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AN K I E TA
100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza
Uprzejmie zapraszam do udziaáu w Ankiecie pt. „100. najwybitniejszych Pomorzan
i Ludzi Morza”. Podstawowym zadaniem uczestnika Ankiety jest wytypowanie
dziesiĊciu najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza na przestrzeni minionych wieków.
Z oczywistych powodów Ankieta nie dotyczy obecnie Īyjącego pokolenia. Wybieramy
dziesiĊciu najwybitniejszych reprezentantów i ustawiamy listĊ od 1 do 10 wedle wáasnej
hierarchii waĪnoĞci i znaczenia. Ankieta dotyczy postaci historycznych, uczestników
Īycia publicznego, reprezentantów kultury, oĞwiaty i nauki, innych profesji, jak równieĪ
uczestników Īycia gospodarczego.KaĪdy uczestnik Ankiety „100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza”
przedstawia hierarchicznie uáoĪoną wáasną najlepszą dziesiątkĊ. Dodatkowy trud polega
na uzasadnieniu (wraz z zalecanym Īyciorysem „bohatera”) postaci opatrzonej pozycją
„nr 1”! Ankieta ma przede wszystkim charakter ideowy i promocyjny w zakresie
pomorskiego dziedzictwa. Naturalnie przyĞwieca mi idea, Īe to ludzie tworzą historiĊ!
W moim przekonaniu Ankieta moĪe przybliĪyü i spopularyzowaü wielkie indywidualnoĞci
z Pomorza, które chwalebnie i zaszczytnie zapisaáy siĊ w dziejach regionu, a nierzadko
i Polski. Byü moĪe niejedną wielką indywidualnoĞü uda siĊ wydobyü z niepamiĊci
i zapomnienia.
Ankieta „100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza” ma odĞwieĪyü
i wzbogaciü wiedzĊ, pamiĊü o naszych wielkich przodkach. Z mojej wiedzy wynika, iĪ
ta Ankieta otwiera obszar odkryü wielkich i szlachetnych indywidualnoĞci, z których
wspóáczesne pokolenie Pomorzan moĪe byü dumne, a nierzadko i braü przykáad.
PamiĊtajmy przede wszystkim o naszej máodzieĪy, która potrzebuje i poszukuje wzorców
i przykáadów. PragnĊ teĪ podkreĞliü, Īe jedynie tytuáem zachĊty i skromnego przykáadu,
proponujĊ nagrodĊ 1000 zá dla najlepszej odpowiedzi (ocenionej tak przez redakcje
czasopism i inicjatora ankiety) nadesáanej w okresie czasu 2011-2012. Naturalnie, im
szybciej tym lepiej, ale najwaĪniejsza jest jakoĞü. Najlepsze odpowiedzi mają teĪ szansĊ
byü publikowane w naszych zasáuĪonych czasopismach regionalnych jak: „Kociewski
Magazyn Regionalny” i „Pomerania”, jak teĪ w naszej najwiĊkszej gazecie regionalnej
tj. w „Dzienniku Baátyckim”.
Zapewne, wszystkie nadesáane odpowiedzi na AnkietĊ, docelowo záoĪą siĊ na
zbiorowy wizerunek 100. najwybitniejszych Pomorzan i Ludzi Morza. Odpowiedzi na
AnkietĊ proszĊ przesyáaü na adres: biuro@jankulas.pl lub pocztą Biuro Poselskie Jana
Kulasa, ul. Koááątaja 9, 83-110 Tczew.
Pozdrawiam serdecznie
poseá Jan Kulas
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Od redaktora
Aktualny, letni numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” donosi o rzeczach waĔnych i ciekawych dla ludzi zainteresowanych
losem ziemi kociewskiej i jej mieszkaþców.
Przedstawiamy Czytelnikom szesnaĈcie osób
nagrodzonych „PierĈcieniem Mechtyldy” – wyróĔnieniem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – publikujñcych na äamach kwartalnika
oraz innych pism pomorskich i krajowych.
W dziale Z przeszäoĈci regionu czytelnik pozna historiö wsi Mirotki – od zarania aĔ po
dzieþ dzisiejszy – poäoĔonej na skraju Borów
Tucholskich, w powiecie starogardzkim. Artykuä ten powstaä dziöki Ĕmudnej pracy Krzysztofa Kowalkowskiego. Marek Kordowski, w szóstej juĔ czöĈci, zaprasza do poznania dalszych
dziejów wsi Subkowy, a piszñcy od niedawna
Grzegorz Woliþski przedstawia nam krótki Ĕyciorys ks. Jana Biaäkowskiego, rodem z Królów
Lasu, który uwidoczni jak trudny, a zarazem
dramatyczny byä okres Kulturkampfu na terenie Prus Zachodnich.
O mieszkaþcach ziemi kociewskiej oddanych
pracy na rzecz tego regionu dowie siö Czytelnik
w kilku artykuäach. Pierwszy poĈwiöcony jest
Gertudzie WoĒnickiej, która w ubiegäym roku
obchodziäa jubileusz 50-lecia pracy kulturalno-oĈwiatowej, 40-lecia dziaäalnoĈci Wiejskiego
Domu Kultury w Rychäawie oraz 15-lecia istnienia Folklorystycznego Zespoäu Kociewskiego ,,Rychäawiaki”. Drugi materiaä prezentuje
osobö bardzo skromnñ, oddanñ swoim pasjom,
a mianowicie Katarzynö Bembenek, prowadzñcñ zespoä kociewski „Gzuby z pepliþski dwójki”.
Na koniec przedstawiamy gäównñ czöĈè referatu Anny ãucarz, odczytanego podczas dnia
Ĉwieckiego IV Kongresu Kociewskiego. Autorka zajmuje siö badaniem toĔsamoĈci regionalnej na poäudniowych kraþcach Kociewia.
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HALINA RUDKO

Dotychczas
uhonorowani

P

ieĞcieĔ Mechtyldy jest wyróĪnieniem redakcyjnym
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego” przyznawanym przez RadĊ Programową autorom publikującym na áamach kwartalnika oraz innych pism pomorskich
i krajowych.
Celem wyróĪnienia jest uhonorowanie wartoĞciowych
tekstów o tematyce kociewskiej. Przyznawane jest corocznie w trzech kategoriach:
a) za dokonania literackie,
b) za wyróĪniającą publicystykĊ,
c) za interesujący opis dorobku w dziedzinie edukacji
regionalnej.
Fizycznym wybraĪeniem wyróĪniania jest sygnet pierĞcieniowy wytworzony ze szlachetnego metalu, przedstawiający zminiaturyzowaną pieczĊü ksiĊĪnej Mechtyldy
– maáĪonki tczewskiego Sambora II.
Osoby uhonorowane „PierĞcieniem Mechtyldy” otrzymują równieĪ dokument potwierdzający przyznanie wyróĪnienia – ozdobny dyplom z odciskiem pieczĊci lakowej
ksiĊĪnej Mechtyldy naturalnej wielkoĞci.
UroczystoĞü wrĊczenia owego wróĪnienia odbywa
siĊ w rocznicĊ wydania pierwszego numeru „KMR”. Po
raz pierwszy PierĞcienie wrĊczono 28 marca 2007 roku,
a otrzymali je: Maria Wygocka, Ryszard Szwoch i ks.
Franciszek Kamecki. Uznanie rady programowej „KMR”
zdobyli w trzech kategoriach. W kategorii twórczoĞü literacka nagrodzono ks. Franciszka Kameckiego. Debiutowaá
na áamach prasy w 1961. Objąá stanowisko proboszcza parafii w Grucznie, zostaá teĪ wykáadowcą homiletyki i teologii przepowiadania w WyĪszym Seminarium Duchownym
Diecezji Bydgoskiej. NaleĪy do organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa
MiáoĞników Ziemi CekcyĔskiej, Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Wspóáautor albumów, scenariuszy
i materiaáów koĞcielnych. Uhonorowany licznymi nagrodami literackimi. Opublikowaá kilkaset utworów poetyckich, opowiadaĔ, esejów, felietonów. Jego poezje byáy táumaczone na jĊzyk niemiecki i angielski. Wiersze i artykuáy
drukowaá m.in. na áamach „Tygodnika Powszechnego”,
„WiĊzi”, „WspóáczesnoĞci”, „Poezji”, „Liter”, „Toposu”.
Jego utwory znalazáy siĊ równieĪ w antologii liryki kapáaĔskiej „Sáowa na pustyni” opublikowanej nakáadem londyĔskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Wydaá nastĊpujące zbiory
poezji: „Parabole Syzyfa”, „Sanczo i ocean”, „Epilog Jakuba”, „Borowickie jĊzykowanie”, „Ten co umywa nogi”,
„Skarga ksiĊdza”, „Podsáuchiwanie siebie”, „Tam gdzie
pĊdraki, zielsko i cisza”, „Lustro” oraz zbiór felietonów
„Drabiną do nieba”. Posiada tytuá Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Gniew.

KMR

PROMUJð KOCIEWIE
W kategorii publicystyka doceniono dokonania Ryszarda Szwocha ze Starogardu Gd., redaktora naczelnego
w latach 1995-2000 kwartalnika „Zapisków Kociewskich”,
historyka, znawcy dziejów Kociewia. Jest autorem wielu
publikacji, opracowaá m.in. 3-tomowy „Sáownik biograficzny Kociewia”. W dziedzinie edukacji regionalnej wyróĪniona zostaáa Maria Wygocka, nauczycielka z Warlubia, która
bĊdąc na emeryturze nadal z wielkim zamiáowaniem zajmuje siĊ szerzeniem wiedzy o regionie wĞród swoich uczniów.
Wielokrotnie publikowaá na áamach naszego kwartalnika.
Po raz drugi wyróĪnienia wrĊczono 17 marca 2008
roku. Otrzymaá je prof. Zdzisáaw Mrozek z Bydgoszczy
za wyróĪniającą publicystykĊ promującą region Kociewia.
Historyk, eseista, krytyk literacki. Jest autorem okoáo 300
publikacji, publikowaá równieĪ w wielu periodykach. Odznaczony m.in. KrzyĪem Kawalerskim i Medalem Komisji Edukacji Naukowej. Za dokonania literackie PierĞcieĔ
otrzymaá Jan Majewski ze Starogardu Gd., zaáoĪyciel
najwiĊkszego portalu o Kociewiu, dziennikarz, felietonista, autor setek reportaĪy, które to zawará m.in. w ksiąĪce
pt. „Przeplotnia”. Kolejną pozycją ksiąĪkową jest „Oj, oj
Ojczyzna”, gdzie doskonale omawia czynniki wpáywające
na przynaleĪnoĞü czáowieka do ojczyzny. Za interesujący
opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej rada programowa wyróĪniáa Jana Ejankowskiego z Piaseczna,
twórcĊ Muzeum Ruchu Ludowego w Piasecznie, zaáoĪyciela zespoáu „Piaseckie Kociewiaki”, zaangaĪowanego
równieĪ w organizacjĊ corocznych przeglądów zespoáów
folklorystycznych w Piasecznie. Jan Ejankowski jest autorem wielu publikacji, m.in. opracowania poĞwiĊconego
historii swojej parafii.
W kolejnym roku 2009 podczas obchodów Dnia Tczewa
30 stycznia PierĞcienie otrzymali: w kategorii dokonania literackie poĞmiertnie Zygmunt Bukowski z Mierzeszyna za
wyróĪniającą twórczoĞü poetycką. Jego debiut poetycki rozpocząá siĊ w 1980 roku utworem „Istnienie”. Odtąd zaczĊáa
siĊ jego pasja pisania. Wydaá wiele tomików wierszy oraz
kilka utworów literackich. Braá udziaá w wielu prestiĪowych
konkursach literackich, gdzie zdobywaá czoáowe miejsca.
Poza pisaniem interesowaá siĊ rzeĨbą. Jego prace rozpropagowane są gáównie w koĞcioáach. Znane są równieĪ za granicą.
Byá takĪe kolekcjonerem sprzĊtów dawnego uĪytku, rzeĨb
i innych zabytków kultury materialnej Kociewia i Kaszub.
W dziedzinie edukacji regionalnej wyróĪniono Andrzeja WĊdzika, mieszkaĔca Gdyni Dąbrówki, pracownika Muzeum Archeologicznego w GdaĔsku. Jego pasją jest
archeologia. Uczestniczy w wielu pracach odkrywczych.
Znalezione „skarby” dokumentuje w wielu artykuáach na áamach naszego pisma w cyklu „Pradzieje Kociewia”.
Trzecim wyróĪnionym w kategorii interesująca publicystyka promująca nasz region zostaá Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, prof. Kazimierz Denek, wychowanek
tczewskiego domu dziecka. Profesor Uniwerytetu Adama
Mickiewica w Poznaniu jest specjalistą w zakresie dydaktyki ogólnej szkoáy wyĪszej, ekonomiki ksztaácenia oraz
krajoznawstwa i turystyki. Bibliografia Profesora obejmuje
autorstwo 24 i wspóáautorstwo 12 ksiąĪek, redakcjĊ prac
zbiorowych, studia, rozprawy, artykuáy i recenzje w jedenastu jĊzykach. Dzieáo Profesora – to nieustanne budzenie
innych do godnego i twórczego Īycia, a jego najwiĊkszym
wyznacznikiem i darem jest mądroĞü umysáu i serce.
Tytuáy naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego uzyskaá odpowiednio w 1980 i 1989 roku.
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Rada programwa „KMR” w roku 2010 wyróĪniáa Edmunda ZieliĔskiego w kategorii edukacja regionalna za interesujący dorobek. Twóraca ludowy, rzeĨbiarz, malarz, publicysta, propagator sztuki ludowej. Napisaá setki felietonów
do róĪnych gazet i czasopism. Ostatnio wydaá 2 tomy ksiąĪki
„Na ĞcieĪkach wspomnieĔ”, w których wraca do przeszáoĞci
opisując Īycie swoich przodków. ZieliĔski naleĪy do Ğcisáego grona twórców ludowych, upowszechnia kulturĊ ludową,
prowadzi lekcje poglądowe dla dzieci i máodzieĪy i osób
niepeánosprawnych oraz warsztaty dla nauczycieli z rzeĨby
i malarstwa na szkle. Laureat wielu konkursów dla twórców
ludowych. Drugim wyróĪnionym w kategorii interesująca publicystyka zostaá Marek ĝliwa pochodzący z Nowego nad Wisáą. Publikuje w wielu gazetach i czasopismach.
Gáównie jednak opracowuje publikacje zwarte o tematyce
regionalnej. Trzecim wyróĪnionym w kategorii dokonania
literackie zostaá Hubert Pobáocki, prezes Trójmiejskiego
Klubu Kociewiaków w GdaĔsku. Jest jednym z nielicznych
Kociewiaków posáugujących siĊ gwarą kociewską w mowie
i piĞmie. Publikuje felietony i wiersze pisane gwarą w prasie
regionalnej, jego wspomnienia oraz referaty zamieszczone
zostaáy w wielu wydaniach ksiąĪkowych.
W bieĪącym roku PierĞcienie Mechtyldy otrzymali:
Krzysztof Kowalkowski i Wiesáaw Brzoskowski w kategorii wyróĪniająca publicystyka za interesujące publikacje
promujące region Kociewia, Ewa GrĊtkiewicz w kategorii
dokonania literackie oraz Mirosáawa Möller za interesujący
opis dorobku w dziedzinie edukacji regionalnej.
Krzysztof Kowalkowski z GdaĔska od wielu lat publikuje na áamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
oraz innych czasopism. Autor wielu ksiąĪek o parafiach
i gminach Kociewia, m.in. „Zdziejów Gminy Kaliska i wsi do
niej naleĪących”, „Z dziejów Obozina”. Opublikowaá równieĪ historiĊ czterech rodzin: Kowalkowskich, Kurowskich,
Gusowskich i Miáek. Jest czáonkiem Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w GdaĔsku, a takĪe znanym regionalistą.
Wiesáaw Brzoskowski mieszka w Skarszewach, historyk, dyrektor gimnazjum. Byá dziennikarzem, w latach 19911999 prowadziá „Dziennik Skarszewski”. RzeĨbiarz, autor
projektu herbu Skarszew. Wydaá piĊü kiąĪek: dwa albumy
ze starymi pocztówkami i fotografiami i trzy pozycje dotyczące historii Skarszew i Demlina. Pisanie ksiąĪek traktuje
jako wyraz umiáowania do miejsca urodzenia, zamieszkania
i pracy. Obecnie peáni funkcjĊ Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego.
Ewa GrĊtkiewicz z Bydgoszczy, dziennikarka, reporterka, publicystka. Autorka ksiąĪek dla dzieci i máodzieĪy
zostaáa wyróĪniona PierĞcieniem Mechtyldy za powieĞü
„JuĪ zamkniĊte drzwi”. Opisuje w niej dzieciĔstwo i máodoĞü spĊdzone w mieĞcie nad Wisáą – ĝwieciu leĪące na pograniczu róĪnych kultur. Za tĊ powieĞü otrzymaáa I nagrodĊ
w Konkursie Literackim im. St. Grochowiaka. Jej ksiąĪki
byáy adaptowane w Polskim Radiu oraz w rozgáoĞniach regionalnych.
Mirosáawa Möller, nauczycielka Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim od wielu lat zajmuje
siĊ edukacją regionalną. Pasjonatka kultury ludowej, czáonkimi Kapeli Kociewskiej, doskonale zna gwarĊ kociewską
i z wielkim zaangaĪowaniem stara siĊ przekazaü innym wartoĞci naszego regionu. Wraz z Grzegorzem Ollerem opracowaáa niezykáą ksiąĪkĊ – Elementarz Gwary Kociewskiej
„Gadómy po naszamó”, za którą autorzy otrzymali z rąk starosty starogardzkiego nagrodĊ w dziedzinie kultury.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
Przedstawiony czytelnikom artykuä autor przygotowaä dla Uniwersytetu Warszawskiego do opracowania, które nosi tytuä: „Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe” pod red. Haliny KaraĈ. Caäe opracowanie zostaäo zamieszczone na stronie
www.dialektologia.uw.edu.pl

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Z dziejów wsi Mirotki

M

irotki są wsią soáecką poáoĪoną na skraju Borów
Tucholskich, w gminie Skórcz, w powiecie starogardzkim, w województwie pomorskim. Od poáudnia wieĞ graniczy z wsiami KoĞcielna Jania i Markocin, od
zachodu z Jeziorem Czarnym, od póánocy z wsiami Ryzowie
i Miryce, od wschodu ze wsią BaráoĪno. Jest to wieĞ ulicówka, do której naleĪą dwa osiedla, tzw. Gapica i Pustkowie.
Pierwsze osadnictwo na terenach dzisiejszej wsi istniaáo na pewno juĪ na wiele lat przed Chrystusem. W gazecie
Pielgrzym z dnia 13 grudnia 1881 r. napisano CzerwiĔsk.
W Mirotkach znaleziono przy oraniu dwa kamienne groby
i w nich duĪo urn1. Niestety, nie napisano gdzie dokáadnie byáy
te groby, co staáo siĊ z urnami i z jakiego okresu pochodziáy,
nie mniej informacja ta wskazuje na zamierzcháe osadnictwo
w Mirotkach. Odkrycie to byáo prawdopodobnie powodem,
dla którego Hugo Conventz przeprowadziá w Mirotkach badania archeologiczne w tym samym roku2. Niestety, nie udaáo siĊ ustaliü wyników tych badaĔ. Kolejną informacjĊ o pradawnym osadnictwie przytacza w swej ksiąĪce „Mirotki XIX
– XX w.” ks. Mariusz àącki. Opisuje w niej odkrycie przez
Zbigniewa Kowalczyka w 1980 r. w Mirotkach-Pustkowiu
grobu skrzynkowego datowanego na wczesną epokĊ Īelaza
(ok. 600-500 lat p.n.e.)3. Byü moĪe byáo to w tym samym
miejscu, w którym dokonano odkrycia w 1881 r. Na znacznie
wczeĞniejsze Ğlady osadnictwa istniejącego w latach 44002500 p.n.e. natrafiono w pobliskim BaráoĪnie przy okazji
prac archeologicznych na planowanej autostradzie A-14. Byü
moĪe i Mirotki byáy miejscem tak wczesnego osadnictwa,
lecz nie przeprowadzano na ich terenie wykopalisk.
Tereny, na których leĪą Mirotki i okoliczne wsie, jako
ziemiĊ tymawską otrzymali KrzyĪacy w 1305 r. od Wacáawa III, króla Czech i Polski w 1305 r.5. Oni to prawdopodobnie zaáoĪyli osadĊ, która wymieniana jest w kontrakcie
lokacyjnym dla Mikoáaja z Jani z 27 grudnia 1354 r. W akcie
wymieniono wieĞ Miritz (ale chodziáo o dzisiejsze Mirotki),
jako jedną ze wsi graniczących z ziemiami nadanym Mikoáajowi. SądzĊ, Īe wczeĞniejszy zapis, o którym pisze Józef
Milewski, mówiący o przeniesieniu na prawa cheámiĔskie
wsi Miritz w 1341 r. dotyczy wáaĞnie dzisiejszej wsi Mirotki6. PoniewaĪ jĊzykoznawcy nazwĊ wsi Mirotki wywodzą od
imienia Mirota7, moĪe to sugerowaü, Īe wieĞ powstaáa przed
zajĊciem tych terenów przez KrzyĪaków i jej pierwotna nazwa byáa polska, a nastĊpnie zostaáa zniemczona przez KrzyĪaków. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest informacja
o zbrojnym wystąpieniu cháopów przeciwko KrzyĪakom
w 1309 r. Jak pisze Józef Milewski przeciwko KrzyĪakom
wystąpili wówczas cháopi ze SmĊtowa, Osieka, rody Kotów
z BaráoĪna, Mrozów i Kurków spod Skórcza. Przewodziá im
cháop OĞmiela z Mirotek8.
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Dawne posiadáoĞci krzyĪackie po wojnie trzynastoletniej
(1454-1466) zakoĔczonej II Pokojem ToruĔskim przeszáy
we wáadanie króla polskiego, stąd ich nazwa królewszczyzny. Mirotki weszáy w skáad dóbr starostwa Osieckiego9. Po
raz pierwszy nazwa wsi w brzmieniu podobnym do dzisiejszej pojawia siĊ w 1507 r. i zapisana zostaáa jako Myrothkj.
NastĊpne zapisy wymieniają w 1520 r. Mirothky, w 1534 r.
Mirothki. Od 1570 r. nazwa wsi jest zgodna z dzisiejszą – Mirotki, Mierotki, bądĨ Merotki. Jedynie w 1584 r. zapisano
Nieruthki, a w 1682 r. Nierodki. Schrötter w swym atlasie
z przeáomu XVIII i XIX w. wieĞ nazywa Mirottken i taką nosi
ona nazwĊ w okresie zaboru, czasem pisana przez jedno „t”
Mirotken. Po odzyskaniu niepodlegáoĞci wieĞ powróciáa do
swej starej nazwy10.
Poszukiwanie informacji o wsi komplikuje jednak fakt,
Īe wielu autorów publikacji popularnonaukowych, dotyczących okresu panowania krzyĪackiego, nazwĊ Mirotki
i Miryce stosuje przemiennie, odnosząc ją do tej samej wsi.
Szersze informacje znajdziemy w ħródáach dziejowych cytujących Regestrum Contributionis Palatinatus Pomeranie
z 1570 r. Zapisano tam m.in., Īe w 1570 r. Mirotki miaáy
obszar 50 áanów, naleĪących do starostwa osieckiego i uprawiane byáo przez ich mieszkaĔców. WieĞ zarządzana byáa
przez starostĊ elbląskiego Adama Waliewskiego11.
W II poáowie XVI w. wieĞ królewska Mirotki naleĪąca do
starostwa Ğwieckiego w zakresie podlegáoĞci sejmikowej i sądowej znajdowaáa siĊ w powiecie nowskim. WieĞ zajmowaáa
obszar 50 áanów, w tym folwark o pow. 31 áanów12. We wsi
byáa jedna karczma. Jednak Józef Milewski w ksiąĪce „Dzieje Starogardu GdaĔskiego” pisze, Īe jeszcze w 1587 r. wieĞ
Mirotki byáa prawdziwą pustynią. Dlatego zapewne puste
wáóki przejĊte zostaáy przez folwark, który w nastĊpnych latach liczyá juĪ 50 wáók. Trudno jednak jednoznacznie okreĞliü
lokalizacjĊ tego folwarku. MieszkaĔcy Mirotek, tak jak okolicznych wsi w okresie reformacji przyjĊli wiarĊ protestancką
i na utrzymanie luteraĔskiego duchownego, który zająá koĞcióá
w BaráoĪnie, dawali 100 miar Īyta z owsem. Niedáugo to
trwaáo, gdyĪ koĞcióá w 1596 roku powróciá w rĊce katolików. Zobowiązani oni byli do páacenia mesznego na utrzymanie parafii po 10 miar Īyta i owsa.
W 1648 r. w Regestrze poboru podwójnego zapisano, Īe
ze wsi Merotki naleĪy odprowadziü na cele zaciągu wojska
kwotĊ 45 Florenów i 10 gr.13. Lustrator dóbr królewskich
w 1664 r. pisaá, iĪ wieĞ byáa osadzona na 70 wáókach (ok.
1176,0 ha), a wiĊc powiĊkszyá siĊ jej areaá w porównaniu do
powierzchni w XVI wieku wynoszącej 50 wáók. Byü moĪe
byáy to tereny pozyskane na skutek sukcesywnie wycinanych w okolicy lasów. Z ww. 70 wáók folwark obejmowaá
50 wáók (ok. 840 ha), a z pozostaáych 20 wáók 5 wáók byáo
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soátysich na podstawie przywileju krzyĪackiego. Posiadaá je
Paweá Krus na podstawie nie zachowanego przywileju krzyĪackiego, który odprowadzaá z posiadanych wáók soáeckich
do staroĞciĔskiego zamku 5 korcy owsa. Miaá teĪ obowiązek
dwa razy w roku daü zaprzĊgi do GdaĔska. Przed wojną ze
Szwedami we wsi byáo 4 gburów, a pozostaá tylko Maciej
Kleina, do którego naleĪaáy 3 wáóki. On owsa do zamku oddaá 6 korcy, ale w nastĊpnych latach po obsianiu caáego pola
bĊdzie musiaá oddaü 9 korcy owsa. Ponadto do zamku oddawaá po 3 kury i kapáony (máode koguty). Od zajmowanego
gospodarstwa páaciá teĪ do starostwa czynsz w wysokoĞci
3 florenów. Ponadto we wsi byá zdun, który produkowaá
garnki dla dworu w Osieku. Nie pozostaá jednakĪe Īaden
ogrodnik, a karczma, przynosząca dawniej dochód 10 florenów, byáa opustoszaáa. RównieĪ opustoszaáy byá folwark,
a 50 wáók gruntów naleĪących do folwarku (ok. 840 ha) byáo
nie obsiane. Folwark miaá owczarniĊ, jedną szopĊ i stodoáĊ
o trzech klepiskach, zapewne i te byáy puste, bo inaczej lustrator wymieniáby znajdujące siĊ w nim owce czy zboĪa14.
W 1682 r. w regestrze poborów, opisując dobra naleĪące
do starostwa osieckiego, wymienia siĊ Mirotki (Nierodki)
mające powierzchniĊ 57 morgów osiadáych oraz 21 ½ pustych, karczmĊ paĔską i 3 ogrodników15.
W lustracji dóbr królewskich z 1765 r. odrĊbnie opisana jest
wieĞ Mirotki z folwarkiem oraz soáectwo. Soáectwo Mirotki
o pow. 7 wáók, w dniu 1 grudnia 1759 r., za aprobatą króla Augusta III, otrzymaá Jan Fryderyk Wolff, chorąĪy wojsk koronnych. Jednak wątpliwoĞci budzi data przywileju krzyĪackiego
na to soáectwo, gdyĪ Jerzy Dygdaáa, który przygotowaá do
druku lustracjĊ podaá datĊ 1431 r., tymczasem Józef Milewski
pisaá o 1341 r. KtóryĞ z autorów popeániá tzw. czeski báąd.
Na soáeckich wáókach wysiewano 60 korców Īyta, jarzyny
na wáasne potrzeby, a takĪe hodowano 100 owiec. NastĊpnie
tenĪe Wolff, na wniosek starosty osieckiego Józefa àochockiego i za zgodą króla Augusta III, otrzymaá w dniu 25 marca
1763 roku w czterdziestoletnią dzierĪawĊ caáą wieĞ z folwarkiem. Prawo dzierĪawy zagwarantowane zostaáo takĪe jego
sukcesorom. Z tytuáu dzierĪawy wsi Wolff páaciá do starostwa
750 zá oraz dawaá do zamku osieckiego 5 czterokonnych wozów siana. O wsi Mirotki tak w 1765 r. napisaá lustrator: W tej
wsi folwark stary, niezáy jeszcze. Spichlerz teĪ stary, juĪ siĊ walący, szopa stara i owczarnia teraz przez teraĨniejszego JMP
posesora poprawiona. Stodoáa nowa jedna, takĪe za posesyi
tera postawiona, druga juĪ waląca siĊ i do poprawienia nie
zda siĊ. Stajnia z wozownią nowo wybudowana, w szachulec,
z podáogami przez teraĨniejszego JMP posesora. WyjaĞniü
trzeba, Īe posesor to inaczej dzierĪawca, zaĞ skrót JMP oznacza tu Jego MoĞü Pan, a mowa caáy czas o Janie Fryderyku
Wolffie. Dalej w lustracji czytamy: Na wsi 5 chaáup i goĞciniec z wjazdem, za tegoĪ posesora w szachulec nowo postawione, inne zaĞ budynki stare, dobre. Na folwarku wysiano
3 áaszty i 20 korców Īyta i hodowano 300 owiec. Gburzy
wiejscy gospodarząc na 12 wáókach, páacili podatek 15 zá pr.
od wáóki, zaĞ dannik z roli páaciá 20 zá pr. Byli teĪ ogrodnicy
pracujący wyáącznie na folwarku. We wsi nie byáo browaru
ani gorzelni, tak wiĊc do goĞciĔca dla goĞci i do sprzedaĪy
miejscowym, sprowadzono w tym roku 30 beczek piwa i 15
achteli gorzaáki16.
W 1772 r. I rozbiór Polski na prawie 150 lat oddaá Pomorze pod panowanie Prus. Wszystkie wsie królewskie, w tym
starostwo osieckie (z BaráoĪnem, Gąsiorkami i Mirotkami)
zostaáy przejĊte przez rząd pruski i jako domeny staáy siĊ
jego wáasnoĞcią. Folwark, jako wáasnoĞü królewska przeszedá w posiadanie króla pruskiego.
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W 1804 r. we wsi (wraz z folwarkiem) mieszkaáo 185
katolików przyjĊtych do komunii i nieznana liczba ewangelików. W tymĪe roku urodziáo siĊ w Mirotkach 15 cháopców
i 2 dziewczynki, a zmaráo 8 osób17. W 1812 r. wáaĞcicielem
folwarku w Mirotkach (ok. 200 ha) byá Stanisáaw Kuczkowski. Na jego gruntach w nastĊpnych latach postawiono drewniany dworek, rozebrany w 1987 r. i przeniesiony
do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach18.
W 1820 r. Mirotki liczyáy 129 mieszkaĔców, z czego 213
byáo ewangelikami, natomiast folwark Mirotki miaá 69
mieszkaĔców, z czego 7 ewangelików. W 1824 r. folwark
w Mirotkach zostaá wydany w dzierĪawĊ wieczystą19.
W 1843 r. w Mirotkach mieszkaáo juĪ 354 mieszkaĔców,
w tym 30 byáo ewangelikami, a w folwarku 69 osób, w tym
7 ewangelików20. W 1846 r. wg I. Pawáowskiej w Mirotkach
mieszkaáo 398 mieszkaĔców, w tym 44 ewangelików, zaĞ
w folwarku Mirotki 82 mieszkaĔców, w tym 5 ewangelików21.
JuĪ dwa lata póĨniej w 1848 r. liczba mieszkaĔców z nieznanych powodów zmalaáa i we wsi mieszkaáo 335 katolików,
zaĞ w folwarku Mirotki 49 katolików22. Byü moĪe w statystyce parafialnej nastąpiáo jakieĞ przekáamanie, gdyĪ w 1867 r.
w Mirotkach mieszkaáo juĪ 519 katolików, a w folwarku Mirotki 82 katolików23, choü „Sáownik Geograficzny Królestwa
Polskiego...” podaje, Īe Mirotki liczyáy w 1868 r. razem 525
mieszkaĔców, z czego 487 katolików i 38 ewangelików24.
Trudno powiedzieü kiedy powstaáa pierwsza szkoáa
w Mirotkach. Istniaáa na pewno juĪ w 1867 r., a uczĊszczaáo
do niej wówczas 37 katolickich dzieci z Czarnego (Czarno),
Olszowca (Olszowitz) i Miliczka (Mielinken)25. Jak wspominaá pan Stanisáaw ĩurawski, pierwszy budynek szkolny byá
drewniany i naleĪy obecnie do paĔstwa Chyáów. NastĊpnie
szkoáĊ przeniesiono do budynku, w którym póĨniej mieszkaá
p. Wasiek, a po nim p. Graban, zaĞ w pierwszym budynku
szkolnym (tym drewnianym) zamieszkali nauczyciele26.
Wydany w 1885 r. „Sáownik geograficzny…” podaje,
Īe przez Mirotki prowadziá bity trakt, a do stacji pocztowej
w Skórczu byáo 6 km. WieĞ miaáa 21 gospodarstw gburskich,
16 zagród i 59 domów mieszkalnych. We wsi byáa szkoáa, do
której uczĊszczaáy dzieci z folwarku w Mirotkach, Olszowca
i Miliczka. We wsi pracowaá takĪe wiatrak. Mirotki zajmowaáy obszar 3033,24 mórg (pruskich), tj. 774,4 ha. CzĊĞü
gruntów naleĪaáo do Juliana Kurtiusa, którego folwark miaá
obszar 226,32 ha, w tym 147,77 ha roli, 70,59 pastwisk, 6,94
áąk i 1,02 ha nieuĪytków. Dobra te przynosiáy razem 2373
marki dochodu rocznego27. Wspomniana wczeĞniej szkoáa
musiaáa dziaáaü prĊĪnie, skoro w 1886 r. odnotowano w Mirotkach dziaáalnoĞü biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych zaáoĪonego w 1881 roku w Poznaniu28.
W 1889 r. w Mirotkach mieszkaáo 615 katolików, a w folwarku Mirotki 89 katolików. W latach dziewiĊüdziesiątych
XIX w. (a moĪe juĪ w 1889 r.) czĊĞü gruntów poáoĪonych
w Mirotkach, a naleĪących do Juliana Kurtiusa, kupiá Jan Górski29.
Nie udaáo siĊ ustaliü pozostaáych
nabywcach gruntów Kurtiusa.
Górscy mieli w Mirotkach drewniany dworek, brak jednak informacji, czy oni go postawili, czy
teĪ kupili wraz z caáym gospodarstwem. Dworek spaliá siĊ w 1945
r. W 1895 r. statystyka parafialna
wymienia osobno iloĞü katolików
dla wsi i folwarku Mirotki. We
wsi byáo ich 703, a w folwarku 97
Jan Górski

