poddawany byá leĪakowaniu, od dáugoĞci którego
zaleĪaáa jego jakoĞü i oczywiĞcie cena. RóĪne byáy rodzaje Machandla. Najbardziej popularny byá „Machandel 00”
– podstawowa wersja produktu – do dzisiaj produkowana
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Po lewej oryginalna, przedwojenna butelka
po Machandlu, po prawej zakupiona w jednej
z gdaĔskich restauracji butelka trunku
okreĞlanego tą samą nazwą

w Niemczech. Istniaáa teĪ taĔsza wersja, zwana Tafelmachandel. Wersjami droĪszymi byáy, przechowywane przez dziesiątki lat w piwnicach wytwórni w Tiegenhof, Machandel „Jubileuszowy”, a takĪe najbardziej ceniony, najdroĪszy i najstarszy
Machandel „Najstarszy rocznik”, który nie byá juĪ „biaáy”,
nabieraá natomiast barwy koniaku i podobnie teĪ smakowaá.
Machandla rozlewano do bardzo charakterystycznych
butelek w ksztaácie beczuáki z poprzecznym karbowaniem
i etykietą w ksztaácie równoramiennego krzyĪa. To charakterystyczne opakowanie i etykieta, która byáa jednym z pierwszych w naszej okolicy chronionych znaków towarowych,
byáy kolejnymi cechami produktu Stobbego, które zapewniaáy mu popularnoĞü – wiadomo byáo czego siĊ spodziewaü
w znanej wszystkim baryáce z krzyĪem, której wzór zostaá
objĊty ochroną w roku 1898.
RóĪnorodnoĞü cenowa przy bardzo wysokiej jakoĞci
trunku zapewniáa mu odbiorców wĞród tysiĊcy miáoĞników
napojów wyskokowych w MieĞcie, na ĩuáawach i w bliĪszej i dalszej ich okolicy. Mimo, Īe gáównymi amatorami
taniego Machandla byli portowi robotnicy i Īuáawscy cháopi, jego róĪne wersje, stosownie do zamoĪnoĞci degustatorów, spoĪywane byáy przez gdaĔszczan z róĪnych grup
spoáecznych. W MieĞcie dobrze sprzedawaáy siĊ butelki, na
ĩuáawach raczej gąsiory i beczki.
PrzedsiĊbiorstwo rodziny Stobbe przyczyniáo siĊ do
wzrostu znaczenia wsi Tiegenhof, która w roku 1881 otrzymaáa prawa miejskie. OczywiĞcie gáównym Ĩródáem dostatku mieszkaĔców nowego miasta byáa praca przy produkcji
i dystrybucji produktów gorzelni i browaru. Machandel staá
siĊ, czemu siĊ trudno dziwiü, przedmiotem dumy mieszkaĔców i wizytówką miasta.
Z tamtych czasów pochodzi zabawna historia z 1884
roku, kiedy to pruski król Fryderyk Wilhelm IV, podróĪując
przez Prusy Zachodnie Īyczyá sobie odwiedziü Tiegenhof.
Kiedy przybyá na rynek witaáy go tam wáadze i elita miasta
i táumy zwykáych mieszkaĔców. Kiedy wygáoszono uroczyste przemówienia sáawiące dostojnego goĞcia, przyszedá
czas na symboliczne ugoszczenie go. Dla wszystkich rzeczą
oczywistą byáo, Īe króla naleĪy podjąü tym co miasto miaáo
najlepszego, a wiĊc wáaĞnie Machandlem z wytwórni Stobbego i to tym najstarszym, najcenniejszym, bursztynowym.
Kiedy wiĊc wystąpiá naprzód sam Hermann Stobbe – ówczesny wáaĞciciel wytwórni gorzelni – i podaá królowi nie
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firmĊ G.Vetter. W ten sposób dwustuletni okres funkcjonowania rodzinnej firmy rodziny Stobbe dobiegá koĔca. Bernhard
Stobbe zmará 27 czerwca 1982 roku. Jego syn, Ott-Heirich,
pracowaá nadal dla nowego pracodawcy i do roku 1982 byá
szefem sprzedaĪy jego produktów na póánocne Niemcy.

Kraina wiatraków
a ĩuáawach jeszcze na początku XX wieku charakterystycznym elementem krajobrazu byáy liczne wiatraki.
W 1774 roku na ĩuáawach GdaĔskich byáo ich 54, a w 1818
na Wielkich ĩuáawach Malborskich 124 przepompowni
i 35 przemiaáowych. WystĊpowaáa ich tu znaczna róĪnorodnoĞü, zaleĪnie od funkcji jaką speániaáy – przepompowni
i odpowiednio od wielkoĞci cieków wodnych byáy mniejsze
lub wiĊksze, z koáem czerpalnym lub drewnianą Ğrubą Euklidesa, wiĊksze koĨlanki i paltraki przecierające ziarna na
mąkĊ lub kaszĊ, máyny olejowe. Najbardziej efektownymi
byáy wiatraki typu holenderskiego, z ruchomą gáowicą, ustawione na budynkach. Niestety, juĪ na początku XX wieku
wypierane zostaáy przez przepompownie parowe lub mniejsze konstrukcje metalowe, a po 1945 roku praktycznie zniknĊáy z krajobrazu. Przed 1970 rokiem byáo ich juĪ tylko 6.
Od kilku lat, w gronie przyjacióá Klubu Nowodworskiego – Stowarzyszenia MiáoĞników Nowego Dworu GdaĔskiego, dojrzewa decyzja rekonstrukcji ostatniego wiatraka
odwadniającego na ĩuáawach. Tym ostatnim wiatrakiem jest
XVIII-wieczna pompa wietrzna z Ostaszewa. W 2006 roku
za zgodą Pomorskiego Konserwatora Zabytków, przeniesiono ocalaáe resztki tego wiatraka z Wyspy Sobieszewskiej do
Nowego Dworu GdaĔskiego. KaĪda zachowana czĊĞü zostaáa opisana i zinwentaryzowana, a nastĊpnie wyeksponowana
w Muzeum ĩuáawskim.
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Fabryka rodziny Stobbe w Tiegenhof

kieliszek, nie szklankĊ, ale duĪy szklany kufel peáen bursztynowej cieczy, na twarzach miejskich oficjeli i czáonków Ğwity
królewskiej odmalowaáo siĊ zaskoczenie i przeraĪenie. Kufel
miaá pojemnoĞü litra, a taka iloĞü Machandla zwaliáaby z nóg
nawet wytrawnego pijaka. Z drugiej strony król, siedzący dostojnie w powozie, nie mógá ani odmówiü, ani nie spoĪyü daru
miasta – mogáoby to mieü fatalne skutki protokolarne.
Sekundy páynĊáy, a w gáowach miejskich notabli pĊdziáy
myĞli: Co bĊdzie, jeĞli król wychyli kufel i popadnie w stan
daleki od trzeĨwoĞci. Co bĊdzie siĊ mówiáo o mieĞcie, które
upiáo Jego WysokoĞü? PrzeraĪeni mieszkaĔcy nie wiedzieli,
Īe kufel, który Hermann Stobbe podaá królowi nie zawieraá
wcale trunku, którego wszyscy siĊ w nim spodziewali. Byá
peáen innego specjaáu produkcji przedsiĊbiorstwa Stobbego
– piwa z browaru, który byá równieĪ czĊĞcią firmy. Król wychyliá kufel, uĞcisnąá dáoĔ Stobbego z wyraĨnym zadowoleniem, bo pewnie i jemu kamieĔ spadá z serca, kiedy zorientowaá siĊ, Īe monstrualne naczynie nie zawiera mocnego
Machandla, a tylko dobre Īuáawskie piwo. Kufel staá siĊ
jedną z najcenniejszych relikwii domu Stobbe i byá przechowywany wraz z innymi rodzinnymi precjozami.
Koniec wojny wiązaá siĊ z ewakuacją wáaĞcicieli fabryki i jej pracowników, a takĪe czĊĞci produkcji. Najcenniejsze beczki najstarszego Machandla przetransportowano do
garaĪu domu w Sopocie, w którym zamieszkali czáonkowie
rodziny Stobbe, kiedy Rosjanie zaczĊli zbliĪaü siĊ na tereny
ĩuáaw. W Tiegenhof pozostaá jedynie wáaĞciciel – Bernhard
Stobbe, bowiem fabryka miaáa status przedsiĊbiorstwa strategicznego i nie wolno mu byáo jej opuĞciü. Po wkroczeniu
Rosjan do Sopotu zasoby najcenniejszego trunku zostaáy
oczywiĞcie skonfiskowane przez radzieckiego komendanta
miasta. Browar i gorzelnia na ĩuáawach spáonĊáy za sprawą zdobywców. Bernhard Stobbe zostaá aresztowany przez
Rosjan zaraz po zajĊciu przez nich ĩuáaw i wysáany za
Ural, gdzie pracowaá jako niewolnik w kopalni, a póĨniej
w koáchozie. Zwolniony zostaá 23 p-aĨdziernika 1949 roku.
Rodzina spotkaáa siĊ ponownie w Oldenburgu. Z wojennej
zawieruchy udaáo im siĊ ocaliü czĊĞü dokumentów przedsiĊbiorstwa – w tym równieĪ bezcenną recepturĊ Machandla.
TuĪ po powrocie Berharda z rosyjskiej niewoli, po przezwyciĊĪeniu wielu trudnoĞci, jego syn, Ott-Heirich Stobbe uruchomiá w 1951 roku na nowo produkcjĊ Machandla w dawnych koszarach dragonów w Oldenburgu. Na niemieckim
rynku znowu pojawiáy siĊ charakterystyczne butelki peáne
jaáowcówki. Do GdaĔska juĪ oczywiĞcie nie docieraáy.
W 1969 roku Bernhard zdecydowaá siĊ sprzedaü przedsiĊbiorstwo. 1 stycznia 1970 roku nastąpiáo jego przejĊcie przez
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Z

organizowana dla regionalistów konferencja byáa opowieĞcią o niezwykáej spoáecznoĞci, dla której przez
cztery stulecia ĩuáawy byáy ojczyzną.
Wybitny krajoznawca, twórca muzeów i wielu stowarzyszeĔ regionalnych, Roman Klim, zapisaá siĊ jako pionier
w odsáanianiu dorobku mennonitów i jako podsumowanie
chciaáabym przytoczyü jego sáowa: „Ogromna atrakcyjnoĞü
kultury polskiej od wieków przyciągaáa do naszego kraju
przedstawicieli innych narodowoĞci, którzy osiedlali siĊ
u nas, tutaj pracowali i Īyli, tworzyli nowe wartoĞci. Zmieniaáy siĊ takĪe granice naszej paĔstwowoĞci, wáączając
w obszar kraju niezwykáą iloĞü ogromnych obiektów i zjawisk kulturowych. WĞród tych kultur naleĪy szczególnie
podkreĞliü rolĊ kultury mennonickiej dotychczas jakby
zapomnianej i nie docenionej. Historia mennonitów, którzy na ĩuáawach WiĞlanych znaleĨli swoją drugą ojczyznĊ
jest osobliwoĞcią historyczno- krajoznawczą o znaczeniu
wrĊcz europejskim.”
Zobacz takĪe:
http://gdansk.naszemiasto.pl
http://goĞciniec.pttk.pl
www.fremon.gabo.pl
www.holland.org.pl
www.klubnowodworski.pl
www.nitka.pl
www.nowydworgdanski.pl
www.prabuty.pl
www.rzygacz.webd.pl
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pradzieje kociewia
ANDRZEJ WõDZIK