5

Z PRZESZãOćCI REGIONU

Dworek rodziny Górskich

Budynek szkoáy

Salon w dworku

katolików30. Iwona Pawáowska podaje natomiast, Īe w Mirotkach w tym roku mieszkaáo 735 katolików i 83 ewangelików,
zaĞ w folwarku 95 katolików i 9 ewangelików31.
Z nieznanych powodów w 1900 r. statystyka parafialna
podaje znaczny jak na tamte lata spadek iloĞci katolickich
mieszkaĔców folwarku w Mirotkach. W 1898 r. byáo ich
jeszcze 109, a w 1900 r. juĪ tylko 6532. Czy byá to spadek
iloĞci mieszkaĔców spowodowany upadkiem folwarku, czy
teĪ zwiĊkszyáa siĊ iloĞü ewangelików, tego dziĞ nie wiadomo.
W nastĊpnych latach nastąpiá znaczny rozwój wsi, do którego
przyczyniáa siĊ zapewne rozbudowa linii kolejowej. W 1902 r.
Skórcz otrzymaá poáączenie kolejowe ze SmĊtowem Granicznym, które znajdowaáo siĊ na linii kolejowej GdaĔsk-Bydgoszcz. Wtedy to powstaáa stacja kolejowa w Mirotkach33.
Prawdopodobnie w 1903 r. wybudowany zostaá murowany, parterowy budynek szkoáy w Mirotkach. Jak wspomina córka Jana Górskiego – Maria Danuta Flis – przekazanie gruntów pod szkoáĊ odbyáo siĊ przy znacznym oporze
landrata, ale sprawĊ popará ziemianin ze Starej Jani Julius
Kurtius. Pani Maria we wspomnieniach pisze takĪe, Īe przed
wybudowaniem tej murowanej szkoáy, lekcje odbywaáy siĊ
takĪe w majątku jej ojca, który przy pomocy polskich elementarzy zakupionych w Galicji uczyá dzieci swoich robotników i okolicznych gospodarzy jĊzyka polskiego34.
Wedáug schematyzmu z 1904 r. Mirotki, naleĪące do okrĊgu Starogard, liczyáy wraz folwarkiem 885 katolików. W 1904
roku do 4-klasowej szkoáy uczĊszczaáo okoáo 150 katolickich
i ewangelickich dzieci z Mirotek i folwarku Mirotki, które
uczyáo dwóch nauczycieli katolickich i jeden ewangelicki. Do
szkoáy uczĊszczaáo takĪe 16 dzieci katolickich z Miliczek35.
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W dniu 1 grudnia 1905 r. Mirotki zajmowaáy obszar
721,7 ha, miaáy 94 budynki mieszkalne ze 178 gospodarstwami domowymi o dwóch i wiĊcej osobach oraz 13 gospodarstwami domowymi z jedną osobą. Mieszkaáo w nich
869 osób, w tym 416 mĊĪczyzn. Katolików byáo 793, w tym
785 Polaków, 5 Niemców i 3 mówiących innym jĊzykiem.
Ewangelików – Niemców – byáo 74, a ponadto we wsi
mieszkaáo 2 ĩydów36.
Na skutek stale zwiĊkszającej siĊ liczby dzieci w szkole
podjĊto dziaáania mające na celu budowĊ wiĊkszego budynku
szkolnego. Dobudowano go do istniejącego maáego budynku
szkolnego. Miaá on dwa piĊtra, cztery izby lekcyjne i mieszkania dla nauczycieli. W budynku tym w nie zmienionym ksztaácie do dziĞ odbywają siĊ zajĊcia. Niestety, brak jest pewnej
informacji na temat daty wybudowania tego budynku. Kierownik szkoáy, Bernard Sieracki, wypeániając w 1935 r. ankietĊ dotyczącą szkoáy jako datĊ jej budowy podaá 1907 r.37.
Prawdopodobnie na przeáomie wieków, a moĪe na początku XX w., powstaáy w Mirotkach dwa tartaki, jeden
przy stacji kolejowej, a drugi pod lasem na Gapicy. O tartaku w dalszej czĊĞci artykuáu. Godzi siĊ tu wspomnieü
o sáynnej oborze postawionej przez Jana Górskiego w 1909
r. Jej budowniczym byá przyrodni brat Jana, inĪ. Tadeusz
Golski. Murowana stodoáa miaáa biaáy napis (z cegáy?)
J. Górski 1909, a na teren majątku prowadziáa brama z biaáymi oráami, wszystko to widoczne z przejeĪdĪających obok
pociągów38.
Choü I wojna Ğwiatowa zakoĔczyáa siĊ 11 listopada
1918 r., to dopiero Traktat Wersalski podpisany 28 czerwca 1919 r. przyznaá Polsce WielkopolskĊ i Pomorze GdaĔskie. Przyáączenie Pomorza nastąpiáo w styczniu 1920 r.,
kiedy to Īoánierze Frontu Pomorskiego generaáa Józefa
Hallera wkroczyli na Pomorze. Po Toruniu, Bydgoszczy
i Grudziądzu przyszedá czas na Kociewie. Wchodzące
wojska starym zwyczajem witane byáy we wsi parafialnej.
Szwadron uáanów krechowieckich wkroczyá do BaráoĪna 26 stycznia 1920 r., a wĞród witających byá baráoski
proboszcz ks. Fabian Ulatowski, nauczyciele i mieszkaĔcy wsi naleĪących do parafii. NastĊpnie Īoánierze poszli
do Skórcza i wkroczyli tam 27 stycznia, a do Starogardu
29 stycznia 1920 r.39.
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W dniu 30 wrzeĞnia 1921 r. przeprowadzony zostaá
w Polsce spis powszechny, w którym znajdujemy informacje dotyczące gminy wiejskiej Mirotki. Do gminy tej naleĪaáy administracyjnie BaráoĪno osada, Mirotki stacja kolejowa,
Mirotki tartak, Mirotki wieĞ, Osiek osada i Stara Jania osada.
Na terenie tak pokazanej gminy byáo 98 budynków mieszkalnych i 1 inny równieĪ zamieszkany. Mieszkaáo w nich 896
osób, z czego 442 mĊĪczyzn i 454 kobiety. 855 mieszkaĔców
byáo katolikami, a 42 ewangelikami, z tego 866 podaáo narodowoĞü polską, a 30 niemiecką40.
Uzupeániające wiadomoĞci przynosi KsiĊga adresowa
gospodarstw rolnych z 1923 r. Znajdujemy tam informacje
o wszystkich gospodarstwach, których powierzchnia przekraczaáa 50 ha. W Mirotkach byáy takie 4 gospodarstwa. NajwiĊksze o pow. 165 ha naleĪaáo do Jana Górskiego. WáaĞcicielami pozostaáych byli Amalja ĝliwa (56 ha), Karol Kurtius
(54 ha), Marcin Heningsen (51 ha)41. WáaĞcicielem gospodarstwa Kurtiusa w 1929 r. byá Kurt Merker42. W 1928 r. wieĞ
miaáa 875 katolików, do czteroklasowej szkoáy, w której
uczyáo 4 nauczycieli katolickich uczĊszczaáo 164 dzieci katolickich43. Jeden nauczyciel prowadziá równolegle lekcje dla
dwóch oddziaáów, z których dzieci siedziaáy w jednej izbie
lekcyjnej. W roku szkolnym 1930/31 na lekcje uczĊszczaáo juĪ 176 dzieci, z czego 89 cháopców i 87 dziewcząt. Nauczycielami byli Bonifacy Kowalkowski (kierownik szkoáy),
Konrad Bettin, Gertruda Depczanka, Janina Koprowska44.
Bonifacy Kowalkowski do Mirotek przybyá w 1916 r. z terenu
dzisiejszej gminy Kaliska, gdzie byá nauczycielem od 1893 r.
i po zakoĔczeniu roku szkolnego 1930/31 przeszedá na emeryturĊ. W 1940 roku zostaá zamordowany przez hitlerowców
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg45.
Wiele cennych informacji na temat wsi Mirotki przynosi „KsiąĪka adresowa Polski” z 1928 r. Jak w niej zapisano
Mirotki liczyáy wówczas 896 mieszkaĔców, a wáaĞcicielami
ziemskimi byli Jan Górski posiadający 720 ha ziemi, Marcin Heningsen – 51 ha, Karol Kurtius 54 ha, Antoni ĝliwa
58 ha. W tym miejscu naleĪy wnieĞü zastrzeĪenie dot. obszaru majątku Górskiego. Nastąpiá tu báąd, bo majątek ten
miaá obszar 165 ha, o czym powyĪej. We wsi byáa poczta
z telefonem. Byáy dwa máyny, jeden naleĪaá do Wáadysáawy Badziągowej, a drugi naleĪaá do Jana Kleina. We wsi
byáy cztery tartaki naleĪące do W. Badziąga, firmy La Forestiere, Pomorskiego Towarzystwa Eksploatacji Drzewa
oraz do Marcina Hennigsena. WĞród rzemieĞlników prowadzących samodzielną dziaáalnoĞü gospodarczą byli: cieĞle
J. KruszyĔski i J. Szarmeski, kowale J. Langowski, I. Neubauer, Bronisáaw Klejna, murarze, F. Grzena, L. Tkaczyk,
stolarz Franciszek Graban. Usáugi Ğwiadczyli takĪe szewcy
E. Gapa, J. KruĪycki, I. Landowski, L. Laskowski, krawcy Jan Laskowski i Józef Laskowski. Sklep báawatny miaá
T. Gappa, rzeĨnikiem byá F. Kowalski. Zajazdy, jak napisano
w cytowanej ksiĊdze, naleĪaáy jeden do Stanisáawa Komorowskiego, drugi do R. Kubickiego46. Niestety, w ww. ksiĊdze bardzo czĊsto podawano jedynie pierwsze litery imion.
Czytając powyĪszy zapis, zainteresowanie budzi informacja
o czterech tartakach i dwóch máynach. MieszkaĔcy wspominając lata przedwojenne mówią o istniejących jedynie
dwóch tartakach i jednym máynie (wiatraku). Gdzie byáy
dwa pozostaáe tartaki i drugi máyn?
W 1933 r. uchwalona zostaáa ustawa o czĊĞciowej zmianie ustroju samorządu terenowego w Polsce. W myĞl ustawy
z 1933 r. dotychczasowe maáe gminy wiejskie zostaáy zlikwidowane, a z ich poáączenia powstaáy duĪe gminy wiej-
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Franciszek Jan
Górski (syn)

Agnieszka
JeliĔska – Górska
(Īona dziedzica)

skie. Gmina wiejska Mirotki weszáa w skáad zbiorczej gminy wiejskiej Skórcz – wieĞ47.
W marcu 1934 r. zmaráa Agnieszka Górska, a juĪ
w grudniu 1935 r. zmará jej mąĪ Jan Wojciech Górski, ceniony przez wszystkich wáaĞciciel ziemski. W jego pogrzebie
uczestniczyli nie tylko mieszkaĔcy Mirotek, ale takĪe okoliczni ziemianie i przedstawiciele wáadz. Majątek po nim
przejąá jego syn Franciszek Jan Górski, który póĨniej zostaá
w zamordowany w Katyniu. Drugi z synów Jana – Antoni
ĝwiĊtopeák przeĪyá obozy koncentracyjne w OĞwiĊcimiu
i Mauthausen i wyjechaá do USA. CórkĊ MariĊ DanutĊ
wojna zastaáa w Warszawie. Po zakoĔczeniu wojny wyszáa
za mąĪ i wyjechaáa z Polski do Australii. Kilkakrotnie odwiedzaáa rodzinne strony48.
Lata II wojny Ğwiatowej odcisnĊáy swoje piĊtno takĪe
na Mirotkach. Nastąpiáy wysiedlenia i aresztowania. Jak
pisze Milewski Niemcy wysiedlili 11 rodzin. Zamordowali
takĪe piĊciu rolników z Mirotek49. Zmieniono równieĪ nazwĊ wsi na niemiecką nazywając ją Mirottken. W paĨdzierniku 1943 r. Mirotki, stanowiące z Mirycami jedną wieĞ,
liczyáy 984 mieszkaĔców, obejmowaáy obszar 1400,68 ha
i miaáy 231 domów mieszkalnych. Od 1943 r., wg Schenzela, dla wsi Mirotki uĪywano natomiast nazwy Miritz50.
Mirotki wyzwolone zostaáy spod okupacji niemieckiej 21
lutego 1945 r., choü wieĞ przechodziáa z rąk do rąk przez kilka
dni, gdyĪ walki w tych okolicach trwaáy aĪ do pierwszych dni
marca. TakĪe pobliskie wsie jak np. Bobowo, Pączewo i Wolental zostaáy wyzwolone dopiero 4 marca51. W ostatnich dniach
wojny spáonąá dworek Górskich, wysadzony wraz z gromadzoną tam amunicją przez Niemców52. W czasie wyzwalania Mirotek budynek szkolny zostaá powaĪnie uszkodzony. W szczycie budynku byáy duĪe otwory, dach zniszczony, w oknach nie
byáo wielu ram i Īadnej szyby. Podobnie w budynku mieszkalnym nauczycieli byáy zniszczone ramy i nie byáo szyb. W budynku szkolnym nie byáo Īadnego wyposaĪenia, áawek, tablic,
krzeseá itp. Nauka w szkole rozpoczĊáa siĊ 3 wrzeĞnia 1945 r.
Pierwotnie w dwóch izbach lekcyjnych zorganizowano 4 klasy,
a po 4 miesiącach utworzono piątą klasĊ dla dzieci o najwiĊkszym poziomie wiadomoĞci. Razem na lekcje uczĊszczaáo 155
dzieci. Kierownikiem szkoáy zostaáa pani Janina Czuczman.
Dodaü naleĪy, Īe jedna z nauczycielek Gertruda Lenz podjĊáa
pracĊ nauczycielki w sąsiedniej Lipiej Górze53.
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Z PRZESZãOćCI REGIONU
W pierwszych latach powojennej Polski podziaá administracyjny kraju byá czterostopniowy tj. gromada, gmina, powiat, województwo. Gromada Mirotki, w skáad której wchodziáy wsie Mirotki i Miryce, naleĪaáa do gminy Skórcz – wieĞ
w powiecie starogardzkim54. Jak wspominają mieszkaĔcy wsi
w 1947 r. powoáano w Mirotkach Ochotniczą StraĪ PoĪarną55. Wkrótce po tym powstaáo w Mirotkach Koáo GospodyĔ
Wiejskich. Jak zapisano w kronice szkolnej, w 1950 r. KGW
zorganizowaáo 8 marca akademiĊ z okazji Dnia Kobiet. Brak
jednak dokáadnych informacji od kiedy dziaáaáo i kto je zaáoĪyá. Zachowane zdjĊcia z 1978 roku z uroczystoĞci 30-lecia
KGW sugerują, Īe koáo powstaáo 1948 r.56. Prawdopodobnie
jednak Koáo zaprzestaáo dziaáalnoĞci i ponownie zostaáo powoáane w 1958 r.57.
W 1954 r., w związku ze zmianą systemu administracji
terenowej, dotychczasowa gromada wiejska Mirotki zostaáa
zlikwidowana i weszáa w skáad nowej, powiĊkszonej gromady BaráoĪno w powiecie starogardzkim58.
Dziaáająca w Mirotkach OSP nie dysponowaáa remizą
straĪacką, a pompa jaką posiadaáa, najpierw przechowywana byáa w tartaku Prilla, a póĨniej w szopie postawionej
na szkolnym podwórzu. Dlatego teĪ czáonkowie OSP wraz
z mieszkaĔcami wsi postanowili wybudowaü remizĊ. Jednak
dokáadna data jej budowy nie zostaáa jednoznacznie ustalona. Byáo to w 1955 bądĨ 1956 r. Jak wspomina pan Henryk ZawoliĔski, OSP dysponowaáa wówczas samochodem
Dodge, zwanym „doczka”, który jednak po krótkim czasie
zostaá sprzedany. W jego miejsce jednostka otrzymaáa przyczepĊ traktorową, na której miano woziü sprzĊt straĪacki
i straĪaków do poĪaru59.
W lutym 1958 r. po wielu latach staraĔ, przystąpiono
do zakáadania instalacji elektrycznej w Mirotkach, które
byáy jedną z niewielu wsi w okolicy bez elektrycznoĞci. Po
zwiezieniu koleją niezbĊdnych materiaáów, w marcu brygady monterów przystąpiáy do stawiania sáupów, zawieszania przewodów i wykonywania instalacji w domach.
Pierwsze lampy zabáysáy 9 maja 1958 r. LiniĊ wysokiego
napiĊcia 15 kV ciągniĊto z KoĞcielnej Jani przez Mirotki
do Ryzowia, áącznie 6.250 m. Transformator postawiono
w centrum wsi, skąd pociągniĊto 3963 metrów czteroprzewodowej linii niskiego napiĊcia zasilającej centralną czĊĞü
wsi. Podáączono w ten sposób 37 budynków i 6 obiektów
„nie rolnych”. Ponadto zawieszono 396 m linii zasilającej
4 lampy uliczne. W Mirotkach – Gapicy pociągniĊto ponad
5000 m linii i podáączono 39 budynków. Elektryfikacja,
niestety, nie objĊáa wszystkich mieszkaĔców, gdyĪ pominiĊto zabudowania oddalone o ponad 300 metrów od linii.
Dopiero w nastĊpnych latach sukcesywnie podáączano kolejne domy60.
Z dniem 1 stycznia 1960 r. Mirotki administracyjne zostaáy podporządkowane nowej Gromadzkiej Radzie Narodowej z siedzibą w Skórczu, która powstaáa z poáączenia GRN
w BaráoĪnie i GRN w Pączewie61. Wkrótce teĪ z soáectwa
Mirotki wydzielono soáectwo Miryce. W 1961 r. reaktywowaáo swoją dziaáalnoĞü kóáko rolnicze, którego zaáoĪycielem byá Kazimierz Wasiek, sekretarzem kóáka byá Marian
ĩurawski, Bernard Karwasz skarbnikiem, a kóáko liczyáo
16 czáonków. NaleĪy takĪe dodaü, Īe rolnicy z Mirotek mleko od krów mogli oddaü jedynie do Spóádzielni Mleczarskiej w BaráoĪnie, której musieli byü czáonkami. Rok 1962
byá znowu niepomyĞlny dla rolników. SpóĨniona wiosna
i dáugotrwaáe cháody nie sprzyjaáy siewom i zbiorom. Jeszcze 20 czerwca notowano tylko 10oC62.
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Interesująca informacja znalazáa siĊ w kronice szkolnej z okazji 20. rocznicy utworzenia Polski Ludowej, obchodzonej 22 lipca 1964 r. Kierownik szkoáy pan Kazimierz Górecki tak to zapisaá: WieĞ Mirotki poszczyciü siĊ
moĪe nie lada osiągniĊciami. W ciągu 20 lat wybudowano
22 domy mieszkalne, mieĞci siĊ w tym kilka nowych zagród cháopskich. Zelektryfikowano 112 zagród – w okresie miĊdzywojennym elektrycznoĞci w ogóle tu nie byáo.
Przed wojną byáy 2 motocykle, obecnie jest 56 motocykli
z motorowerami. Czterech gospodarzy ma wáasne traktory,
a kóáko rolnicze 2. Byáo parĊ radioodbiorników obecnie
jest 8 telewizorów, 74 radioodbiorników i 148 gáoĞników.
SzkoáĊ podstawową ukoĔczyáo 275 uczniów. 23 absolwentów uczy siĊ dalej w szkoáach Ğrednich wzgl. zawodowych.
Informacje te nie do koĔca byáy Ğcisáe, skoro na nastĊpnej
stronie, kierownik zapisaá, Īe: kóáko rolnicze dysponuje
5 ciągnikami i maszynami towarzyszącymi – máockarnie,
páugi, brony, kultywatory, kopaczki, przyczepy do transportu towarów, snopowiązaáki. Podobnie informacja o motocyklach brzmiaáa inaczej obecnie jest ich 56 i chyba dwa
razy tyle motorowerów63.
W 1972 r. podczas kolejnej zmiany systemu administracji terenowej zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe,
w ich miejsce tworząc duĪe gminy, a tym samym tworząc
trójstopniowy podziaá kraju. Soáectwo Mirotki weszáo
w skáad nowo utworzonej gminy Skórcz64. Byáo to przygotowanie do nastĊpnych zmian podziaáu kraju, przeprowadzonych w 1975 r., polegających na utworzeniu 49 województw
i likwidacji powiatów. W tym teĪ roku przeprowadzono remont kapitalny szkoáy. Prace te wpáynĊáy mobilizująco na
mieszkaĔców wsi, którzy tak upiĊkszyli takĪe swoje otoczenie, Īe w wojewódzkim konkursie estetyzacji i higienizacji
wsi Mirotki zajĊáy II miejsce, otrzymując nagrodĊ w wysokoĞci 15.000 zá. NagrodĊ w wysokoĞci 6.000 zá otrzymaáa
równieĪ szkoáa. Byáy to niezáe pieniądze, gdyĪ Ğrednia pensja miesiĊczna wynosiáa wówczas 2.500 zá65.
Rok 1974 byá szczĊĞliwy dla mieszkaĔców Mirotek.
W ogólnopolskim konkursie „Záota Wiecha” pierwsze miejsce w województwie gdaĔskim zdobyá mieszkaniec Mirotek Henryk Chmielewski. Byá on teĪ laureatem nagrody
krajowej. Jego Īona Irena zostaáa staroĞciną powiatowych
doĪynek w Starogardzie. Oddano równieĪ do uĪytku w Mirotkach nową zlewniĊ mleka. DuĪą radoĞü wywoáaáo takĪe
wĞród mieszkaĔców wszystkich okolicznych wsi uruchomienie centrali automatycznej w Skórczu66.
Zmiany, jakie zaszáy w Polsce w 1989 roku, dotyczyáy
nie tylko systemu wáadzy. Przeprowadzono pierwsze wolne wybory, które przywróciáy Polsce rzeczywistą wolnoĞü.
W nastĊpnych latach nastĊpowaáo wiele zmian, w tym likwidacja PGR w sąsiednim BaráoĪnie, które byáo miejscem
pracy takĪe dla mieszkaĔców Mirotek.
W 1998 r. powrócono do trójstopniowego podziaáu wáadzy tworząc ponownie powiaty67. Mirotki pozostaáy w gminie wiejskiej Skórcz w powiecie starogardzkim.
We wrzeĞniu 2000 r. otwarto kompleks handlowo-usáugowy. W czerwcu 2002 r. jubileusz 70-lecia dziaáalnoĞci
obchodziáa OSP w Mirotkach. W poáowie listopada 2002 r.
Maria Derdowska podjĊáa siĊ zadania reaktywowania po
12-letniej przerwie, dziaáalnoĞci Koáa GospodyĔ Wiejskich.
W dniu 31.12.2010 r. w Mirotkach mieszkaáo 455 mieszkaĔców. We wsi są trzy sklepy spoĪywcze, w centrum wsi
znajduje siĊ Szkoáa Podstawowa. Jest teĪ drukarnia i introligatornia „Mirex”.
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Subkowy
na przestrzeni
wieków
(c z Ċ Ğ ü s z ó s t a)

Subkowy wobec buntu gdaĔszczan

W

rejonie jezior rokickich stoczono kilka bitew i to
w róĪnych okresach czasowych, a kaĪda z nich
miaáa negatywny wpáyw na sytuacjĊ materialną
mieszkaĔców Subków. Obszar zniszczeĔ rozciągaá siĊ w promieniu wielu kilometrów i odbudowa wymagaáa czasu. Nie
zawsze moĪna byáo natychmiast wykonaü wszystkie czynnoĞci. Wobec trudnej sytuacji biskup Stanisáaw Karnkowski
3 sierpnia 1579 roku wydaá w Subkowach dla ich mieszkaĔców dokument, w którym „ulitowawszy siĊ nad zbiednieniem swoich poddanych (po wojnie króla Stefana Batorego
z GdaĔskiem), pozwala im wypasaü bydáo na pastwiskach
pobliskiego Bischofdorf” (miejscowoĞü nie zachowaáa siĊ do
naszych czasów). Skali zniszczeĔ nie sprecyzowano i trudno
w tej chwili oceniü ich rozmiar.
Dlaczego doszáo do konfliktu? OtóĪ po wygaĞniĊciu dynastii Jagiellonów przy drugiej elekcji wybrano króla Stefana Batorego. Osoba monarchy budziáa kontrowersje wĞród
pewnej grupy polskiej szlachty i mieszczan. Pretendentem do
tronu byá równieĪ arcyksiąĪĊ Maksymilian II i to on otrzymaá
poparcie gdaĔszczan. Zatem wypowiedziano posáuszeĔstwo
Stefanowi Batoremu. Mieszczanie dąĪyli przede wszystkim
do zachowania dotychczasowych swobód, czego przykáadem
byáa przysiĊga záoĪona przez powoáanych pod broĔ mieszkaĔców miasta: „PrzysiĊgam Szlachetnej Radzie byü wiernym
i posáusznym; w tego zacnego Miasta swobód, przywilejów,
praw i chwalebnych obyczajów obronie ciaáo, Īycie, mienie,
czeĞü i krew (...) poáoĪyü; oraz co dla potrzeby i dobra Miasta
za wspólną Ordynków wolą bĊdzie postanowione, nakazane,
zarządzone, obwieszczone i otrąbione, pilnie mieü na uwadze
i do tego siĊ stosowaü”. PrzysiĊga koĔczy siĊ zastrzeĪeniem:
„bez szkody dla odwiecznego z Koroną Polską poáączenia
i zjednoczenia (z zachowaniem naszych prawnych swobód
i przywilejów), tak mi zaiste dopomóĪ Bóg i jego ĞwiĊte sáowo”. Zatem chciano zachowaü przynaleĪnoĞü paĔstwową tak
jak dotychczas, ale osoba monarchy wzbudzaáa sprzeciw.
Wysiáki dyplomatyczne nie odniosáy pozytywnego skutku
i konflikt zbrojny byá nieunikniony.
We wrzeĞniu 1576 roku skoncentrowano pod Tczewem
trzytysiĊczny oddziaá pod dowództwem hetmana Jana Zborowskiego. Dysponowaá on gáównie jazdą husarską i kozacką. Wojska królewskie nie posiadaáy artylerii ciĊĪkiej, którą
odesáano nad Narew, poniewaĪ w tym czasie przygotowywano siĊ do wojny z Rosją. GdaĔszczanie przeciwstawili im
armiĊ czterokrotnie liczniejszą, szacowaną na 12 tysiĊcy Īoánierzy. Ochotnicy z milicji miejskiej, niezaprawieni dotychczas w Īoánierskim rzemioĞle, tworzyli aĪ dwie trzecie caáo-
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Ğci siá. Natomiast oddziaá zawodowych zaciĊĪnych stanowiá
trzon armii. Skáadaáa siĊ ona z szeĞciu chorągwi landsknechtów i oddziaáu rajtarii. Dowództwo powierzono Hansowi
Winckelbruchowi von KĘln. AkcjĊ ofensywną rozpoczĊli
gdaĔszczanie i to oni na czterech statkach przetransportowali
do Miáobądza dziaáa z 210 strzelcami. Lądowy desant zostaá
powstrzymany przez kozackie podjazdy.
Hetman Jan Zborowski, znając sáaboĞü swych siá, wykorzystaá warunki naturalne i stanąá wokóá przepraw pod
Rokitkami. GdaĔszczanie, mając przewagĊ liczebną, ruszyli
17 kwietnia 1577 roku w stronĊ Lubiszewa z zamiarem przejĞcia przez groble. Oddziaáy polskie celowo cofnĊáy siĊ i wciągnĊáy swego przeciwnika w puáapkĊ. Liczba 4400 gdaĔskich
Īoánierzy, którzy zginĊli pod Rokitkami, w sposób znaczący
mówi o rozmiarach klĊski. Dane naleĪy uzupeániü, dodając
jeszcze cyfrĊ 1000 wziĊtych do niewoli. Nieporównywalnie mniej straciáy wojska królewskie – z ich szeregu ubyáo
130 ludzi uprowadzonych do niewoli i 58 zabitych.
GdaĔsk, zanim ulegá Stefanowi Batoremu, broniá siĊ jeszcze przez caáy rok. W miĊdzyczasie wojska królewskie w Starogardzie, Sobowidzu i w Tczewie wystawiáy silne rezerwy.
To Īoánierze przyczynili siĊ do tragedii, jaka miaáa miejsce
w ostatnim z wymienionych miast. Wielki poĪar 4 paĨdziernika 1577 roku ogarnąá i strawiá prawie caáy Tczew.
Po zakoĔczeniu konfliktu, gdaĔszczanie ukorzyli siĊ
i zapáacili wysoką kontrybucjĊ, w zamian zachowali swobody nadane im wczeĞniej przez polskich wáadców. Adwersarze wojny domowej mogli liczyü na pewne korzyĞci z zawartych warunków ugody. Natomiast mieszkaĔcy Pomorza
jako postronni obserwatorzy, którzy bezpoĞrednio nie wziĊli
udziaáu w zmaganiach zbrojnych, liczyli tylko straty materialne, czego przykáadem jest przedstawiony wczeĞniej tekst
dokumentu wystawionego dla mieszkaĔców Subków przez
biskupa Stanisáawa Karnkowskiego.

Konflikt polsko-szwedzki

D

otychczas w kilku publikacjach zamieszczono wzmianki dotyczące pobytu w Subkowach Zygmunta III Wazy.
Zatem moĪna zadaü nastĊpujące pytanie: jakie okolicznoĞci skáoniáy króla Polski do záoĪenia wizyty w tej miejscowoĞci? OdpowiedĨ jest prosta i dotyczy konfliktu zbrojnego
ze Szwecją. Przekazanie w takiej formie rozwiązania zagadki
historycznej nikogo nie usatysfakcjonuje i wobec tego naleĪy
podjąü próbĊ wyjaĞnienia interesującej nas kwestii.
ħródáem wojen Polski ze Szwecją w XVII wieku nie
byáy tylko spory dynastyczne, ale przeksztaácenie Morza
Baátyckiego w morze szwedzkie „dominium maris Baltici”.
DąĪenia króla Gustawa II Adolfa zmierzaáy do opanowania
wszystkich szlaków Īeglugowych oraz wybrzeĪy baátyckich
wraz z najwaĪniejszymi portami. Dlatego teĪ w lipcu 1626
roku rozpocząá dziaáania wojenne. Zaledwie w ciągu jednego
miesiąca oddziaáy szwedzkie zajĊáy PiáawĊ, Braniewo, Frombork, Tolkmicko, Elbląg, Malbork, OrnetĊ i Dobre Miasto,
a po sforsowaniu Wisáy opanowaáy Tczew, Gniew i Puck. We
wrzeĞniu podeszáy pod GdaĔsk i poczyniono juĪ pierwsze
czynnoĞci oblĊĪnicze.
Wobec zagroĪenia najwaĪniejszego polskiego miasta
i portu nad Baátykiem, król Zygmunt III Waza wyruszyá ze
swą jedenastotysiĊczną armią w kierunku Gniewa, pod który dotará 18 wrzeĞnia. Kilka dni póĨniej przybyá ze swymi
oddziaáami król szwedzki Gustaw II Adolf, aby udzieliü
niezbĊdnej pomocy otoczonej zaáodze miasta. Na obszarze
pomiĊdzy Walichnowami, Gronowem a wzgórzami Ciepáego
dwóch Wazów stoczyáo bitwĊ, która trwaáa, z kilkudniowy-
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mi oczywiĞcie odstĊpami, od 21 wrzeĞnia do 1 paĨdziernika.
Wynik starcia byá niekorzystny dla wojsk polskich. Co prawda, zanotowano równorzĊdny bilans strat po obu stronach,
to jednak Szwedzi zajĊli dominujące i waĪne pod wzglĊdem
strategicznym wzgórza wokóá wsi Ciepáe. Wobec powyĪszej sytuacji niezniszczona armia polska ruszyáa do Pelplina,
a nastĊpnie do Waümierza. Po odblokowaniu zaáogi szwedzkiej
w Gniewie, Gustaw II Adolf wycofaá siĊ na póánoc, poniewaĪ
jego wojska zostaáy zagroĪone odciĊciem od siá gáównych.
Po przedstawieniu w ogólnym tylko zarysie pierwszego etapu dziaáaĔ zbrojnych na Pomorzu moĪna opisaü epizod subkowski. Polacy zajĊli 7 paĨdziernika Waümierz,
a nastĊpnie Subkowy i Czarlin. W ostatniej z wymienionych
miejscowoĞci zaáoĪono obóz warowny, który miaá broniü
przesmyku pod Rokitkami. Umocniono go palisadą i szaĔcami, a poáoĪony byá na niewysokim, rozlegáym i bezleĞnym
wzgórzu. W ten sposób zablokowano Szwedów na linii ciągnącej siĊ przez Subkowy, Czarlin, GdaĔsk i Puck. Odwody
skoncentrowano w Waümierzu. W tym czasie 6 paĨdziernika
siáy polskie wzmocniono nowymi chorągwiami magnackimi
i królewskimi, a 21 paĨdziernika przybyá hetman polny koronny Stanisáaw Koniecpolski z chorągwiami kwarcianymi
oraz ksiąĪĊta Zbarascy i Jeremi WiĞniowiecki.
Król Zygmunt III Waza przebywaá w Subkowach i miejscowoĞciach okolicznych ponad miesiąc. Kwaterowaá miĊdzy
innymi w paáacu biskupim. W tym miejscu zapadaáy zatem najwaĪniejsze decyzje i wydawano zarządzenia mające wpáyw na
los kraju i wynik toczących siĊ wówczas dziaáaĔ zbrojnych. Wobec braku aktywnoĞci wrogich armii juĪ 18 paĨdziernika podjĊto rokowania pokojowe. Nie przyniosáy one jednak Īadnych
efektów. ĩądania obu stron konfliktu byáy zbyt wygórowane.
Szwedzi chcieli zawrzeü rozejm z zachowaniem ówczesnego
stanu posiadania, czyli nowymi nabytkami w postaci polskich
miast i osad na terenie Prus Królewskich. Natomiast Polacy zgadzali siĊ przyznaü Gustawowi II Adolfowi prawo doĪywotniego
zatrzymania korony szwedzkiej.
W Toruniu od 10 do 29 listopada 1626 roku obradowaá
sejm nadzwyczajny. W związku z powyĪszym faktem król
Zygmunt III Waza zdaá 13 listopada dowództwo nad armią
hetmanowi Stanisáawowi Koniecpolskiemu i udaá siĊ do
Torunia.
W listopadzie odeszáy z obozu czarliĔskiego niektóre
oddziaáy magnackie i pospolitego ruszenia biorące udziaá
w walkach o Gniew. Pozostaáy tylko roty husarskie i kozacka wojewody sieradzkiego Jana Baranowskiego. Doáączyáy
natomiast nowe oddziaáy zaciĊĪne: roty piechoty cudzoziemskiej Gabriela Ceridona, Wilhelma Kitta, Baltazara Rotemsteina, Tomasza Duplessisa, Jana Forde, Wilhelma Appelmana, Waltera Butlera starszego, Adriana Fuldropsa, Waltera
Butlera máodszego, rota dragoĔska Adriana Kitta, roty rajtarskie Ernesta Denhoffa, Rasnopsta Medena, Wyszbierzego,
arkabuzeria Mikoáaja Gniewosza, chorągwie husarskie Mikoáaja KĊdzirzelskiego, starosty osieckiego Mniszecha, chorągwie kozackie Mniszecha, Wojciecha Baranowskiego, Piotra Bujalskiego, Jana Worytki i kilku innych. Popis w obozie
pod Waümierzem 4 listopada 1626 roku wykazaá 7 chorągwi
husarskich, chorągiew arkabuzerską, 6 chorągwi rajtarskich,
11 chorągwi kozackich, 12 jednostek piechoty cudzoziemskiej, 6 rot piechoty polskiej i wĊgierskiej, 3 roty dragonii,
czyli razem 4367 koni jazdy i 4258 porcji dragonii i piechoty
(8625 stawek Īoádu), to jest okoáo 7900 osób. Ta liczba nie
uwzglĊdnia Īoánierzy chorągwi kwarcianych hetmana Stanisáawa Koniecpolskiego (4200 jazdy, 1000 dragonów i 1000
piechoty polskiej). Z oddziaáów litewskich zostaáa chorągiew
husarska Andrzeja Stanisáawa Sapiehy i regiment rajtarski
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Mikoáaja Abrahamowicza. Roty nadworne byáy reprezentowane przez chorągiew nadworną królewską, która wystĊpowaáa jako rota królewicza Wáadysáawa, ponadto rajtarzy
Otta Denhoffa i dragoni Mikoáaja Judyckiego. Wobec wygaĞniĊcia terminów sáuĪby, gáównie piechoty cudzoziemskiej,
liczebnoĞü armii nieustannie siĊ zmieniaáa. Wedáug ocen szacunkowych obliczono, Īe w grudniu 1626 roku siáy polskie
na terenie Prus Królewskich liczyáy ponad 10300 Īoánierzy,
a konkretnie 6530 koni jazdy oraz 4890 porcji piechoty i dragonii, czyli 11420 stawek Īoádu.
Zaprowiantowanie wojska, zwáaszcza zimą, natrafiaáo
na coraz wiĊksze trudnoĞci, dlatego teĪ zgáoszono projekt
utworzenia komisji, która zajĊáaby siĊ zakupem ĪywnoĞci
w innych regionach kraju, transportem do Prus i sprzedaĪą po
umiarkowanych cenach ustalonych przez hetmana i komisarzy z potrąceniem wartoĞci z Īoádu. TrudnoĞci z terminową
zapáatą wynagrodzeĔ oraz z zaprowiantowaniem wpáynĊáy na
zmniejszenie liczebnoĞci Īoánierzy w poszczególnych chorągwiach. Z reguáy podawano peáne stany oddziaáów, jednak
w rzeczywistoĞci byáy niĪsze od etatowych. Skutki warunków atmosferycznych zimą 1627 roku takĪe miaáy wpáyw na
postawĊ Īoánierzy. Krytycznie oceniaá powstaáą sytuacjĊ królewicz Wáadysáaw w liĞcie do hetmana polnego litewskiego:
„U nas w Prusach po staremu maáo siĊ robi, a wojska ubywa
i zgoáa sáuĪyü im siĊ nie bardzo chce”.
Stany liczebne wojsk koronnych ulegaáy pewnym wahaniom. Przykáadowo w pierwszym kwartale (1 grudzieĔ 1626
– 28 luty 1627 roku) hetman Stanisáaw Koniecpolski miaá do
dyspozycji 18 chorągwi husarii, w tym 12 kwarcianych, chorągiew królewicza Wáadysáawa i nastĊpne – starosty ryskiego
Andrzeja Sapiehy, Michaáa Krzyczewskiego, starosty wiskiego Mikoáaja Kossakowskiego, starosty pokrzywnickiego Jana
DziaáyĔskiego, chorągiew arkabuzerską Mikoáaja Gniewosza,
28 chorągwi kozackich, w tym 23 chorągwie kozackie oraz
Pawáa Czarnieckiego, Andrzeja ĝladkowskiego, Mikoáaja Moczarskiego, Piotra Bujalskiego i Falenckiego, 3 jednostki rajtarii, w tym chorągiew kwarcianą Andrzeja Kossakowskiego,
regiment Mikoáaja Abrahamowicza, chorągiew Ottona i Ernesta Denhoffów, 5 jednostek dragonów, w tym regimenty Jakuba Butlera i Wintera, kompania Wilhelma Lessego, regiment
Mikoáaja Judyckiego, kompania Adriana Kitta, 12 jednostek
piechoty cudzoziemskiej, 7 rot piechoty polskiej. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, liczebnoĞü armii siĊgnĊáa 10300 Īoánierzy.
W drugim kwartale (1 marzec – 31 maj 1627 roku) hetman
Koniecpolski miaá pod swoją komendą 19 chorągwi husarii,
29 chorągwi kozackich, 3 jednostki rajtarii i 5 jednostek dragonii. Swą sáuĪbĊ 1 czerwca 1627 roku zakoĔczyáa kompania Adriana Kitta, za to do obozu przybyáy regimenty Butlera i Wintera. Pomimo ubytku roty Reginalda Kiska w marcu nastąpiáo
wzmocnienie jednostek piechoty autoramentu cudzoziemskiego poprzez uzupeánienie do etatowego stanu niektórych z nich.
W porównaniu z poprzednim zestawieniem liczba stawek Īoádu
wzrosáa do 12730 i obejmowaáa 6730 stawek dla jazdy i 6000
dla piechoty i dragonii. Od 1 czerwca 1627 roku weszáy do sáuĪby regimenty piesze Magnusa Ernesta Denhoffa oraz Gerarda
Denhoffa. Na nowo sformowano roty Wilhelma Butlera starszego, Andrzeja Rytgiera Rusa, Pola Magnusa i Hoffena.
Od listopada 1626 do kwietnia 1627 roku wojska polskie
nie staáy bezczynnie, ale prowadziáy wojnĊ podjazdową i niepokoiáy siáy szwedzkie, co przedstawia poniĪszy opis: „Stanisáaw
Koniecpolski hetman (...) poáoĪywszy siĊ obozem, przez caáą
zimĊ Tczew w oblĊĪeniu trzymaá i miejsca okoliczne od wycieczek szwedzkich zasáaniaá”. Na przeáomie listopada i grudnia
dwie chorągwie Pawáa Czarnieckiego i Hermolausa PrzyáĊckiego zaatakowaáy konwój z zaopatrzeniem, który zmierzaá do
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Tczewa, jak równieĪ rajtariĊ z miejscowego garnizonu. Naoczni Ğwiadkowie takie oto dali Ğwiadectwo utrwalone na stronach
archiwalnych dokumentów: „Wypadli dwa kornety (rajtarii),
których nasi aĪ na póá wsi miĊdzy siebie wpuĞciwszy, z dwu
stron wypadli i tam do Szwedów Ğmiele skoczywszy, áacno zatrwoĪonych wyparli i aĪ do miasta siekąc pĊdzili, gdzie kilkunastu na placu zostaáo, jednego pojmano”.
Ciągáe káopoty z zaopatrzeniem w ĪywnoĞü sprawiáy, Īe
wielokrotnie zaobserwowano przypadki ograbienia miejscowej ludnoĞci. Takie wydarzenie miaáo miejsce zaraz po
potyczce pod Tczewem, a jego gáównymi bohaterami byli
Īoánierze wspomnianej juĪ wczeĞniej chorągwi Pawáa Czarnieckiego. To on na czele swych ludzi i kilku innych oddziaáów wyruszyá na podjazd, aby zarekwirowaü ĪywnoĞü
cháopom. ZajĊto miejscowoĞü ĩuáawki i zdobyto przy tej
okazji 12 polowych dziaá szwedzkich. Nie powiódá siĊ atak
na Nowy Staw, pomimo brawurowo przeprowadzonej akcji.
Ponadto odniesiono dosyü dotkliwe straty. Liczne zagony
jazdy stwarzaáy pozory wielkiej armii i przez pewien czas
znakomicie maskowaáy szczupáoĞü polskich siá. Wrogie zaáogi garnizonów niepokojono równieĪ i w innych miejscach,
dlatego utrzymanie wielu miast byáo dla nich trudnym zadaniem. W związku z tym odnotowano nastĊpujące oĞwiadczenie dotyczące Koniecpolskiego: „ustawiczne wycieczki ku
Elblągowi i Malborkowi, tak Ğciskaá Szwedów, Īe, jakby oblĊĪeni w swych twierdzach, wychyliü siĊ z nich nie mogli”.
Zimą 1627 roku sytuacja wojsk polskich w obozie czarliĔskim nieustannie siĊ pogarszaáa. Akcja rekwirowania ĪywnoĞci wywoáaáa bunt cháopów na „Wielkiej ĩuáawie”. Ekspedycje karne zakoĔczyáy siĊ niepowodzeniem i zaogniáy tylko
ogólny stan napiĊcia pomiĊdzy poszczególnymi stronami
sporu. Hetman Stanisáaw Koniecpolski naáoĪyá kontrybucjĊ, ale cháopi jej nie respektowali. Ostatecznie podpisano
umowĊ, która dokáadnie regulowaáa wysokoĞü ĞwiadczeĔ
i sposób ich dostawy. Pod koniec stycznia wyparto z ĩuáaw
polskie oddziaáy. W ten sposób Īoánierzy pozbawiono dostaw
ĪywnoĞci i brakowaáo juĪ paszy, padaáy konie oraz zaczĊáy
siĊ dezercje. Pomimo próĞb hetmana o pomoc, król pozbawiony Ğrodków finansowych nie mógá udzieliü znaczącego
wsparcia. Gdy Wisáa staáa siĊ Īeglowną po skruszeniu lodów,
wysáano rzeką pewne iloĞci Īyta, owsa, grochu, masáa i innych artykuáów. ĩoád otrzymali tylko Īoánierze kwarciani.
Natomiast rotom zaciągniĊtym przez króla i pozostaáym pieniĊdzy nie przekazano. Hetman w swych listach do Zygmunta III pisaá: „To teĪ Waszej Królewskiej MoĞci Panu Memu
MiáoĞciwemu oznajmiü mi przychodzi, Īe dla wielkiego
niedostatku bardzo poáowa ich nie wsiądzie, którym juĪ tak
bieda dokuczyáa, Īe jeĞli nie przyszáą üwierü, która siĊ pierwszego marca zaczyna, pieniĊdzy mieü nie bĊdą, odbierzeü
sáuĪbĊ Waszej Królewskiej MoĞci chcą. Piechocie niektórym
kompaniom miesiąc wyszedá, drugim i dwa winno (...). Przy
tym wszystkim prowiant proszĊ racz Wasza Królewska MoĞü
mieü na pamiĊci, bo bez niego, choüby dobrze i pieniądze
byáy, niepodobna”. Przedmiotem szczególnej troski hetmana byáa zwáaszcza piechota autoramentu cudzoziemskiego.
W innym z jego listów czytamy: „za piechotą cudzoziemską
uniĪenie Waszą Królewską MoĞü proszĊ, którym juĪ jeden,
drugim dwa, a niektórym trzy miesiące siĊ winno, aby Wasza
Królewska MoĞü raczyá bez omieszkania kazaü pieniĊdzy do
nich przysáaü, bo bez nich jednym uciekaü, drugim zdychaü
przyjdzie. Nie wątpiĊ, Īe Wasza Królewska MoĞü nie bĊdziesz Īyczyá sobie dla omieszkania pieniĊdzy rujnowaü tych
ubogich Īoádatów, za którymi po wtóre uniĪenie i pokornie
proszĊ”. Oprócz wspomnianej wczeĞniej pomocy, król nie
przysáaá ani pieniĊdzy, ani ĪywnoĞci w okresie wiosennym.
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Wojsko spĊdziáo zimĊ pod namiotami z powodu braku kwater. ĩoánierze polscy gáodni i biwakujący na mrozie, niemal
pod goáym niebem, ponieĞli duĪe straty siĊgające 50 proc.
Dowództwo szwedzkie znaáo i krytycznie oceniaáo sytuacjĊ swego przeciwnika. W liĞcie adresowanym do Teuffla
22 stycznia 1627 roku Oxenstierna pisaá: „Wróg leĪy jeszcze
pod Tczewem, jest doĞü znacznie sáaby. Dwa tysiące ludzi do
Pucka wysáaá, ostrzeliwaá go, ale wielu ludzi straciá, bo duĪo
na furaĪowaniu wybito, a czĊĞü rozproszyáa siĊ z gáodu”. Siáy
polskie i hetman Koniecpolski nie wzbudzaáy obaw wĞród
Szwedów, dlatego teĪ uáoĪono plan przeáamania obrony pod
Czarlinem. NaleĪy dodaü, Īe pewne straty spowodowane
zimowymi warunkami pogodowymi, ponieĞli równieĪ Īoánierze szwedzcy. Wysoki poziom zachorowalnoĞci graniczyá
niemal z opinią masowej zarazy. Stany regimentów obniĪyáy siĊ z 20 do 35 proc. Byli jednak w duĪo korzystniejszej
sytuacji niĪ Polacy, poniewaĪ zapewniono im odpowiednie
warunki zakwaterowania pod strzechami cháopskich chat
i dachami miejskich kamienic.
Okoáo 1 marca 1627 roku hetman Stanisáaw Koniecpolski
otrzymaá ostrzeĪenie od podkanclerzego Zadzika o marszu
najemnych wojsk szwedzkich zwerbowanych w Meklemburgii. Liczono siĊ takĪe z atakami ze wschodu od strony ĩuáaw. Obóz oddziaáów polskich w Czarlinie flankowaá pozycjĊ
pod Tczewem oraz broniá przesmyków pod Rokitkami, gdzie
miĊdzy Jeziorem Rokickim, bagnami Motáawy i MáyĔskiego
Rowu a kamiennym waáem przeciwpowodziowym prowadziáa jedyna droga do GdaĔska. Wykorzystując trakt na Subkowy i Pelplin, flankowano poáoĪony na poáudniu Gniew.
Wadą tej pozycji byáa sáaba jej obronnoĞü. àagodne wzgórze
dogodne byáo do wypadu jazdy, nie stanowiáo jednak Īadnej
przeszkody dla atakujących. Wobec dwustronnego zagroĪenia dziaáaniami ofensywnymi wroga, hetman Koniecpolski
stworzyá dodatkową liniĊ obrony w rejonie Starogardu i Skarszew. Obie miejscowoĞci obsadzono piechotą, dragonami
i chorągwią kozacką. Ponadto dostarczono tabory i artyleriĊ.
Dla zabezpieczenia granicy zachodniej wysáano 17 chorągwi
jazdy. Reszta siá wraz z hetmanem pozostaáa w Czarlinie,
a byáy to 2 puáki jazdy i 13 rot piechoty.
Szwedzi skoncentrowali znaczną iloĞü oddziaáów na
ĩuáawach. Po 21 marca dowództwo dysponowaáo 10 regimentami piechoty i 20 kompaniami kawalerii. Gdy nastąpiá
kres przygotowaĔ do wymarszu, zanotowano wysoki poziom
Wisáy, który unicestwiá wszelkie plany sforsowania rzeki.
Kanclerz Oxenstierna napisaá list do króla Gustawa II Adolfa,
a w nim donosiá: „most przygotowany, tak pod Malborkiem,
jak i pod Tczewem, zostaá przewrócony. Poziom i przybór
wody w WiĞle i Nogacie teraz tak wielki, jakiego nie byáo od
wielu lat. Prądy i wiry tak silne, Īe nie moĪna áodzią przepáynąü bez naraĪenia siĊ na najwiĊksze niebezpieczeĔstwo, nie
mówiąc o promach i dziaáach”. Woda zalaáa przede wszystkim prawy brzeg rzeki i zamieniáa go „w nieprzebyte báota”.
W tym samym czasie 2,5 tysiąca niemieckich najemników
w sáuĪbie szwedzkiej przekroczyáo polską granicĊ w pobliĪu
Biaáoboru i Miastka. Na wieĞü o tym hetman Stanisáaw Koniecpolski wyruszyá z liczbą 3 tysiĊcy piechoty i dragonów
oraz 10 dziaá polowych przeciw wrogowi. Do osáony przed
ewentualnymi wypadami szwedzkich zaáóg z Tczewa i Gniewu oraz atakami zza Wisáy pozostawiono obwód czyli 2 puáki
jazdy Mikoáaja Potockiego i stryjecznego brata hetmana, Stefana Koniecpolskiego. LiniĊ obrony wzdáuĪ Rokitek, Czarlina
i Subków osáaniaáa czĊĞü chorągwi jazdy, gáównie kozackich.
SzaĔce obozu czarliĔskiego obsadziáy 3 chorągwie dragonów,
rajtarii i husarii. Dowódcą tej grupy zostaá Paweá Czarniecki.
Okoáo 30 marca 1627 roku hetman na czele swych siá przybyá
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do Pucka obleganego juĪ od grudnia poprzedniego roku. Zintensyfikowaá bombardowanie miasta i w konsekwencji zaáoga
szwedzka skapitulowaáa 2 kwietnia. KilkanaĞcie dni póĨniej
16 kwietnia 1627 roku Polacy odnieĞli zwyciĊstwo i rozbili
pod Hemmerstein niemieckich najemników w sáuĪbie szwedzkiej zwerbowanych w Meklemburgii. Po tych starciach hetman
Koniecpolski pospiesznym marszem powróciá do Czarlina,
gdyĪ przeciwnik próbowaá sforsowaü WisáĊ pod Tczewem,
czego doĞwiadczyá Paweá Czarniecki. Rozstawiono wojsko
w Starogardzie, pod Tczewem i Subkowami.
Wiosną 1627 roku aktywnoĞü ofensywna znacznie wzrosáa, poniewaĪ dotará ze Szwecji Gustaw II Adolf z nowymi
oddziaáami. Gáównym celem kampanii letniej byáo zdobycie
GdaĔska. Zdawano sobie sprawĊ, Īe musi dojĞü do rozstrzygającej batalii, gdyĪ dziaáająca na tyáach wroga armia polska
zapewne uniemoĪliwiáaby realizacjĊ powyĪszego zadania.
Pierwszy symptom tego zjawiska to skuteczna obrona przeprawy przez WisáĊ w okolicach KieĪmarka. Moment kulminacyjny nastąpiá jednak pod Rokitkami. Armia polska, która
liczyáa 8 tysiĊcy Īoánierzy, przeniosáa swój obóz z Czarlina do
Lubiszewa z zamiarem obrony przejĞcia pomiĊdzy jeziorami.
Naprzeciw, po drugiej stronie bagien motáawskich, stanĊáo
10 tysiĊcy Szwedów. Wrogie siáy oddzielaáy trzy groble.
Bitwa rozpoczĊáa siĊ 7 sierpnia 1627 roku. Król Gustaw II
Adolf w czasie rekonesansu zanadto zbliĪyá siĊ do polskich stanowisk. Rozpoznano osobĊ monarchy i ruszyá poĞcig. Wáadca
szwedzki dotará do swej eskorty i pod naporem przewaĪających siá wycofaá siĊ do obozu. Natychmiast zarządzono atak
rajtarii, którą Polacy odrzucili aĪ po szaĔce nieprzyjacielskich fortyfikacji. DoĞwiadczony hetman Koniecpolski nie
wydaá jednak rozkazu do szturmu na obóz wroga, poniewaĪ
rezultat tejĪe batalii byáby dla niego niekorzystny. Wobec
braku moĪliwoĞci stoczenia bitwy w otwartym polu, polski
dowódca nakazaá odwrót. Wycofywano siĊ jedyną drogą poprzez groblĊ. W momencie krytycznym zaatakowali Szwedzi
i podjĊli nieudaną próbĊ odciĊcia dostĊpu do grobli oddziaáom polskim. Polacy ponieĞli niewielkie zresztą straty, moĪna
byáo siĊ doliczyü zaledwie 80 zabitych. Przeciwnicy sądzili,
Īe wĞród nich jest równieĪ hetman Stanisáaw Koniecpolski.
Okazaáo siĊ to nieprawdą. NastĊpny dzieĔ nie zapowiadaá siĊ
pomyĞlnie dla Polaków. Piechota, silnie ostrzeliwana przez
artyleriĊ, zostaáa zmuszona do odwrotu. Po pewnym czasie
celem ostrzaáu byá równieĪ obóz. Szwedzi przygotowywali
siĊ do decydującego ataku. Na szczĊĞcie nie doszedá on do
skutku z powodu rany, jaką odniósá Gustaw II Adolf. Wydaá
rozkaz do odwrotu, poniewaĪ nie chciaá kontynuowaü batalii
pod swoją nieobecnoĞü. Bitwa pod Rokitkami zakoĔczyáa siĊ
strategiczną poraĪką Szwedów, bo w jej wyniku nie mogli
przystąpiü do ataku na GdaĔsk.
Wojna Polski ze Szwecją w latach 1626-1627 jest maáo
znana, a najczĊĞciej w podrĊcznikach historii znajdują siĊ
informacje o genezie i wyniku koĔcowym konfliktu. WiedzĊ uczniowie uzupeániają dodatkiem o bitwach pod Oliwą
i Trzcianą. Zatem zakres informacji jest minimalny i naleĪy
zadbaü o jego rozszerzenie poprzez wprowadzenie nowych
elementów propagujących historiĊ poszczególnych miejscowoĞci. Temu celowi sáuĪy niniejszy opis. W nim uwzglĊdniono wydarzenia z przeszáoĞci Subków, które w pewnym
momencie odegraáy doĞü istotną rolĊ jako miejsce pobytu
króla Zygmunta III Wazy. Ponadto osada znajdowaáa siĊ
w centrum dziaáaĔ wojennych. To w pobliskim Czarlinie
skoncentrowano polską armiĊ, a pod Rokitkami stoczono
bitwĊ. Zatem Subkowy byáy naraĪone na zniszczenia, jakie
niesie kaĪda poĪoga wojenna i na pewno ich nie unikniĊto.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Ksiądz Jan Biaákowski
z Królów Lasu

N

a maáym przykoĞcielnym cmentarzu w Królów Lesie w gminie Morzeszczyn znajduje siĊ pewien wyróĪniający
siĊ stary grób. ObáoĪony jest wkoáo ciosanymi kamieniami a latem obroĞniĊty bluszczem, posiada masywny
metalowy krzyĪ trójlistny kowalsko inkrustowany1. Na ramionach krzyĪa (nad figurą ukrzyĪowanego Jezusa
Chrystusa) umieszczona jest nastĊpująca inskrypcja:
Tu spoczywa
Ğ. p. ksiądz
JAN BIAàKOWSKI
ur. 27 Grudnia 1846 r. wyĞwiĊcony 18 Lipca 1875 r.
um: 2 Listopada 1879 r.