15. Niezwykáe znalezisko
JuĔ od wielu dni bez przerwy padaä deszcz. MöĔczyzna ostroĔnie wysunñä gäowö z niedbale skleconego szaäasu, który od dawna przestaä chroniè przed wszechobecnñ wilgociñ. Wyczoägaä siö z mozoäem przez niewielki
otwór, narzucajñc na ramiona ciöĔki, weäniany päaszcz. Niemal dwie noce tkwiä w tym miejscu, uparcie czekajñc
z wäóczniñ w röku, przy pobliskiej ĈcieĔce zwierzñt. Ludziom z osady groziä gäód, zgniäy prawie caäe plony przez
deszcz, który zesäali bogowie. W osadzie byäy co prawda jeszcze zwierzöta, ale tych byäo maäo i byäy po prostu
zbyt cenne, by je przeznaczyè na poĔywienie. Caäa nadzieja w äowach, ale on, odkñd tu przyszedä nie widziaä
nawet jednej sarny!
Kolejne däugie godziny spödzone przy ĈcieĔce i ciñgle tylko deszcz. Padajñce gösto grube krople szeleĈciäy
na liĈciach, tworzñc miödzy rzadziej rosnñcymi drzewami szarñ kurtynö. MyĈliwy zaklñä cicho i skuliä siö jeszcze
bardziej, czujñc jak mocno nasiñkniöty wodñ päaszcz zaczñä w koþcu przeciekaè.
Podniósä siö powoli i ruszyä w dóä niewielkiej rzeki. Tutaj juĔ nie miaä czego szukaè... Kluczñc miödzy niewielkimi, zalesionymi pagórkami mocno znuĔony dotarä póĒnym popoäudniem do rozlegäego wrzosowiska,
opadajñcego äagodnie w kierunku brzegu jeziora. Deszcz nieco zelĔaä i zachöcony tym czäowiek zaczñä zbieraè
niewielkie gaäözie, by rozpaliè ognisko. Trochö mniej wilgoci – pomyĈlaä, ochoczo zabierajñc siö do krzesania
iskier. Zajöty rozpalaniem ognia, kñtem oka dostrzegä bäysk w pobliĔu swojej lewej stopy. Zaintrygowany pochyliä siö, trzymajñc po chwili w däoni niewielki krzemienny grot. Nigdy czegoĈ takiego nie miaä w röku!
Czasami ludzie z wioski znajdowali przedmioty wykonane z kamienia, ale wäaĈciwie nikt tak naprawdö
nie wiedziaä skñd mogäy pochodziè. Starzec z osady mówiä, Ĕe kiedy byä maäym chäopcem, to säyszaä opowieĈè
o jego dawnym przodku, który spotkaä w lesie dziwnych obcych. Obcy mieli ponoè äuki, a takĔe strzaäy zakoþczone krzemiennymi grotami. Szaman natomiast, uparcie twierdziä, iĔ te przedmioty nie sñ z tego Ĉwiata. Czösto opowiadaä, jak w swoich wizjach spotykaä mieszkajñce na bagnach demony – szare postaci o nienaturalnie
wydäuĔonych koþczynach. To one wedäug niego uĔywaäy kamiennej broni, walczñc z bäñkajñcymi siö po ziemi
duchami wojowników.
MyĈliwy ocknñä siö przerywajñc rozmyĈlania. Nie wiedziaä komu wierzyè, ale jednego byä pewny: Nie chciaä
mieè nic wspólnego, ani z duchami zmaräych ani tym bardziej z leĈnymi demonami. Wiedziony ciekawoĈciñ,
schowaä jednak trójkñtny grocik do przytroczonej u pasa sakwy, rozglñdajñc siö czujnie po okolicy. Mimo póĒnej pory ciñgle jeszcze niczego nie upolowaä. Spojrzaä z nadziejñ w stronö päynñcej w dolinie rzeki i ruszyä w
jej kierunku. Niedaleko stñd rzeka wpäywaäa na rozlegäñ nizinö, a na wschód od prawego brzegu rozciñgaäy siö
ogromne bagna, za którymi rozpoĈcieraäa siö prastara puszcza. Ludzie w osadzie mówili, Ĕe jedynie tam moĔe
byè jeszcze duĔo zwierzyny. Problem w tym, Ĕe aby siö do niej dostaè, trzeba byäo znaè ĈcieĔki biegnñce przez
trzösawiska. Czäowiek z wäóczniñ dobrze pamiötaä jak zeszäej wiosny dwóch Ĉmiaäków podjöäo wyprawö do
puszczy. Od tamtej pory nikt ich juĔ wiöcej nie widziaä. Na domiar zäego szaman rozgäaszaä wieĈci, jakoby idñc
przez bagna padli ofiarñ zäych siä, i kto wie, czy nie miaä racji!
Przez chwilö zawahaä siö, przypominajñc sobie, co znalazä na wrzosowisku. Ruszyä jednak brzegiem rzeki
,kierujñc siö szerokim äukiem w stronö widocznej w oddali ciemnej linii bagien. Szedä juĔ däuĔszy czas, by po
pokonaniu päaskiego wzniesienia, ujrzeè wreszcie nieckowate obniĔenie, poroĈniöte gösto köpami brzozy. Dalej
za brzozami wiäy siö po ziemi fantastycznie poskröcane wierzby, tworzñce rodzaj zapory przed wejĈciem do
tego przedziwnego miejsca. MöĔczyzna nigdy przedtem tutaj nie byä. Tak jak inni, unikaä tego obszaru bojñc siö
konsekwencji wejĈcia w nieprzyjazny Ĉwiat. Przedarä siö wreszcie przez plñtaninö giötkich gaäözi, by stanñè na
skraju iĈcie nierzeczywistej krainy. W póämroku na duĔej przestrzeni majaczyäy dziwacznie powykröcane drzewa, pokryte niemal w caäoĈci, grubñ warstwñ mchu. Rosäy w göstych köpach miödzy wielkimi, peänymi ciemnej
mazi, bäotnistymi kaäuĔami. Ich splecione korony tworzyäy naturalny, szczelny dach, który odcinaä siö wyraĒnie
ciemniejszñ barwñ od niĔszych poziomów bujnej roĈlinnoĈci.
Spojrzaä w prawo, gdzie w dwóch rzödach wyrastaäy na wysokoĈè oĈmiu ludzi ogromne sczerniaäe pnie,
które juĔ dawno utraciäy korony. Säupy podtrzymujñce Ĉwiat – pomyĈlaä i przypomniaä sobie starñ legendö,
która tkwiäa jeszcze w pamiöci ludzi Ĕyjñcych w lasach póänocy. WstrzñĈniöty tym odkryciem däugo nie mógä
zebraè myĈli...
Mimo, Ĕe w pewnym stopniu byä zafascynowany miejscem, do którego dotarä, nie czuä siö tutaj pewnie. Nie
baä siö ludzi, czy teĔ watahy wilków. Nie baä siö nawet ogromnego dzikiego tura, którego widywano czasami
w pobliĔu osady. Umiaä przecieĔ zrobiè poĔytek ze swojej groĒnej, zaopatrzonej w lĈniñcy, brñzowy grot broni.
Ale zäe moce, które mogñ mieszkaè w tym miejscu to zupeänie coĈ innego. Zdesperowany brnñä jednak dalej,
coraz czöĈciej zapadajñc siö po kolana w lepkim bäocie.
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MyĈliwy od poczñtku wsäuchiwaä siö w gäosy päynñce z tego ponurego miejsca. KaĔdy, nawet najmniejszy
szelest wydawaä siö na tyle nienaturalny, Ĕe instynktownie Ĉciskaä mocniej drzewce wäóczni.
Od jakiegoĈ czasu miaä teĔ nieodparte wraĔenie, Ĕe jest obserwowany. Nie byäo to dla niego przyjemne uczucie. Byä äowcñ, a tutaj czuä siö jak tropiona zwierzyna. Przez moment wydawaäo mu siö, Ĕe w pobliĔu wiekowej
olchy przesunñä siö powoli szary ksztaät, wyraĒnie odcinajñcy siö od panujñcego póämroku. Przetarä odruchowo
wierzchem däoni oczy, majñc nadziejö, Ĕe dziwne zjawisko jest wynikiem zmöczenia i szybko zniknie. Szary obäok
jednak nie znikaä. Co wiöcej, stawaä siö coraz bardziej realny, a wydäuĔajñc siö, powoli przybraä zarys monstrualnej ludzkiej sylwetki. ãowca zamarä z przeraĔenia. CzyĔby tak miaä wyglñdaè kres jego wödrówki? W przypäywie
panicznego strachu cisnñä wäóczniñ w stronö szarej zjawy. Wyrzucona z potöĔnñ siäñ broþ, przebiäa szary ksztaät
uderzajñc w pieþ, odäupujñc przy okazji caäkiem pokaĒny kawaä kory. Odbita od drzewa wäócznia zatoczyäa
w powietrzu imponujñcy äuk i wpadäa niemal bezgäoĈnie do wypeänionego zielonkawo-brñzowñ wodñ doäu...

S

uchostrzygi to obecnie dzielnica Tczewa, ze stosunkowo nowoczesnym budownictwem. W XIX wieku
byáa to wieĞ, nie wyróĪniająca siĊ niczym szczególnym, wĞród wielu, podobnych, maáych miejscowoĞci Prus
Zachodnich – prowincji ówczesnego paĔstwa niemieckiego.
Jednak pewne zdarzenie wpáynĊáo na fakt, iĪ Suchostrzygi
(dawniej Lunau), znalazáy siĊ na kartach publikacji archeologicznych traktujących o pradziejach
Pomorza GdaĔskiego. Mianowicie,
niejaki Abraham Lissauer – pasjonat
archeologii donosi w swoich publikacjach wydanych w 1887 i 1891 roku
o ciekawym znalezisku pochodzącym
wáaĞnie z Suchostrzyg.
Z krótkich notatek wynika, iĪ
w bliĪej nieokreĞlonym bagnie na
terenie opisywanej powyĪej miejscowoĞci, zostaá znaleziony okazaáy grot z brązu (ryc. 1) o dáugoĞci
18 cm. Na charakterystyczny
ksztaát zabytku miaáa wpáyw wydáuĪona 9 centymetrowa tuleja,
przechodząca áagodnie w zwĊĪające siĊ ku górze „Īebro” wzmacniające liĞü grotu. Omawiany zabytek nie zachowaá siĊ niestety
do naszych czasów, dlatego teĪ
analizĊ obiektu oparto tylko na
podstawie zachowanych rycin.
Oprócz moĪliwoĞci okreĞlenia
wymiarów moĪna stwierdziü fakt
odáamania niewielkiego fragmentu
kolca (czubka) grotu oraz istnienia linii, które wydają siĊ byü pĊkniĊciem
tulei w jej dolnym odcinku.
Wymiary grotu wskazują niezbicie, iĪ pierwotnie byá uĪywany jako
grot wáóczni, broni sáuĪącej do zadawania ciosów káutych lub miotania na
niewielkie odlegáoĞci. MoĪna przypuszczaü, Īe osadzony byá na dáugim
150-180 cm drzewcu jesionowym,
dĊbowym lub cisowym, o Ğrednicy
2,3 cm – biorąc pod uwagĊ ĞrednicĊ
tulei. JeĞli chodzi o produkcjĊ tego
typu grotów, to jest bardzo prawdopodobne, iĪ odlewano je z uĪyciem
dwudzielnej formy muszlowej wykonanej z kamienia lub brązu.
ryc. 1
Brązowy grot (Suchostrzygi)
skala 1:1
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Grot z Suchostrzyg byá znaleziskiem „luĨnym”, to znaczy
bez kontekstu kulturowego w postaci ceramiki lub jakichkolwiek wyrobów z brązu. Jednak dziĊki jego charakterystycznej formie moĪna niemal bezbáĊdnie okreĞliü ramy czasowe
oraz przynaleĪnoĞü do inwentarza okreĞlonej kultury. W tym
miejscu wáaĞciwe bĊdzie posáuĪenie siĊ typologią grotów
epoki brązu, znanego badacza militariów kultury áuĪyckiej,
Jerzego Fogla. Grotów podobnych do okazu z Suchostrzyg
na obszarze Polski, odkryto dotychczas czternaĞcie i zaliczono je do umownie przyjĊtego typu VI. WziĊto przy tym
pod uwagĊ stosunek dáugoĞci tulei i liĞcia grotu wynoszący 1:1, a takĪe zmienną gruboĞü liĞcia, charakterystycznie
stopniowaną uskokami. Trzeba dodaü, Īe wspomniane znaleziska podobnych grotów w zasadzie nie tworzą „zwartego
obszaru”, rozkáadając siĊ na ZiemiĊ Lubuską, Dolny ĝląsk,
Pomorze i WielkopolskĊ, tworząc wiĊksze skupisko jedynie
w rejonie dolnego biegu Odry.
Ciekawe, iĪ poza Polską odkrywane byáy na terenie Niemiec, Szwecji, ale ich wyraĨna koncentracja widoczna jest
na obszarze WĊgier, Czech i Moraw, skąd przenikaáy zapewne na póánoc bĊdąc przedmiotem wymiany handlowej.
W tym kontekĞcie niezwykle interesujący jest fakt, uderzającego podobieĔstwa, jakie zdradza egzemplarz z Suchostrzyg
do form grotów strefy karpacko-dunajskiej, a podając ĞciĞlej
za A. Lissauerem – do okazu z rejonu Sajo-Gomor (WĊgry).
Podejmując kwestiĊ zawĊĪenia ram chronologicznych omawianego zabytku, moĪna z duĪym prawdopodobieĔstwem
stwierdziü, iĪ grot pochodzi z III lub początku IV okresu
epoki brązu (1200-1000; 1000-800 p.n.e).
Warto w tym miejscu poĞwiĊciü nieco uwagi ówczesnej
sytuacji kulturowej ziem dzisiejszej Polski (a w tym Kociewia). Wtedy to, na znacznym obszarze ziem polskich,
Sáowacji, póánocnych Moraw, czĊĞci Ukrainy i wschodniej
czĊĞci dzisiejszych Niemiec, tworzyáy siĊ zrĊby kultury áuĪyckiej. Niezwykle istotnej w pradziejach Ğrodkowej czĊĞci
Europy, dlatego teĪ naleĪy ją nieco przybliĪyü, mimo braku
spektakularnych znalezisk na Kociewiu.
Kultura áuĪycka zostaáa umownie nazwana od obszaru àuĪyc, gdzie w XIX wieku archeolog Rudolf Virchow
wyróĪniá wĞród materiaáu zabytkowego, charakterystyczne formy ceramiki (ryc. 2). Jej przedstawiciele na setki lat
usadowili siĊ na duĪej czĊĞci NiĪu ĝrodkowoeuropejskiego
stanowiąc wespóá z kulturami: piliĔską, tyrolską, dolnoreĔską i poáudniowoniemiecką szeroki krąg kultur pól popielnicowych. Wpáyw na jej genezĊ w kontekĞcie ziem Polski,
miaáy niewątpliwie dwie wczeĞniejsze kultury: trzciniecka
i przedáuĪycka. Przy czym szczególnie ta druga byáa mocno zaawansowana w dziedzinie „brązowej metalurgii”, co
miaáo z kolei niebagatelne znaczenie w związku z tradycją
obróbki brązu przez przedstawicieli kultury áuĪyckiej. WielkoĞü zajmowanego obszaru i dáugoĞü trwania oraz czynniki Ğrodowiska naturalnego wpáywaáy w oczywisty sposób
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ryc. 2
Formy ceramiki
kultury áuĪyckiej

na pewną odmiennoĞü grup bądĨ „plemion” egzystujących
w ramach omawianej kultury. Jest to szczególnie widoczne
na przykáadzie niektórych form ceramiki, udziaáu przedmiotów brązowych w Īyciu codziennym oraz, co waĪne, charakterze i wielkoĞci osad.
Jak juĪ wspomniano na Kociewiu nie znaleziono jak
na razie duĪych osad interesującej nas kultury. Istnieją co
prawda Ğlady osadnictwa w postaci najczĊĞciej niewielkich
skupisk ceramiki i odnajdywanych pojedynczych przedmiotów brązowych (duĪo rzadziej znalezisk gromadnych).
Jednak ze wzglĊdu na ogólnie nieliczny materiaá zabytkowy,
o nie rzadko trudnej do ustalenia chronologii, nie pozwalają
na stworzenie w miarĊ peánego obrazu przeszáoĞci. Posáugując siĊ natomiast ostroĪnie analogiami z obszarów oĞciennych, szczególnie Kujaw i Wielkopolski, wydaje siĊ, Īe
przedstawiciele kultury áuĪyckiej preferowali obszary nizinne – páaskie, a osady – czĊsto otwarte osiedla o charakterze
„wiejskim” chĊtnie lokowali w pobliĪu rzek i jezior. Domy
stawiano niewielkie o szacunkowych wymiarach 6,5 na
3 m, prostokątne, jedno- lub dwuizbowe (ryc. 3), czĊsto
o sáupowej konstrukcji. Sztandarowym przykáadem osiedla
kultury áuĪyckiej jest oczywiĞcie Biskupin. Zrekonstruowana ogromna osada daje nam pewne pojĊcie o organizacji
przedstawicieli kultury áuĪyckiej i ich duĪych moĪliwoĞciach w dziedzinie budownictwa drewnianego.
Podstawą egzystencji ludnoĞci kultury áuĪyckiej byáy:
uprawa roĞlin i hodowla zwierząt. Przy czym, biorąc pod
uwagĊ warunki Ğrodowiskowe Kociewia w epoce brązu,
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przewaĪaáa raczej hodowla. Uprawiano pszenicĊ: orkisz,
páaskurkĊ, jĊczmieĔ, owies, len oraz szczególnie chĊtnie,
roĞliny o wysokiej zawartoĞci biaáka: bób celtycki i groch.
Hodowano przede wszystkim bydáo i Ğwinie, które wypasano w lasach, wówczas bogatych pod wzglĊdem róĪnorodnoĞci gatunków roĞlin. Zajmowano siĊ takĪe hodowlą koni
kóz i owiec, choü na razie stan dotychczasowych badaĔ nie
pozwala na okreĞlenie nawet szacunkowej wielkoĞci tego
profilu hodowli.
Przedmioty uĪytkowe, to gáównie naczynia gliniane, nadające siĊ do gotowania potraw, speániające teĪ czĊsto rolĊ

ryc. 3
Rekonstrukcja domostwa – epoka brązu
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pojemników zasobowych lub – w przypadku wysokiej klasy
ceramiki, peániáy rolĊ dekoracyjną. W dziedzinie metalurgii,
mimo pewnej samowystarczalnoĞci w zakresie produkcji
przedmiotów, sprowadzano ich caákiem pokaĨne iloĞci, czego
Ğwiadectwem jest miĊdzy innymi opisywany na áamach niniejszego artykuáu grot z Suchostrzyg. NaleĪy teĪ podkreĞliü,
iĪ caáa rodzima produkcja brązownicza, którą zajmowali siĊ
wyspecjalizowani w obróbce brązu „kowale” (ryc. 4), oparta
byáa na surowcach w postaci importowanych bryá brązu bądĨ
záomu uszkodzonych przedmiotów nadających siĊ na przetop.
Byü moĪe, wówczas, kowal, kupiec, wódz – naczelnik
osady wespóá z bardziej znamienitymi wojownikami naleĪeli do elit okreĞlonych lokalnych spoáecznoĞci. Znamy takie
Ğlady wyraĨnego rozwarstwienia majątkowego w postaci
odkrywanych tak zwanych grobów ksiąĪĊcych, które nierzadko zawierają liczne dary grobowe. Wspaniaáa ceramika,
szereg czĊsto luksusowych wyrobów z brązu takich jak naszyjniki, przybory toaletowe, wymyĞlne zapinki a nierzadko i broĔ – te wszystkie przedmioty, mimo iĪ nie pochodzą
ze znalezisk lokalizowanych na Kociewiu, dają nam pewne
wyobraĪenie o poziomie Īycia róĪnych warstw spoáecznoĞci
w ramach kultury áuĪyckiej.