Z drugiej strony ramion krzyĪa, znajduje siĊ cytat zaczerpniĊty z Ewangelii Ğw. Jana który brzmi: W teraz smutek macie
a ja was znów zobaczĊ wtedy radowaü siĊ bĊdzie serce wasze a radoĞci waszej [wam nikt nie odbierze]2. KrzyĪ zdaje siĊ byü
pochylony ku póánocy i wyraĨnie skorodowany do tego stopnia, Īe ostatnie sáowa z ewangelii trzeba byáo zrekonstruowaü.
Kim byá ów ksiądz, któremu przyszáo spocząü na tymĪe cmentarzu? Postarajmy siĊ odpowiedzieü na to pytanie.

U

rodziá siĊ 27.12.1846 roku, najprawdopodobniej
w Królów Lesie, w rodzinie tamtejszego katolickiego nauczyciela Jana i Franciszki zd. PoznaĔskiej3.
Ochrzczony zostaá tego samego dnia w koĞciele pw. Ğw. Jakuba w pobliskim DzierĪąĪnie4. Byá trzecim z kolei dzieckiem
w rodzinie Jana i Franciszki Biaákowskich, i jak siĊ póĨniej
okaĪe, jedynym cháopcem z siedmiorga rodzeĔstwa5.
Po ukoĔczeniu pruskiej szkoáy powszechnej w Królów
Lesie6 (Die Volksschule) w latach okoáo 1852-1859 (pod
okiem ojca nauczyciela) máody Jan musiaá zapewne podjąü
(w latach pomiĊdzy: 1860-1870), dalszą naukĊ w gimnazjum. W jakiej miejscowoĞci mogáo znajdowaü siĊ wspomniane gimnazjum? Ustaliü tego (ze wzglĊdu na brak bezpoĞrednich przesáanek Ĩródáowych) nie sposób, w grĊ mogą
wchodziü gimnazja w Cheámnie, Chojnicach czy Wejherowie. Wiadome jest natomiast, Īe nie ksztaáciá siĊ w „Collegium Marianum” w pobliskim Pelplinie6A.
Po zdaniu egzaminu dojrzaáoĞci, jako 23-letni máodzieniec w 1870 roku postanowiá wstąpiü do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Z zachowanego Directorium Diecezji CheámiĔskiej za 1870 rok wynika, iĪ byá on w tym roku
wpisany na I kurs wspomnianego seminarium7. Z powyĪszego Ĩródáa wynika równieĪ, Īe jako kleryk musiaá powtarzaü
II kurs w latach 1872-18738. Ponadto warto równieĪ dodaü
Īe studiowaá przez „1 rok akademicki” (w latach 1873-1874)
razem z ówczesnym klerykiem Romualdem Frydrychowiczem (1850-1932), póĨniejszym wybitnym profesorem
pelpliĔskiego „Collegium Marianum”, odznaczonym m.in.
w 1922 roku Orderem Polonia Restituta9.
ĝwiĊcenia kapáaĔskie Jan Biaákowski przyjąá wraz z 12
neoprezbiterami w niedzielĊ dnia 18.07.1875 roku w kaplicy
seminaryjnej z rąk sĊdziwego bpa cheámiĔskiego Jana Nepomucena Marwitza (1795-1886 bp od 1857)10. W tygodniku
„Pielgrzym” zachowaá siĊ artykuá z tejĪe doniosáej ceremonii (m.in. opisujący homiliĊ jaką skierowaá bp Marwitz do
nowo wyĞwiĊconych ksiĊĪy), oto jego fragment (...). Po za-
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koĔczeniu wzniosáej ceremonii, czcigodny Arcypasterz przemówiá do máodych pracowników w winnicy PaĔskiej sáowy
najczulszego ojca. Rozpocząá gáosem silnym i pewnym. Przepowiada, co czeka máodych kapáanów; porównując czasy teraĨniejsze z czasami w pierwszych wiekach chrzeĞcijaĔstwa,
dalej z czasami króla Henryka VIII w Anglii, gdzie to w nocy
tylko niesiono chorym pomoc duchową…; – i „cóĪ”, tak pisze ktoĞ do „Gazety ToruĔskiej”, cóĪ siĊ dzieje w tej chwili z mĊĪem, którego nie wzruszyá przeraĪający huk armat?
Gáos coraz sáabszy, – wargi drgaü poczynają, aĪ nareszcie
áza spáywa gorzka po zmarszczkami pokrytej twarzy. Wymawia jeszcze kilka sáów wĞród ákania… wreszcie zamilká
i wstaá… Byáa to mowa najtreĞciwsza, najwiĊcej pouczająca,
której wraĪenie nie zatrze siĊ nigdy nigdy w sercach máodych
kapáanów. Na wszystkich obecnych uczyniáa jak najwiĊksze
wraĪenie utwierdziáa ich w wiernoĞci i miáoĞci ku swemu
Arcypasterzowi (...)11. Warto dodaü, Īe uroczystoĞü ĞwiĊceĔ
kapáaĔskich odbyáa siĊ w kaplicy seminaryjnej12 a nie jak
bywaáo to w powszechnym zwyczaju w bazylice katedralnej
– ze wzglĊdu na trwające widmo Kulturkampfu (lata 18731878), o którym poniĪej.
Prymicja ksiĊdza Jana Biaákowskiego – nie jest znana.
PrzewaĪnie prymicje odprawiane byáy i są (choü nie zawsze)
w parafialnym koĞciele, z którego wywodzi siĊ neoprezbiter.
W tym przypadku mógá to byü koĞcióá pw. WniebowziĊcia
NMP w Nowej Cerkwi lub przynaleĪny do niego koĞcióáek
filialny w rodzinnym Królów Lesie. PamiĊtaü jednak naleĪy,
Īe jest to okres Kulturkampfu etc. Wiadome jest natomiast,
Īe skierowany zostaá w 1876 lub jeszcze w 1875 roku do
pracy duszpasterskiej w parafii pw. Ğw. Mikoáaja w àĊgowie pod GdaĔskiem13, gdzie proboszczem byá m.in. peániący funkcjĊ: delegata biskupiego oraz dziekana gdaĔskiego
ks. Józef Michalski14. Ponadto w tym okresie musiaá równieĪ
wstąpiü do stowarzyszenia kapáanów Diecezji CheámiĔskiej
pod nazwą „Sodalitas Ignatiana”. Niestety, przyszáo sáuĪyü
mu jednak (jak i caáemu ówczesnemu duchowieĔstwu Die-
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Ryc. I
Grób ks. Jana Biaákowskiego
na przykoĞcielnym cmentarzu

Ryc. II
KoĞcióá pw. Ğw. Mikoáaja w Królów Lesie,
stan obecny

cezji CheámiĔskiej) w niesprzyjających czasach, mianowicie
w okresie trwania Kulturkampfu, czasach wielkiej próby dla
KoĞcioáa katolickiego.
Cel umownie nazwanej przez polityka niemieckiego
Rudolfa Virchova „walki z kulturą”15 na sejmie pruskim
17.01.1873 roku, miaá przede wszystkim ukryte znaczenie dla
konserwatystów niemieckich (pod przewodnictwem kanclerza Otto von Bismarcka), którym zaleĪaáo na podporządkowaniu KoĞcioáa katolickiego PaĔstwu Pruskiemu16. Najbardziej,
zdaáoby siĊ, godziáy w KoĞcióá katolicki ustawy parlamentu królestwa pruskiego (Landtagu) z 11 i 12.05.1873 roku,
nazwane potocznie „ustawami majowymi”. Wedáug których
najboleĞniejsze okazaáy siĊ w praktyce m.in. postanowienia
dotyczące sposobu ksztaácenia i powoáywania na dane stanowiska osób duchownych. W myĞl których biskup danej diecezji winien zgáosiü Nadprezydentowi danej prowincji kaĪdego
nowego wyĞwieconego kapáana. Nadprezydent natomiast
w ciągu 30. dni winien rozpatrzyü zgáoszonego (ksiĊdza) oraz
w przypadku dopatrzenia siĊ elementu niezgodnego np. antypaĔstwowego, lub uwag co do jego kwalifikacji miaá prawo
zastosowania weta17. Spowodowaáo to, iĪ biskupi nie zgáaszali nowo wyĞwiĊconych ksiĊĪy i de facto liczne parafie miaáy
w myĞl „ustaw majowych” nie zalegalizowanych duszpasterzy18. Warto dodaü, Īe KoĞcióá katolicki na terenach dawnego
PaĔstwa Polskiego byá instytucją w peáni niezaleĪną.
Ponadto „ustawy majowe” nakáadaáy na KoĞcióá katolicki kontrolĊ kazaĔ (np. w celu przeciwdziaáania wystąpieĔ antypaĔstwowych). Jak i równieĪ (w myĞl utworzonego 12.05.1873 r. trybunaáu koĞcielnego) moĪliwoĞü
usuniĊcia kapáana i biskupa z danej diecezji na wniosek
wáadz cywilnych oraz ingerencjĊ w postanowienia sądowe
wáadz koĞcielnych19. PowyĪsze ustawy spowodowaáy cichy
sprzeciw nie tylko duchowieĔstwa (którym byáy np. liczne
teoretyczne wakaty na ksiĊĪy w wielu koĞcioáach Diecezji
CheámiĔskiej20) ale i wiernych(!); m.in. w prowincji Prusy
Zachodnie ogáoszono maj miesiącem Īaáoby, by w ten sposób okazaü swój sprzeciw przeciwko ustawom Landtagu
z 11. i 12.05.1873 roku i tym samym (co okazaáo siĊ kluczowe dla dalszych wypadków) solidaryzowaü siĊ i popieraü
KoĞcióá katolicki w tym trudnym okresie20A.

Powróümy jednak do opisywanego gáównego bohatera
niniejszego artykuáu. Wiadome jest, Īe ksiądz Biaákowski
zostaá skierowany do pracy duszpasterskiej w àĊgowie,
gdzie funkcjĊ swoją sprawowaá pod opieką wspomnianego
powyĪej dziekana gdaĔskiego ks. Józefa Michalskiego21.
Wiadome jest równieĪ, Īe swą funkcjĊ duszpasterską sprawowaá tamĪe do marca 1878 roku21A. Wówczas, jak podaje
tygodnik „Pielgrzym” (z tegoĪ roku i póĨniejszy z 1879 r.),
Īe byá ks. Biaákowski za wykonywanie czynnoĞci duchownych [w àĊgowie]: nie raz Ğcigany przez policjĊ pruską22.
Wynika z tego, Īe musiano siĊ nim interesowaü w Rejencji
GdaĔskiej. Zapewne sprawowaá on swoją posáugĊ niezgodnie z ówczesnymi „ustawami majowymi”. Byü moĪe, nie
zgáoszono jego jako nowego kapáana Nadprezydenowi prowincji. W myĞl ówczesnej ustawy rządowej sprawowaá wiĊc
swą posáugĊ „nielegalnie”. Nie umniejsza to jednak faktu,
Īe mimo tej trudnej sytuacji wiernie wykonywaá w àĊgowie
w latach 1875/76-1878 swą posáugĊ duszpasterską.
Aresztowany jednak przez policjĊ pruską w marcu
1878 roku zostaá postawiony za nielegalnie sprawowanie czynnoĞci kapáaĔskich przed sąd pruski w GdaĔsku.
Wymierzono mu nastĊpującą karĊ: miaá do wyboru, albo
uiĞciü grzywnĊ w wysokoĞci 150 marek (co nie byáo niską
sumą)22A lub odsiedzieü 15 dni wiezienia w Starogardzie
GdaĔskim23. Wybraá to drugie – wiĊzienie, które odsiadywaá
w maju 1878 roku24. Po odbyciu kary wiĊzienia nie wiadomo
czy dalej peániá swą posáugĊ kapáaĔską – brak na ten temat
Ğladu w Ĩródáach. Zapewne zaistniaáe wypadki – aresztowanie, proces, itp. oraz panująca trudna sytuacja Kulturkampfu musiaáa siĊ odbiü w jakiĞ sposób równieĪ i na zdrowiu
ksiĊdza. Ksiądz Henryk Mross autor monumentalnego
Sáownika kapáanów Diecezji CheámiĔskiej… stwierdziá, Īe
po odbyciu kary wiĊzienia ks. Jan Biaákowski zamieszkaá
u swej siostry w Postolinie koáo Sztumu25. Byü moĪe, jest to
stwierdzenie prawdziwe25A.
Wiadomo jest równieĪ, Īe od czasu Ğmierci swego ojca
(paĨdziernik 1876 r.) ks. Biaákowski zacząá niedomagaü26,
o jakie dokáadnie niedomaganie – chorobĊ mogáo tu chodziü
– nie wiadomo. PóĨniejsze wzmianki w Ĩródáach nie podają
zresztą rodzaju choroby26A (byü moĪe byáa to gruĨlica).
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Wiadomo jest natomiast, Īe przebywając (goszcząc)
u swej siostry Julianny w Postolinie przyjąwszy uprzednio kilka razy NajĞwiĊtszy Sakrament, zmará przed poáudniem w niedzielĊ dnia 2.11.1879 roku w wieku 33
lat27. Ciaáo jego przewieziono do rodzinnego Królów
Lasu i pochowano dnia 7 listopada obok grobu ojca28.
W „Pielgrzymie” z 6.11.1879 roku widnieje pewien znamienity áaciĔski nekrolog stowarzyszenia kapáanów Diecezji
CheámiĔskiej „Sodalites Ignatiana”, informujący o Ğmierci
brata i towarzysza – ks. Jana Biaákowskiego, pod którym
podpisali siĊ przewodniczący niniejszego towarzystwa oraz
profesorowie zamkniĊtego przez rząd pruski w 1876 roku
Seminarium Duchownego w Pelplinie ks. bp Jerzy Jeschke
oraz ksiĊĪa: Antoni Neubauer i Ignacy Ograbiszewski29.
Przedstawiony w powyĪszym artykule krótki Īyciorys
ks. Jana Biaákowskiego rodem z Królów Lasu, moĪe nam
uwidoczniü jak trudny, a zarazem dramatyczny byá okres
Kulturkampfu na terenie Prus Zachodnich. Przypadek
ks. Biaákowskiego (nielegalna praca duszpasterska w àĊPrzypisy:
1

2
3

4

5

6

6A

6B
7

8
9

10

12
13

Zob. ryc. I, s. 16 por. KrzyĪ – formy, oprac. E. Gigilewicz, rys. K. CichoĔ, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 30-33, nr 11.
Por. Ewangelia wg Ğw. Jana 16, 22.
OdnoĞnie miejsca urodzenia ksiĊdza Jana Biaákowskiego, uĪyáem w tekĞcie wyrazów »iĪ najprawdopodobniej urodziá siĊ on
w Królów Lesie«. JednakĪe podczas przeprowadzania kwerendy
do niniejszego artykuáu, wielokrotnie i jak siĊ póĨniej okazaáo
niepotrzebnie wertowaáem ksiĊgĊ metrykalną chrztów parafii
w Nowej Cerkwi (gdyĪ wioska Królów Las wraz z tamtejszym
koĞcioáem filialnym pw. Ğw. Mikoáaja, wchodziáa w tym okresie w skáad parafii w Nowej Cerkwi) nie znalazászy tamĪe pod
datą 27.12.1846 r. i nast. jego metryki chrztu. Zob. Archiwum
Diecezji PelpliĔskiej (dalej cyt. ADP): Neukirch Kr. Dirschau/
Westpreussisches. Metrikelen Taufen, sygn. W 1025; 1830-1850
passim, por.: Archiwum PaĔstwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku (dalej cyt. APE): Sterbe – Neben – Register des Königlich
Preussischen Standes Amts Watkowitz; Kreis Stuhm, für das Jahr
1879, sygn. 565/17 [akt zgonu ks. Biaákowskiego], gdzie wpisana miejscowoĞü urodzenia Koenigswalde. Por. H. Mross, Biaákowski Jan, [w:] Sáownik biograficzny kapáanów Diecezji CheámiĔskiej wyĞwiĊconych w latach 1821-1920 (dalej cyt SbkDCh),
Pelplin 1995, s. 12 i 407.
Zob. ADP, Schiersdorf Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen
Taufen, sygn. W 1385; 1843-1873. Najprawdopodobniej wiĊc rodzina Biaákowskich z Królów Lasu udaáa siĊ w celu ochrzczenia dziecka, byü moĪe mając na uwadze zimową porĊ (27 grudzieĔ) oraz co
za tym idzie równieĪ Īycie dziecka do znacznie bliĪej poáoĪonego od
Królów Lasu koĞcioáa w DzierĪąĪnie, por. przyp. 3.
W rodzinie nauczyciela Biaákowskiego urodziáo siĊ w latach 18401861 aĪ 6 córek: Mechtylda, Amelia, (Jan), Anna, Julianna, Monika, Marianna. Zob. ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches.
Metrikelen Taufen, sygn. W 1025; 1830-1850; sygn. W 1026; 18511873, passim.
OdnoĞnie krótkiej historii szkoáy powszechnej w Królów Lesie powstaáej w 1816 r. patrz: R. Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau – und Kunstdenkmäler, Düsseldorff 1905, s. 282.
Zob. w tej kwestii: M. Stanke, Collegium Marianum in Pelplin,
Schülerverzlichnis 1858-1920, Bonn 1999, passim.
Por. H. Mross, Biaákowski Jan, [w:] SBkDCh, s. 12.
ADP, Directorium Divini Offici et Missarium (dalej cyt. Directorium ), Gedani 1859-1920, (1870) s. 46, nr 20.
ADP, Directorium, (1871), s. 45 nr 19, (1872), s. 45, nr 14.
ADP, Directorium, (1874), s. 46, nr 7, ponadto zob. H. Mross, Frydrychowicz Romuald, [w:] SbkDCh, s. 72-73.
Na temat bpa cheámiĔskiego J.N. Marwitza, najpeániej: B. Kumor,
[w:] Polski Sáownik Biograficzny, t. 20, Ossolineum 1975, s. 99-101;
tenĪe, Marwitz (Marwicz) Jan Nepomucen, [w:] Sáownik Biograficzny Pomorza NadwiĞlaĔskiego, t. 3, pod red. Z. H. Nowaka, GdaĔsk
1997, s. 165-167; H. Mross, Marwicz (von der Marwitz) Jan Nepomucen, [w:] SbkDCh, s. 199-200. OdnoĞnie ĞwiĊceĔ kapáaĔskich
w 1875 r. zob. ADP, Directorium,(1875), s. 37, nr 28, ponadto tamĪe, s. 37-38 nr 26-37 nazwiska 12 neoprezbiterów. Por. „Gazeta ToruĔska”, R. 9, nr 163, s. 3; „Pielgrzym” nr 30/ 1875, s. 240. 11„Pielgrzym”, nr 30, 1875, op.cit., s. 240.
Ibidem, s. 240.
Archiwum Archidiecezji GdaĔskiej, sygn. D 211/2b passim;
sygn. D 29 passim; „Pielgrzym” nr 41/1878, s. 2, nr 59/1878, s. 4;
H. Mross, Biaákowski Jan, [w:] SbkDCh, s. 12.
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gowie, aresztowanie, proces i wiĊzienie) nie byá jedynym
wĞród kapáanów ówczesnej Diecezji CheámiĔskiej. W wielu
innych parafiach, równieĪ spotykane byáy podobne ingerencje wáadz pruskich w pracĊ duszpasterską katolickich ksiĊĪy
i Ğciganie ich przez ówczesną policjĊ czy ĪandarmeriĊ pruską oraz procesy i kary grzywny czy wiĊzienia30. Spowodowaáo to, jak trafnie stwierdza historyk Andrzej Chwalba,
o przejĞciu czĊĞci duchowieĔstwa katolickiego w tym okresie (lata 1873-1878) „do podziemia”31. Czy jednak opisany
w niniejszym artykule przypadek ks. Biaákowskiego (nagáoĞniony w ówczesnej prasie tj. „Pielgrzymie”), jego choroba
i przedwczesna Ğmierü w wieku 33 lat – nie byáy spowodowane zaistniaáymi wypadkami z okresu Kulturkampfu?
Dokáadnie nie wiadomo, ale nie jest to w tym przypadku bynajmniej wykluczone. Po ks. Janie Biaákowskim pozostaáa
na cmentarzu w Królów Lesie mogiáa, z piĊknym inkrustowanym krzyĪem trójlistnym i pamiĊü parafian o wytrwaáym
ksiĊdzu – Kociewiaku z okresu Kulturkampfu – synu wiejskiego nauczyciela.
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ADP, Directorium, (1876, s. 15; 1879, s. 16 i nast. lata); H. Mross,
SbkDCh, s. 207, s. 403.
Rudolf Virchov, lekarz, polityk niemiecki - wyraziá swoje negatywne zdanie dotyczące jednego z postanowieĔ Soboru WatykaĔskiego I (1870 r.) m.in. o nieomylnoĞci papieĪa. Byü moĪe, mając
na uwadze XVIII wieczne reformy józefiĔskie dotyczące wpáywu
paĔstwa na dane lokalne koĞcioáy. Zob. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 451.
A. Chwalba, Historia Polski…, s. 451 por. S. Salmanowicz, Prusy
dzieje paĔstwa i spoáeczeĔstwa, PoznaĔ 1987, s. 460-461 przyp.
16-18; T. Kizwalter, Historia powszechna wiek XIX, Warszawa
2007, s. 224 i n.; krótko teĪ, J. Káoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów KoĞcioáa katolickiego w Polsce, Kraków 1986,
s. 247 i n.
A. Chwalba, op. cit., s. 451.
A. Chwalba, op. cit., s. 452. por. J. Káoczowski, L. Müllerowa,
J. Skarbek, Zarys dziejów KoĞcioáa…, s. 247 i n.
A. Chwalba, op. cit., s. 452. Nie wspominając tutaj o ingerencji
wáadz pruskich w poszczególne zakony, uczelnie (gimnazja ) katolickie, m.in. Prusacy zamknĊli 29.08.1876 r. Seminarium Duchowne w Pelplinie, otwarto go dopiero 4.10. 1887 r.
Zob. ADP, Directorium, (1874 i nast. lata) passim.
Opór katolickiej ludnoĞci w Zaborze Pruskim przeciwko ustawom
rządowym z jednoczesnym popieraniem KoĞcioáa katolickiego,
przyczyniá siĊ do niepowodzenia Kulturkampfu na ziemiach Zaboru Pruskiego. Zob. na ten temat: S. Salmanowicz, Prusy dzieje
paĔstwa…, s. 460; A. Chwalba, Historia Polski…, s. 453.
PowyĪej s. 3.
Ponadto pod datą 29.01.1878 r. udzielaá ks. Biaákowski w koĞciele
w Nowej Cerkwi Ğlubu swojej siostrze Juliannie z Franciszkiem
Lengą z Postolina. ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches.
Metrikelen Trauungen, sygn. W 1027 (1878 r. nr 4). Por. powyĪej
przyp. 5.
Zob. „Pielgrzym” nr 41/ 1878, s. 2, nr 129/ 1879, s. 3.
Dla porównania np. 1 tona wysokiej jakoĞci pszenicy kosztowaáa
ówczeĞnie w GdaĔsku w skupie ok. 190 marek, lub nawet wiĊcej.
1 tona Īyta w skupie 160 marek; 1 tona jĊczmienia od 110 do 130
marek; 1 tona owsa od 112 do 117 marek. Zob. „Pielgrzym” nr 41/
1878, s. 3 i poprzednie wydania.
„Pielgrzym” nr 41/ 1878, s. 2.
„Pielgrzym” nr 59/ 1878, s. 4. Por. H. Mross, Biaákowski Jan, [w:]
SbkDCh, s. 12.
Ibidem, s. 12.
Prawdopodobne jest teĪ, Īe mógá zamieszkaü równieĪ w rodzinnym Królów Lesie zob. APE, sygn. 565/17 [akt zgonu ks. Biaákowskiego], gdzie wpisana miejscowoĞü pochodzenia Koenigswalde. Por. „Pielgrzym” nr 129/ 1879 r.: który nadmienia, iĪ ks.
Biaákowski bawiá tj. goĞciá u swej siostry w Postolinie.
ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen Beerdigungen, sygn. 1030; 1858-1889. (pod 1876 r.). Por. „Pielgrzym”
nr 129/ 1879, s. 3.
Zob. poniĪej przyp. 27, 28 i 29.
Zob. APE, sygn. 565/17. W urzĊdowym akcie zgonu nie podano
przyczyny Ğmierci ks. J. Biaákowskiego. Por. „Pielgrzym” nr 128/
1879, nr 129/ 1879.
ADP, Neukirch Kr. Dirschau/Westpreussisches. Metrikelen Beerdigungen, sygn. 1030; 1858-1889. (pod 1879 r.) nr 95; „Pielgrzym”
nr 129/ 1879, op. cit., s. 3.
„Pielgrzym” nr 128/ 1879, zob. H. Mross, SbkDCh, s. 117, 217, 223.
Zob. H. Mross, SbkDCh, passim.
A. Chwalba, op. cit., s. 453.
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JAN EJANKOWSKI

Jak to Kociewiacy wcieleni
do Wehrmachtu za PolskĊ walczyli
c z Ċ Ğ ü p i ą t a (ostatnia)
WIKTOR BADZIONG

U

rodziá siĊ 6 lutego 1919 roku w Jeleniu w rodzinie
rolnika Wiktora i Anastazji z domu Szutty. Miaá piĊcioro rodzeĔstwa. W latach 1926-1933 uczĊszczaá
do Publicznej Szkoáy Powszechnej w Jeleniu. Po jej ukoĔczeniu pomagaá rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.
W 1938 roku zostaá czáonkiem Związku Narodowego. Po
wybuchu wojny przebywaá w domu wraz z rodzicami. 5 listopada 1942 roku zostaá zobowiązany do sáuĪby w armii
niemieckiej. Wraz z Janem Szczeblewskim udaá siĊ pociągiem ze SmĊtowa do jednostki wojskowej w Instenburgu
(obecnie Braniewo). Po dwóch tygodniach zostaá skierowany na szkolenie do Augustowa. Potem otrzymaá przydziaá do
jednostki wojskowej w Stuttgarcie.
Wiosną 1943 roku zostaá skierowany na front wáoski. Odbyá podróĪ pociągiem z Niemiec do poáudniowych Wáoch.
Tam przydzielono go do kompanii strzelców 2 batalionu 26
dywizji grenadierów pancernych. Walczyá na froncie wáoskim z Brytyjczykami na linii Gustawa, a póĨniej z Amerykanami w okolicach miejscowoĞci Anzio i Nettuno nad Morzem TyrreĔskim. Podczas walk zostaá ranny w plecy. Przez
miesiąc przebywaá na szkoleniu i odpoczynku we Francji.
Wraz z dywizją przez dwa tygodnie przebywaá w Jugosáawii, gdzie braá udziaá w walkach z partyzantami. Podczas
ataku niemieckiego na wojska amerykaĔskie 6.02.1944 roku
wraz ze Stanisáawem TopoliĔskim z Grudziądza zaplanowaá
ucieczkĊ. 9.02.1944 roku w rejonie Anzio przeszedá na drugą stronĊ frontu do wojsk amerykaĔskich. NastĊpnego dnia
znalazá siĊ w amerykaĔskiej niewoli. Potem zostaá przekazany wojskom brytyjskim, gdzie krótko przebywaá w obozie
jenieckim. NastĊpnie zostaá skierowany do polskiej jednostki wojskowej. Tam otrzymaá nowe nazwisko na czas wojny
– Wiktor Stryjewski.
W kwietniu 1944 roku przydzielono go do VI Lwowskiej
Brygady Piechoty dowodzonej przez pák. Witolda NowinĊSawickiego, wchodzącej w skáad V Kresowej Dywizji Piechoty dowodzonej przez gen. Nikodema Sulika. Po wcieleniu
do nowej jednostki zostaá skierowany na front. Walczyá pod
Monte Casino oraz w rejonie Filottrano iAncony. Od 1.12.1944
do 10.02.1945 roku uczestniczyá w kursie dowódców druĪyn strzeleckich w miejscowoĞci Predappio. ZaĞwiadczenie
o ukoĔczeniu kursu podpisaá pák W. Nowina-Sawicki. Potem
braá udziaá w walkach na linii Gotów, m.in. nad rzeką Senio
i w okolicy Bolonii. Trzykrotnie zostaá ranny – pod Filottrano 12.08.1944 r., pod Ankoną 8.10.1944 r. i w rejonie
Bolonii 5.05.1945 r. Koniec wojny zastaá go w szpitalu wojskowym. We Wáoszech spotkaá Franciszka Wódkowskiego
z Rakowca, Edwarda Kwiatkowskiego z Piaseczna i Alek-
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sandra MaĞlankowskiego z Jelenia. Po zakoĔczeniu wojny
przebywaá we Wáoszech, początkowo nad Morzem Adriatyckim w rejonie Ankony, a nastĊpnie w Conegliano. Zwiedziá Rzym, PadwĊ, Neapol, WenecjĊ i zniszczone Monte Casino. Za udziaá w wojnie otrzymaá nastĊpujące odznaczenia:
„OdznakĊ pamiątkową 5 KDP” nadaną 2.09.1946 r. przez
gen. N. Sulika, „OdznakĊ za rany z jedną gwiazdką” nadaną
25.06.1945 r. na podstawie rozkazu gen. N. Sulika, „GwiazdĊ za wojnĊ – GwiazdĊ Italii” przyznaną 20.02.1946 r. przez
kpt. Kubiaka, i „Brązowy krzyĪ zasáugi z mieczami”.
Jesienią 1946 roku wraz z innymi Īoánierzami zostaá
przewieziony do portu w TrieĞcie, a stamtąd páynąá statkiem przez okoáo trzy doby do Liverpool w Anglii. Tam
przebywaá do wiosny 1947 roku w obozie przejĞciowym,
gdzie oczekiwaá na powrót do kraju. 26 maja 1947 roku
przypáynąá statkiem do GdaĔska, skąd udaá siĊ pociągiem
do SmĊtowa. Do domu w Jeleniu-Gaju przybyá 27 maja
1947 roku w drugi dzieĔ Zielonych ĝwiąt. Po powrocie

Wiktor Badziong
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WALCZYLI ZA POLSKõ
mieszkaá wraz z rodzicami i pomagaá im
w prowadzeniu gospodarstwa. W 1950 roku
zawará związek maáĪeĔski z Jadwigą Rajską
z Piaseckiego Pola. Wspólnie pracowali
w gospodarstwie rolnym w Jeleniu. Wiktor
zmará w 2003 roku i zostaá pochowany na
cmentarzu w Gniewie.

JAN KULAS

Posáowie
Ziemi Tczewskiej

KLEMENS KWIATKOWSKI

U

rodziá
siĊ 25
listopada 1913 roku
w
Piasecznie
w rodzinie rolnika Fryderyka
i Otylii z domu
Figatelskiej.
Miaá siedmioro
rodzeĔstwa.
Do
szkoáy powszechnej uczĊszczaá Klemens Kwiatkowski
w
Piasecznie,
a nastĊpnie uczyá siĊ w Tczewie w zawodzie
piekarz-cukiernik, gdzie teĪ podjąá pracĊ.
NastĊpnie pracowaá w piekarni w Warlubiu
u brata Edwarda.
W sierpniu 1939 roku zostaá zmobilizowany do wojska. Początkowo przebywaá
w rejonie mostu lisewskiego w Tczewie, nastĊpnie wraz z jednostką wycofaá siĊ na poáudnie w rejon Warszawy. Tam dostaá siĊ do
niewoli niemieckiej. Zwolniony z niewoli
w 1939 roku powróciá do Piaseczna. NastĊpnie udaá siĊ do Tczewa, gdzie podjąá pracĊ
w tej samej piekarni, w której zdobywaá zawód. Gdy dowiedziaá siĊ, Īe zostanie powoáany do Wehrmachtu, prawdopodobnie w 1942
roku zorganizowaá fikcyjne utoniĊcie w WiĞle
w okolicy Tczewa, pozostawiając rzeczy i dokumenty na brzegu. Uznany przez Niemców
za zaginionego, walczyá w oddziaáach Gryfa Pomorskiego w Borach Tucholskich pod
pseudonimem „Puchacz”. Raz potajemnie
przybyá do Piaseczna. Brat Edwin dostarczaá
jego kolegom z partyzantki paczki w tzw.
„góry” koáo Piaseczna. Po drugim powrocie
do domu wiosną 1944 roku jego grupa zostaáa rozbita. Obawiając siĊ powrotu i zasadzki,
pozostaá w domu. Ukrywaá siĊ na strychu
i w stajni do koĔca wojny.
Po wojnie zorganizowaá milicjĊ w Piasecznie. NastĊpnie pracowaá w piekarni
w Gniewie. W 1948 roku zawará związek maáĪeĔski z Edytą Kozáowską z d. KarasiĔską.
Przeprowadziá siĊ do Bydgoszczy, gdzie początkowo prowadziá piekarniĊ. Od 1952 roku
pracowaá w UrzĊdzie Powiatu w Bydgoszczy,
a nastĊpnie kierowaá Zakáadami Rybnymi.
Klemens zmará w Bydgoszczy w 1992 roku.
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Pragnö przybliĔyè elementarne informacje o tradycjach parlamentaryzmu na Ziemi Tczewskiej. Naturalnie, tradycje te wpisujñ siö w dzieje parlamentaryzmu na Kociewiu, na Pomorzu. Ich wspólna historia
liczy ponad 150 lat. Okazuje siö, Ĕe te pomorskie
i tczewskie tradycje sñ interesujñce i wartoĈciowe,
a zatem godne teĔ poznania. Niewñtpliwie wiedzö
w tym zakresie warto nadal pogäöbiaè. Dlatego wszelkie informacje i uwagi proszö kierowaè na mój adres
elektroniczny (www.jankulas.pl).

P

oczątki nowoczesnego parlamentaryzmu na Pomorzu siĊgają poáowy
XIX wieku. Po WioĞnie Ludów odbywaáy siĊ na Pomorzu (Prusy Zachodnie) wybory do sejmu pruskiego, a od 1871 roku do parlamentu
Rzeszy Niemieckiej. Wówczas na Pomorzu istniaáo kilka okrĊgów wyborczych, w tym okrĊg koĞciersko-starogardzko-tczewski, gdzie z reguáy posáami wybierano Polaków. W tym kontekĞcie warto poleciü ksiąĪeczkĊ Józefa
Milewskiego pt. „Polscy parlamentarzyĞci Kociewia w paĔstwie pruskim
i polskim 1848-1945”. Ogólnie w latach 1848-1920 wyksztaáciáy siĊ
pierwsze pomorskie elity parlamentarne. Bowiem, z Kociewia i Kaszub,
zawsze wybierano polskich posáów, tj. do sejmu pruskiego lub do parlamentu Rzeszy. Z tego okresu najbardziej znanym, cenionym i dáugoletnim
parlamentarzystą byá Leon CzarliĔski (1835-1918). Jego staĪ parlamentarny siĊgaá... 40. lat!
W okresie II Rzeczypospolitej (1919-1939) wybór posáów polskich byá naturalny i oczywisty. W Sejmie Ustawodawczym (1919-1922) zasiadá Bolesáaw
Knast z Pelplina. Z kolei w latach 1922-1925 „posáowaá” Bronisáaw Mania
z Rajków pod Pelplinem. W okresie miĊdzywojennym posáem najbliĪej
związanym z Tczewem byá ksiądz praáat Aleksander KupczyĔski. Dwukrotnie, w 1920 i 1926 roku, obejmowaá on mandat poselski. Od 24 listopada
1926 roku byá proboszczem parafii ĝwiĊtego KrzyĪa w Tczewie. Z kolei
ks. Alfons Schulz, proboszcz parafii w Subkowach – od 5 wrzeĞnia 1931
roku, w latach 1930-1935 piastowaá mandat senatora RP.

W latach PRL

P

o II wojnie Ğwiatowej Ziemia Tczewska wydaáa kilku parlamentarzystów. Naturalnie inna byáa rola posáów w czasach PRL i w okresie niepodlegáoĞci i demokracji. Zawsze jednak posáowie mogli coĞ
dobrego uczyniü, i tak z reguáy byáo, dla swojej „Maáej Ojczyzny”.
W latach PRL duĪą popularnoĞü uzyskaá poseá czterech kadencji
(1952-1972) Franciszek Murawski, na co dzieĔ związany z Rolniczą
Spóádzielnią Produkcyjną w Kulicach pod Pelplinem. Z kolei z Czarlina pochodziáa Janina SzczepaĔska, dwukrotna posáanka (1976-1985),
związana z ruchem ludowym. ZapamiĊtano ją jako posáankĊ, która
w nieáatwych czasach „chciaáa coĞ zrobiü dla innych”. W latach 80. minionego wieku dwoje posáów pochodziáo bezpoĞrednio z Tczewa, tj. Anna
Lehmann w kadencji 1980-1985 i Marian Musiaá w kadencji 1985-1989.
Posáowie ci byli dobrze rozpoznawalni w tczewskim Ğrodowisku, szcze-
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gólnie w krĊgach oĞwiaty i w FPS „POLMO”. Z kolei
w Sejmie X kadencji (1989-1991) posáem z okrĊgu tczewskiego byá Aleksander Jurewicz. Jako poseá „od doáu”
wspieraá przemiany ustrojowe i gospodarcze nowej Polski.
NajwiĊksze poparcie spoáeczne uzyskaáa wtedy w naszym
okrĊgu doktor Olga KrzyĪanowska, którą wkrótce wybrano Wicemarszaákiem Sejmu. NaleĪy podkreĞliü, Īe wáaĞnie
Sejm X kadencji uchwaliá podstawowe ustawodawstwo
związane z transformacją ustrojową naszego paĔstwa!

ANETTA LASKOWSKA

W Īyciu trzeba
mieü pasjĊ
(c z Ċ Ğ ü p i e r w s z a)

Posáowie czasów wolnej Polski

B

ogumiá Szreder (z Knybawy k. Tczewa) otwiera
okres posáowania „dawnych i nowych czasów”!
Bowiem zasiadaá on w tzw. Sejmie kontraktowym
(1989-1991) i w Sejmie RP I kadencji (1991-1993). Miaá
swoją pozycjĊ i „markĊ” w Ğrodowisku ludowym. Dodam
od siebie, iĪ w Sejmie I kadencji, razem reprezentowaliĞmy ZiemiĊ Tczewską. ByliĞmy w dobrych stosunkach koleĪeĔskich i mieliĞmy dla siebie wzajemny szacunek.
W 1990 roku, jako máody Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie, programowo podniosáem ideĊ „Posáa Ziemi
Tczewskiej”. PostĊpujący rozwój transformacji ustrojowej,
upewniaá moje Ğrodowisko o peánej zasadnoĞci tego postulatu. OsobiĞcie przekonaáem siĊ o tym, pracując w Biurze
Poselskim Wicemarszaáek Sejmu (1989-1991) Olgi KrzyĪanowskiej. Dlatego moje jesienne (1991) kandydowanie do
Sejmu byáo naturalne i uzasadnione. Dnia 27 paĨdziernika
1991 roku, w peáni wolnych wyborach do Sejmu, zostaáem
wybrany posáem RP. Swój wybór zawsze traktowaáem jako
szlachetne wyróĪnienie i przede wszystkim zobowiązanie
do dobrej, rzetelnej i intensywnej pracy. Niestety, w latach
1993-1997 Ziemia Tczewska nie miaáa juĪ swojego posáa.
Taka sytuacja powtórzyáa siĊ ponownie w latach 2001-2007.
Wtedy, tczewianie wyraĨniej i dotkliwie odczuwali brak
wáasnego posáa. Tym bardziej, Īe w sąsiednich i mniejszych
miastach, dziaáali miejscowi posáowie. W latach 1997-2001
miaáem zaszczyt z wysoką aktywnoĞcią i zaangaĪowaniem,
sprawowaü mandat poselski. Realizowano wtedy ambitne
i trudne projekty czterech reform ustrojowych paĔstwa.
Nowe podwaliny ustrojowe oparáy siĊ próbie czasu. Szkoda
jedynie, Īe ich konsekwentnie nie kontynuowano (jak np.
Kasy Chorych) po 2001 roku.
Niewątpliwie poseá lub posáowie poĞrednio Ğwiadczą
o randze miasta. Warto przypomnieü, Īe 60-tysiĊczny Tczew
naleĪy do najwiĊkszych miast na Pomorzu. W województwie
pomorskim Tczew jest czwartym miastem pod wzglĊdem
ludnoĞci i znaczenia. Dlatego w moim przekonaniu, Tczew
powinien zawsze mieü co najmniej jednego posáa. Potencjalnie moĪliwoĞci wyborcze „Grodu Sambora”, siĊgają
w peáni dwóch mandatów poselskich. Jest to caákiem moĪliwe i realne, o czym mogą Ğwiadczyü niedawne doĞwiadczenia Malborka, i obecnie Starogardu GdaĔskiego.
Od roku 2010 Tczew, Ziemia Tczewska, po raz pierwszy
ma dwóch posáów: alfabetycznie – Jana Kulasa (PO) i Kazimierza SmoliĔskiego (PiS). Dlatego obecnie okreĞlenie „Posáowie Ziemi Tczewskiej” jest w peáni uprawnione. Fakt ten
niewątpliwie pozytywnie wyróĪnia nasze miasto na mapie
Pomorza. Jednak, tak dáugo bĊdą „Posáowie Ziemi Tczewskiej”, jak dáugo tczewianie bĊdą powszechnie (masowo)
gáosowaü na kandydatów z Tczewa, reprezentujących zawsze
najwiĊksze ugrupowania polityczne, bo to tylko daje realną
szansĊ na mandat. Po prostu, jako tczewianie, powinniĞmy
zawsze gáosowaü na „mocnych” kandydatów z Tczewa.
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W

iejski Dom Kultury w Rycháawie naleĪy do tych
placówek, które od lat utrzymywaáy i utrzymują siĊ w czoáówce. Osiąga to przede wszystkim
dziĊki ludziom, którzy mają pasjĊ i potrzebĊ dziaáania, których nie zadowala to, co jest, ale są twórczy, kreatywni, otwarci na potrzeby spoáeczeĔstwa i stale myĞlą o tym, co by tu
jeszcze zorganizowaü, zmieniü, uatrakcyjniü, a pomysáów im
nie brakuje. Ogromna w tym zasáuga wieloletniej kierowniczki – Gertrudy WoĨnickiej.
Wszystko zaczĊáo siĊ w 1960 roku, kiedy Gertruda Kufel
jako 18-letnia dziewczyna rozpoczĊáa pracĊ w Szkole Podstawowej w Rycháawie. Nie zamierzaáa jednak poprzestaü wyáącznie na pracy pedagogicznej w klasach I-III. PragnĊáa czegoĞ
wiĊcej. W maáej, wiejskiej Ğwietlicy zaáoĪyáa, najpierw z máodzieĪą, potem z dorosáymi, amatorski zespóá teatralny. Okazaáo
siĊ jednak, Īe to za maáo, jak na osobĊ peáną pomysáów, energii i
chĊci dziaáania na rzecz rozwoju Īycia kulturalnego na wsi. I tak
powstaá zespóá taneczny, rozpoczĊáa siĊ twórcza, Īmudna praca
– nauka polskich taĔców ludowych – krakowiaka, kujawiaka,
poloneza, która szybko przyniosáa oczekiwane efekty.
ZaangaĪowanie i talenty artystyczne máodej nauczycielki
zauwaĪyá kierownik szkoáy – Feliks Hinz (poeta, autor wielu anegdot i záotych myĞli), który zgáosiá grupĊ do udziaáu
w Powiatowym Przeglądzie Zespoáów Tanecznych w ĝwieciu. Po udanym wystĊpie zespóá przyjmuje w swoje szeregi coraz wiĊcej nowych czáonków, zajmuje czoáowe miejsca
w kolejnych konkursach, wystĊpuje na lokalnych imprezach,
akademiach. DziewczĊta z zespoáu same wykonują korale, które
dodają im uroku podczas taĔca. PrĊĪnie dziaáa teĪ zespóá teatralny i wystawia trzyaktowe sztuki. Twórczą pracĊ zespoáów dzieciĊcych i máodzieĪowych doceniają wáadze miejscowej Gminnej
Spóádzielni i z inicjatywy Gertrudy Kufel otwierają Klub Rolnika. MáodzieĪ i doroĞli zyskują nową placówkĊ, w której mogą
ciekawie spĊdzaü czas, m.in. uczestnicząc w spotkaniach z artystami-malarzami, poetami. W klubie prĊĪnie dziaáa wiele zespoáów – teatralny, taneczny, recytatorski, szachistów, szaradzistów,
wokalny. W poniedziaáki odbywają siĊ teatralne spotkania –
wspólne oglądanie spektakli teatru telewizji. Po emisji widzowie
chĊtnie uczestniczą w dyskusji na temat teatru i literatury. KaĪdy
moĪe wiĊc znaleĨü coĞ dla siebie, dziedzinĊ, która go interesuje
i w której chciaáby rozwijaü swoje artystyczne predyspozycje.
W 1966 roku Gertruda Kufel otrzymuje za swoją dziaáalnoĞü Brązowy KrzyĪ Zasáugi oraz Srebrną OdznakĊ Związku
MáodzieĪy Wiejskiej. W listopadzie tegoĪ roku klub odwiedza redaktor Gazety Pomorskiej – J ankowski, informując,
iĪ szefowa klubu – Gertruda Kufel zostaáa laureatką plebiscytu ,,Czáowiek, którego cenimy”. Kilka miesiĊcy póĨniej
klub czeka kolejna, miáa niespodzianka, otrzymuje pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim WieĞ BliĪej Teatru.

19

ZãOTY JUBILEUSZ
W tym czasie zostaje teĪ nawiązana wspóápraca z jednostką
wojskową w Grupie. Máodzi artyĞci prezentują Īoánierzom
swój dorobek kulturalny, ci w zamian za to, przyjeĪdĪają do
Rycháawy, aby pomóc odnowiü salĊ znajdującą siĊ w starym
budynku, w którym kiedyĞ mieĞciáo siĊ kino objazdowe.
DziĊki temu powstanie nowa placówka kulturalna. Wyremontowana sala, Ğwietlica oraz biblioteka przeksztaácają
siĊ w Wiejski Dom Kultury, którego szefową zostaje Gertruda Kufel. ĩycie kulturalne kwitnie. Przed domem kultury zostaje zbudowany Zielony Klub z parasolami i ,,dywanem” ze stu róĪ. Klub chĊtnie odwiedzają ciekawi goĞcie
– pisarze: Marian Turwid, Ryszard Milczewski – Bruno,
Witold Walkiewicz oraz kapitan Filip PeáczyĔski. Zespoáy
artystyczne wyjeĪdĪają na liczne wystĊpy do okolicznych
miejscowoĞci takich jak: Lipinki, Mątawy, Komórsk, Pastwiska, Zalesie Królewskie, Tryl, Warlubie, SmĊtowo,
zajmują teĪ czoáowe miejsca w przeglądach powiatowych
i wojewódzkich. Dom Kultury w Rycháawie otrzymuje
z rąk zastĊpcy kierownika Wojewódzkiego Wydziaáu Kultury – Edmunda Melera – nagrodĊ za zajĊcie drugiego miejsca
w konkursie ,,Najlepszy Klub”.
W 1969 roku zespóá taĔca ludowego zdobywa pierwsze
miejsce i nagrodĊ pieniĊĪną w konkursie. Za otrzymaną kwotĊ
zostają zakupione w Cepelii stroje krakowskie dla czáonków
zespoáu. Krakowiacy báyszczą w oryginalnych strojach, podbijając serca publicznoĞci i zdobywają kolejne nagrody. Poszerzają równieĪ swój repertuar o kolejne taĔce – lawonichĊ,
poleczkĊ, poloneza i kazaczoka. Gertruda Kufel w dalszym
ciągu ma wiele pomysáów na poszerzenie artystyczno-kulturalnej dziaáalnoĞci klubu i natychmiast wciela je w Īycie.
W 1970 roku powstaje w Rycháawie filia grudziądzkiego Ogniska Muzycznego, w którym uzdolnione muzycznie
dzieci uczą siĊ gry na pianinie, akordeonie, gitarze pod czujnym okiem instruktora. Rok póĨniej powstaje teatrzyk lalek.
Jedna z jego czoáowych aktorek – Danuta Waligóra zostaje
sfotografowana na przeglądzie wojewódzkim, a jej zdjĊcie
trafia na okáadkĊ ,,Nowej Wsi”. W 1972 roku prĊĪnie dziaáa
nowopowstaáy Kwartet Wokalny oraz zespoáy taĔca ludowego. W nagrodĊ za swoje osiągniĊcia artystyczne oba zespoáy
zostają zaproszone do udziaáu w koncercie w Bydgoszczy
w parkowej muszli koncertowej. Zespóá TaĔca Ludowego
zaĞ kilkakrotnie uczestniczy w DoĪynkach Powiatowych
w ĝwieciu.
Gertruda Kufel nie jest osamotniona w swoich dziaáaniach, od początku jej pracy artystycznej dzielnie jej towarzyszy, pomaga i wspiera na kaĪdym kroku miáoĞnik teatru,
piosenki i taĔca – Henryk WoĨnicki. 29 czerwca 1972 prosi
ją o rĊkĊ. Są maáĪeĔstwem do dziĞ i razem ,,tworzą kulturĊ”
w Wiejskim Domu Kultury w Rycháawie.
Z inicjatywy wáadz powiatowych w 1972 roku rodzi siĊ
kolejne przedsiĊwziĊcie – Turniej Domów Kultury. Rycháawski dom kultury reprezentuje siedemdziesiĊcioro uczestników
turnieju, którzy biorą udziaá w róĪnych konkurencjach, jedną
z nich jest opis swojej wsi. Rycháawiacy zwyciĊĪają. WDK
w Rycháawie poszerza swoją ofertĊ o kolejne koáa zainteresowaĔ, powstaje kóáko hafciarskie, fotograficzne i plastyczne
oraz zespóá muzyczny ELEM. MáodzieĪ, uczĊszczająca na
zajĊcia w domu kultury, wyjeĪdĪa do innych miejscowoĞci,
gdzie dzielnie walczy w róĪnych konkursach, olimpiadach,
turniejach i zdobywa nagrody. W 1973 roku powstaje Zespóá TaĔca Nowoczesnego oraz Kapela Podwórkowa. Trzy
lata póĨniej oba zespoáy wystĊpują w bydgoskiej Kaskadzie,
gdzie odnoszą sukces, zdobywając sympatiĊ i uznanie publicznoĞci. O fakcie tym pisze, m.in. Gazeta Pomorska.
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Turystyka, wyjazdy z dzieümi i máodzieĪą na obozy, biwaki i wycieczki to obok dziaáalnoĞci artystyczno-kulturalnej
kolejna pasja Gertrudy WoĨnickiej. Narodziáa siĊ ona w 1981
roku i trwa do dziĞ. Ulubionym, biwakowym miejscem, które
szefowa WDK szczególnie sobie upodobaáa, jest stara szkoáa
w Osinach (obecnie obiekt naleĪący do ZHP). Byáa tam z máodzieĪą 25 razy, dwa razy (w czasie, kiedy szkoáĊ remontowano) nad jeziorem w Decznie. Początkowo byáy to kilkudniowe
wyjazdy – biwaki, potem obozy harcerskie, które prowadzili:
Marzena KempiĔska, Sáawomir Grzemski, Marcin Tylman
i inni. W 1981 roku Gertruda WoĨnicka otrzymuje Záoty KrzyĪ
Zasáugi oraz odznakĊ ZasáuĪony Dziaáacz Kultury.
Rok 1987 to rok sukcesów koáa recytatorskiego. W konkursach recytatorskich nagrody zdobywa Wioletta WoĨnicka,
która, podobnie jak rodzice, aktywnie uczestniczy w przedsiĊwziĊciach kulturalnych WDK w Rycháawie, taĔczy i Ğpiewa w zespole folklorystycznym Rycháawianki (obecnie jej
dziesiĊcioletnia córka Karolina, kontynuuje tradycjĊ rodzinną
i jest przedstawicielką najmáodszego pokolenia czáonków zespoáu Rycháawiaki).
Rok 1995 obfituje w wiele imprez i wydarzeĔ artystycznych. Oprócz kursów taĔca nowoczesnego w WDK w Rycháawie odbywają siĊ kursy taĔca towarzyskiego, które cieszą siĊ duĪym zainteresowaniem mieszkaĔców wsi. Jednym
z waĪniejszych wydarzeĔ tego roku byáo nagranie jaseáek wystawionych w domu kultury przez TV Bydgoszcz. Rok 1995
to równieĪ rok, w którym rozpoczyna swą dziaáalnoĞü Folklorystyczny Zespóá Kociewski Rycháawiaki ĞwiĊtujący dziĞ
piĊtnastolecie swojej dziaáalnoĞci. Inicjatorką powoáania do
Īycia zespoáu, który prezentuje i popularyzuje folklor regionu kociewskiego, zachowując autentyczną gwarĊ kociewską,
Ğpiewy, taĔce i obrzĊdy, jest oczywiĞcie Gertruda WoĨnicka.
Merytoryczną pomocą sáuĪą jej wówczas Mirosáawa Möller,
prof. Maria Pająkowska oraz Jan Ejankowski. DziĊki pomocy
materialnej wáadz samorządowych ponad dwudziestoosobowy zespóá zostaje wyposaĪony w stroje ludowe oraz instrumenty dla kapeli: akordeon, klarnet i diabelskie skrzypce.
Dzieci chĊtnie garną siĊ do zespoáu i wbrew temu, co moĪna
by sądziü na temat braku zainteresowania máodego pokolenia rodzimym folklorem, chĊtnie uczą siĊ taĔców, gwary kociewskiej, poznają ludowe obrzĊdy i zwyczaje. Do zespoáu
doáącza Henryk WoĨnicki oraz miejscowy muzyk Krzysztof Janicki. Pierwsze wystĊpy Rycháawiaków odbywają siĊ
w koĞciele Ğw. Andrzeja Boboli w Kamionce, w szkole
z okazji Dnia Matki oraz w Nowem podczas Dni Nowego.
W czasie wakacji czáonkowie zespoáu wypoczywają
w Osinach, wraz z instruktorką wyjeĪdĪają na wycieczki krajoznawcze do Warszawy, GdaĔska, Lichenia, Krynicy Morskiej, Helu, àeby. Biorą udziaá w warsztatach kociewskich
i wzbogacają swój repertuar o ludowe scenki rodzajowe, zaczerpniĊte z literatury bądĨ z obrzĊdowoĞci ludowej, opracowane literacko przez GertrudĊ WoĨnicką takie jak: Maszki,
Noc poĞlubna, Strojanie chojanki, Do Marynki na pumelki.
18 wrzeĞnia1999 roku zespóá Rycháawiaki uczestniczy
w VI Przeglądzie Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych
ku czci Wáadczyni Kociewia w Piasecznie, prezentując widowisko Jak to na Kociewiu bywaáo i zdobywając trzecie
miejsce. W nastĊpnym roku wystawia w domu kultury Wesele Kociewskie w opracowaniu Gertrudy WoĨnickiej. Inscenizacja rozpoczyna siĊ powitaniem chlebem i solą powracającej z koĞcioáa máodej pary, korowód taĔczy chodzonego, po
taĔcach powitalnych bawią siĊ goĞcie. Stoáy zastawione są
tradycyjnymi, kociewskimi potrawami, takimi jak: gotowana
kapusta, chleb z makiem, smalec ze skwarkami, placek droĪ-
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niany róg pasterski, szofar z barana, szofar z antylopy, róg
wĊgierski, rzeĨba Józefa Wilkonia – kopia ligawki kurpiowskiej wykonana z metalu. KaĪdy instrument wykorzystywany przez BrodĊ posiada swoją ciekawą historiĊ, którą artysta
podzieliá siĊ z widownią tczewskiej Nocy Muzeów. Podczas
warsztatów Joszko Broda wspominaá takĪe o znakomitych
muzykach, od których siĊ uczyá: o swoim ojcu Józefie Brodzie
i Janie Sikorze „Gajdoszu”. Celem warsztatów byáo pokazanie jak przyroda oddziaáuje na nasze Īycie i kulturĊ, a przez
to uĞwiadomiü sáuchaczom jakie mogą byü Ĩródáa ludzkiej
twórczoĞci, wraĪliwoĞci. Poprzez prezentacjĊ instrumentów
i szerokiemu omówieniu ich pochodzenia artysta chciaá takĪe
zachĊciü do powrotu do korzeni. Nie naleĪy takĪe zapomnieü
o ukazaniu kwestii wzajemnego przenikania siĊ kultur oraz
zwrócenie uwagi na koegzystencjĊ róĪnych kultur i związane
z tym problemy tolerancji i wzajemnego poszanowania dla odmiennoĞci kulturowych, narodowoĞciowych, wyznaniowych.
Po warsztatach Joszka Brody scena zostaáa oddana we
wáadanie dwójki konferansjerów: Janusza Macoszka i Anety Legierskiej oraz Zespoáowi Regionalnemu Istebna pod
kierownictwem Tadeusza PapierzyĔskiego z udziaáem heligonistów Mateusza i Dawida Legierskich. Prowadzący z humorem i ze swadą opowiadali o swojej kulturze, z której wyroĞli i którą kultywują do dnia dzisiejszego. Z kolei máodzieĪ
z zespoáu Istebna zaprezentowaáa melodie z Beskidu ĝląskiego, uczyli taĔców góralskich (kapustĊ, placki taĔczony
w trójkach, báogosáawiony). DziewczĊta zaprezentowaáy takĪe taniec biaáy, który wykonują wyáącznie kobiety z oczepioną máoduchą. Peániá on funkcjĊ inicjacji panny máodej, symbolicznie przyjmowaá ją do grona mĊĪatek. Do taĔca zostaáa
wybrana jedna z PaĔ z publicznoĞci, na której najpierw Maria
Legierska (koronczarka) zaprezentowaáa technikĊ czepiania
chusty.
Dla osób chcących spróbowaü swoich siá w grze na
ludowych instrumentach przygotowano konkursy gry na
trombicie dla mĊĪczyzn i na rogu pasterskim dla kobiet.
O póánocy na dziedziĔcu pojawili siĊ beskidzcy zbójnicy, którzy porwali kilka osób z publicznoĞci. Na szczĊĞcie
byáa moĪliwoĞü wykupienia siĊ samemu lub przez inne osoby. Aby uzyskaü wolnoĞü naleĪaáo oddzieliü groch o fasoli,
rzucaü ziemniakami do celu, wypiü szybko szklankĊ mleka,
czy teĪ wbiü gwoĨdzie w pieniek. Na zakoĔczenie trzech
porwanych mĊĪczyzn razem z Zespoáem Regionalnym
Istebna odtaĔczyáo taniec zbójnicki, a na sam koniec zostali
wáączeni w poczet beskidzkich rozbójników.
W Noc Muzeów, jak co roku, odbyáy siĊ takĪe wieczorne
spacery po Tczewie. W tym roku odbyáy siĊ trzy tematyczne
wycieczki, pierwsza pod przewodnictwem Michaáa Kargula poszáa szlakiem murów i umocnieĔ tczewskich, druga
razem z Maágorzatą Kruk poszukiwaáa Ğladów znanych
i nieznanych tczewianin, a trzecia, którą prowadziá Zdzisáaw Bergiel zwiedzaáa zabytki Nowego Miasta.
KulturĊ góralską moĪna poznaü zwiedzając wystawĊ
Górale ĝląscy, której wernisaĪ odbyá siĊ wáaĞnie podczas
Nocy Muzeów. Na ekspozycji zaprezentowano rzeĨbĊ, malarstwo na szkle, stroje ludowe, instrumenty, hafty, koronki, moĪna zapoznaü siĊ z góralskimi obrzĊdami i taĔcami.
Komisarzem wystawy jest Kamila Gillmeister, która wraz
z Radosáawem Wieckim napisaáa teksty, za aranĪacjĊ
plastyczną byli odpowiedzialni Klaudia Lasota i Andrzej
Wieczorkowski. WystawĊ zorganizowano ze zbiorów
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Ziemi CieszyĔskiej w Cieszynie, Regionalnego OĞrodka Kultury w Bielsku Biaáej oraz zbiorów
prywatnych.