nakrycia gáowy

páaszcz

ryc. 4
Kowal – brązownik

Wobec braku okreĞlonego typu zabytków, a takĪe wobec skąpej iloĞci materiaáów, którymi dysponujemy trudno
zarysowaü choüby ogólny wizerunek ówczesnego mieszkaĔca okolic dzisiejszego Tczewa, który wáadaá wáócznią
zakoĔczoną brązowym grotem. Pewne wyobraĪenie mogą
nam daü znaleziska fragmentów ubiorów ludzi epoki brązu,
zamieszkujących niegdyĞ tereny Danii i Niemiec (ryc. 5).
Z naciskiem podkreĞliü naleĪy zwrot: „pewne wyobraĪenie”,
gdyĪ w realiach epoki brązu na przestrzeni okreĞlonego czasu
i w róĪnych czĊĞciach Europy, mogáo panowaü ogromne bogactwo zwyczajów, tradycji kulturowych, a co siĊ z tym ĞciĞle
wiąĪe, róĪnorodnoĞci fryzur, ozdób, ewentualnie uĪywanych
tatuaĪy i ubiorów. Dlatego teĪ wszelkie podane sugestie i próby rekonstrukcji mają charakter wybitnie poglądowy.
KoĔcząc rozwaĪania związane z odkryciem ciekawego
zabytku kultury áuĪyckiej na terenie Suchostrzyg naleĪy
mieü nadziejĊ, Īe z czasem obszar Kociewia (jakĪe maáo
dotąd przebadany pod kątem osadnictwa pradziejowego)
dostarczy spektakularnych znalezisk w postaci osad, cmentarzysk tej wspaniaáej, wielkiej kultury epoki brązu.
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bluza
ryc. 5
Elementy ubioru (weána) – epoka brązu
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GRZEGORZ WALKOWSKI

In Dersove in constructione ipsis castri...
30 kwietnia 1252 roku
Zanim powstaá Tczew byáo Lubiszewo

D

o uroczystoĞci obchodów rocznicowych zaáoĪenia
miasta ubywa dni. Zegar umieszczony na ratuszu
nowomiejskim odmierza nieubáaganie czas: 509,
507, 506... W lokalnej prasie czy teĪ na stronie
internetowej miasta pojawiają siĊ coraz to nowe pomysáy na
uczczenie tejĪe rocznicy. A to 750 obrazów na 750-lecie (kto
by tyle obrazów miaá namalowaü, a gdyby nawet je namalowano, co by miasto z nimi zrobiáo i kto by je zakupiá). Dobry
pomysá przewod-niczącego Rady Miasta na uczczenie rocznicy powstania Rady Miejskiej. PoniewaĪ czĊsto spotyka siĊ
w informatorach miasta, Īe Tczew posiada najstarszą radĊ
w Polsce, jest to pomysá uprawomocniony, dlatego iĪ rzeczywiĞcie w dokumencie Sambora II z 1258 roku dotyczącego
utworzenia klasztoru w Pogódkach, jako Ğwiadkowie wystĊpują dwaj rajcy miejscy, co Ğwiadczy o tym, Īe rada miejska
juĪ funkcjonowaáa. Na pewno byáa to najstarsza rada miejska na Pomorzu, ale czy w Polsce? Wszak na ĝląsku Henryków Piastowskich (Brodatego i PoboĪnego) powstawaáy
nieco wczeĞniej od Tczewa lokowane miasta, które teĪ byü
moĪe miaáy swój samorząd.
Inną informacją ze Ĩródeá tczewskich dotyczących
uczczenia milenium jest konkurs, którą z tczewskich osobistoĞci umieĞciü jako patrona Bulwaru NadwiĞlaĔskiego. Są
tu wymienione dwie postaci historyczne – ksiąĪĊ Sambor II
i Roman Landowski, znany tczewski regionalista i literat, niedawno zmaráy. Obie te postaci dla dziejów miasta niezwykle
waĪne i obie w zadziwiający sposób áączą początki miasta
z dziejami wspóáczesnymi. Dlaczego wiĊc jednego tylko
a nie obu upamiĊtniü na bulwarze. Do Wisáy prowadzi ul. Sambora przechodząca po zakrĊcie w ul. Zamkową, gdzie ongiĞ
staáa siedziba ksiĊcia. Jej naturalnym przedáuĪeniem byáaby
al. Sambora dochodząca do nabrzeĪa Wisáy. Pod kątem prostym do niej istniaáaby al. Romana Landowskiego. PoniewaĪ
wspóáczeĞnie w miastach szczególnie tych „turystycznych”,
pojawiáa siĊ moda na umieszczanie áaweczek ze znanymi postaciami: spotkaü je moĪna np. w Gdyni, Krakowie. W àodzi
na najwaĪniejszej ul. Piotrkowskiej usiąĞü moĪna koáo Juliana Tuwima związanego przez caáe Īycie z àodzią. W Zakopanem na koĔcu „Kropówek” usiąĞü moĪna koáo ostatniego
z Zamoyskich, który wiele zrobiá dla tego miasta jako kurortu
(doprowadziá np. kolej do Zakopanego). W testamencie przekazaá do skarbu paĔstwa wielkie tereny ziemskie, z których
póĨniej utworzono TatrzaĔski Park Narodowy. Jest teĪ w Zakopanem Muzeum Kornela MakuszyĔskiego, gdzie wejĞcie
wskazuje rzeĨba Kozioáka Matoáka, czy teĪ pomnik Sabaáy,
pierwszego przewodnika po Tatrach i ostatniego góralskiego
zbójnika, przyjaciela Zaomyskiego.
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Dlaczego wiĊc tczewianie nie mieliby upamiĊtniü obu
waĪnych w historii osób. Nie róĪnicowaü i nie wybieraü
z dwóch jednej postaci, ale uczciü obie, jako waĪne dla historii miasta, początku i powstania (ksiąĪĊ Sambor II) i czasów nam wspóáczesnych (Roman Landowski).
Tczew nie ma áaweczek z postaciami znanych ludzi, posiada bardzo niewiele zabytków. Dlatego teĪ takie áaweczki
z osobistoĞciami na bulwarze byáby atrakcją. Turysta czy
mieszka-niec mógáby usiąĞü po spacerze obok pana Romana
i poczytaü jego ksiąĪkĊ. W drugim koĔcu bulwaru np. w miejscu gdzie byá zamek Sambora II, mógáby usiąĞü obok ksiĊcia
i jego Īony Mechtyldy z sokoáami (nawiązanie do pieczĊci
ksiĊĪnej z aktu lokacyjnego z 1260 roku, gdzie wystĊpuje
ona jako stojąca postaü z dwiema liliami i sokoáami).
Co ciekawe, wáadze miasta w projekcie rewitalizacji
starej czĊĞci grodu (Stare Miasto) wyznaczyáy jako miejsce wypoczynku, spacerów i imprez kulturalnych Bulwar
NadwiĞlaĔski, który staá siĊ atrakcją i miejscem szczególnych odwiedzin. Odpowiada to prawdzie historycznej, gdyĪ
w tym miejscu istniaáa dzielnica miasta zwana Podlice. Tam
mieĞciáy siĊ sady, ogrody, domki i spacerowe alejki renesansowe obsadzone krzewami ozdobnymi – miejsce wypoczynku mieszkaĔców grodu Sambora w Ğredniowieczu
i w czasach renesansu. WĞród nich istniaáa i funkcjonowaáa sáawna i lubiana tzw. „Karczma RóĪana”. Jak podaje Edwin Rozenkranz w „Dziejach Tczewa” na str. 128-129: Kiedy
w 1626 roku Szwedzi przystĊpując do budowy fortyfikacji nowoĪytnych zniwelowali teren ogródków dziaákowych, mieszczanie
przedstawiając straty w równym stopniu ubolewali nad walorami utraconych domków willowych, w ogródkach poáoĪonych
miĊdzy bramą MáyĔską a wzgórzem Zamajte, jak i szczególnie
nad utratą „RóĪanej Karczmy” tamĪe usytuowanej.
Dzielnica Podlice dáugo byáa czĊĞcią spacerowo-ogrodową. Jeszcze w naszych czasach, w latach 50.i 60., a nawet 70.
XX wieku, istniaáy ogródki dziaákowe obok PBW, a na koĔcu
dzisiejszego bulwaru odbywaáy siĊ „rynki” (tzw. „ĞwiĔski rynek”, gdzie handlowano koĔmi, ĞwiĔmi, drobiem i zboĪem).
Nad ogrodami Podlic dáugo wznosiáa siĊ wysoko bryáa czerwono-ceglana zamku Sambora II. Od podziaáu pomorskiego ksiĊstwa, po Ğmierci MĞciwoja I na dzielnice w latach
1227-1229 zostaá on wáadcą rozlegáego ksiĊstwa nazwanego
w Ĩródáach „ksiĊstwo lubiszewskie”. Historycy nazywają go
ksiĊciem pomorskim lub lubiszewsko-tczewskim. A to dlatego, iĪ początkowo siedzibą wáadcy byá stary kilkuczáonowy
gród w Lubiszewie leĪący przy drodze kupców („via mercantorum”) pamiĊtającej jeszcze kupców i legionistów rzymskich
wĊdrujących nad Baátyk za jantarem – bursztynem.
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Tczew i jego fortyfikacje w 1658 roku – miniaturowy miedzioryt z dzieáa S. Puffendorfa

KsiĊcia wówczas nazywano „Samborius dux de Lubesvo” (jak w dokumencie z 1240 roku). Po tej dacie ksiąĪĊ
wystĊpuje juĪ zawsze jako ksiąĪĊ pomorski lub – jak w 1250
roku – „dux de Pomeraniae dominus de Lubissev”, czyli
ksiąĪĊ pomorski – pan na Lubiszewie.
W dokumencie z 30 kwietnia 1252 roku dotyczącym
mieszczan Cheámna i Torunia i wolnoĞci handlowych dla
nich po raz pierwszy wystĊpuje nazwa nowej siedziby.
Tczew w dokumencie nazywany jest jako „Dersevo”.
Odtąd siedzibą gáówną ksiĊstwa jest nowotworzone mia-

sto Trsow (Tczew) z grodem – zamkiem gotyckim nad
Wisáą.
Zanim jednak to nastąpiáo siedzibą Sambora II byáo
poáoĪone nieopodal, nad jeziorami rokickimi Lubiszewo.
WystĊpuje ono obok starego grodu, „Starogrodu” (Starogardu), i osady „Rommlau” (dzisiejszych Skarszew) w bardzo
waĪnym dla dziejów Pomorza GdaĔskiego w dokumencie
ksiĊcia Grzymisáawa Ğwiecko-lubiszewskiego z 11 listopada
1198 roku w akcie tym (znanym z dwóch transkrypcji, nie zachowanym w oryginale) „Dominius Grymislavis” nadaje za-

Panorama wsi Lubiszewo z 1627 roku.
ħródáo: Wsie powiatu tczewskiego w Ğwietle archiwaliów od 1305 roku, Zespóá Szkóá Katolickich, Tczew 2003.
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konowi Ğw. Jana rozlegáe ziemie na terenie swojego ksiĊstwa
w prowincji zwanej „JatluĔska” wraz z przywilejami i licznymi dziesiĊcinami. Odtąd na terenie ksiĊstwa pomorskiego
pojawia siĊ na koĔcu XII wieku nowy twór polityczno-terytorialny, latyfundium gospodarcze zakonu joannitów osiągające od Skarszew i Starogardu granice aĪ do Lubiszewa.
Lubiszewo w pewnym momencie historycznym tego
wáadztwa joannickiego staáo siĊ stolicą – komandorią
i otrzymaáo od joannitów prawo targowe (wystawiania
dwóch jarmarków). Wszystko wskazuje na to, iĪ zakonnicy
zamierzali tutaj stworzyü silną komandoriĊ gospodarczohandlową w oparciu o trzy grody, w których Lubiszewo
miaáo byü najwaĪniejszym.
Lubiszewo jako osada grodowa leĪąca na szlaku z poáudnia na póánoc do prastarego sto-áecznego GdaĔska znalazászy siĊ we wáadaniu joannitów rosáo w siáĊ i znaczenie. Bardzo do-bre poáoĪenie na szlaku blisko przeprawy wodnej,
jedynej w Ğredniowieczu na tym terenie, (przez dwa jeziora
rokickie) umoĪliwiaáo podróĪ do GdaĔska.
W XII i XIII wieku w okolicach osady byáa inna sytuacja
hydrograficzno-wodna. PoniĪej w kierunku Wisáy ciągnĊáy
siĊ nieprzebyte bagna tworzące ĩuáawy WiĞlane aĪ po ujĞcie
do Baátyku. Ponad ich poziom wystawaá tylko garb wysoczyzny w okolicach osad Trsow i Derszewo (czyli wzgórze
Zamajte i obok drugie wyĪsze z straĪnicą ksiąĪĊcą do poboru cáa – zniwelowaną dopiero podczas budowy dworca kolejowego i mostów w latach 1851-1860 i 1871 – tzw. wielkie
inwestycje kolejowe w pruskim Tczewie).
Ciągnące siĊ powyĪej nich tereny ziemi lubiszewskiej
od zarania dziejów stanowiáy doskonaáy obszar osadniczy.
Badania archeologiczne prowadzone podczas budowy autostrady A1, doprowadziáy do odkrycia prehistorycznej osady
ludzi pierwotnych, poáoĪonej powyĪej obecnej wsi na páaskowyĪu za dziaákami i ogrodami. Potwierdziáo to ciągáoĞü
osadniczą na terenie ziemi lubiszewskiej od czasów prehistorycznych aĪ do Ğredniowiecza.
Kiedy w 1198 roku joannici otrzymali od ksiĊcia Grzymisáawa Ğwiecko-lubiszewskiego dobra ziemskie w ciągu
kilkunastu lat uczynili z Lubiszewa ludną i bogatą osadĊ
handlowo-gospodarczą. Sukcesywnie dąĪyli do lokacji Lubiszewa jako miasta. Ich starania w peáni zakoĔczyáyby siĊ
sukcesem, ale na przeszkodzie temu stanĊáy wypadki roku
1307 i 1308 – najazd na Pomorze i zniszczenie Lubiszewa
przez wojska brandenburskie. W swojej komandorii lubiszewskiej joannici nadali prawo targu i dwóch jarmarków,
postawili karczmy i nadali herb joannicki (z gáową Ğw. Jana
na tacy w kolorze czerwonym).
Okoáo 1220 roku (niektórzy historycy twierdzą, Īe póĨniej 1229) zaistniaáo samodzielne ksiĊstwo lubiszewskie.
Kiedy nastĊpca Grzymisáawa ksiąĪĊ pomorski MĞciwoj I
dokonaá podziaáu Pomorza GdaĔskiego dzieląc je na cztery
czĊĞci miĊdzy swoich synów. DzielnicĊ lubiszewską otrzymaá Ğredni (trzeci) syn, Sambor II. NajwaĪniejszą gdaĔską
dzielnicĊ otrzymaá najstarszy z synów ĝwiĊtopeák zwany
Wielkim.
W Lubiszewie odtąd zaistniaá stan dwuwáadzy: joannitów jako wáaĞcicieli (na mocy darowizny Grzymisáawa
z listopada 1198) i Sambora II jako wáadcy samodzielnego
ksiĊstwa lubiszewskiego (na mocy testamentu MĞciwoja I
i podziaáu ksiĊstwa gdaĔskiego). Stan ten na dáuĪszą metĊ
byá niewygodny dla obu stron i rodziá konflikty. Byá jednym
z warunków, który doprowadziá do przeniesienia siedziby
Sambora II z Lubiszewa do Tczewa w latach 1251-1260.