TaĔce góralskie w wykonaniu czáonków
Zespoáu Regionalnego Istebna.
Fot. Kamila Gillmeister

Napad zbójnicki.
Fot. Przemysáaw ZieliĔski

Janusz Macoszek i Aneta Legierska
w rozmowie ze znachorką.
Fot. Jacek Cherek

ZãOTY JUBILEUSZ
dĪowy z kruszonką, pączki. Przez caáy czas przewijają siĊ melodie ludowe Na weselu kociewskim,
Polka kociewska, Chwatki oberek i wiele innych.
Dodatkowej dawki Ğmiechu dostarczają maszki,
czyli weselni przebieraĔcy. Z czasem zespóá siĊ
rozrasta, wzbogaca repertuar taĔców, pieĞni i gadek kociewskich.
Rycháawiaki wielokrotnie wystĊpują w powiecie Ğwieckim, starogardzkim i tczewskim,
biorą udziaá w corocznym Przeglądzie Piosenki
Religijnej, festynach, doĪynkach i konkursach,
zdobywając wiele nagród i wyróĪnieĔ. W 1999
roku otrzymują NagrodĊ Ministra Kultury i Sztuki, w tym samym roku wystĊpują w Pelplinie na
mszy Ğw. odprawianej przez papieĪa Jana Pawáa II. W 2000 roku swoim wystĊpem uĞwietniają czĊĞü artystyczną II Kongresu Kociewskiego
w ĝwieciu oraz Starogardzie GdaĔskim. Corocznie organizują Festyn Kociewski w Rycháawie oraz uczestniczą w podobnych imprezach
w Skórczu, Gniewie, Nowem, ĝwieciu, Starogardzie GdaĔskim, Skarszewach, SmĊtowie. W
swoim dorobku Rycháawiaki posiadają nagrania
radiowe (Radio GdaĔsk, Radio PiK w Bydgoszczy, Radio Gáos w Pelplinie) i telewizyjne (TV
GdaĔsk, TV Bydgoszcz, telewizja kablowa w
ĝwieciu, Grudziądzu i Starogardzie GdaĔskim).
W ubiegáym roku ukazuje siĊ pierwsza páyta zespoáu zawierająca pieĞni i scenki kociewskie.
W 2010 roku w sobotĊ 20. marca w Centrum
Kultury ,,ZAMEK” w Nowem odbyáa siĊ uroczystoĞü jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy kulturalno-oĞwiatowej Gertrudy WoĨnickiej, 40-lecia dziaáalnoĞci Wiejskiego Domu Kultury w Rycháawie
oraz 15-lecia istnienia Folklorystycznego Zespoáu
Kociewskiego ,,Rycháawiaki”. WystĊp zespoáu Rycháawiaki uĞwietniá teĪ jubileuszową uroczystoĞü.
Poza obecnymi czáonkami zespoáu, przez który
w ciągu piĊtnastu lat przewinĊáo siĊ ponad 120
osób, wystąpili teĪ dawni wychowankowie Gertrudy WoĨnickiej, którzy swoją dziaáalnoĞü artystyczną rozpoczynali kilkadziesiąt lat temu
w Rycháawie. Podczas spotkania, na które przybyáo
ponad trzysta osób, odbyáa siĊ prezentacja slajdów,
upamiĊtniających dziaáalnoĞü WDK w Rycháawie,
dziĊki zdjĊciom odĪyáy niezapomniane i piĊkne
wspomnienia. Gertruda WoĨnicka otrzymaáa za
swoją dáugoletnią dziaáalnoĞü kulturalno-oĞwiatową NagrodĊ Marszaáka Województwa KujawskoPomorskiego. Byáy gratulacje, podziĊkowania,
ogromne kosze i bukiety kwiatów od wáadz miasta, regionu, sponsorów, przyjacióá oraz wszystkich tych, którzy rozumieją, co to znaczy mieü
w Īyciu pasjĊ, chcieü i móc ją realizowaü i w związku z tym, przez minione lata sáuĪyli radą, wsparciem
oraz pomocą w promowaniu dziaáalnoĞci WDK
w Rycháawie. Wszyscy czáonkowie zespoáów,
sponsorzy oraz osoby, które miaáy swój mniejszy
lub wiĊkszy udziaá w rozwoju dziaáalnoĞci WDK
w Rycháawie i jego sukcesach poprzez promowanie jego dziaáalnoĞci w Ğrodowisku lokalnym i prasie, otrzymaáy pamiątkowe podziĊkowania i páyty
z nagraniami zespoáu Rycháawiaki.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Z KATARZYNð BEMBENEK
ROZMAWIAãA MAãGORZATA PAUCH

Nauczyciel
powinien wymagaü przede
wszystkim od siebie
Sáowa te wypowiedziaáa w trakcie rozmowy Katarzyna Bembenek. Osoba o niespotykanej wrĊcz skromnoĞci. MoĪna by rzec,
iĪ cysterska maksyma „módl siĊ i pracuj” caákowicie oddaje istotĊ
– sedno mojej rozmówczyni.
KasiĊ znam od niedawna. Z zawodu jest nauczycielką, ale czy tylko
z zawodu? To wáaĞnie mnie zaintrygowaáo. Początkowo myĞlaáam, Īe
zainteresowanie osobą i dziaáalnoĞcią Kasi, áączy siĊ z prowadzeniem
przez nią zespoáu kociewskiego „Gzuby z pelpliĔskiej dwójki”. Okazaáo siĊ jednak, Īe to nie tylko to...
Na propozycjĊ rozmowy przystaáa doĞü niechĊtnie, táumacząc, Īe
nie jest ciekawą osobą, nie robi nic nadzwyczajnego. A to wáaĞnie dzieci wychodzące spod skrzydeá Katarzyny Bembenek zdobywają laury
w rozmaitych konkursach. Tym, którzy parają siĊ przygotowywaniem
najmáodszych do udziaáu w wystĊpach i pokazach, nie trzeba mówiü,
jak wielka to sztuka. Trzeba do tego pasji, poĞwiĊcenia czasu, najczĊĞciej tego wolnego.
– Kasiu, wiem Īe realizujesz siĊ w szeroko pojĊtej sztuce?
– Niezupeánie. Nie malujĊ obrazów, nie zataĔczĊ, ani nie zaĞpiewam na scenie. Nie mam takiej potrzeby, ale teĪ nie mam gáosu. Wiem
za to, kogo „záapaü”, aby wykrzesaü z niego to co najlepsze. To chyba
intuicja... – uĞmiecha siĊ zamyĞlona. – Ale skąd to mam i jak to siĊ
dzieje – nie wiem.
– ZaraĪasz dzieci swoimi pasjami. Twoi podopieczni odnoszą
sukcesy na niwie plastycznej, tanecznej, wokalnej, recytatorskiej.
Jak odnalazáaĞ w sobie zamiáowanie do takiej dziaáalnoĞci?
– Kiedy zaczĊáam pracĊ z dzieümi, dostrzegáam, Īe speániam siĊ przy
realizacji maáych przedstawieĔ, apeli, prezentacji wierszy. To byáy skromne wystĊpy, ale sprawiaáy mi i dzieciom radoĞü. PóĨniej przyszáa kolej na
kukieáki, taĔce. Pierwszy byá polonez. To byá proces naturalny. Stopniowo
realizowaliĞmy trudniejsze przedsiĊwziĊcia. Bardzo pomogáa mi wówczas
moja siostra, która taĔczyáa w tczewskim „Kolejarzu”.
– ĩyjesz wiĊc muzyką, teatrem, plastyką.
– Tak, szczególne miejsce w moim sercu mam dla muzyki. Mój
dom rodzinny zawsze byá rozĞpiewany. Zwáaszcza dom moich dziadków. PamiĊtam, Īe rozbrzmiewaáa w nim muzyka. Dziadek byá samoukiem, grywaá z kapelą na weselach na akordeonie. Wujkowie – jeden
na gitarze, drugi na puzonie, a trzeci na trąbce. Ciotki Ğpiewaáy; nawet
na gáosy. Ja, zamiast bawiü siĊ z siostrami, wolaáam z nimi Ğpiewaü...
TaĔczyü zawsze bardzo lubiáam. MyĞlĊ, Īe miáoĞü do muzyki „z mlekiem matki wyssaáam”. ChociaĪ trochĊ wstyd siĊ przyznaü – grania
i nut nauczyáam siĊ dopiero w studium nauczycielskim. PóĨno poznaáam wartoĞci i nazwy nut. Na szczĊĞcie przychodziáo mi to áatwo, gdyĪ
muzykĊ czuáam samą sobą.
– Wiem, Īe od kilku lat prowadzisz zespóá wokalno taneczny
„Gzuby z pelpliĔskiej dwójki”. Jak do tego doszáo?
– W domu rodzinnym gadali po naszamu, ale zespóá kociewski to przypadek. ChociaĪ ta dziaáalnoĞü sprawia mi niemaáą radoĞü.
To juĪ bĊdzie szósty rok... Zaraz policzĊ – Kasia póágáosem wylicza
kolejne lata. – Tak, szeĞü lat. Wtedy zrodziáa siĊ moda na Kociewie.
Ówczesna Dyrektorka nakáoniáa nas do utworzenia zespoáu muzycz-
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ODDANA PASJI
nego. ZadebiutowaliĞmy w Piasecznie. Nie zaistnieliĞmy, poniewaĪ zabrakáo w naszym wystĊpie sekcji tanecznej. Dyrekcja
zaczĊáa siĊ wtedy rozglądaü za osobą prowadzącą taniec. Wybór
padá na mnie i tak pozostaáo. Od piĊciu lat jesteĞmy laureatami piaseckiego Przeglądu Zespoáów Folklorystycznych. DziĊki tym wystĊpom i nagrodom finansowym moĪemy siĊ stroiü.
W zeszáym roku zakupiliĞmy korale, a teraz koronki. WystĊpujemy
takĪe w Lubichowie, gdzie odbywa siĊ podobny konkurs, ale tylko
dla zespoáów szkolnych.
– Jakie masz pasje w Īyciu?
– Uwielbiam przyrodĊ; patrzeü, podziwiaü, fotografowaü. Szczególnie drzewa i ptaki. Kilka razy w roku jeĪdĪĊ do Wirt. CzĊsto opowiadam dzieciom ciekawostki przyrodnicze, bardzo lubią sáuchaü.
Niestety, ogranicza mnie alergia. W czasie wakacji pocháaniam
ksiąĪki. To równieĪ mój konik.
– Najlepiej zapewne wypoczywasz na áonie przyrody?
– OczywiĞcie – w górach, nad morzem. Jestem jednak typem
samotnika. ĩeby wypocząü muszĊ pobyü tylko ze sobą i swoimi
myĞlami. Teraz, kiedy pewniej siĊ czujĊ za kierownicą, (prawo jazdy mam dopiero dwa lata – dodaje), mogĊ zwiedzaü dalsze okolice
i czuü siĊ niezaleĪną od Ğrodków komunikacji miejskiej.
– Kasiu, uczysz w szkole najmáodsze dzieci. Czy po lekcjach
nadal jesteĞ nauczycielką?
– AleĪ ja tutaj mieszkam – uĞmiecha siĊ. – Nawet po lekcjach
jestem postrzegana jako nauczyciel. Dzieci muszą wiedzieü, Īe jestem sobą.
– Jaki wobec tego powinien byü nauczyciel?
– W dzisiejszych czasach nauczyciel powinien byü konsekwentny i wymagający. Musi braü pod uwagĊ indywidualne moĪliwoĞci
uczniów i wymagaü od kaĪdego inaczej. W jednej klasie moĪesz
mieü ucznia z niepeánosprawnoĞcią i bardzo zdolnego. To trzeba
pogodziü. MuszĊ dodaü, Īe nauczyciel powinien wymagaü przede
wszystkim od siebie. Powinien reprezentowaü swą postawą, Īyciem
staáe wartoĞci.
– Które z wydarzeĔ w sferze zawodowej uznaáabyĞ za sukces?
– NajwiĊkszą satysfakcjĊ daje mi praca z dzieckiem niepeánosprawnym. Niezwykle cieszy mnie kaĪde wypowiedziane przez nie sáowo.
Nie potrafiĊ nawet opisaü radoĞci, gdy záoĪyáo pierwsze sáowo.
– GdybyĞ miaáa moĪliwoĞü ponownego wyboru zawodu...
– OczywiĞcie, Īe byáabym nauczycielką i na pewno edukacji
wczesnoszkolnej!
– JesteĞ przewodniczką. Miaáam przyjemnoĞü zwiedzaü pelpliĔską katedrĊ w Twoim towarzystwie. Osoby, które ze mną
zwiedzaáy dostrzegáy w Tobie niezwykáy spokój, jakby natchnienie, kiedy opowiadaáaĞ o historii tejĪe budowli.
– KatedrĊ, juĪ jako dziecko, miaáam wyrytą w sercu. Moja przygoda przewodnika po niej rozpoczĊáa siĊ dwa lata temu, kiedy znalazáam ogáoszenie, Īe jest nabór na przewodników. UkoĔczyáam wiĊc
kurs i wytrwaáam. Na początku wakacji jedziemy do Doberanu, skąd
wywodzili siĊ pelpliĔscy Cystersi. Jako Stowarzyszenie MiáoĞników
Zabytków Pelplina przygotowujemy na tĊ okolicznoĞü specjalne stoisko i przedstawienie. Wczoraj na spotkaniu oglądaliĞmy starodruki
– pokazuje mi zdjĊcia w aparacie. – Fascynujące przeĪycie!
– WidzĊ, Īe nie siedzisz w miejscu; wciąĪ dziaáasz. Jak wygląda Twój zwykáy, powszedni dzieĔ?
– Poranki mam bardzo trudne – Ğmieje siĊ. – BudzĊ siĊ i myĞlĊ
dlaczego juĪ muszĊ wstawaü? Pierwszą sprawą, którą czyniĊ jest
znak krzyĪa, a po nim modlitwa. NastĊpnie jem Ğniadanie – koniecznie; to dla mnie podstawa. W pracy spĊdzam kilka godzin,
zazwyczaj do 14-15-tej. Wracam do domu, zjadam obiad, a o 18-tej
udajĊ siĊ na mszĊ. Codziennie planujĊ zasnąü przed 22-gą, ale jeszcze nigdy mi siĊ nie udaáo. To wina tego, Īe jestem typem sowy.
Najintensywniej pracujĊ po 24-tej. Wtedy przychodzą najlepsze
pomysáy. MuszĊ przyznaü, Īe dzieĔ mój, jest co dzieĔ taki sam...
Nie rozumiem dlaczego chciaáaĞ ze mną rozmawiaü – nie jestem
szczególna. Jestem po prosu sobą.
– Tego wáaĞnie szukaáam – autentycznego czáowieka, czáowieka z zasadami, z pasją, czáowieka dziaáania. DziĊkujĊ, Īe poĞwiĊciáaĞ mi czas i podzieliáaĞ siĊ swoimi myĞlami.
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KAMILA GILLMEISTER

Noc Muzeów
w CWRDW
JuĔ po raz czwarty Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisäy w Tczewie wäñczyäo siö w ogólnoeuropejskñ inicjatywö Nocy Muzeów.
Jak co roku tematyka tczewskiej
nocy muzeów byäa zwiñzana z jednñ
z wystaw prezentowanych w Fabryce
Sztuk. Tegorocznym tematem przewodnim byäa kultura i folklor Górali
ćlñskich.

C

aáy dziedziniec CWRDW zostaá zamieniony
w jarmark rĊkodzieáa, na którym moĪna byáo
zakupiü wyroby z gliny Justyny àodziĔskiej,
biĪuteriĊ inspirowaną ludowoĞcią, rzeĨbĊ ludową
Pawáa Jaáowiczora, wyroby z koĞci z Galeria Malec
z Ustronia, malowane pierniki autorstwa Viery Kullowej, haft krzyĪykowy wykonany przez ZuzannĊ
JaĔcz, koniakowskie koronki Marii i Izabeli Legierskich, obrazy malowane na desce Krystyny HebliĔskiej, kwiaty z bibuáy Zuzanny Marekwicy, czy teĪ
zakupiü rzeczy wykonane w technice patchworku
ĩanety Kowalewskiej. MoĪna byáo zrobiü sobie sesjĊ
zdjĊciową w oryginalnych strojach ludowych. Osoby spragnione strawy mogáy posiliü siĊ góralskimi
specjaáami: oscypkiem z Īurawiną, czy teĪ plackami
góralskimi Estery Czepczor i ziemniaczanymi przygotowanymi na miejscu przez RenatĊ Waáach.
Dla najmáodszych przygotowano specjalne atrakcje jak pokaz marionetek animowanych przez Michaáa Cvoliga, który zgromadziá duĪą liczbĊ osób
i to nie tylko dzieci. Oprócz tego milusiĔscy mogli
wáasnorĊczne zbudowaü góralski dom z zapaáek, pokolorowaü góralskie stroje, a Ci, którzy mieli duĪo
energii, mogli ją straciü bawiąc siĊ w zabawy ludowe
o wdziĊcznie brzmiących nazwach jak: Nosiwoda, Rozbójnicy i skarb gór, Kapelusz bacy, Kulawe
owieczki, Kij pasterza.
Z kolei trochĊ starsi mogli rozwiązaü krzyĪówki
i inne zagadki szukając odpowiedzi na wystawach
Pradzieje Tczewa i Górale ĝlący.
Na scenie, która stanĊáa na dziedziĔcu CWRDW
równieĪ dziaáo siĊ duĪo. WystĊpy rozpoczĊáy siĊ mocnym akcentem: warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez Joszka BrodĊ. Znakomity muzyk fascynująco opowiadaá o muzyce, którą moĪna wydobyü nawet
z maleĔkiego liĞcia, ĨdĨbáa, czy teĪ kamienia, który
wykorzystaá jako naturalną okarynĊ. Muzyk prezentowaá takĪe inne instrumenty jak: fujary jednootworowe,
fujara szeĞciootworowa, fujara piĊciootworowa, fujara c
saáaska, gajdzica, dudy, okaryna z gliny, drumla, drew- 24-26
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PaĔstwo WoĨniccy
z córką Wiolettą
i wnuczką Karoliną

Kociewski taniec – korkarz

Zespóá Rycháawiaki
w Wiejkim Domu Kultury w Rycháawie

Kapela kociewska

Zespóá po udanym wystĊpie

PRZE

HUBERT POBãOCKI

Oddziaá Etnografii prezentuje
sztukĊ Kociewia

K

ociewie – serdeczna strona Ğwiata. Pod tym
tytuáem, w Spichlerzu Opackim w Oliwie trwa
prezentacja twórczoĞci artystów ludowych
z Kociewia. Patronat nad caáoĞcią róĪnorakich spotkaĔ,
warsztatów, wystaw objąá dyrektor Muzeum Narodowego w GdaĔsku, Wojciech Bonisáawski. Podlegáy jemu
Oddziaá Etnografii przy ulicy Cystersów 19 w GdaĔsku
Oliwie z kierownikiem Wiktorią Blacharską i kustoszem
Barbarą Maciejewską na czele, od samego początku wyznaczyá Kociewiu naleĪne mu, na mapie regionów, waĪne miejsce i znaczenie.
7 kwietnia 2011 roku nastąpiáo otwarcie wystawy fotografii Zenona Usarkiewicza poáączone z jubileuszem 50lecia pracy twórczej Edmunda ZieliĔskiego – artysty ludowego. UroczystoĞü zaszczycili swoją obecnoĞcią Bogdan
Borusewicz marszaáek senatu RP, Andrzej Grzyb senator,
Jan Kulas poseá na Sejm RP, Wojciech Bonisáawski dyrektor Muzeum Narodowego w GdaĔsku i inni najwyĪsi
przedstawiciele wáadz lokalnych. W okolicznoĞciowych
przemówieniach, równieĪ tych w gwarze kociewskiej,
znalazá siĊ lepiej autorstwa Huberta Pobáockiego: Lepsze
piaĔüdziesiaĔciolecie, niĪ byü uĪ na tamtym Ğwecie. Kapela Kociewska ze Starogardu pod kierunkiem Grzegorza
Ollera, z przyĞpiewkami w wykonaniu Mirosáawy Möller,
przyczyniáa siĊ walnie do uĞwietnienia uroczystoĞci.
17 kwietnia, w XVIII-wiecznym, pocysterskim spichlerzu, w scenerii iĞcie przeniesionej wprost z Kociewia,
wĞród fotogramów, rzeĨb w drewnie, kapliczek przydroĪnych, malowideá na szkle spotkali siĊ czáonkowie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków bĊdącego Sekcją Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie.
Na program spotkania záoĪyáy siĊ wystąpienia Edmunda ZieliĔskiego, Krzysztofa Kowalkowskiego, artystów
wielce zasáuĪonych dla Kociewia. SĊdziwą 95-letnią siostrĊ – elĪbietankĊ LucientiĊ dziaáającą od 1959 roku na
misji w Norwegii wspomniaá Hubert Pobáocki, a siostrĊ
AmatĊ, RóĪa Janca-Brzozowska.
Zwyczajowo spotkaniu towarzyszyáa ekspozycja wydawnictw Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tczewie oraz wystawa haftu kociewskiego Marii Leszman
z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tczewa.
Kolejne dni, do 10 lipca br. przyniosą dalsze atrakcje
jak: lekcje muzealne, warsztaty malarstwa na szkle, haftu,
plecionkarstwa, spotkania m.in. z Andrzejem Grzybem,
z twórczoĞcią Zygmunta Bukowskiego i z muzycznymi zespoáami ludowymi. 14 maja br. w NOC MUZEÓW bajki
kociewskie Bernarda Janowicza oraz fragmenty swojego
pamiĊtnika lekarza, w gwarze kociewskiej, czytaá autor
tego artykuáu.
Toü wejta jano! Chto sia na Kociewiu áurodziá do
koĞcioáów ji szkoáów tamój chodziá, choü by byá dalek
wew swat precz wyjechany, tan zawdy rad nazatki dó nas
przyĔdzie, jak do mamy!
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LEPSIEJE
dla twórcy ludowego
Edmunda Zielińskiego

Lepsi je byü Kociewiakam,
niĪ bezimiannym Pomorzakam.
Lepsi dáubaü diutam w soĞnie,
niĨli wejta palcam w nosie.
Lepsze na szkle malowanie,
niĪ durch na rząd narzekanie.
Lepsza swa BoĪa manka,
niĪ na „berlince” udranka.
Lepsi niy mieü ĞwiĔska grypa,
niĨli czekaü na swa stypa.
Lepsze psiaĔüdziesiaĔcio-lecie,
niĪ uĪ byü na tamtym Ğwecie.
Najlepsi je byü zblewiakam,
jak sia je uĪ Kociewiakam.
Lepsi rzezbziü ptaszki w drewnie,
niĨli znaleĨü sia wew potrzebie.
Lepsze zes gliny lepsieje,
niĪ to co wokóá sia dzieje.
Lepsze deczki haftowanie,
niĨli sĪtryflów sztepowanie.
Lepsi je byü razem z nami,
niĨli doĞwiadczaü tsunami.
Lepsi je chodziü wew szlipsie,
niĪ zes jedno nogo w gipsie.
KMR

WOKÓã REGIONALIZMU
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stodóákach i na strychach, w szaáerkach, drewutniach i po piwnicach przewracają siĊ z kąta w kąt
przedmioty niechciane, niepotrzebne, dawno juĪ
zbĊdne w gospodarstwie domowym i w pracy przy obrządku.
ĝwiadomoĞü dziedzictwa wiejskiego niesionego w bogactwie i róĪnorodnoĞci drobnych sprzĊtów, którymi pradziadowie i dziadowie posáugiwali siĊ w przeszáoĞci, dawno wypará
pĊd do nowoczesnoĞci i wygodnego Īycia. Pod presją chwilowych potrzeb i aspiracji, wyrzucamy to co powinno pozostaü
trwaáym elementem naszej wiejskiej kultury. Potem w przyszáoĞci czĊsto tego Īaáujemy. Oczywiste jest, Īe w imiĊ tradycji nie moĪemy zatrzymaü rozwoju i postĊpu techniki, ani
stale rosnących potrzeb spoáeczeĔstwa wiejskiego. Nie mamy
teĪ miejsca, by gromadziü w nim rzeczy ze wzglĊdu na sentyment, wiĊc trafiają najczĊĞciej na záomowiska, gdzie otrzymujemy za nie przysáowiowe „parĊ groszy”, albo na Ğmietnik.
Chcąc ocaliü od zapomnienia caáe to wiejskie dziedzictwo sprzĊtów w latach dziewiĊüdziesiątych utworzyáam
w szkole w Lalkowach coĞ na wzór szkolnego mini-mu-

wej robótki, czy kociewskiego haftu. Nie w kaĪdej chaáupie
byáa natomiast prawdziwa maszyna do szycia. W muzeum
jest taka, której kóáko poruszano rĊcznie. Pracowaáa przy niej
jeszcze moja babcia i liczy sobie dobrze ponad 120 lat. Druga,
nieco nowoczeĞniejsza, miaáa juĪ napĊd noĪny i stolik!
PamiĊtam teĪ, gdy jako dziecko bywaáam u babci na wakacjach, jak wielkim wysiákiem byáo pranie. Sama, niewiele
wiĊksza od wiaderka, które próbowaáam z uporem donieĞü
do celu, pomagaáam nosiü wodĊ do tej wyczerpującej pracy,
z jedynej wiejskiej pompy. Na trzech krzesáach ustawiona byáa
wielka okrągáa balia, z korkiem u doáu. W niej blaszana tara
w drewnianej ramce, nowoczeĞniejsze byáy caáe blaszane. Nad
tą tarą, na podwórku, z szarym mydáem w garĞci, i to przez dobre
parĊ godzin, babcia – praczka. KoĔcowym efektem wszystkich
zabiegów byáa biel, w niczym nie ustĊpująca tej, którą dzisiaj
zawdziĊczamy wyszukanym specyfikom prania chemicznego.
ĩycie wtedy byáo prostsze i jakby „bliĪej ludzi i natury” DziĞ,
bez automatu nikt go sobie juĪ nawet nie próbuje wyobraziü
i ciekawe, czy ktoĞ jeszcze wie do czego sáuĪyáa kijanka?

REGINA KOTãOWSKA

Zatrzymaü przeszáoĞü dla przyszáoĞci
zeum, czy teĪ mini-izby regionalnej. Potem nastąpiáy zmiany organizacyjne szkóá na smĊtowskiej ziemi, w wyniku
których lalkowska zostaáa zamkniĊta, a muzeum przeniesiono do szkoáy w Kamionce. Tutaj teĪ znajduje siĊ do dzisiaj,
czekając, byü moĪe szczĊĞliwie, na remont i adaptacjĊ na te
cele starej kuĨni niedaleko koĞcioáa w Lalkowach.
Przedmioty, którymi na przestrzeni wieków posáugiwaá
siĊ czáowiek, ocalaáy od zniszczenia i zapomnienia, i skutecznie wykorzystywane są w procesie edukacji.
Czasami muzeum odwiedzali uczniowie innych, pobliskich, szkóá, np. z Rycháawy. DziĞ duĪe zainteresowanie
budzi równieĪ wĞród odwiedzających szkoáĊ goĞci Izba
muzealna. To cenna inwestycja, takĪe z innego wzglĊdu.
Uczniowie takich maáych szkóáek rzadko mają okazjĊ ujrzeü
oryginalne eksponaty związane z przeszáoĞcią wáasnego Ğrodowiska. Muzea znajdują siĊ w miastach, a wyjazd do nich
jest kosztowny i wielu na niego po prostu nie staü.
W proces gromadzenia eksponatów, z chwilą powstania
projektu, zaangaĪowani byli i nadal są wszyscy uczniowie,
nauczyciele i ich krewni. Trzeba przyznaü, Īe zaangaĪowanie,
przynajmniej we wstĊpnej fazie tworzenia izby muzealnej,
przerosáo wszelkie oczekiwania. Gromadzenie eksponatów
jest jednak procesem ciągáym. PrzedsiĊwziĊcie, początkowo
traktowane jako pewnego rodzaju eksperyment, okazaáo siĊ
atrakcyjną formą budzenia ciekawoĞci historycznej wĞród
dzieci i máodzieĪy. Rosnąca ciągle liczba zgromadzonych eksponatów, stanowi wspaniaáy zbiór Ğrodków dydaktycznych.
Dumą tego historycznego kącika muzealnego są trzy toporki pamiĊtające czasy neolitu, tj. jakieĞ 4-5 tysiĊcy lat. Posáugiwali siĊ nimi pierwsi hodowcy i rolnicy czyniąc sobie
ziemiĊ poddaną. Starsze, bo paleolityczne, ale za to bardzo
drobne, są krzemienne odáupki z paleolitu (noĪyki). Obok caáa
masa skorup ceramiki wczesnoĞredniowiecznej, czĊĞü jej znajduje siĊ w Muzeum Archeologicznym w GdaĔsku. Po sąsiedzku archaiczne lampy naftowe, przy których nasi dziadowie,
pochyleni nad szarym zeszytem, odrabiali zadania domowe,
a ich mamy, w tym czasie, wpatrywaáy siĊ we wzór szydeáko-
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Ozdobą są koáowrotki, tĊskniące dziĞ za kolejną porcją
owczej weány, którą wprawna rĊka prządki zmieniaáa w równą niü. Po uprzĊdzeniu na drutach powstawaáy z niej swetry,
kamizelki, a nade wszystko skarpety. W takich nigdy nie
byáo zimno w nogi, ale i zimy byáy wtedy mroĨniejsze. Przy
nich caákiem drewniana „sokowirówka”, kaponka i kierzanka. Proste sprzĊty a tyle budzą sentymentu. Tyle razy „gáaskaáy” je rĊce gospodyni, a dziĞ niepotrzebne w domowym
gospodarstwie, królują w szkolnym muzeum. Caáa póáka
z máynkami – przeróĪne, do pieprzu do kawy… ponoü najlepsza kawa jest taka, którą tuĪ przed zaparzeniem mieli siĊ
w takim máynku, ale kto ma dziĞ czas na ten rytuaá? Póáki
zdobią piĊkne koronkowe wstawki i haftowane serwetki. Ceramiczne, fajansowe talerze i pojedyncze filiĪanki, takĪe po
III Rzeszy. A Īelazka? ĩelazka mają jeszcze nawet „duszĊ”.
W innych kiedyĞ Īarzyáy siĊ gorące wĊgle. DziĞ wygasáy, Ğpią
na póáce i od czasu do czasu powiewa od nich przeszáoĞcią.
A te pierwsze na prąd waĪyáy chyba z piĊü kilogramów, bo
máodszym dzieciakom ciĊĪko je nawet podnieĞü. Albo golarki, czy lokówki – takie, które nagrzewaáo siĊ w ogniu. Ciekawe ile razy przypaliáy czoáo uĪywającej jej „piĊknisi”?
Wiele tych eksponatów. Te kilka wspomnianych wyĪej
dają nikáy obraz Īycia w zwykáym wiejskim domostwie
50-100 lat temu. Nieco nowsze są liczydáa biurowe, pierwsze
„maszynki” do liczenia, jakie wykorzystywaáy ksiĊgowe.
Potem kilka póáek „szkolnych”: drewniany piórnik, kaáamarze, obsadka i stalówka, i przepiĊkny, budzący sentyment „Elementarz” Falskiego i prawdziwy rĊczny dzwonek.
Jeszcze dziĞ sáuĪy, gdy wyáączą w elektrowni prąd!
Stare ksiĊgi za szybą: modlitewniki i ksiąĪeczki od
Pierwszej Komunii ĝwiĊtej prababü i pradziadków, niemiecka ksiĊga medyczna z 1880 roku i wiele innych. KaĪdy
przedmiot Īyje przeszáoĞcią swoich dawnych wáaĞcicieli.
Wyczyszczony, naoliwiony, odkurzony i zadbany cieszy
siĊ na staroĞü dobrym zdrowiem. OcaliliĞmy go tutaj od
zapomnienia. Ocalimy teĪ wszystkie inne eksponaty, które c
w przyszáoĞci trafią do naszego muzeum.
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ZwyciĊĪyni konkursu gry na rogu pasterskim.
Fot. Kamila Gillmeister

Konkurs gry na trombicie
(instrument pasterski).
Fot. Jacek Cherek

Pokaz marionetek w wykonaniu Michaáa Cvoliga.
Fot. Kamila Gillmeister

Koronczarka Maria Legierska
prezentuje czepianie chusty.
Fot. Kamila Gillmeister
Jeden z goĞci podarowaá Joszkowi Brodzie
wáasnorĊcznie wykonany instrument.
Fot. Kamila Gillmeister

Paweá
Jaáowiczor
i jego
Chrystus
Frasobliwy.
Fot. Kamila
Gillmeister

Dla zwiedzających udostĊpniono
po raz pierwszy pomieszczenia Muzum Wisáy.
Fot. Przemysáaw ZieliĔski
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Bohaterski obroĔca Tczewa
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tanisáaw Andrzej Janik urodziá siĊ 21 kwietnia 1895
roku we wsi CiĊcina w gminie WĊgierska Górka
w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Franciszki
z domu Kasperlik. Jego ojciec byá pracownikiem miejscowej Odlewni ĩeliwa, zatrudniony najpierw jako stolarz-modelarz, a póĨniej jako mistrz. Przepracowaá tam wzorowo
przeszáo 50 lat. Matka zajmowaáa siĊ prowadzeniem domu.
RodzeĔstwem Stanisáawa byli: Rudolf – najstarszy brat,
pracownik Odlewni, w pierwszej wojnie Ğwiatowej Īoánierz
II Brygady Legionów Polskich, polegáy w Karpatach Wschodnich; Fryderyk – nauczyciel, równieĪ uczestnik pierwszej
wojny Ğwiatowej, potem porucznik rez. Wojska Polskiego
biorący udziaá w kampanii wrzeĞniowej; Leon – oficer Wojska Polskiego, Īoánierz wojny obronnej w 1939 roku, potem
partyzant; Franciszek – ksiądz w diecezji tarnowskiej, kapelan wojskowy; siostra ElĪbieta – z wyksztaácenia nauczycielka oraz najmáodszy brat, Julian – absolwent Wydziaáu Prawa
i Administracji Uniwersytetu JagielloĔskiego w Krakowie.
Stanisáaw Janik po ukoĔczeniu szkoáy powszechnej
w CiĊcinie uczĊszczaá do gimnazjum w Bochni, gdzie uzyskaá
maturĊ. Po wybuchu pierwszej wojny Ğwiatowej zostaá powoáany do sáuĪby wojskowej w armii austriackiej w randze kadeta-aspiranta, przysposabiającego siĊ do nadania mu najniĪszego stopnia oficerskiego. Braá udziaá w walkach na froncie
wschodnim, gdzie dostaá siĊ do niewoli rosyjskiej. Pod koniec
pierwszej wojny Ğwiatowej walczyá w utworzonych oddziaáach polskich. Do kraju wróciá dopiero w 1921 roku i na staáe
jako oficer przeszedá do sáuĪby w Wojsku Polskim.
Peániá sáuĪbĊ w 82. puáku piechoty w BrzeĞciu nad Bugiem, mieĞcie powiatowym poáoĪonym w centrum kraju
liczącym wówczas okoáo 40 tys. mieszkaĔców. Byá niewątpliwie dobrym oficerem i wychowawcą Īoánierzy, bogatym
w doĞwiadczenia wojenne. W uznaniu jego wzorowej postawy Īoánierskiej i dowódczej zostaá jeszcze w BrzeĞciu awansowany do stopnia majora ze starszeĔstwem od 1 stycznia
1932 roku, a potem do rangi podpuákownika z datą 1 stycznia 1936 roku.
Ppák Stanisáaw Janik znaá dobrze jĊzyk niemiecki, co
niewątpliwie rzutowaáo równieĪ na fakt, Īe pod koniec 1936
roku zostaá sáuĪbowo przeniesiony na zaszczytne ale i odpowiedzialne stanowisko dowódcy samodzielnego 2 Batalionu
Strzelców w Tczewie, mieĞcie granicznym z Niemcami – jak
mawiano – mieĞcie frontowym.
Tu ppák Janik znalazá siĊ w zupeánie innych, nowych warunkach zamieszkania i pracy. Tczew byá wprawdzie mniejszym niĪ BrzeĞü nad Bugiem miastem, bo liczącym tylko
okoáo 22 tys. mieszkaĔców, ale za to o prĊĪnej gospodarczo
i politycznie, choü liczebnie niewielkiej mniejszoĞci niemieckiej (okoáo 2200 osób), jakiej w ogóle pozbawiony byá
BrzeĞü. W rĊkach Niemców byáy tu duĪe zakáady pracy, ponad 20 procent sklepów i okoáo 31 procent ziemi w powiecie.
Niemcy mieli wáasne szkoáy – powszechną i Ğrednią. Dzia-
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Ppák Stanisáaw Janik
Repr. fot. Stanisáaw ZaczyĔski

áaáy tu organizacje polityczne m.in. Zjednoczenie Niemieckie czy Partia Máodoniemiecka, z których pierwsza naleĪaáa
do najliczniejszych na Pomorzu. Dziaáaáy takĪe Scena Niemiecka, niemiecki Skauting czy filia staropruskiej Wielkiej
LoĪy MasoĔskiej. W mieĞcie byáa siedziba „Lakwi” oddziaáu Związku Rolnego OkrĊg – Wisáa. Dla Niemców wychodziáa tu w latach 1920-1937 w kilku mutacjach „Dirschauer
Zeitung” (Gazeta Tczewska). Wszystkie te instytucje hojnie
korzystaáy z kredytów niemieckich. Nie wiodáo siĊ wiĊc
Niemcom w Tczewie Ĩle, a mimo to wrogo byli nastawieni
do Polski. Nawoáywali do aktywnego udziaáu w realizacji
polityki wschodniej Hitlera, negowali traktat wersalski, potajemnie zbroili siĊ i szkolili w rzemioĞle wojennym.
Ppák Stanisáaw Janik rozpocząá pracĊ w Tczewie od swego batalionu, ale równieĪ w áącznoĞci z polskim spoáeczeĔstwem miasta. Nawiązaá wiĊc od początku kontakt z wáadzami administracyjnymi i co waĪniejszymi organizacjami
spoáecznymi, zapoznając siĊ z ich sprawami i problemami.
Z miejsca zwróciá uwagĊ na inny – obok niemieckiego
– problem Tczewa: bezrobocie. Przyrzekaá wáadzom pomoc
w ich rozwiązywaniu i z obietnicy tej w miarĊ moĪliwoĞci staraá siĊ wywiązaü. ĩadna teĪ z manifestacji polskoĞci
w Tczewie nie odbywaáa siĊ bez udziaáu Īoánierzy 2 Batalionu Strzelców i jego dowódcy.
Takie postĊpowanie ppák Janika doprowadziáo do pozyskania zaufania tczewian. Zacząá cieszyü siĊ on coraz
wiĊkszym autorytetem w polskim spoáeczeĔstwie. Stąd dobrowolne Ğwiadczenia na Fundusz Obrony Narodowej czy
rozpisaną poĪyczkĊ paĔstwową na cele obrony przeciwlotniczej kraju byáy w Tczewie wyĪsze niĪ w innych miastach
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DOWÓDCA TCZEWSKIEGO BATALIONU
na Pomorzu GdaĔskim. Dnia 4 czerwca 1939 roku Katolickie
Stowarzyszenie MáodzieĪy w Tczewie przekazaáo 2 Batalionu
Strzelców 20 karabinów, zakupionych z jej ofiar.
W 1937 roku 2 Batalion Strzelców dowodzony przez ppáka
Stanisáawa Janika przeksztaáciá siĊ w oĞrodek tajnie organizowanych szkoleĔ bojowych dla wybranych grup Polonii GdaĔskiej. Przeszkolone zostaáy cztery plutony starszoharcerskie
z terenu Wolnego Miasta GdaĔska. Utrzymywano teĪ kontakty
ze Szkoáą Macierzy Polskiej w Szymankowie, a szczególnie
z druĪyną harcerską tej placówki. Wychowankowie tej szkoáy
czĊsto byli goĞümi 2 Batalionu Strzelców.
W koĔcu marca 1939 roku, kiedy sytuacja polityczna w Europie zaczĊáa siĊ zaostrzaü, przybyá do Tczewa inspektor armii
w Toruniu, gen. dyw. Wáadysáaw Bortnowski i wydaá dowódcy
2 Batalionu Strzelców, ppákowi Janikowi, rozkaz przygotowania obrony miasta i mostów na WiĞle przed atakiem wojsk niemieckich. Mosty naleĪaáo teĪ przygotowaü do zniszczenia na
wypadek, gdyby Niemcy próbowali je opanowaü w stanie przydatnym do uĪytku. Wprawdzie jeszcze w początkach sierpnia
1939 roku generaá Bortnowski ponownie przybyá do 2 Batalionu Strzelców, ale zadanie z marca modyfikacji nie ulegáo.
JuĪ 25 marca przydzielono dowódcy 2 Batalionu Strzelców 18-osobową grupĊ saperów z 8 Batalionu Saperów
z Torunia z por. GoliĔskim na czele, która przystąpiáa do potajemnego zakáadania áadunków wybuchowych w starych
komorach mostów oraz do wykuwania nowych. W związku
z wypadkiem motocyklowym por. GoliĔski zostaá zastąpiony
w poáowie lipca przez ppor. Norberta Juchtmana, który jeszcze w tym miesiącu zadanie w peáni zrealizowaá. W marcu
z rozkazu ppáka Janika zostaáa umieszczona w sposób konspiracyjny na dworcu PKP grupa interwencyjna Īoánierzy
z dwoma ciĊĪkimi karabinami maszynowymi, zdolna do akcji na wypadek wdarcia siĊ na stacjĊ pociągiem z Malborka
Īoánierzy niemieckich. W stan pogotowia wojennego wáączono zresztą caáy obszar kolejowy miasta Tczewa i Zajączkowa
Tczewskiego. Uzbrojeni kolejarze zaczĊli miasto patrolowaü.
W poáowie maja do dyspozycji Janika zgáosiáa siĊ ochotniczo
grupa okoáo 20 miejscowych harcerzy, której powierzono zadania obserwatorów, wywiadowców, goĔców itp.
NajwczeĞniej na Kociewiu, bo juĪ w maju przystąpiáo
na polecenie ppáka Janika do budowy umocnieĔ polowych
na przedpolach Tczewa. Prace te zintensyfikowano w lipcu,
i choü kontynuowano je jeszcze przez caáy sierpieĔ, nie
wszystko na tym odcinku wykonano. Nie z winy Janika,
a jego przeáoĪonych zaprzepaszczono na tym odcinku okres
2-3 miesiĊcy (plany byáy gotowe juĪ w kwietniu, ale rozkaz
budowy pochodziá dopiero z 24 czerwca 1939 roku).
Ppák Stanisáaw Janik udzielaá pomocy w lipcu i w sierpniu przymusowym uciekinierom – Polakom z Wolnego Miasta GdaĔska, jak i Czechom, którzy latem przewoĪeni przez
Tczew pociągiem do Prus Wschodnich podejmowali próbĊ
ucieczki. Uáatwiaá teĪ im wyjazd do formującego siĊ pod Krakowem Legionu Czeskiego, wzglĊdnie do Gdyni a stamtąd
morzem na Zachód Europy.
Po przeprowadzeniu 24 sierpnia 1939 roku tzw. kolorowej, cichej mobilizacji i odesáaniu nadwyĪek mobilizacyjnych do centralnej Polski ppák Stanisáaw Janik juĪ 26 sierpnia zarządziá zajĊcie w peánej gotowoĞci bojowej stanowisk
w okopach przygotowanych wzdáuĪ Wisáy i przyczóáku w Lisewie, na póánoc i póánocny – zachód od Tczewa. Dowództwo
2 Batalionu Strzelców znalazáo siĊ na stanowisku dowodzenia
w Górkach na przedmieĞciu Tczewa. Dnia 28 sierpnia przystąpiá Janik do ewakuacji rodzin wojskowych z Tczewa.
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W tej sytuacji dowódca 2 Batalionu Strzelców nie daá
siĊ zaskoczyü niespodziewanym wybuchem wojny, co
nastąpiáo 1 wrzeĞnia 1939 roku. Oceniając jednak potem
sytuacjĊ za powaĪną osobiĞcie wydaá rozkaz wysadzenia
mostów w powietrze. Wedáug relacji ppáka Stanisáawa
Janika o godzinie 6.00 i 6.45 mosty zostaáy zniszczone.
W ten sposób uniemoĪliwiono przegrupowanie Niemcom
wojsk z Rzeszy do Prus Wschodnich, w celu przeprowadzenia, planowanego w drugim etapie kampanii wrzeĞniowej, skrzydáowego uderzenia na liniĊ Bugu.
Mimo natarcia Niemców z kierunku Pszczóáek, batalion dowodzony przez ppáka Janika utrzymaá przez caáy
dzieĔ wyznaczone pozycje obronne. Nad samą Wisáą dowódca tej jednostki trzykrotnie byá wĞród walczących Īoánierzy. ZachĊcaá ich do boju i wytrwania.
Okoáo godz. 20.00, stosownie do otrzymanego rozkazu z dowództwa Armii Pomorze, ppák Stanisáaw Janik zarządziá odwrót jednostki, który – jeĞli idzie o samo miasto
– odbywaá siĊ w ciĊĪkich warunkach zaatakowania go
przez grupĊ dywersantów niemieckich. Odwrót 2 Batalionu Strzelców odbywaá siĊ w godzinach nocnych,
szosami zatáoczonymi uciekinierami, trasą StarogardSkórcz-Osie do ĝwiecia na rzekomo przygotowaną tam
przeprawĊ przez WisáĊ. W godzinach popoáudniowych
dnia 3 wrzeĞnia zatrzymaá siĊ on w ĝwieciu, zapeánionym uciekinierami. Ppák Janik wraz z adiutantem wyjechali w kierunku Przechowa celem ustalenia warunków
przeprawy przez WisáĊ. Tam okrąĪeni wpadli do niewoli
niemieckiej.
Ppák Stanisáaw Janik przez caáy czas okupacji przebywaá w oficerskim obozie polskich jeĔców wojennych Woldenberg – Neumark Oflag IIC (dziĞ Dobiegniew na Ziemi
Lubuskiej). W obozie naleĪaá zapewne do Koáa Pomorzan.
Miaá tam dostatecznie duĪo czasu na ponowne przemyĞlenie i przeanalizowanie swego udziaáu w wojnie obronnej
1939 roku. UwaĪaá, Īe 2 Batalion Strzelców zadanie wykonaá i to dobrze. Ale juĪ w samym zaáoĪeniu obrony miasta przy pomocy stosunkowo maáo liczebnych siá, a przede
wszystkim siá maáo ruchliwych (piechota) kryá siĊ zasadniczy báąd. Do wycofania naleĪaáo przewidzieü transport
samochodowy.
Po zakoĔczeniu wojny w 1945 roku wróciá do sáuĪby
wojskowej, z której jednak w 1950 roku zostaá zwolniony.
Mieszkaá i pracowaá w Olsztynie, a nastĊpnie w Bydgoszczy, gdzie zmará 7 stycznia 1981 roku i tam zostaá pochowany.
Po wojnie czĊsto odwiedzaá Tczew i spotykaá siĊ
z ówczesnymi wáadzami miasta, dziaáaczami spoáecznymi i máodzieĪą, której mówiá o swoich przeĪyciach i doĞwiadczeniach. Odwiedzaá groby polegáych 1 wrzeĞnia
1939 roku Īoánierzy 2 Batalionu Strzelców – swoich podkomendnych. Zabiegaá o ich upamiĊtnienie, skáadaá na ich
grobach wiązanki kwiatów.
Ppák Stanisáaw Janik jest autorem m.in. artykuáu „Przez
mosty w Tczewie wróg nie przeszedá”, który ukazaá siĊ
w tygodniku „Za WolnoĞü i Lud” nr 35 z 31.08.1974 roku
oraz obszernego opracowania „Obrona Reduty Tczew”,
które umieĞciá WTK w nr 36 z dnia 3 wrzeĞnia 1978 roku.
Recenzowaá wiele prac na ten temat. W Īyciu prywatnym
byá dwukrotnie Īonaty. Miaá jedno dziecko. JuĪ w stanie
spoczynku awansowany zostaá do stopnia puákownika.
Posiadaá wiele odznaczeĔ wojskowych. ZasáuĪyá sobie na
pamiĊü mieszkaĔców Tczewa.
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Ks. Alfons Schulz

(przyczynki do biografii senatora z Kociewia)

Biografia ks. Schulza obejmuje zasadniczo dwa nurty: dziaäalnoĈè duszpasterskñ oraz paþstwowñ na äawie senatorskiej1. Wymownym dopeänieniem obu kierunków jego dziaäania i zasäug byäa möczeþska Ĉmierè w hitlerowskim obozie
koncentracyjnym. Taki los staä siö udziaäem elit patriotycznych Pomorza w czasie okupacji niemieckiej.
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rzyszáy kapáan i senator urodziá siĊ 5 marca 1872
roku w Tymawie w pow. tczewskim w rodzinie Jakuba i Marii z Binerowskich, wáaĞcicieli gospodarstwa rolnego. Otrzymaá imiona Alfons Wacáaw (urodzony
w dniu drugiego patrona), jako Īe tradycją rodzinną byáo
nadawanie dwojga imion licznemu potomstwu Schulzów.
UczĊszczaá do miejscowej szkoáy, a od 13 kwietnia 1880
roku do pelpliĔskiego progimnazjum Collegium Marianum.
Tam teĪ udaá siĊ po naukĊ jego starszy brat, ale nie wytrwaá
do koĔca. Alfons natomiast konsekwentnie swoją edukacjĊ
kontynuowaá aĪ do Sekundy (kl. II a) i w roku 1890 przeszedá do klasycznego gimnazjum pruskiego w Starogardzie2.
Tam zdaá maturĊ 29 IX 1893 roku3. Wybraá teologiĊ. Wstąpiá do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie sposobiá
siĊ do kapáaĔstwa. ĝwiĊcenia otrzymaá 27 marca 1898 roku4
i jako máody prezbiter posáany zostaá przez swego biskupa
na wikariusza w Oliwie, Starych Szkotach (przedmieĞcie
GdaĔska) i w Cheámnie. W roku 1900 pracowaá jako wikariusz w Kartuzach, nastĊpnie trafiá do Wejherowa, gdzie
duszpasterzowaá przez dwa lata. Stamtąd przeniesiony zostaá do Lipusza, gdzie pracowaá u boku proboszcza, ks. Karola ĩyááy (1850-1911), cenionego dziaáacza miejscowego
Kóáka Rolniczego5. Od 14 paĨdziernika 1902 roku byá wikariuszem parafii w Chojnicach6. Bardzo pracowicie dopomagaá swemu proboszczowi7, ks. Leonowi Boeningowi, który
jako dziekan byü moĪe przyczyniá siĊ do szybkiego awansu
swego wikariusza.
NominacjĊ na proboszcza w Konarzynach otrzymaá
2 lipca 1906 roku8, a po kilkunastu latach, w roku 1924,
otrzymaá stanowisko dziekana chojnickiego. Wáadze koĞcielne powierzyáy mu teĪ obowiązki delegata biskupiego
na komisariat kamieĔski. Pracy zatem mu nie brakowaáo.
Jeszcze jako wikary áączyá pracĊ duszpasterską z dziaáalnoĞcią spoáeczną. Od roku 1897 (przez 24 lata) naleĪaá
do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a od roku 1905
wspóápracowaá ze Stowarzyszeniem „StraĪ”, propagującym idee oĞwiatowe. Jako proboszcz konarzyĔski, zaáoĪyá
w 1909 roku Kóáko Rolnicze i objąá jego kierownictwo.
Peániá funkcjĊ prezesa kóá Ğpiewaczych okrĊgu czerskiego
i prezesa Towarzystwa Czytelni Ludowych9. WaĪną dziedziną aktywnoĞci ks. Schulza w tym czasie byáa dziaáalnoĞü
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w ruchu narodowym. Wszedá w 1912 roku w skáad Komitetu Wyborczego na powiat czáuchowski i zostaá jego
prezesem. Z ramienia Komitetu otrzymaá mandat delegata
do Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy Zachodnie. Podczas wiecu 24 listopada 1918 roku wybrano
go teĪ delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
(3-5 grudnia 1918 r.10). Natychmiast po powrocie z Poznania ks. Schulz zainicjowaá powoáanie Rady Ludowej na powiat czáuchowski, która ukonstytuowaáa siĊ 6 grudnia 1918
roku. KonarzyĔski proboszcz zostaá jej przewodniczącym11. Naraziá siĊ wáadzom niemieckim do tego stopnia, Īe
niezwáocznie dokonano dwukrotnie rewizji w jego plebanii
i koĞciele, rekwirując listĊ ofiarodawców na tzw. podatek
narodowy. Ks. Schulza aresztowano i uwiĊziono w areszcie sądowym w Chojnicach (25 I 1919 r.), gdzie przebywaá aĪ do 24 marca 1919 roku. Jego uwolnienie nastąpiáo
w porĊ, gdyĪ intensywne prace wówczas prowadziáa Komisja Graniczna, powoáana do wytyczenia zachodniej granicy paĔstwowej, której znaczny odcinek przebiegaá na
obszarze Kaszub. Nie licząc siĊ z wolą polskiej ludnoĞci,
dokonaáa ona 16 lutego 1920 roku rozgraniczenia obszaru
w sposób niekorzystny dla Polski. Spowodowaáo to gwaátowny sprzeciw i wzburzenie, a w roli mediatora wystąpiá
ks. Schulz, doprowadzając do ponownego rozwaĪenia interesów obu stron i ostatecznego wytyczenia granicy. Staáo siĊ to 15 maja 1920 roku. W rezultacie nowa granica
objĊáa obszar wysuniĊty ok. 10 km na zachód, pozwalając
m.in. mieszkaĔcom wsi Ciecholewy, Konarzyny, ĩychce
pozostaü w granicach Rzeczypospolitej. Nie byáa mu obca
takĪe praca w strukturach samorządowych. Znalazá siĊ
w chojnickim Sejmiku Powiatowym, takĪe Pomorskim Towarzystwie Rolniczym, jak teĪ Pomorskiej Izbie Rolniczej.
W swej parafii zaáoĪyá koáo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá” oraz w 1926 roku Towarzystwo Robotników.
Funkcje te godziá z rozlicznymi obowiązkami w strukturach diecezjalnych: jako wizytator nauki religii w szkoáach
podstawowych, delegat biskupi na delegaturĊ kamieĔską,
jak i uczestnik Synodu Diecezji CheámiĔskiej (1929 r.).
Niebawem, bo od 5 paĨdziernika 1931 roku, zostaá proboszczem w Subkowach12. Objąá parafiĊ o bogatej historii,
z którą niegdyĞ byli związani wybitni kapáani, jej probosz-
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czowie (m.in. poprzednik jego, sáuga boĪy ks. Konstantyn
Kreft13). Przez pewien okres peániá teĪ obowiązki duszpasterskie w koĞciele filialnym w GorzĊdzieju, do chwili ustanowienia w nim w roku 1932 staáego wikariusza ekspozyta.
W nowej parafii sprawowaá patronat nad dziaáającymi stowarzyszeniami koĞcielnymi. Podjąá siĊ wybudowania nowej organistówki, oddanej do uĪytku w roku 1936. Jeszcze
w ostatnim roku przed wojną wáadza biskupia obdarzyáa go
funkcją delegata biskupiego na delegaturĊ wejherowską.
Jeszcze w okresie dziaáalnoĞci proboszczowskiej w Konarzynach, ks. Alfons Schulz na serio związaá siĊ z polityką.
Mając wsparcie biskupa Okoniewskiego, sympatyzującego
z obozem rządowym, zdecydowaá siĊ na kandydowanie do
Senatu. W ogniu kampanii przedwyborczej, w której najsilniej dochodziáy do gáosu pomorskie Ğrodowiska endeckie, ks. biskup wystosowaá do wiernych odezwĊ, w której
z ambon upomniano wyborców, aĪeby przy oddawaniu
gáosów na kandydatów do parlamentu kierowali siĊ zasadą
chrzeĞcijaĔską, nie popierali list wyborczych stronnictw
i partii, które zwalczają wiarĊ i KoĞcióá katolicki oraz dąĪą
do szkodliwych dla PaĔstwa i spoáeczeĔstwa przewrotów14.
Ks. Schulz kandydowaá z listy paĔstwowej nr 1 – Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem (BBWR)15. W powiecie
chojnickim miaá kontrkandydata w osobie Romana Stamma
(1879-1939), który wszedá do Senatu dopiero w kolejnych
wyborach w 1935 roku. Aby pozyskaü gáosy wyborców,
ks. Schulz zwróciá siĊ do spoáeczeĔstwa pomorskiego
sáowami odezwy, której tekst wydrukowaáa starogardzka redakcja „IKP” Klemensa Kmiecikowskiego. W tonie kaznodziejskiej perswazji wyáoĪyá prostym jĊzykiem
podstawową zasadĊ, której sáuĪy BBWR, mianowicie
bezinteresowną obywatelską sáuĪbĊ ojczyĨnie i wiernoĞü marszaákowi Józefowi Piásudskiemu. W zakoĔczeniu konkludowaá: Oddajcie tedy, mili bracia – co
jest Polskie – Polsce, czyli gáosujcie na listĊ nr 1. Taką
radĊ daje Wam z serca i z duszy, co sáucha nakazów Boskich wasz dáugoletni kapáan i sáuga BoĪy [...] kandydat
z listy nr 116. Wybory do Senatu odbyáy siĊ 23 listopada 1930 roku. W wyniku gáosowania na listĊ BBWR
w województwie pomorskim uzyskano 1 mandat – zatem
ks. Alfons Schulz wszedá do Senatu III Kadencji17.