KMR

KRZYSZTOF KORDA

Jarmark
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rótko po wojnie w Starogardzie Gd. odbywaá siĊ
w okreĞlone dni jarmark. Czego tam nie moĪna
byáo kupiü lub sprzedaü – wszystko.
Pewnego dnia ojciec powiedziaá, Īe pojadĊ z nim na
jarmark, bo ma zamiar kupiü wysokocielną krowĊ. Ja
miaáem pilnowaü wozu, gdy ojciec pójdzie rozejrzeü siĊ
za odpowiednią. No i nazajutrz pojechaliĞmy.
Ludzi tam byáo co niemiara. Handel szedá peáną parą.
Zostaáem na wozie, a ojciec poszedá szukaü krowy. Po
pewnym czasie wróciá, prowadząc krowĊ z ogromnym
brzuchem i wielkim wymieniem.
– No, moĪemy wracaü – stwierdziá zadowolony. – BĊdziemy musieli jechaü powoli, Īeby nam po drodze nie
zlegáa.
Przywiązaá krowĊ z tyáu do wozu i powolutku ruszyliĞmy z powrotem. Ojciec co jakiĞ czas robiá postój,
aby krowa sobie odpoczĊáa. Po drodze opowiadaá mi jak
siĊ targowaá z jej wáaĞcicielem. Ze Starogardu do Nowej
Cerkwi sporo kilometrów. Ja, co jakiĞ czas, oglądaáem siĊ
do tyáu. W pewnej chwili wydaáo mi siĊ, Īe krowa zrobiáa
siĊ jakby szczuplejsza.
Nic jednak nie mówiáem, bo ojciec wyciągnąá zza
pazuchy pĊto swojskiej kieábasy i chleb. Jadąc powolutku jedliĞmy i rozmawiali. Potem znowu spojrzaáem na
krowĊ…
– Tato, tato krowa nie ma brzucha! Pewno zgubiáa
cielaka. Ale wymiĊ teĪ jej schudáo!
Ojciec odwróciá siĊ, popatrzaá, zszedá z wozu, obszedá
krowĊ dookoáa, zajrzaá pod ogon, poklepaá po zapadniĊtych bokach i powiedziaá.
– Patrz no, psiajuchy oszukali nas.
Do karmy dodano krowie duĪo soli, aby wzbudziü
w niej pragnienie, a wiĊc piáa i piáa, no i taką opitą wodą,
sprzedali ojcu jako krowĊ wysokocielną, a do wymienia
pompką od roweru napompowali powietrza.
Ojciec z powrotem nie miaá juĪ po co jechaü, bo juĪ
tych sprzedających nie byáo, wiĊc ruszyliĞmy dalej do
domu.Nie inaczej byáo z koĔmi. Im starszy koĔ, tym ma
dáuĪsze z przodu zĊby. WiĊc oĞmioletniemu koniowi piáowano do poáowy zĊby i dobrze nakarmiono. Przed samym
jarmarkiem wyszczotkowano sierĞü, a tuĪ przed samym
wejĞciem na plac targowy, porządnie napojono wódką.
KoĔ robiá siĊ dziarski, oczy miaá báyszczące, zupeánie jak
maáolatek. Gdy ktoĞ go kupiá, a drogĊ miaá daleką, koĔ
zdąĪyá wytrzeĨwieü i juĪ wcale nie chciaá ciągnąü.
Wiadomo – oszuĞci to specjaliĞci w swojej dziedzinie.
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Ksiądz F. Manthey
ĩycie i dziaáalnoĞü naukowa
]]

a

rodziá siĊ 19 kwietnia 1904 roku w Zaborowie pod
Brodnicą w rodzime o gáĊbokiej religijnoĞci i duĪym
poczuciu pracowitoĞci. Miaáo to wielki wpáyw na
jego przyszáą pracĊ kapáaĔską i naukową. Uczyá siĊ w klasycznym gimnazjum w Brodnicy, gdzie w 1921 roku záoĪyá
egzamin dojrzaáoĞci. W tym samym roku rozpocząá studia
filozoficzne i teologiczne w WyĪszym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W roku 1924, po trzech latach nauki
w Seminarium, wyjechaá do Lwowa, gdzie kontynuowaá
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza. W 1927 roku uzyskaá doktorat z filozofii. ĝwiĊcenia kapáaĔskie otrzymaá w Pelplinie 1 stycznia 1928 roku.
Po ĞwiĊceniach kapáaĔskich przez osiem miesiĊcy pracowaá
jako wikariusz w Rumianie. NastĊpnie zostaá nauczycielem
i katechetą w gimnazjum biskupim Collegium Marianum
w Pelplinie, gdzie pracowaá do 1936 roku. Zatrudniony byá
równieĪ w WyĪszym Seminarium Duchownym jako wykáadowca apologetyki, filozofii oraz jako lektor jĊzyka áaciĔskiego i greckiego. W 1936 roku zostaá mianowany profesorem WyĪszego Seminarium Duchownego.
Związany z katolikami niemieckimi wygáaszaá liczne
referaty w Bydgoszczy, Tczewie, Toruniu, Grudziądzu
i GdaĔsku. Braá czynny udziaá w posiedzeniach Wydziaáu
Teologicznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu (z siedzibą w Pelplinie). Jego wystąpienia uznawano za bardzo
interesujące i trafne w ocenie, np. jego referat z 1931 roku
o hitleryzmie, prezentujący cechy doktryny narodowo-socjalistycznej, czy o teorii wzglĊdnoĞci Alfreda Einsteina.
Publikowaá w jĊzyku polskim i niemieckim. W okresie
okupacji niemieckiej pracowaá w duszpasterstwie. Byá
administratorem w Tucholi, Nowym MieĞcie Lubawskim
i w Toruniu. Po wojnie wróciá do Pelplina. Początkowo
byá bibliotekarzem, potem przejąá obowiązki wykáadowcy filozofii, teologii fundamentalnej, dogmatyki, teologii
moralnej i lektora jĊzyka áaciĔskiego. W 1952 roku bp Kazimierz J. Kowalski mianowaá go kanonikiem honorowym
Kapituáy Katedralnej.
W 1958 roku opuĞciá PolskĊ, udając siĊ do Niemiec Zachodnich, gdzie zamieszkiwaá jego chory ojciec. Do kraju
juĪ nie powróciá. Pracowaá początkowo w szkolnictwie
w Munster, a od roku 1962 do 1971 byá profesorem ekumenizmu w WyĪszym Seminarium Duchownym w Hildesheim. Swoje publikacje podpisywaá takĪe pseudonimami: Fr. PelpliĔski, Fr. ĝwiĊtojaĔski, Fr. Borowski.
Zmará 7 sierpnia 1971 roku w Hildesheim i tam zostaá
pochowany.
Ks. Franciszek Manthey naleĪaá do grupy uczonych, którzy swoją pracą i dorobkiem naukowym wnosili niewątpli-
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wy wkáad do skarbca myĞli naukowej. ZauwaĪyü trzeba, Īe
ks. Manthey pisaá na róĪne tematy filozoficzne, zajmowaá siĊ
historią diecezji, zwáaszcza dziejami Seminarium Duchownego, a takĪe myĞlą filozoficzną ksiĊdza Franciszka Sawickiego. W szczególny sposób poĞwiĊciá siĊ pracy naukowej
z zakresu historii religii niechrzeĞcijaĔskich. W niniejszym
referacie ograniczĊ siĊ do jego twórczoĞci na polu religioznawstwa. Podstawowym dzieáem ks. Mantheya w tym
zakresie jest Historia religii w zarysie, wydana w Pelplinie
w 1935 roku. WyĪej wymienioną ksiąĪkĊ autor nazywaá
podrĊcznikiem, który miaá byü pomocą, zarówno dla studiujących,, jak i wykáadających historiĊ religii. ChociaĪ
w pracy tej znajduje siĊ wyáącznie pobieĪny, wrĊcz informacyjny przegląd gáównych religii niekatolickich, jednak podstawowym jej walorem jest to, Īe autor napisaá ją w oparciu
o bogatą, dostĊpną mu literaturĊ, zarówno polską jak i obcojĊzyczną.
Na początku XX wieku wyodrĊbniáy siĊ cztery podstawowe szkoáy badawcze dotyczące religii: filologiczna, antropologiczna, historyczna i historyczno-kulturalna. Opracowania
ks. Franciszka Mantheya moĪemy zaliczyü do tej ostatniej
szkoáy. W swej pracy badawczej stworzyá wáasny, oryginalny
podziaá wszystkich religii na dwie podstawowe grupy: religie
ludów pierwotnych i religie ludów wysokich kultur.
Jak moĪna zauwaĪyü, druga poáowa XIX i początek XX
wieku charakteryzowaáy siĊ wielkim nasileniem róĪnego rodzaju hipotez, które próbowaáy daü odpowiedĨ na pytanie
związane z powstaniem religii oraz jej rozwojem. Niewątpliwie jest wielką zasáugą ks. Mantheya, Īe w wirze róĪnych
hipotez umiaá zająü – i naukowo uzasadniü – stanowisko jak
najbardziej zgodne z nauką KoĞcioáa.
Wedáug UrzĊdu Nauczycielskiego początkiem religii
nie mogáo byü nic innego, jak tylko monoteizm, o którym
mówi przegląd dziejów religii i objawienie. Stanowisko
to ks. Manthey popieraá wynikami badaĔ etnologicznych,
które – jak zaznacza – przeprowadzone byáy bez jakichkolwiek celów apologetycznych. Rozprawia siĊ on zdecydowanie z caáym mnóstwem nagromadzonych hipotez traktujących o początkach religii i wykazuje ich bezpodstawnoĞü
oraz báĊdnoĞü. Najostrzej krytykuje ewolucjonizm, który
rozpowszechniając siĊ narobiá wiele szkód i zamieszania w
badaniach i myĞli naukowej z tego zakresu. Ksiądz Franciszek Manthey broniá stanowiska, iĪ pierwszą religią byá
monoteizm. Niewątpliwie broniąc monoteizmu, jako pierwszej formy religii, miaá trudne zadanie do speánienia. DziĞ
nie podlega juĪ Īadnej wątpliwoĞci fakt, Īe trzonem religii
najprymitywniejszych ludów jest powszechna u nich wiara
w Jednego Boga, NajwyĪszą i NajĞwiĊtszą istotĊ.
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Ksiądz Manthey w swoich pracach daje przegląd prawie
wszystkich religii Ğwiata. W ujĊciu tych religii posáuguje siĊ
schematami, które dzielą je na religie naturalne i kulturalne.
Do pierwszej grupy zalicza religie ludów o bardzo prymitywnej kulturze, ludy nie znające pisma oraz odznaczające
siĊ monoteizmem lub jakąĞ jego formą. Wymienia tu ludy
na stopniu kultury zbieraczów, myĞliwych, ludy na stopniu
rolnictwa motykowego oraz hodujące trzodĊ. Natomiast do
grupy ludów kulturalnych zalicza ludy posiadające pismo,
udoskonalone rolnictwo, miasta itp. oraz ludy o kulturze najwyĪszej, do których zalicza narody europejskie i ich dawniejsze, a takĪe wspóáczesne kolonie emigracyjne. W swych
pismach wylicza i omawia religie 13 ludów pierwotnych
20 religii ludów wysokich kultur.
Autor Historii religii w zarysie przechodzi do opisu poszczególnych religii, zaczynając zawsze od przedstawienia
panteonu wáaĞciwych im bóstw. Interesuje go równieĪ problem Ğmierci i związanych z nią róĪnych nastĊpstw. Potem
opisuje formy i rodzaje kultów poszczególnych religii. OdrĊbnym zagadnieniem, któremu ks. Manthey poĞwiĊca sporo
uwagi, jest etyka badanych religii. Ks. Manthey spostrzegá
stwierdzenie wiary w Īycie pozagrobowe u wszystkich
omawianych ludów. Wyrazem tej wiary byá jego zdaniem
szeroko rozbudowany rytuaá pogrzebowy, który Ğwiadczyá
wyraĨnie o wierze w Īycie przyszáe. Autor nasz dochodzi
równieĪ do ciekawych obserwacji, jeĞli chodzi o formy kultu
religijnego.
W kaĪdej z omawianych religii wystĊpowaáy osoby
organizujące kulty oraz poĞredniczące miĊdzy bóstwem
a wiernymi. Byli to szamani, kapáani i czarownicy. NiezaleĪnie od warunków geograficznych czy historycznych funkcje
ich byáy podobne.
Ostatecznie caáy dorobek naukowy ks. Mantheya moĪna
zgrupowaü wokóá nastĊpujących zagadnieĔ:
1) Wykazanie powszechnoĞci religii. We wszystkich epokach dziejów ludzkoĞci razem z czáowiekiem istnieje wiara
w jakiejkolwiek postaci. WszĊdzie moĪna spotkaü kult istoty lub istot Īywych. WszĊdzie zawsze spotykamy modlitwy,
ofiary, etykĊ opartą na przekonaniach religijnych.
2) Ukazanie pierwotnej religii i rozwoju religii pierwotnych. Próba odpowiedzi na pytanie, czy pierwszy byá monoteizm czy politeizm?
3) Przedstawienie i charakterystyka ewolucjonizmu
i jego gáównych kierunków.
4) Przegląd najnowszych odkryü w dziedzinie historii
religii – prace Langa i Schmidta.
5) Krytyka teorii i swoiĞcie pojĊtego ewolucjonizmu.
6) Wykazanie, iĪ u podstaw religii i caáego Ğwiata leĪy
monoteizm i on jest pierwotną religią ludzkoĞci.
Zadanie, jakiego siĊ podjąá ks. Manthey, byáo niewątpliwie trudne i bardzo pracocháonne. Historia religii dopiero
rozwijaáa siĊ i trzeba byáo wáoĪyü wiele pracy, by nadaü jej
jakieĞ caáoĞciowe ujĊcie.
W swoich pracach ks. Franciszek Manthey, jako teolog
i historyk religii, poszedá bardzo daleko i dlatego moĪna zaryzykowaü twierdzenie, Īe w tej dziedzinie nauki byá niejako prekursorem dzisiejszego rozwoju historii religii.

ħródáa:
LidziĔski R., Znaczenie dorobku naukowego ks. Franciszka
Mantheya, Stud. Pelpl. T. 24, 1996, s. 199-206.
Mross H., Pracownicy naukowo-dydaktyczni WyĪszego Seminarium
Duchownego. Pelplin 1939-95, Pelplin 1997.
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Zainteresowaáa
mnie biografistyka

K

ociewie jest moją ojczyzną. Dodaü mogĊ, indywidualną i rodzinną – po mieczu i kądzieli moi przodkowie rodzili siĊ i pracowali tutaj aĪ do Ğmierci. To
zobowiązuje. JeĞli siĊ wrosáo tak bardzo w ducha i materiĊ
tego regionu, nie sposób pozostawaü na uboczu jego tradycji, kultury i dziejów.
Urodziáem siĊ juĪ w pokoleniu powojennym, które dziedziczyáo nowe doĞwiadczenia czasów naznaczonych gáównie
tragedią wojny. Dziadek mój ze strony matki zginąá od kuli
czerwonoarmisty w pierwszym dniu wkraczania do miasta
„wyzwoleĔczej armii”. Mój przyszáy ojciec w tym czasie
– jak jego koledzy z armii gen. Andersa – przeĪywaá dylemat powrotu z Anglii do kraju po wojennej tuáaczce, którą
zacząá we wrzeĞniu 1939 roku jako jeniec sowiecki, a potem
Īoánierz 2 Korpusu i uczestnik bitwy o Monte Cassino, by doczekaü upragnionej wolnoĞci. Pewnie te dwa rodzinne Īyciorysy nie pozostaáy bez wpáywu na moją formacjĊ. Kociewskie
rodowody w ĪeĔskiej linii sprawiáy, Īe nie byáa mi obca ani
mowa kociewska, ani twórczoĞü sáowna, przyĞpiewki i... ten
nieznoĞny nakaz wyboru: po polsku czy po kociewsku, albo
– albo. Pogodzenia tychĪe nie przewidywaáa ówczesna szkoáa, ale za to dom byá juĪ azylem swojskoĞci i tak pozostaáo.
W okresie nauki w szkole Ğredniej – a byáy to czasy okoáomilenijne – zainteresowania moje historią miasta i regionu
przybraáo na sile. Starogard miaá szczĊĞcie byü matecznikiem kilku pasjonatów dawnej przeszáoĞci, z legendarnym
wrĊcz autorytetem, jakim byá pan Józef Milewski, wkrótce
juĪ dr nauk historycznych. Doskonale pamiĊtam jego spotkania autorskie, zawsze peáne swady i Īarliwego zapaáu,
jakim cechowaáy siĊ chyba wszystkie jego pogadanki i referaty. Ulegaáem powoli urokowi lokalnych dziejów. Sam
teĪ angaĪowaáem siĊ na miarĊ uczniowskich moĪliwoĞci
w róĪnych akcjach z historią w tle. KtóregoĞ dnia z telewizora dowiedziaáem siĊ, Īe zostaáem czáonkiem Klubu „Pod
smokiem”, jaki powstaá przy krakowskim oĞrodku TP. Koledzy ze szkoáy teĪ usáyszeli tĊ wiadomoĞü, wobec czego
musiaáem pochwaliü siĊ przed nimi otrzymanym z tej okazji
medalem – plakietką.
Próby literacko-publicystyczne teĪ podejmowaáem akurat w tym okresie. Jednak za powaĪniejszy „debiut” na tym
polu uznajĊ mój artykuá zamieszczony w „Gáosie Nauczycielskim” (1969 r.), a traktujący o mĊczeĔstwie starogardzkich nauczycieli podczas krwawej jesieni 1939 roku. Tematyce tej nadal zresztą pozostajĊ wierny. W okresie studiów
uniwersyteckich zainteresowaáa mnie biografistyka. Miaáo
to swoją przyczynĊ pewnie w ogromnej literaturze, z którą
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naleĪaáo siĊ zapoznaü przed róĪnymi egzaminami, a ja miaáem w zwyczaju robiü wypisy ze Ĩródeá i szczegóáowe notatki.
To doĞwiadczenie bardzo mi siĊ przydaáo. Wówczas – wobec braku ogólnodostĊpnych dziĞ urządzeĔ powielających
– zajĊcie pracocháonne i anachroniczne, jednak w ostatecznoĞci konieczne. Tak zaczĊáa siĊ wypeániaü moja kartoteka
– wielotysiĊczny zasób materiaáów osobowych i rzeczowych,
dotyczący oczywiĞcie caáego Kociewia. Równolegle teĪ jej
rosnący ustawicznie zasób upubliczniaáem. Miaáem po temu
sposobnoĞü, gdyĪ wspóápracowaáem z redakcjami sáowników
biograficznych i wydawnictw encyklopedycznych. Trwaáo to
latami, aĪ po wielu gáosach zachĊty ze strony róĪnych osób
zdecydowaáem siĊ w roku 2005 na rozpoczĊcie seryjnej edycji
Sáownika biograficznego Kociewia – jak siĊ okazuje – potrzebnego wydawnictwa. Trzy dotychczasowe tomy rzecz jasna nie
wyczerpują tej bogatej reprezentacji ludzi zasáuĪonych, których przez stulecia wydaáo Kociewie. Sáownik ma wiĊc przed
sobą perspektywĊ. Po drodze udaáo siĊ jeszcze wydaü kilka
dla mnie istotnych publikacji. Bardzo gorące przyjĊcie i wiele piĊknych sáów zaskarbiáa sobie ilustrowana bogato ksiąĪka
Starogardzka fara Ğw. Mateusza. Architektura i sztuka (2000),
której tysiĊczny nakáad rozszedá siĊ báyskawicznie. Wielu
dziĞ wrĊcz prosi o jej wznowienie. Podobnie szybko rozeszáo
siĊ SzpĊgawskie memento (2001), zbiór tekstów dotyczących
okupacyjnych zbrodni hitlerowskich. Wáasnej szkole Ğredniej
– miejscu najpierw mojej edukacji, a potem wieloletniej pracy
zawodowej – poĞwiĊciáem jubileuszowe monografie kolejno w latach 1980, 2000 i 2005. Dwie z nich: Starogardzkie
Gimnazjum 1880-2000 oraz Jeszcze sáychaü dzwonek i skrzypienie kredy – stanowią niejako kompletny obraz Īycia tej
placówki oĞwiatowej i jej wychowanków, ujĊty sáowem i fotografią. Stolica Kociewia kryje niewątpliwie niejedną tajemnicĊ zaklĊtą w jej zabytkach, o czym staraáem siĊ wspomnieü
w wydanym przewodniku po Starogardzie GdaĔskim i okolicy
(2000, wyd. 2: 2002), jak teĪ w róĪnych folderach promujących rodzinne miasto i Kociewie. Bardzo ceniĊ sobie udziaá
w powstaniu naukowej monografii Starogardu, wydanej na
jubileuszowe obchody jego 800-lecia, do której napisaáem
zarys dziejów powojennych oraz wspólnie z naukowcami toruĔskimi opracowaáem historiĊ lat miĊdzywojennych. Byáa to
niezapomniana przygoda, zwaĪywszy na fakt udziaáu w tym
prestiĪowym wydawnictwie uznanych historyków z Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika. Absolutnie nieporównywalne jednak emocje towarzyszyáy mojej pracy nad jedną z ostatnich
moich ksiąĪek, którą zamówiáo u mnie (telefonicznie) Muzeum Auschwitz w OĞwiĊcimiu na wiadomoĞü, iĪ odwiedzi je
papieĪ Benedykt XVI podczas swej apostolskiej pielgrzymki
do Polski w czerwcu 2006 roku. Zaproponowaáem wówczas,
aĪeby Jego ĝwiątobliwoĞci ofiarowaü publikacjĊ ukazującą
heroiczne zwyciĊstwo miáoĞci nad nienawiĞcią w tym piekle
na ziemi, jakim byá obóz koncentracyjny. Tak powstaáa moja
albumowa ksiąĪka Z Auschwitz do nieba – ĞwiĊci i báogosáawieni (2006), wrĊczona teĪ zacnemu gremium towarzyszącemu papieĪowi. Czytelnik znajdzie w niej takĪe wprawdzie
drobne, ale rzeczywiste Ğlady kociewskie. Mniej ich moĪe
w publikacjach o parafii w Ostrowitem (2004) oraz miejscowoĞciach kosznajderskich (2007), które opracowaáem niejako na uboczu moich kociewskich fascynacji.
Nie mogĊ w tym miejscu nie wspomnieü Ğp. ks. Bernarda Sychty, wcielenie miáoĞnika rodzinnych Kaszub i wielkiego orĊdownika Kociewia w jednej osobie, przykáad piĊknej i mądrej postawy jednoczącej wysiáek na rzecz obu jego
„maáych ojczyzn”. Osobista moja znajomoĞü z „pelpliĔskim
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sáownikarzem” teĪ nie jest tu bez znaczenia, lecz na pierwszym miejscu chyba pojawiáa siĊ wdziĊcznoĞü za to, czym
ubogaciá Kociewie. Z tych pobudek zaprojektowaáem medal
wybity na jego czeĞü i wrĊczony ks. Sychcie w 1980 roku
po ukazaniu siĊ I tomu sáownika kociewskiego. Na rocznicĊ
jego Ğmierci opracowaáem skromny wybór recenzji Sáownik
kociewski Bernarda Sychty (1992) – ilustrowany zdjĊciami
ze spotkaĔ czáonków TMZK z autorem. W stulecie urodzin
tego pisarza, sáownikarza i malarza naszkicowaáem jego sylwetkĊ w zbiorowym wydawnictwie Okruchy z historii koĞcioáa (2007). I mam ĞwiadomoĞü, Īe nie koniec na tym.
Moje literackie przygody mają teĪ udokumentowany
związek z kilkoma jakĪe utalentowanymi rodakami tworzącymi na Kociewiu i poza nim. Odkrycie niepowtarzalnego
talentu Zygmunta Bukowskiego to historia niezwykáa sama
w sobie. Jej echo odzywa siĊ w moim posáowiu do tomu wierszy
w moim wyborze Zasiew serdeczny (2003). Poeta nie omieszkaá dedykowaü mi swego utworu, ani teĪ obdarowaü rzeĨbami,
jako Īe byá mistrzem dáuta co siĊ zowie. Urzeczony wierszami tczewianki GraĪyny KruĪyckiej-Gieádon, napisaáem wstĊpy do obu jej tomików poetyckich: Lusterka szczĊĞcia (2000)
i Naprzeciw miáoĞci (2001). Tak samo zresztą jak posáowie
w tomiku Sáów i snów na teraz Oli BorzĊckiej (2005). Peáne
refleksji poezje Anny Basary z radoĞcią opatrzyáem sáowem
w tomiku ĝcieĪką przez Īycie (2005). A i do BaĞni z Kociewia
(wtedy jeszcze nie senatorskich) Andrzeja Grzyba dodaáem
posáowie w obu wydaniach z 2000 i 2001 roku.
Rzecz jasna znakomitą wiĊkszoĞü tekstów opublikowaáem w wydawnictwach zbiorowych, czasopismach
i periodykach ogólnopolskich (chociaĪ trafiáa siĊ i paryska
„Kultura”), prasie (równieĪ lokalnej, ale i kanadyjskiej), wydawnictwach okolicznoĞciowych itp. Ciekawym doĞwiadczeniem okazaáa siĊ praca redakcyjna serii wydawnictw
biograficzno-wspomnieniowych TMZK i wspóápraca przy
inicjatywach edytorskich „Bernardinum”. KtoĞ wyliczyá, Īe
do dziĞ bibliografia ta siĊgnĊáa póá tysiąca tytuáów. Sam siĊ
dziwiĊ nieraz, kiedy z tym wszystko zdąĪyáem, pracując nieprzerwanie zawodowo i spoáecznie. A jednak to fakt.
Nie moje to odkrycie, ale znajdujĊ na to potwierdzenie,
Īe czĊsto aktywnoĞü nasza wykracza poza jedną dziedzinĊ
i dopeánia siĊ w sąsiednich. Rozmaite inspiracje plastyczne
raczej traktowaáem bardzo prywatnie (ale teĪ realizowaáem
caákiem publicznie), jednak i one stanowią jakieĞ wyraĨne
punkty na drodze mych regionalnych dziaáaĔ. Najmocniejszym akordem w tej dziedzinie absolutnie amatorskiej pozostaje pomnik ofiar II wojny Ğwiatowej (tzw. pomnik katyĔski)
na starogardzkim cmentarzu. WiĊkszoĞü z tych projektów
dotyczyáa tablic pamiątkowych, umieszczonych gáównie
w koĞcioáach (BaráoĪno, Klonówka, Starogard Gd.).
Jednak wszelka indywidualna dziaáalnoĞü byáaby pewnie nieskuteczna, gdyby nie oparcie w ludziach, z którymi
dziaáa siĊ i pracuje dla wspólnej sprawy. MogĊ to stwierdziü
na podstawie doĞwiadczenia sekretarza Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza od blisko 30 lat, jak i sekretarza
Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej od roku. Potwierdza to równieĪ moje doĞwiadczenie redakcyjne, nie tylko naczelnego w „Zapiskach Kociewskich”, ale i w zespoáach innych periodyków. Znajdując w ludziach autentyczny
zapaá i wolĊ dziaáania, sami teĪ motywujemy naszą aktywnoĞü, gdyĪ taki wzór podnosi na duchu i oddala zwątpienie.
Jak by nie byáo, wypowiadam to jako wáasną refleksjĊ nad
czterdziestoma laty mojej pozazawodowej dziaáalnoĞci – na
Kociewiu i dla Kociewia.
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SYLWETKA ćWIõTEJ

JAN KULAS

Moje spotkania
z papieĪem Janem Pawáem II
Dnia 16 paĨdziernika tego roku przypada 30. rocznica wyboru ksiĊdza kardynaáa Karola Wojtyáy na GáowĊ Stolicy Apostolskiej. Wybór PapieĪa-Polaka miaá olbrzymi wpáyw na losy Europy, Ğwiata i KoĞcioáa. 16 paĨdziernika 1978
roku stanowi równieĪ jedną z kilku najwaĪniejszych dat w ponad tysiącletniej historii Polski. WáaĞnie dla uĞwietnienia tego wielkiego wydarzenia pod moim przewodnictwem zostaáa przygotowana ksiąĪka pt. „Moje spotkania
z papieĪem Janem Pawáem II”.

P

owstanie ksiąĪki poprzedziáo przygotowanie specjalnej ankiety pod tytuáem „Moje spotkania z Janem Pawáem II”, w której najwaĪniejsze pytania
dotyczyáy nastĊpujących treĞci:
1. Kiedy i w jakich okolicznoĞciach dowiedziaá siĊ Pan (i)
o wyborze ks. kardynaáa Karola Wojtyáy na GáowĊ Stolicy Apostolskiej?
2. Czy, kiedy i w jaki sposób uczestniczyá Pan (i) w bezpoĞrednich spotkaniach, pielgrzymkach i audiencjach
z Janem Pawáem II?
3. W jaki sposób nauczanie duszpasterskie Jana Pawáa II
wpáynĊáo na Pana (i) Īycie?
4. Jaką generalnie rolĊ odegraá Jan Paweá II, w Pana (i) ocenie, w dziejach naszej Ojczyzny i KoĞcioáa?
5. Co z nauczania Jana Pawáa II naleĪaáoby dzisiaj przekazaü naszej máodzieĪy?
W moim przekonaniu najwaĪniejsza czĊĞü przygotowywanej ksiąĪki powinna obejmowaü osobiste odpowiedzi na
ankietĊ. SzczĊĞliwie spotkaáa siĊ ona z dobrym przyjĊciem
spoáecznym. WáaĞnie Ğwiadectwa i relacje rodaków z osobistych lub zbiorowych spotkaĔ z PapieĪem-Rodakiem stanowią o przesáaniu oraz wymowie ideowo-religijnej ksiąĪki.

Ostateczna koncepcja ksiąĪki

W

trakcie lektury odpowiedzi na ankietĊ doszedáem do
wniosku, Īe warto pokusiü siĊ o szerszą i byü moĪe
bardziej uĪyteczną publikacjĊ. Wziąáem szczególnie pod
uwagĊ wieloaspektową promocjĊ dorobku i nauczania spoáecznego Jana Pawáa II, gáównie z myĞlą o edukacji oraz
wychowaniu. Wiadomo, Īe nasz PapieĪ zawsze najwiĊkszą
troską i nadzieją obejmowaá máodzieĪ.
Nowa i znacznie powiĊkszona koncepcja powstającej
publikacji wymagaáa juĪ pracy zespoáowej. OsobiĞcie jestem zwolennikiem pracy „w druĪynie” przy obszernych
tematach i zagadnieniach. Tak wáaĞnie doszáo do zorganizowania Zespoáu Redakcyjnego pod moim przewodnictwem
w nastĊpującym skáadzie: Wojciech DrzeĪdĪon, Roman Liebrecht, Kazimierz Ickiewicz, Hanna Pacholska, Maágorzata
Kruk, ks. praáat Piotr Wysga.
WiĊkszoĞü spotkaĔ podczas dyskusji Zespoáu Redakcyjnego odbyáa siĊ w moim Biurze Poselskim w Tczewie.
W trakcie rozmów i wymiany poglądów w istotny sposób
zostaáa wzbogacona pierwotna koncepcja ksiąĪki. Dlatego
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wyraĪam szczególne podziĊkowanie wszystkim czáonkom
Zespoáu za twórczą i honorowo wykonaną pracĊ merytoryczną. JednakĪe zasadnicza praca redakcyjno-techniczna nad
ksiąĪką zostaáa wykonana w Kociewskim Kantorze Edytorskim w Tczewie. Korzystam tutaj z okazji, aby podziĊkowaü
za pomoc Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Urszuli Wierycho oraz Halinie Rudko. DziĊkujĊ równieĪ
korektorce wiĊkszoĞci tekstów ElĪbiecie SzaáaĔskiej.
KsiąĪka pt. „Moje spotkania z papieĪem Janem Pawáem
II” powstawaáa w klimacie ĪyczliwoĞci i wsparcia duszpasterzy naszego KoĞcioáa. W tym miejscu serdecznie dziĊkujĊ
za wszelką pomoc duszpasterzom Diecezji PelpliĔskiej na
czele z Jego Ekscelencją Biskupem PelpliĔskim Janem Bernardem Szlagą.

ZawartoĞü ksiąĪki

C

zas najwyĪszy zaprezentowaü strukturĊ i zawartoĞü
omawianej publikacji. Skáada siĊ ona z oĞmiu czĊĞci.
W moim przekonaniu wzajemnie siĊ uzupeániających.
CzĊĞü pierwsza zawiera gáównie wywiady z duszpasterzami koĞcioáa pelpliĔskiego. Na oddzielną uwagĊ zasáuguje ciekawy wywiad z wieloletnim Prezydentem Tczewa
Zenonem Odya. W rozmowach tych uzyskujemy w gruncie
rzeczy odpowiedzi na najistotniejsze pytania postawione
w tej ksiąĪce!
CzĊĞü druga zamieszcza Ğwiadectwa i wspomnienia wiernych, czĊsto waĪnych postaci Īycia publicznego,
z osobistych spotkaĔ z Janem Pawáem II. NajczĊĞciej wspomnienia te dotyczą pielgrzymek do Watykanu i udziaáu
w pielgrzymce do Pelplina, w dniu 6 czerwca 1999 roku. Ta
czĊĞü ksiąĪki potwierdza ĪywotnoĞü i wielką inspiracjĊ dziedzictwa Jana Pawáa II. Nade wszystko poĞwiadcza liczne
i gáĊbokie zmiany w ludzkich sercach.
W czĊĞci trzeciej ksiąĪki zawarto artykuáy omawiające
nauczanie spoáeczne Jana Pawáa II, szczególnie kierowane
do Jego rodaków. Sprawy integracji europejskiej, Ojczyzny, staroĞci, wychowania máodzieĪy zajmują tutaj waĪkie
miejsce.
CzĊĞü czwarta dotyczy maáo znanych, a przecieĪ bardzo
waĪnych informacji w relacji Jan Paweá II a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Okazuje siĊ, Īe przesáanie skierowane z Sejmu RP do polityków i osób Īycia publicznego wciąĪ
pozostaje tak samo waĪne i aktualne.
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LITERACKIE ĐAMY

Nowe wydanie

Projekt okáadki autorstwa Reginy Jeszke-Golickiej

CzĊĞü piąta zawiera artykuáy i wspomnienia poĞwiĊcone
poĪegnaniu Ojca ĝwiĊtego. Szczególnie ujmujące są spontaniczne i piĊkne reakcje naszej máodzieĪy.
CzĊĞü szósta autorstwa Romana Liebrechta i Jarosáawa
PotĊgi dotyczy genezy, budowy i znaczenia pomnika Jana
Pawáa II w Tczewie. Tczewski pomnik papieski jest nie tylko
oryginalny, ale takĪe urzeka bielą marmuru. Warto dodaü, Īe
ten pomnik staá siĊ waĪnym Ĩródáem inspiracji dla powstania tej publikacji.
CzĊĞü siódma ujmuje fakty i kalendarium oraz myĞli i powiedzenia, jak równieĪ krótki Īyciorys, skáadające siĊ áącznie
na zarys biografii i spuĞcizny naszego wielkiego PapieĪa.
W ostatniej, ósmej czĊĞci, nakreĞlono kalendarium pomorskich pielgrzymek. Doáączono tutaj mapĊ pomorskiego
szlaku pielgrzymkowego. Ta czĊĞü poĞwiadcza pomorską
specyfikĊ pielgrzymek Jana Pawáa II do Ojczyzny.
KsiąĪka ta zostaáa wzbogacona o dwa aneksy. Pierwszy
to po prostu wykaz wszystkich pielgrzymek Jana Pawáa II,
w tym tych oĞmiu wizyt duszpasterskich w OjczyĨnie. Drugi aneks zawiera „Ğlady papieskie” w postaci spisu placówek edukacyjno-wychowawczych w regionie pomorskim
imienia Jana Pawáa II. KsiąĪkĊ zamyka wybór bibliografii i wykaz podstawowych Ĩródeá wiedzy o Janie Pawle II
w internecie.
KsiąĪkĊ pt. „Moje spotkania z papieĪem Janem Pawáem
II” opublikuje Wydawnictwo „Bernardinum”, za co Dyrekcji Wydawnictwa dziĊkujĊ.

ZakoĔczenie
a koniec pozostaje mi tylko Īyczyü dobrej i twórczej lektury. BĊdĊ oczywiĞcie wdziĊczny za wszelkie wyraĪone
i nadesáane uwagi oraz opinie, szczególnie osobiste Ğwiadectwa. MoĪna je kierowaü bezpoĞrednio pocztą elektroniczną
na adres mojego Biura Poselskiego: biuro@jankulas.pl. Kto
wie, czy z tych uwag i refleksji, nie powstanie „materiaá” na
drugie i poszerzone wydanie ksiąĪki. Moim Īyczeniem jest,
aby ksiąĪka pt. „Moje spotkania z papieĪem Janem Pawáem
II” w istotnym stopniu nadal pozostawaáa ksiąĪką otwartą
i „Īywą”. Bowiem wielkoĞü, bogactwo i róĪnorodnoĞü dziedzictwa Jana Pawáa II, wciąĪ pozostaje do odkrycia i jest na
pewno warte poznania!

N
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Do sprzedaľy traﬁđa ksiæľka „Tczew w czasie
i przestrzeni” Romana Landowskiego, wydana
przez Kociewski Kantor Edytorski – sekcjú wydawniczæ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Obecna edycja, nieco zmieniona, tu i ówdzie poprawiona, zawiera obie czúħci w jednym tomie. Róľni
siú teľ uproszczonym tytuđem (poprzedni „Tczew.
Spacery w czasie i przestrzeni”) i innym ksztađtem
edytorskim.
Dedykowana jest: Mieszkaēcom Tczewa, przede
wszystkim mđodym, by lepiej poznali swoje miasto.
Poprzednie dwa tomy – czúħè pierwsza „Od
osady do miasta” zostađa wydana przez „Gazetú
Reklamowæ” w 1995 roku, a druga „Ludzie i zdarzenia” w roku nastúpnym.
Aktualna publikacja jest w oprawie twardej,
format 17 x 24 cm, s. 416, ilustrowana.
Moľna jæ nabyè w tczewskich ksiúgarniach
oraz w sklepiku Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. J. Dæbrowskiego 6 w cenie 25 zđ.
KMR

PRACOWNICZE OGRODY DZIAãKOWE

Zygmunt Bukowski
(1936 – 2008)

20 lipca 2008 roku w Mierzeszynie zmarł Zygmunt Bukowski,
poeta, prozaik, dramaturg, rzeźbiarz, malarz i wielki społecznik
– człowiek wszechstronnie utalentowany. Przeżył 72 lata. Większość swojego życia związał z Kociewiem i dla niego tworzył.
Jego pierwszy wiersz „Kresy” powstał w 1973 roku pod wpływem
wspomnieniowej podróży do miejsc okupacyjnego dzieciństwa.
Poeta zadebiutował w 1980 roku na łamach „Dziennika Ludowego”
utworem „Istnienie”. Od tego roku został członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Publikował także na łamach wielu innych pism, m.in.:
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomeranii”.
Corocznie brał udział w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Literackim im.
Jana Pocka, gdzie wielokrotnie zdobywał I miejsca. Uczestniczył także w wielu innych konkursach poetyckich.
W twórczości i sztuce Bukowskiego przewijają się motywy dzieciństwa, domu
rodzinnego, przyrody i pracy. Poezja i rzeźba są ze sobą ściśle powiązane. Tego,
czego nie potrafił oddać w wierszu, ukazywał w rzeźbie i odwrotnie.
Jego prace znane są w Polsce, a przede wszystkim na Kociewiu, bowiem upiększają wiele kościołów oraz za granicą – Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Francji,
Szwecji, Wielkiej Brytanii, a nawet Japonii i w Stanach Zjednoczonych.
Zygmunt Bukowski miał jeszcze jedną pasję – kolekcjonował stare sprzęty. Stworzył w Mierzeszynie izbę regionalną, gdzie zgromadził owe sprzęty, rzeźby i inne
zabytki kultury materialnej Kociewia i Kaszub.
Jeszcze za życia doczekał się oznak uznania społeczeństwa i wdzięczności, bowiem w 2003 roku Szkole Podstawowej w Czerniewie nadano Jego imię. O niepowtarzalnym twórcy powstały prace magisterskie i dyplomowe. Dokonania Bukowskiego
budzą zainteresowania naukowców, krytyków, artystów i literatów.
Wydał 10 tomików poezji, 3 tomy prozy, 1 dramat historyczny, album rzeźb oraz
inne.
Zygmunt Bukowski został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym m.in.: Złotym
Krzyżem Zasługi, Nagrodą im. Gulgowskich. Laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Otrzymał również cenną nagrodę Oskara
Kolberga w uznaniu „Zasług dla kultury ludowej”, wyróżniony Medalem „Chwalba
Grzymisława”, „Kociewskim Piórem” oraz „Skrą Ormuzdową”.
O Zygmuncie Bukowskim będziemy mówić już w czasie przeszłym. Jego zacna
osoba należy już do wspomnień, ale Jego poezja i rzeźby będą żyły nadal. Pożegnaliśmy Go 24 lipca 2008 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Mierzeszynie.
KMR
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RODY POMORSKIE

EDMUND ZIELIýSKI

Odszedá Zygmunt Bukowski

Z

ygmunta poznaáem u samego początku Jego drogi twórczej w 1974 roku. Początkowo jako poetĊ, póĨniej jako
rzeĨbiarza. Pewnego dnia na konsultacjach u Stefanii
Liszkowskiej w Wojewódzkim Domu Kultury dowiedziaáem
siĊ, Īe pojawiá siĊ nowy twórca o nazwisku Bukowski i mieszka w Mierzeszynie. Pani Stefania powiedziaáa, Īe to dobrze zapowiadający siĊ poeta i rzeĨbiarz. RzeczywiĞcie tak byáo. Zygmunt od samego początku torowaá swoją wáasną drogĊ. Jego
rzeĨby odstawaáy od innych rzeĨbiarzy. Staraá siĊ zachowaü
w nich odpowiednie proporcje zbliĪone do realizmu. Zygmunt
potrafiá byü krytyczny wobec innych rzeĨbiarzy. Wykazywaá
ich nieudolnoĞci warsztatowe, zastój twórczy, brak nowych
pomysáów i dąĪenia do doskonaáoĞci. To nie wszystkim siĊ
spodobaáo. Z czasem przekonali siĊ, Īe Zygmunt miaá racjĊ.
WrĊcz domagaá siĊ wiĊkszego zainteresowania swoją twórczoĞcią przez etnografów, muzea i instytucje mające statutowy obowiązek opieki nad twórcami ludowymi. Ceniá swoją
twórczoĞü, chciaá byü doceniony i to osiągnąá. JeĞli powiem, Īe
byá najlepszym rzeĨbiarzem na Pomorzu i jednym z wielkich
w Polsce, to w niczym nie przesadziáem. Zygmunt wybieraá
najlepsze gatunki drewna, nie stroniá od drewna twardego, wykorzystywaá surowiec z gruszy, Ğliwy, dĊbu. UĪywaá oszczĊdnej polichromii. Jego przepiĊkne páaskorzeĨby przedstawiające
Īycie kociewskiej wsi z wygnaniem jego rodziny do Generalnej Guberni wáącznie, są czymĞ wyjątkowym. A jego kamienne
gáowy? Tu teĪ wykazaá siĊ nieprzeciĊtnymi zdolnoĞciami. Za
to wszystko mu CzeĞü i Chwaáa!
Z moim Przyjacielem Zygmuntem spotykaáem siĊ fizycznie, telefonicznie a ostatnio na áączach internetowych. ZachwaliliĞmy moĪliwoĞü porozmawiania za pomocą SKIPE,
bo mogliĞmy siĊ równieĪ widzieü. Zygmunt pisaá swoją ostat-

nią ksiąĪkĊ i prosiá mnie o róĪne dane z naszej drogi twórczej.
Wiedziaá, Īe lubiĊ archiwizowaü róĪne wydarzenia z kultury
i sztuki ludowej, a ja chĊtnie mu te informacje udostĊpniaáem.
Kilka tygodni temu dowiedziaáem siĊ od niego samego,
Īe jest ciĊĪko chory i juĪ dáugo nie poĪyje. Powiedziaáem, Īe
chyba Īartuje sobie. Mówiáem mu, Īeby siĊ nie zaáamywaá,
Īe bĊdzie wszystko dobrze. Niestety, dobrze juĪ nie byáo.
ĝmierü przyszáa w niedzielĊ dnia 20 lipca 2008 roku, w siedemdziesiątym drugim roku Īycia, bo Zygmunt urodziá siĊ
30 kwietnia 1936 roku na pograniczu Kaszub i Kociewia
– w Wysinie.
DziĞ uczestniczyáem w tej smutnej uroczystoĞci, jaką jest
pogrzeb bliskiej osoby. Pojechaáem ze Stanisáawem Pestką,
który literacko wspóápracowaá z Zygmuntem. Byáy ewangelicki koĞcióá w Mierzeszynie, ledwo mieĞciá zgromadzonych Īaáobników. ĩegnali zmaráego uczniowie i nauczyciele
szkoáy w Czerniewie, której Zygmunt Bukowski patronuje. Byáy delegacje samorządowe, przedstawiciele Ğwiata
kultury, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Kociewskiego Kantoru Wydawniczego w Tczewie, byá
prezes Instytutu Kaszubskiego prof. Józef Borzyszkowski.
Widziaáem dziennikarzy Gazety Kociewskiej. Kiedy ruszyá
kondukt pogrzebowy na miejscowy cmentarz, rozciągnąá siĊ
na przestrzeni kilkuset metrów, tylu krewnych, przyjacióá
i znajomych Īegnaáo tego znanego artystĊ. Spocząá w ziemi,
którą ukochaá nad Īycie, czemu daá wyraz w swojej prozie
i poezji. Wierszem Zygmunta „Kiedy mi ziemia” chcĊ zakoĔczyü to wspomnienie o wielkim czáowieku, który choü
umará dla ciaáa, Īyje w wiecznoĞci i licznych dzieáach dáutem
i piórem zrodzonych.

Msza Īaáobna
w koĞciele
mierzeszyĔskim
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Pozostanie w sercu
i strofach

W ostatniej drodze towarzyszyli mu,
oprócz najbliĪszych, uczniowie, nauczyciele,
delegacje, róĪne instytucje, znajomi i przyjaciele

W najpiĊkniejszej porze roku, gdy lipcowe sáonko pewnie staáo na niebieskiej wyĪynie,
a brzemienne áany falowaáy záotymi wodami, ĪegnaliĞmy naszego przyjaciela. NiedoĞcignionego
mistrza pióra i dáuta, wielokrotnie odznaczanego
i nagradzanego twórcĊ ludowego ZYGMUNTA
BUKOWSKIEGO.
ĝrodowisko twórcze poniosáo niepowetowaną
stratĊ. W ostatniej drodze towarzyszyáy Mu táumy
ludzi. Wszyscy razem i kaĪdy z osobna opáakiwaá
Jego nagáe odejĞcie.
ie ma chyba na Pomorzu czáowieka, który nie sáyszaáby o sáawnym poecie i rzeĨbiarzu z kociewskiego
Mierzeszyna, znanym gáównie z przepiĊknych, charakterystycznych rzeĨb oraz niezwykáych wierszy lirycznych.
JeĞli ktoĞ kiedyĞ sądziá, Īe zna Zygmunta Bukowskiego,
bo przeczytaá kilka Jego ksiąĪek lub obejrzaá kilka wystaw
z Jego pracami, byá w báĊdzie.
Znaáam Pana Zygmunta przez szeĞü wspaniaáych, niepowtarzalnych lat. Nieustannie mnie zadziwiaá i zaskakiwaá
swą energią. Miaá juĪ przecieĪ swoje lata, ale siĊ im nigdy
nie poddawaá. Byá czáowiekiem prostolinijnym, konkretnym
i bardzo wraĪliwym, a jednoczeĞnie tajemniczym i nieprzewidywalnym.
To On namówiá mnie do wyjĊcia moich wierszy z szuflady, zachĊcaá do pisania nowych. Cierpliwie je czytaá, bardzo
dáugo i taktownie táumaczyá mi sens lub bezsens kaĪdego
wiersza, który wyszedá spod mojego jeszcze nieopierzonego pióra. ChĊtnie sáuchaáam Jego rad, z pokorą przyjmując
wszelkie uwagi.
Kiedy zebraá siĊ juĪ caákiem pokaĨny stosik moich wierszy zdecydowanie zasugerowaá, Īe pora wydaü je drukiem.
Na początku nie wierzyáam w to, Īe któryĞ z tych tekstów
ma jakąkolwiek wartoĞü literacką. Wszystkie powstawaáy
spontanicznie, od tak po prostu rodziáy siĊ i tyle? DziĞ myĞlĊ, Īe to wáaĞnie ta spontanicznoĞü spodobaáa siĊ mojemu
mentorowi.
Wszystkie prace przy wydaniu mojego debiutanckiego
tomiku wierszy Pan Zygmunt nadzorowaá osobiĞcie, poĞwiĊcając na to mnóstwo swego cennego czasu. Nasze kontakty
w owym czasie bardzo siĊ oĪywiáy, czĊsto rozmawialiĞmy przez
telefon i wymienialiĞmy zdania za poĞrednictwem poczty.
Czasem przesyáaáam Mu moje nowo narodzone teksty
do przeczytania, potem niecierpliwie oczekiwaáam na Jego
opiniĊ, Pan Zygmunt rewanĪowaá mi siĊ tym samym. Cieszyá siĊ bardzo jak z dnia na dzieĔ robiáam postĊpy.
Kiedy pod koniec wrzeĞnia 2004 roku ukazaá siĊ mój
„Ogród wyĞniony” byá bardzo dumny i szczĊĞliwy, cieszyáa
Go ta ksiąĪeczka bardziej niĪ wáasna. Wtedy juĪ wiedziaáam,
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Kiedy mi ziemia przysáoni
Jasny wielki Ğwiat
Nie zakrywajcie grobu betonem
Niech rosną na nim kwiaty polne
U wezgáowia postawcie drewnianą kapliczkĊ
A gdy zapomną wszyscy
PrzyjdĨ najdroĪsza
I przynieĞ bukiet piĊkny
Ze wszystkich dni naszych
Wiem Īe bĊdą w nim
Chabry marcinki wrotycz i macierzanki
Tylko nie páacz
Bo kwiatom do których przeniknąáem
Z Īalu pĊkną serduszka záote
Dopisz jedynie zielonym kolorem
Kiedy Bóg zgasiá
Moją gwiazdĊ na niebie
KMR
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Īe jest nie tylko moim mentorem, ale równieĪ przyjacielem.
Cieszyáy Go wszystkie moje nawet najmniejsze sukcesy,
niekoniecznie literackie. Lubiá moje wyszywanie, zawsze
powtarzaá, Īe „jestem pracowita jak mróweczka”.
Wyszukiwaá przeróĪne konkursy literackie i namawiaá,
bym w nich uczestniczyáa, a Īe wtedy nie miaáam komputera, podarowaá mi swoją maszynĊ do pisania, by áatwiej mi
byáo przepisywaü teksty do wysáania na konkursy.
RozmawialiĞmy wtedy czĊsto, bardzo dáugo. Z czasem
nie tylko o poezji i sztuce, ale równieĪ o naszych codziennych radoĞciach i smutkach. Lubiá opowiadaü mi historie
swego Īycia, a ja lubiáam ich sáuchaü. PóĨniej wiele z nich
przeczytaáam w „Zielonym kuferku”.
Pan Zygmunt Bukowski to jedyny czáowiek na caáym
Kociewiu i Pomorzu, który bezinteresownie poĞwiĊciá mi
swój wolny czas, cierpliwoĞü i zdrowie. ZawdziĊczam Mu
moje pióro, to On wyczuliá mnie na piĊkno otaczającej
przyrody. Sprawiá, Īe na wszystko patrzĊ sercem i sercem
opisujĊ.
Dla mnie na zawsze pozostanie niedoĞcignionym wzorem artysty i wspaniaáym nauczycielem.
Na zawsze pozostanie w moim sercu i strofach.

Zygmunt Bukowski podpisuje swoje ksiąĪki

ZYGMUNT BUKOWSKI
Czym ja sobie zasáuĪyáem
Za cóĪ Panie
Te godnoĞci
Czym ja sobie zasáuĪyáem
Byü patronem
Staü za Īycia na cokole
Czy uczynkiem mego dáuta
Cz za strofy
Koáyszące chleb w poczĊciu
Za kolumny
Do Paáacu Poniatowskiego
Wyciosane z mych metafor
Za Madonny w smagáej gruszy
Z taką troską
DĨwigające swe dzieciątko
Cz za Ğwiątki w boĪych domkach

46

Prezentujemy Czytelnikom Posáowie Donata Niewiadomskiego z wydanego w czerwcy br.
„Zielonego Kuferka”, niestety, nieĪyjącego juĪ
autora – Zygmunta Bukowskiego.

DONAT NIEWIADOMSKI

Posáowie

W

posáowiu zamieszczonym w drugim tomie „Zielonego kuferka” z ubolewaniem
podkreĞlaáem, jak wielką niepowetowaną
szkodą byáoby zakoĔczenie przez Zygmunta Bukowskiego
autobiografii na roku 1977. Wyczerpany pisaniem i nadmiarem obowiązków autor miaá taki plan. Na szczĊĞcie, znany skądinąd z dotrzymywania sáowa, tym razem odszedá od
pierwotnego zamiaru. W ciągu niespeána dwu lat zdobyá siĊ
na kolejny olbrzymi wysiáek twórczy i dopeániá Īycie przekazem, obejmującym lata 1978-2007, czyli praktycznie do „tu
i teraz”. Sprawiáo to radoĞü piszącemu te sáowa, jak i wielu
sympatykom twórczoĞci Bukowskiego, w tym Floriannie Rydzak, która tuĪ po poprzedniej publikacji domagaáa siĊ szczegóáowego przedstawienia przez artystĊ jego wieloletnich
zmagaĔ z piórem i dáutem.
ZachĊtą byáy takĪe „wewnĊtrzne” pozytywne recenzje
ze strony przyjacióá. Najobszerniejszą ocenĊ sformuáowaáa
bodaj Danuta Szutarska, która w liĞcie datowanym 11 wrzeĞnia 2007 roku zauwaĪaáa m.in.: „Podziwiam odwagĊ kaĪdego, kto potrafi zdobyü siĊ na dzielenie z innymi wáasnymi
przeĪyciami. Do tego potrzeba i odwagi, i siáy wewnĊtrznej.
[...] ZaczĊáam czytaü ksiąĪkĊ [tom drugi «Zielonego kuferka»] z nastawieniem, Īe zawiera ona uáoĪone chronologicznie wspomnienia. Zgadzaáo siĊ do czasu, gdy realistyczne,
chwilami «aĪ do bólu», opisy Īycia w wojsku zderzyáy siĊ
z poetyckoĞcią [...]. JakiĞ niepokój zrodziá siĊ we mnie,
Īe te poetycko wyraĪone myĞli pochodzą z zupeánie innej ksiąĪki lub od innego czáowieka. To tak jakby tĊ samą
biografiĊ pisaáy dwie osoby: syn-rekrut i dojrzaáy ojciec.
MyĞlaáam: zamierzaá Pan jak najdelikatniej wyraziü swoje
uczucia do dziewczyny, jak najpiĊkniej opisaü naturĊ, ale
czy takim jĊzykiem wyraĪa swoje uczucia 20-letni cháopak.
[...] Wydawaáo mi siĊ, Īe ten kontrast jĊzyka i nastrojów byá
niezamierzony. Ale w miarĊ czytania czĊĞci, nazwĊ ją «RóĪaną», rozumiaáam, Īe taki wáaĞnie byá Pana zamiar: moĪliwie wiernie przedstawiü samo wspomnienie, spoglądając
na nie z odlegáoĞci przeĪytych lat, oczami czáowieka, który
wiele doĞwiadczyá i wiele przemyĞlaá. PiĊkna jest ta czĊĞü
«RóĪana». Wzruszająca, poetycka, bardzo osobista, napeániająca czytelnika áagodną radoĞcią i ciepáem, mimo opisanych przeciwnoĞci losu. Natomiast o czĊĞci obejmującej
kilka ostatnich lat, nazwijmy ją «Artystyczną», spokojnie
myĞleü nie potrafiĊ. Tu juĪ nie da siĊ skupiü uwagi na tym, jak
Pan pisze. [...] Nie da siĊ spokojnie czytaü wspomnieĔ, które
wywoáują nasze wáasne, niekiedy bardzo podobne. [...] Pana
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ksiąĪka sprawiáa, Īe objawiáy siĊ i moje przyjemne, choü
«podtopione» wspomnienia. Starsi znajdą tu teĪ czĊĞciowe
odbicie swego Īycia i mogą siĊ cieszyü, Īe ktoĞ je piĊknie
i ciekawie spisaá. A máodzi... Niecierpliwi máodzi, stojący
u progu dorosáego Īycia, powinni ujrzeü w tej ksiąĪce, co
moĪe zdziaáaü miáoĞü i pracowitoĞü”.
Teresa Zajewska wprowadziáa z kolei autobiograficzne
dzieáo Bukowskiego w nader znamienny kontekst literacki: „To, co najbardziej ujmuje w «Zielonym kuferku», to
niezwykle barwne i poetyckie opisy przyrody, wiejskich
zwyczajów, zabaw, wyczulenie na piĊkno otaczającego Ğwiata i dostrzeganie piĊkna nawet w najprostszych zjawiskach.
I w tym [przekaz Bukowskiego] przypomina Wáadysáawa
Reymonta”. Wskazaáa równieĪ na ogromną wiĊĨ pomiĊdzy
mierzeszyĔskim artystą a przypisaną mu przestrzenią Īycia
oraz na walory jego warsztatu pisarskiego: „To obcowanie
z uroczą Ziemią Kociewską, poáoĪoną malowniczo wĞród
lasów i jezior, uksztaátowaáo osobowoĞü autorską Zygmunta Bukowskiego i wywaráo wpáyw na caáą jego oryginalną, ujmującą prostotą i naturalnoĞcią, twórczoĞü literacką.
PoetyckoĞü narracji, prostota, bezpretensjonalnoĞü, szczeroĞü
i niezwykáy optymizm sprawiają, Īe «Zielony kuferek» czyta
siĊ lekko i z olbrzymim zainteresowaniem. [...] Artysta z zadziwiającą umiejĊtnoĞcią obserwacji rzeczy, ludzi i otaczających go zjawisk, wyczarowuje barwny, ciekawy i prawdziwy
obraz Īycia”.
Profesor Wáadysáaw Zajewski, wybitny znawca historii
XIX-wiecznej, pokusiá siĊ natomiast w tle owego przekazu
biograficznego o oddanie istoty sylwetki twórczej Bukowskiego, którą w liĞcie skierowanym do pisarza tak scharakteryzowaá: „Mimo wszelkich káopotów, których Panu nie brakuje, naleĪy Pan do tych szczĊĞliwych ludzi, którzy – jak
powiada wielki Goethe – odkryli i zachowali wáasną twórczą
indywidualnoĞü i to w jakim wymiarze! Z przyjemnoĞcią gratulujĊ sukcesów, zarówno w wymiarze artysty rzeĨbiarza, jak
teĪ bardzo oryginalnego poety. To sukces podwójny, trzecim
jest zachowanie wáasnej indywidualnoĞci i to mimo nacisków
róĪnej maĞci kolektywów. A to jest w naszej epoce bardzo trudne dla artysty”.
Scenariusz tomu trzeciego „Zielonego kuferka” stworzyáo przede wszystkim Īycie. Nie wszystko wszakĪe moĪna byáo uwieczniü sáowem, dlatego autor musiaá opanowaü
Īywioá biograficzny przyjmując okreĞlone reguáy selekcji
dobieranego do utrwalenia materiaáu. Musiaá teĪ rozróĪniaü
rzeczy doniosáe od mniej waĪnych, czy zgoáa niewaĪnych.
Wydaje siĊ, Īe gáównym kryterium staáa siĊ pamiĊü, a w niej
to, co dla samego artysty zachowaáo siĊ jako znaczące, istotne. PamiĊci pomagaáy sporządzane od lat notatki, a przy tym
naleĪy jeszcze uwzglĊdniü tkwiące od dawna w ĞwiadomoĞci
i podĞwiadomoĞci Bukowskiego staáe, ciągle powracające,
tematy i motywy twórczoĞci, a zarazem „stygmaty” jego psychiki, na przykáad: Ğmierü córeczki Ani, miáoĞü do Īony RóĪy
Marii, koszmar sáuĪby wojskowej czy mit ojca-patriarchy.
NiezbĊdne byáo równieĪ ustalenie ogólnych sfer zainteresowania. Bardzo szybko okazaáo siĊ, Īe są nimi niemal
wyáącznie „wáasne” Īycie rodzinne i szeroko postrzegana
aktywnoĞü artystyczna, a zatem podawane treĞci zdominowaáa prywatnoĞü, ksztaátująca siĊ w relacji z najbliĪszym
otoczeniem, Ğrodowiskiem i na páaszczyĨnie twórca-audytorium. Sprawy spoáeczne i polityczne takĪe siĊ pojawiają,
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lecz nie znajdują siĊ w centrum uwagi autora. Są w zasadzie
sygnalizowane, niekiedy zresztą dobitnie, jak chociaĪby
w mocnym, patriotycznym zakoĔczeniu, stanowiącym przejaw troski o ojczyznĊ.
Opisanie trzydziestu lat Īycia wymagaáo zastosowania odpowiedniej formy literackiej. WczeĞniej, szczególnie
w tomie drugim, byáa to swobodnie falująca opowieĞü biograficzna, scalana osobą gáównego bohatera. Obecnie utwór
Bukowskiego jest bliĪszy formule tradycyjnego pamiĊtnika,
na co wskazuje nawet podziaá zapisu na lata. PamiĊtnik ten
podlega jednak daleko posuniĊtej fabularyzacji i zawiera silne
piĊtno osobowoĞci autora. Z pewnoĞcią jest subiektywny, jak
to zresztą w pamiĊtnikach bywa, a ponadto auto kreacyjny. Po
prostu artysta tworzy sam siebie, buduje swój obraz.
W tym budowaniu wykazuje niepospolitą szczeroĞü i odwagĊ w „otwieraniu” wáasnego „wnĊtrza” przed czytelnikami. Wypowiada siĊ w pierwszej osobie, nie ukrywa peánego
utoĪsamienia z narratorem. Mówi nie tylko o wydarzeniach
i realiach sprawdzalnych z „zewnątrz”, lecz równieĪ o swoich myĞlach, doznaniach intymnych, stanach psychicznych.
Taktownie, bez zamiaru obraĪania czy szokowania, ujawnia indywidualne opinie, sympatie i antypatie, oczarowania
i urazy. Pragnie teĪ jak najbliĪszego kontaktu z odbiorcą,
czego wyrazem są bezpoĞrednie zwroty do wymarzonego,
wspóáodczuwającego adresata. Taki kontakt, oznaczający
nawiązanie nici wzajemnego zaufania, ma miĊdzy innymi
sprzyjaü zrozumieniu autora-bohatera i uáatwiaü poznawanie
jego Īycia. A poza tym Bukowski lubi rozmawiaü, uĞciĞlaü,
opowiadaü i dopowiadaü, i nie powinno dziwiü, Īe dąĪy do
ustanowienia wiĊzi z interlokutorem.
Co ciekawe, w sposób nad wyraz znamienny zespala partie autorskie „Zielonego kuferka” z innego rodzaju
formami. LiniĊ wspomnieĔ przeplata wersami wierszy, przytacza teĪ gáosy krytyków literackich i znawców sztuki, cytuje
korespondencjĊ prywatną i urzĊdową, przywoáuje wpisy okolicznoĞciowe wprowadzane do ksiąg pamiątkowych. Do tego
dochodzi materiaá ilustracyjny, unaoczniający przestrzeĔ akcji, prezentujący dzieáa artysty i wizualizujący szereg przedstawianych postaci. I tak ów pamiĊtnik zaczyna miejscami
przypominaü wspóáczesną sylwĊ, tekst na poáy literacki, na
poáy dokumentalny, wielobarwny tematycznie, róĪnorodny
gatunkowo, kompozycyjnie i stylistycznie.
Widzimy takĪe, jak w ksztaátującym siĊ na naszych
oczach przekazie kronikarz zmaga siĊ z poetą. W odniesieniu do zdarzeĔ nie ma tu fikcji, historie domowe i artystyczne ukáadają siĊ w uporządkowane chronologicznie i logicznie
sekwencje Ğwiata realnego, rysami plastycznymi i zagĊszczeniami fabularnymi nasuwające skojarzenia z kadrami filmowymi. Ale niekiedy, a nawet doĞü czĊsto, Bukowskiemu nie
wystarcza ta perspektywa i wówczas ogląd realistyczny ustĊpuje przed postrzeganiem rzeczywistoĞci „oczami duszy”.
W efekcie artysta odrywa siĊ od materii i mocą swej uwolnionej wyobraĨni kreuje byty nadrealne. Fantazja zaczyna
górowaü nad prawami Ğwiata fizycznego, przyziemnoĞü zderza siĊ ze wzniosáoĞcią i duchowoĞcią, a codziennoĞü gaĞnie
w obliczu nadzwyczajnoĞci. Wyáania siĊ nowy Ğwiat przedstawiony, ogarniający równieĪ jakąĞ cząstkĊ wymiaru ponadmaterialnego.
Poetyzacja ma poza tym miejsce w przestrzeni ĞciĞle jĊzykowej. W takim przypadku jakoĞü owego rodzaju nadają
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tekstowi umiejĊtnie stosowane Ğrodki stylistyczne, w pierwszym rzĊdzie metafory, porównania i elipsy. Znaczenie ma
takĪe osobliwe, zaskakujące sáownictwo, gromadzone ponad
potrzeby czysto informacyjne, skáadnia wielokrotnie záoĪona
oraz skáonnoĞü do impresji w opisach.
Sama zawartoĞü poznawcza tomu trzeciego jest przebogata. ĩycie osobiste pisarza i jego najbliĪszych jawi siĊ na
tle wspóáczesnej obyczajowoĞci, w toku powszednich prac
domowo-gospodarskich, w kalendarzowym rytmie przyrody,
Ğwiąt dorocznych i okolicznoĞciowych spotkaĔ rodzinnych.
Cenna faktografia pochodzi takĪe z sekwencji autotematycznych, w których autor prezentuje szczegóáowo dzieje swojej
twórczoĞci literackiej i plastycznej. Mówi wnikliwie o kolejach procesu twórczego – od inspiracji i pomysáu poprzez
plan zamierzenia do realizacji i ostatecznego speánienia. Powiadamia o uczestnictwie w Īyciu kulturalnym regionu pomorskiego i udziale w ogólnopolskim literackim ruchu ludowym. Uznanie budzi jego doskonaáa znajomoĞü kultury
duchowej i materialnej Kociewia i Kaszub. ĝwietnie orientuje
siĊ w topografii Pomorza. Wielorakie kontakty z ludĨmi owocują przedstawieniem szeregu interesujących, intrygujących
postaci.
NaleĪy teĪ zwróciü uwagĊ na partie refleksyjne tekstu,
utkane wĞród ciągów faktograficznych i poetyckich passusów. W tym zakresie dostrzegamy miĊdzy innymi rozwaĪania nad teraĨniejszą kulturą masową, siáą i rozpadem tradycji, przemianami obyczajowymi i postĊpem cywilizacyjnym.
WartoĞci religijne są rozpatrywane w planie osobistego

doĞwiadczenia, ale i w szerokim wymiarze kulturowym
(w tym mitologicznym) i historycznym. RefleksyjnoĞü wiąĪe
siĊ poza tym z nieustannie przeprowadzaną samooceną, w ramach której wyrazista indywidualnoĞü, i ĞwiadomoĞü wáasnej
wartoĞci wspóábrzmią z pokorą, odsáaniającą siĊ zwáaszcza
w trakcie aktów tworzenia.
Lektura tomu trzeciego pozwala równieĪ wychwyciü znamienne cechy osobowoĞci Bukowskiego – olbrzymią prawoĞü charakteru i postĊpowania, szlachetnoĞü, wraĪliwoĞü,
uczuciowoĞü, odpowiedzialnoĞü, prospoáecznoĞü, a przede
wszystkim pracowitoĞü. Artysta z Mierzeszyna pracĊ ustanowiá wrĊcz podstawą swojej etyki i nakazem Īyciowym.
W pewnej mierze traktuje tĊ czynnoĞü praktycznie, z duĪą
wykonawczą solidnoĞcią i systematycznoĞcią, lecz tak naprawdĊ – przyjmując gáĊbokie przesáanie Norwida – nadaje
jej rangĊ kreacyjną. Pracując tworzy, zarówno jakoĞci biologiczne, jak estetyczne. W tym wymiarze bliska staje siĊ mu
natura – nie tylko jako „warsztat” pracy, obszar zmagania
o chleb, ale i jako „obiekt” emitujący piĊkno, siáa przynosząca wytchnienie, kojąca emocje.
Z nią Bukowski-rolnik buduje fundamenty bytu, a Bukowski-artysta korzysta z jej energii twórczej i czerpie inspiracje tematyczne.
Zygmunt Bukowski pisząc trzytomowe wspomnienia
ulokowaá siĊ w obrĊbie wspóáczesnego pisarstwa ludowego
w towarzystwie tak wielkich twórców jak Stanisáaw BuczyĔski (1912-1982) i Wáadysáaw Kuchta (1911-1993). Podobnie do nich ogarnąá swoje Īycie i dzieáo w obszernych
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Kociewska ksiąĪka kucharska
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kresu tegorocznego lata odbyáo siĊ, w goĞcinnych
progach, stylowej restauracji „Turbot” w GdaĔsku,
kolejne spotkanie Kociewiaków, którzy na przestrzeni lat zadomowili siĊ w TrójmieĞcie. Do metropolii
sprowadziáy ich, po II wojnie Ğwiatowej, róĪne okolicznoĞci.
Byáy nimi: chĊü zdobycia wiedzy na wyĪszych uczelniach
WybrzeĪa, podjĊcie pracy w rozwijającym siĊ przemyĞle
stoczniowym, sáuĪba w trójmiejskich jednostkach wojskowych, zawieranie maáĪeĔstw mieszanych z autochtonami
lub przybyszami z WileĔszczyzny i inne. JuĪ trzeci rok trwa
integracja tej mniejszoĞci etnicznej skupiającej siĊ wokóá
dziaáaczy Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków proponujących, na kaĪdym kolejnym spotkaniu, nowe przeĪycia kulturalno-estetyczne. Tak byáo i tym razem.
Program piątkowego, XII juĪ spotkania, obejmowaá:
po pierwsze – promocjĊ „Kociewskiej ksiąĪki kucharskiej”
autorstwa Andrzeja Grzyba. Autor zebraá, w piĊknie ilustrowanym przez Józefa OlszynkĊ, a wydanym przez wydawnictwo „Bernardinum” tomie, ponad sto przepisów kulinarnych. Wspóáautorami ksiąĪki kucharskiej jest ponad 60
znawców potraw kociewskich. Niektóre przepisy kulinarne
podane są w gwarze kociewskiej. KsiąĪka obejmuje specjaáy jadáospisu ze wszystkich czterech pór roku rozpisane na
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poszczególne miesiące, tabelĊ Ğwiąt ruchomych, w których
obowiązywaáy na Kociewiu takie, a nie inne dania, spis alfabetyczny daĔ itp. WĞród obecnych na spotkaniu cieszyáa
siĊ olbrzymim wziĊciem, a autor zamaszyĞcie wpisywaá siĊ
nabywcom, nie Īaáując indywidualnych dedykacji. KsiąĪkĊ
zaĞ poĞwiĊciá „Maágorzacie i Tadeuszowi Wáodarczykom
w podziĊce za szczodrą ĪyczliwoĞü dla Kociewia”.
Drugim punktem programu byáa praca licencjacka Patrycji Hamerskiej studentki Wydziaáu Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu GdaĔskiego. Tytuá pracy brzmiaá:
„Sylwetka Bernarda Janowicza w 100-lecie urodzin”.
W ten sposób znalazáa zwieĔczenie inicjatywa organizatorów
czterech edycji konkursów literackich im. Bernarda Janowicza. Patronowaáa im „Gazeta Kociewska” w Starogardzie
GdaĔskim. WdziĊcznoĞü zaĞ naleĪy siĊ: jurorom, sponsorom
nagród i laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursów,
którzy swoimi pracami przyczynili siĊ do pomnoĪenia wiedzy o Kociewiu i autorze „Bajek kociewskich”, zmaráym
przed piĊcioma laty nestorze pisarzy kociewskich.
Oba wyĪej wymienione wydarzenia wpisaáy siĊ w cykl
uroczystoĞci kulturalnych, rocznicowych, wspomnieniowych trwających z okazji 35-lecia dziaáalnoĞci Towarzystwa
MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie GdaĔskim.
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publikacjach autobiograficznych. Dokonaá wybornej syntezy,
w której ujawniá swą wszechstronnoĞü artystyczną i szeroką
sferĊ zainteresowaĔ poznawczych. Zdumiewa jego zdolnoĞü
wskrzeszania zdarzeĔ i myĞli. Ukazuje siĊ nam jako czáowiek
nieprzeciĊtny, poszukujący, dynamiczny, pragnący szczĊĞcia,
uporczywie dąĪący do samorealizacji, wyróĪniający siĊ i coraz bardziej doceniany w lokalnej spoáecznoĞci, na terenie
kraju i w krĊgach znawców sztuki poza granicami. Trudno
powiedzieü, czym nas jeszcze artysta zaskoczy. Na wszystkie
dzieáa jego talentu bĊdziemy wszakĪe czekaü niecierpliwie.
Prezentujemy fragment wiersza Zygmunta Bukowskiego

W uczynku serca
Tu mi przyszáo Īyü i tworzyü,
DoczesnoĞci przebiec szlak,
By uczynkiem rąk i serca
Na tej ziemi wieki trwaü.
IĞü w mych strofach drogą olĞnieĔ
Przez dyszący wiosną las,
Wielbiü ciągle tĊ krainĊ,
Choü siĊ skoĔczy ziemski czas.
(...)
Zygmunt Bukowski, Zielony kuferek. Autobiografia 1978-2007,
t. 3, Pruszcz GdaĔski 2008, form. 14,5 x 21,5 cm, s. 274, op. tw., il.

Informacje na temat moĪliwoĞci prenumeraty kociewskich
czasopism, w tym „Panoramy Kociewia”, „Gazety Kociewskiej”, „Pielgrzyma” oraz przybliĪenie sylwetki pierwszej
báogosáawionej z Kociewia, siostry Marty Wieckiej (18741904) rodem z Nowego Wieca koáo Skarszew wyczerpaáy
czĊĞü oficjalną spotkania.
Z kolei uwaga licznie zebranych goĞci skupiáa siĊ na
sztuce ludowej twórców z Kociewia. Po raz pierwszy swe
rĊkodzieáa z dziedziny haftu krzyĪykowego, obrazów malowanych na szkle prezentowaáa Irena Opala z Tczewa. Wanda
Koáucka przy stoisku Kociewskiego Kantoru Edytorskiego
z Tczewa, oferowaáa numer 2/2008 kwartalnika spoáecznokulturalnego „KMR” wzbogacony o bibliografiĊ zawartoĞci
wraz z indeksami z lat 2001-2007.
Po tym na sali zapanowaáa atmosfera biesiadna, a to
za sprawą szczodroĞci cukiernika Eugeniusza LipiĔskiego
z ulicy Sáowackiego 53 we Wrzeszczu i prezes Beaty Oworuszko z OkrĊgowej Spóádzielni Mleczarskiej w Starogardzie GdaĔskim. Zainteresowanie biesiadników skupiáo siĊ
na: sznekach zes glancam, kuchach na máodziach, kuszkach,
chlybie rogowym, krajanym wew sztóle, smarowane masáam, posztrojowane soló i obáoĪóne dyko szychtó glómzy
zes áuczkam. Daáo tyĪ czuü gwara kociewska, a nad wszystkimi górowaá doniosáy gáos nestora trójmiejskich Kociywiaków byáego rektora Akademii Medycznej w GdaĔsku prof.
Stefana Raszeji.
Andrzej Grzyb, Kociewska ksiąĪka kucharska. PodrĊczna wedle pór
roku i zwyczaju spisana, Pelplin „Bernardinum”, 2008, form. 17 x 24 cm,
s. 271, opr. tw., il.
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