Z jego senatorskiej dziaáalnoĞci na uwagĊ zasáuguje
wystąpienie na posiedzeniu Izby 6 marca 1931 roku, kiedy
wystąpiá w obronie interesów gospodarczych województwa pomorskiego, domagając siĊ, aby przy rozkáadaniu
podatków ta dzielnica nie zostaáa obciąĪona dotkliwiej od
innych regionów. Ocena skutecznoĞci jego dziaáaĔ parlamentarnych wymaga szczegóáowej analizy, na którą bĊdzie czas i miejsce innym razem. Jednak pojawia siĊ i taka
opinia, Īe nie pozostawiá po sobie na tym odcinku Īadnych
trwalszych osiągniĊü18.
NiezaleĪnie od zaangaĪowania na forum Senatu,
ks. Schulz wypeániaá swoje obowiązki senatorskie takĪe
w Ğrodowisku, które reprezentowaá i z którego uzyskaá mandat senatorski. Miaá na Pomorzu nieáatwe pole dziaáania
z uwagi na silną pozycjĊ endecką na tym terenie, bezwzglĊdnie wrogo odnoszącą siĊ do wszelkich poczynaĔ sanacyjnego
rządu. Ofiarą tej walki politycznej stawaá siĊ za kaĪdym razem ks. senator Schulz, odbierając ciosy krytyki i siáą rzeczy
uczestnicząc w tej walce. Widownią tych sporów byáa ówczesna prasa. Klimat uzasadnionej niechĊci wobec polityki
sanacyjnej i jej zwolenników nie dziwiá w sytuacji zdominowania tutejszego spoáeczeĔstwa przez Narodową DemokracjĊ, jak teĪ przychylnej endecji zdecydowanej wiĊkszoĞci
duchowieĔstwa. Nieubáaganym oponentem ks. senatora byá
m.in. ks. dr Franciszek Liss (1855-1933). Ataki prasowe kierowaá pod adresem ks. Schulza, zarzucając temu sáuĪbĊ w záej
sprawie. Nie jestem tak naiwny, jak ks. Schulz, który mniema,
Īe kto ma obraz Matki Boskiej na Ğcianie, to jest i dobrym
katolikiem – pisaá19. Jakikolwiek dialog z opozycją endecką
okazywaá siĊ niemoĪliwy. Wszelkie zaĞ próby w tym kierunku kwitowaáa endecka prasa tonem aroganckiej uszczypliwoĞci. Przykáadowo, zebranie w Starogardzie (16 VI 1932 r.)
z udziaáem ks. Schulza okrzyknĊáa jako sromotną poraĪkĊ
sanacji20. Anonimowy autor zakoĔczyá swój artykuá wnioskiem – spoáeczeĔstwo nie ma zaufania do sankcji i poczyna
juĪ gáoĞno Īądaü, Īeby ci, co przez 6 lat rządziü nie potrafili, jak najprĊdzej odeszli. Podobne komentarze prasowe
kwitowaáy spotkania z udziaáem senatora m.in. w Gniewie
i Tczewie.
Wraz z wygaĞniĊciem mandatu senatorskiego z koĔcem
III Kadencji (1935 r.) ks. Schulz rozstaá siĊ z Senatem. Zbie-

UroczystoĞü w rocznicĊ
urodzin ksiĊdza
fot. Magda Pozorska
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gáo siĊ to niejako z rozpadem BBWR (po Ğmierci Józefa Piásudskiego), ugrupowania, którego program reprezentowaá.
Po zakoĔczeniu dziaáalnoĞci senatorskiej jednak nie wycofaá siĊ caákowicie z Īycia publicznego21 i pracy spoáecznej. Nadal bardzo aktywnie wspóápracowaá np. z zarządem
Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowych przy cukrowni pelpliĔskiej.
Zasáugi ks. Alfonsa Schulza doceniono wczeĞnie (wszystkie odznaczenia otrzymaá do roku 1928), zanim podjąá pracĊ
w senacie, a wiĊc poza jakimkolwiek ukáadem. Uhonorowany
zostaá KrzyĪem Organizacji Wojskowej Pomorza, Srebrnym
KrzyĪem Zasáugi za dziaáalnoĞü oĞwiatowo-narodową na Pomorzu oraz KrzyĪem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
Wybuch II wojny Ğwiatowej zastaá ks. Schulza w jego
subkowskiej parafii. PosáugĊ duszpasterską wypeániaá tam
do koĔca. Wedáug dotychczasowych opracowaĔ przyjĊáo
siĊ, Īe zostaá przez hitlerowców aresztowany juĪ 9 wrzeĞnia
1939 roku, powróciá jednak po kilku tygodniach do parafii.
Konfrontacja z zapisami w ksiĊgach koĞcielnych daje podstawĊ do przesuniĊcia daty jego aresztowania po 14 wrzeĞnia22. Powróciwszy do parafii, nadal wypeániaá obowiązki
kapáaĔskie aĪ do czasu ponownego aresztowania go przez
hitlerowców 29 lutego 1940 roku. Umieszczony zostaá
w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Stutthofie, gdzie
otrzymaá numer obozowy 102123. Dzieliá tam los wspólny
dla licznej grupy ksiĊĪy zwoĪonych do obozu w kolejnych
transportach. Administracja obozowa nakáaniaáa go, aĪeby
z uwagi na brzmienie nazwiska, przyznaá siĊ do niemieckiego pochodzenia i tym samym uratowania od kaĨni. Zdecydowanie odrzuciá te namowy i wybraá solidarną z pozostaáymi konfratrami dolĊ wiĊĨnia hitlerowskiego kacetu.
W warunkach niedoĪywienia i caákowitego braku higieny,
w jakich utrzymywano wiĊĨniów, dopadáa go czĊsta w tych
warunkach przypadáoĞü, wyniszczająca i tak juĪ osáabiony
organizm tego 68-letniego wówczas kapáana. Jak wspomina
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Opracowanie jest skróconą wersją referatu wygáoszonego przez
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Festschrift zur Erinerung an die Grundung des ehem. FriedrichsGumnasiums zu Pr. Stargard 1880-1930, Berlin-Danzig-Zoppot
[brw].
F. Manthey, Sto lat Seminarium Duchownego w Pelplinie, Pelplin
1948, s. 76.
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1904, s. 491.
TakĪe praca ks. Schulza w tej parafii nie znalazáa odbicia w monografii miasta, gdzie jedynie wspomniano o jego kandydowaniu na
senatora. Zob. Dzieje Chojnic pod red. K. Ostrowskiego, Chojnice
2003, s. 465.
Consignatio totius cleri saecularis… Dioecesis Culmensis 1906, s. 35.
J. KĊciĔska, Geografia Īycia literackiego na Pomorzu NadwiĞlaĔskim 1772-1920, GdaĔsk-Sáupsk 2003, s. 488.
Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu
1918, PoznaĔ 1918.
M. Fryda, Czáuchowska Rada Ludowa 1918-1920, „Pomerania”
1993 nr 11, s. 28-29.
MiesiĊcznik Diecezji CheámiĔskiej R. 1931, s. 676.
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jeden z wiĊĨniów: Komenda zarządziáa jako odpowiedĨ na
wybuch biegunki dwie rzeczy. Otworzyáa nowy rewir, do którego przyjmowano juĪ prawie dogorywających i tak wyczerpanych chorych, Īe robili pod siebie. Drugie zarządzenie to
wysypywanie ustĊpu chlorkiem. I to wszystko24. W takich
okolicznoĞciach przyszáo ks. Schulzowi zmagaü siĊ z dolegliwymi skutkami nieĪytu jelit i ratowaü siĊ przed upodleniem i poĞmiewiskiem ze strony katów. Pomocy wiĊc udzielili jemu – zresztą jak innym - wspóáwiĊĨniowie. Wspomina
ks. Gajdus: Trzeba dziĞ znowu odnieĞü do biegunówki dwóch
kolegów. Jednym z nich jest ks. kanonik Jan Ryglewicz, proboszcz z Lipna, drugim senator Rzeczypospolitej ks. Alfons
Schulz, proboszcz z Subków, obaj staruszkowie25. W czasie,
gdy zanosimy ich do rewiru, wpatrują siĊ w nas uwaĪnie,
chcą wyczytaü w naszych oczach odpowiedĨ na pytanie,
nurtujące w nich, czy wrócą z rewiru?26. Los wiĊĨniów dotkniĊtych biegunką byá raczej przesądzony. Nawet jeĞli organizm sam nie ulegá sile choroby, do uĞmiercenia wiĊĨnia
przyczyniali siĊ oprawcy. Ci, którzy chorowali na biegunkĊ byli topieni indywidualnie, najczĊĞciej przez zanurzenie
w wannie z przytrzymywaną pod wodą gáową tak dáugo, aĪ
nie dawali znaku Īycia27. Kiedy wiĊc ks. Schulz zachorowaá
i znalazá siĊ w rewirze obozowym, kapo kazaá mu siĊ rozebraü i napeániwszy zimną wodą wannĊ zmusiá ks. Schulza do
wejĞcia do niej. Kiedy kapáan poáoĪyá siĊ w wannie, oprawca
wówczas zanurzyá gáowĊ ksiĊdza w wodĊ i przytrzymywaá ją
tak za pomocą szczotki ryĪowej na kiju na szyi ks. senatora
aĪ do chwili utopienia28. Staáo siĊ to 25 czerwca 1940 roku,
prawdopodobnie przed poáudniem29. Pochowany zostaá tego
samego dnia na cmentarzu Zaspa w GdaĔsku, na którym
w początkowym okresie funkcjonowania obozu grzebano
zwáoki wiĊĨniów Stutthofu.
Po wojnie szczątki ks. senatora ekshumowano i w marcu
1946 roku uroczyĞcie pochowano na cmentarzu przykoĞcielnym w Subkowach.
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Stulecie powstania Towarzystwa
Ludowego w Piasecznie
czĊĞü druga

L

ata 1918-1919 byáy wyjątkowe w dziejach ziemi
gniewskiej. ĝwiadczą o tym nastĊpujące wydarzenia
historyczne:
– powstanie 18 listopada 1918 roku Tymczasowej Rady
Ludowej w Gniewie pod przewodnictwem pieniąĪkowskiego proboszcza, ks. dra Antoniego Wolszlegiera;
– powoáanie w dniu 21 listopada 1918 roku w Gniewie
Komitetu Wyborczego do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu i do Rady Ludowej Powiatowej w Gniewie1.
W tym celu na podstawie danych statystyki koĞcielnej
sporządzono wykaz dusz polskich uprawnionych do gáosowania (27.080 osób). Wyborcy wybrali 11 delegatów do
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu oraz 24 osobową RadĊ
Ludową Powiatową w Gniewie, reprezentującą wszystkie
parafie oraz wszystkie stany.
W czerwcu 1919 roku powoáano teĪ „Polskiego Delegata Rządowego (powiatowego) przy landraturze w Kwidzynie” w osobie znanego dziaáacza niepodlegáoĞciowego
– Franciszka Czarnowskiego z Gniewskich Máynów, który
funkcjĊ tĊ peániá nienagannie aĪ do wkroczenia wojsk gen.
Józefa Hallera do Gniewu (27 I 1920)2.
WiĊkszoĞü miejscowych dziaáaczy aktywnie dziaáaáa
w towarzystwach ludowych jako organizacjach wiodących
w owym czasie na ziemi gniewskiej. To dziĊki ich zabiegom powstaáy nowe koáa towarzystw ludowych, miĊdzy
innymi w Opaleniu w niedzielĊ 26 X 1919 roku (organizator ks. prob. Franciszek MitrĊga) i w Janowie za Wisáą
– powstaáe z inicjatywy ks. prob. Niklasa3.
Towarzystwa ludowe wspierane przez inne organizacje,
jak np. kóáka rolnicze, organizowaáy w latach 1918-1919
liczne wiece protestacyjne, patriotyczne uroczystoĞci rocznicowe (KoĞciuszko, KiliĔski), dochodowe bazary w Gniewie (zysk przeznaczano na polską oĞwiatĊ) przedstawienia
miejscowych teatrów, koncerty chórów, itp. imprezy.
W niedzielĊ 26 listopada 1919 roku zorganizowano
w Lignowach wielki wiec z licznie zgromadzoną publicznoĞcią nie tylko z Lignów, lecz takĪe ze Szprudowa i Kursztyna. Organizatorem i gáównym mówcą byá ks. proboszcz
Aleksander KupczyĔski z Garca, który od 1901 roku byá
patronem towarzystw ludowych. To on usilnie prosiá zebranych, by „rozkrzewiali czytelnie polskie w swoich miejscowoĞciach”4.
Omawiano takĪe sprawĊ jĊzyka polskiego w KoĞciele.
W 151 numerze „Pielgrzyma” (z 17 XII 1919 r.) ks. patron
Aleksander KupczyĔski miĊdzy innymi napisaá: „Zwracam
siĊ do wszystkich kochanych Rodaków, którzy sądzą, iĪ nie
wszyscy Polacy w parafiach nie doznają uznania w KoĞciele
(kazania, nauki naboĪeĔstwa). Niech oni zwrócą siĊ sami,
lub przez prezesa rady ludowej do mnie pod niĪej podany
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adres (...)”. (Chodzi tu o swobodĊ jĊzyka polskiego w Ğwiątyniach – przyp. autora). Apel ks. KupczyĔski koĔczy sáowami: „Wszak pomarli ci, którzy czyhali na duszĊ polskiego
dziecka”.
W Piasecznie, w związku z chorobą proboszcza Anastazego Kowalskiego opiekĊ nad miejscowym Towarzystwem
Ludowym przejąá wikariusz ks. Antoni Brocki (1885-1939),
rozstrzelany przez hitlerowców na początku listopada 1939
roku w Klamrach koáo Cheámna5. To on, wspólnie z miejscowym Towarzystwem Ludowym, 15 stycznia 1919 roku zorganizowaá wiec parafialny z udziaáem mieszkaĔców sąsiednich miejscowoĞci (Brody, Gogolewo, Gniew). OsobiĞcie
go zagaiá i przewodniczyá. Na sekretarza wybrano Pawáa
Tollika, szefa Banku Ludowego w Gniewie. Po odĞpiewaniu „BoĪe coĞ PolskĊ” przemawiaá Franciszek Czarnowski,
który pozytywnie oceniá dąĪenie tutejszych mieszkaĔców
do wolnoĞci i niepodlegáoĞci. NastĊpnie ks. Brocki w swoim wystąpieniu nawiązaá do setnej rocznicy zgonu Jana KiliĔskiego, który – jak siĊ okazaáo – szczerym umiáowaniem
Polski i gorącym pragnieniem jej szczĊĞcia i wolnoĞci daá
narodowi piĊkny przykáad, Īe kaĪdy prawy syn Matki – Ojczyzny moĪe staü siĊ bohaterem narodowym (...). Na koniec
odczytano specjalną odezwĊ do uczestników wiecu: „Oby
przykáad KiliĔskiego rozpaliá w nas jak najpotĊĪniejszą miáoĞü Polski i pobudziá nas wszystkich do najofiarniejszej
pracy dla jej dobra”6.
Po Ğmierci ks. praáata Anastazego Kowalskiego, który
prawie niewidomy zdąĪyá jeszcze powitaü w styczniu 1920
roku w Piasecznie hallerczyków, patronem piaseckiego To-

Dokument podpisany przez Franciszka Czarnowskiego
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Czáonkowie Towarzystwa Ludowego w Piasecznie
na wycieczce w Brodach. Lata 20. ubiegáego wieku

Piasecki chór na wycieczce w Widlicach
(prawdopodobnie w 1921 roku)

warzystwa Rolniczego zostaá z dniem 30 lipca 1920 roku
nowy proboszcz ks. Augustyn Bukolt (1873-1939)7. ZaĞ
nowym prezesem przybyáy do Piaseczna 15 sierpnia 1921
roku nowy organista Ksawery Pozorski (1887-1939)8. Wielki patriota i wspaniaáy czáowiek. Stworzyá 4-gáosowy chór
mieszany i teatr, byá inicjatorem i organizatorem zabaw towarzyskich i wycieczek do Brodów, Widlic i Pelplina...
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku do Towarzystwa
Ludowego w Piasecznie naleĪaáo 70 czáonków9. Byli to rolnicy i rzemieĞlnicy, kupcy i wyrobnicy z caáej piaseckiej parafii. Organizowano corocznie obchody 3 Maja, „Cudu nad
Wisáą”. CzĊsto odbywaáy siĊ spotkania z prelekcjami na róĪne tematy, miĊdzy innymi „Bitwa pod Grunwaldem”, „Pomorze a Polska”, „Jak KrzyĪacy zdobyli Pomorze”, „Co to
jest Ojczyzna”, „Czego wieĞ nasza moĪe siĊ spodziewaü ze
strony socjalizmu”. Prelegentami byli ks. patron Augustyn
Bukolt i prezes Ksawery Pozorski10.
Bardzo podnioĞle obchodzono w Piasecznie 10-lecie
powrotu Pomorza do Macierzy, co skrzĊtnie zanotowaá wychodzący w Tczewie „Goniec Pomorski”. Czytamy w nim:
„Piaseczno pow. gniewski. Od godziny 8 i póá napáywaü
zaczĊáy bogato i gustownie udekorowanymi ulicami táumy
ludzi, aby nastĊpnie udaü siĊ w pochodzie do piĊknie przybranej Ğwiątyni na naboĪeĔstwo. Odprawiá je ks. proboszcz
Bukolt, dodając dla uczczenia chwili „Te Deum” i pieĞĔ
„BoĪe coĞ PolskĊ”. Gdy powrócono przed szkoáĊ, miejsco-

Przypisy:
1

Uwierzytelniony przez burmistrza Tczewa odpis protokoáu
z zebrania Rady Ludowej Powiatowej w Gniewie z dnia 21 XI 1918 r.
(w zbiorach Oddz. MHPRL w Piasecznie).
2
J. Ejankowski, ZasáuĪeni ludzie dla Piaseczna i okolicy – Franciszek Czarnowski, „Lilia” nr 1 (53), styczeĔ 1999 r.
3
„Pielgrzym” nr 137 z 25 X 1919, s. 3.
4
„Pielgrzym” nr 138 z 26 X 1919, s.2.
5
Ks. H. Mross, Sáownik biograficzny kapáanów diecezji cheámiĔskiej wyĞwiĊconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995, s. 25.
6
„Pielgrzym” nr 9 z 21 I 1919, s. 2.
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wy wójt i prezes Towarzystwa Ludowego i Towarzystwa
PowstaĔców i Wojaków, Ksawery Pozorski, wygáosiá peáne
zapaáu przemówienie, zakoĔczone okrzykiem na czeĞü Rzeczypospolitej, Pomorza i hymnem narodowym”11.
Po uroczystych nieszporach byá wspólny obiad, a nastĊpnie przemarsz ze sztandarami towarzystw ludowych
i innych organizacji oraz orkiestrą przez wieĞ. Wieczorem
na sali Perlika teatr amatorski pod kierunkiem Ksawerego
Pozorskiego wystawiá sztukĊ „Polska jest wolna” ze sáowem
wstĊpnym ks. proboszcza Bukolta. Potem wystąpiá miejscowy chór. Recytowano patriotyczne utwory. Po nich wspólna
zabawa aĪ do rana12.
W lipcu 1930 roku Towarzystwo Ludowe w Piasecznie uczestniczyáo w obchodach 10-lecia powrotu Janowa
do Polski i powstania na prawym brzegu Wisáy tzw. Maáej
Polski. Z Piaseczna uczestniczyáy dwa poczty sztandarowe
– Towarzystwa Ludowego i Towarzystwa PowstaĔców i Wojaków oraz ogromna rzesza uczestników z Piaseczna i caáej
okolicy13. Wszystko to staáo siĊ moĪliwe, poniewaĪ wokóá
prezesa Pozorskiego skupiáo siĊ grono aktywistów, którzy
go wspierali. Oto niektóre imiona i nazwiska: robotnik rolny
Jan KaraĞ z Piaseczna, rolnik Józef Kubat z Jelenia, cieĞla
Józef Knuth, krawiec Bronisáaw Herold i Sylwester Szczeblewski i wielu innych, chĊtnych do spoáecznego, wspólnego dziaáania dla dobra ogóáu.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze

7
Krwawa Kociewska JesieĔ 1939 na ziemi gniewskiej, pod red.
Jana Ejankowskiego i Alicji Samulewskiej, Gniew 2011, s. 52-53.
8
TamĪe, s. 53-54.
9
Diecezja CheámiĔska, zarys historyczno-statystyczny, Pelplin
1928, s. 281-282.
10
J. Ejankowski, Rada Ludowa Powiatowa w Gniewie w latach
1918-1920, Piaseczno 1999, mps., s. 13.
11
J. Ejankowski, Towarzystwo Ludowe w Piasecznie w latach
1918-1920, Piaseczno 1998, rkp., s. 7.
12
TamĪe, s. 11.
13
TamĪe, s. 14.
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STANISãAW SIERKO

DziĊkczynna kapliczka
najmáodszego konspiranta
Do niedawna ta kapliczka byäa anonimowa, bezimienna. Nawet najstarsi mieszkaþcy LeĈnej Jani nie potrafili okreĈliè jej genezy. Dzisiaj juĔ wszystko wiemy.
W dniu 31 marca zostaäa odsäoniöta tablica upamiötniajñca budowniczego tej
kapliczki.

J

adąc ze Skórcza ku autostradzie A1 mijamy ciekawą architektonicznie kapliczkĊ. Stoi tuĪ przy skrĊcie
z gáównej drogi do LeĞnej Jani. Historia zbudowania
tej kapliczki byáa do niedawna tajemnicą. W ksiąĪce „Kapliczki i krzyĪe przydroĪne Kociewia” jej autorka, tczewianka Gertruda Pierzynowska pisze lapidarnie:
Przy wjeĨdzie do LeĞnej Jani wita nas ciekawa architektonicznie kapliczka oflankowana dwoma dorodnymi klonami.
We wnĊtrzu znajduje siĊ figura Serca Jezusowego. Najstarsi
mieszkaĔcy wsi oceniają jej wiek na 80 lat. Po wojnie zostaáa odbudowana. W ostatnim okresie z inicjatywy soátysa
wsi, Renaty Dąbrowskiej i pozyskanych Ğrodków soáeckich
wsi LeĞnej Jani i Wolentala, kapliczka przeszáa gruntowny
remont, a ogrodzenie ufundowaá Jan KulczyĔski.
I to juĪ wszystkie informacje zawarte w tej ksiąĪce.
A jednak historia upomniaáa siĊ o swoje prawa. Dwa lata
temu zamieszkaá w Osieku, Kazimierz àepek. Pan Kazimierz dokáadnie wiedziaá kto, kiedy i dlaczego zbudowaá tĊ
kapliczkĊ. Ale po kolei.
Historia cofa nas w mroczne lata hitlerowskiej okupacji. W latach 1939-1942 hitlerowcy wysiedlili w LeĞnej Jani
z gospodarstw rolnych 9 rodzin polskich. Jesienią 1942 roku,
w Starej Jani powstaáa polska grupa konspiracyjna, która

zbieraáa siĊ w lokalu lokaja dworskiego Wąsika i ogrodnika
dworskiego Józefa KamiĔskiego. Do grupy tej naleĪeli miĊdzy innymi: organista z KoĞcielnej Jani – Lange, leĞniczy ze
Starej Jani – Laskowski, listonosz z LeĞnej Jani – Podlewski,
AmbroĪy àepek z LeĞnej Jani. Poprzez syna p. Wąsika, grupa
utrzymywaáa kontakt z komendantem powiatowym „Gryfa
Pomorskiego” w Starogardzie GdaĔskim, Arturem Pillarem
oraz z bunkrem partyzanckim w rejonie Grabowca. Do bunkra tego dostarczaáa ĪywnoĞü, broĔ i amunicjĊ. W maju 1943
roku, najmáodszy czáonek grupy, AmbroĪy àepek, zostaá
przyáapany przez policjanta niemieckiego w trakcie transportowania na rowerze dwu karabinów maszynowych i skrzynki
amunicji. Konspirant zostaá aresztowany i trafiá do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Cudem przeĪyá.
W dniu 23 lutego 1945 roku Stara Jania zostaáa wyzwolona.
AmbroĪy àepek, by podziĊkowaü za ocalenie Īycia zbudowaá tĊ kapliczkĊ juĪ w 1945 roku.
– Gdy zamieszkaáem w Osieku postanowiáem dokonaü
odnowienia kapliczki i upamiĊtnienia pamiĊci mojego ojca,
jej budowniczego – mówi Kazimierz àepek. – Mój ojciec,
AmbroĪy nie Īyje juĪ od 25 lat. Zmará przedwczeĞnie w wieku 64 lat. Dzisiaj, 31 marca 2011 roku odsáaniamy uroczyĞcie tablicĊ pamiątkową. NapisaliĞmy na niej te sáowa:
AMBROĩY àEPEK, BYàY WIĉZIEē
OBOZU KONCENTRACYJNEGO W STUTTHOFIE ZBUDOWAà Tĉ KAPLICZKĉ, BY
PODZIĉKOWAû ZA OCALENIE ĩYCIA.
1945 ROK.
DziĊkujĊ pani wójt, Zofii Kirszenstain
oraz okolicznym mieszkaĔcom za ĪyczliwoĞü i wspóáuczestniczenie w uroczystoĞci
odsáoniĊcia tablicy – powiedziaá Kazimierz
àepek.
Teraz przy kapliczce zawsze leĪą bukiety ĞwieĪych kwiatów.
Odnowiona kapliczka dziĊkczynna
wraz z umieszczoną w jej wnĊtrzu
tablicą
Fot. autora
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W sidáach i okowach
II wojny Ğwiatowej
c z Ċ Ğ ü c z w a r t a (ostatnia)

R

ozpoczĊáa siĊ wiosenna ofensywa. 8 kwietnia 1945
roku wyjechaliĞmy na front Pod Solarolo. Na miejscu zajmujemy stanowisko wĞród gruzów jakiegoĞ domu. W pobliĪu stoją gotowe do ataku czoági i grupy
szturmowe. Wszyscy czekają do wieczora. Mamy nacieraü.
W czasie dnia przyglądamy siĊ amerykaĔskim samolotom
bombardującym niemieckie pozycje. Bomby padają coraz
bliĪej. Odruchowo wskoczyáem do jednej solidnej, duĪej
beczki. Po krótkim czasie odgáosy bombardowania milkną.
PóĨniej okazaáo siĊ, Īe amerykaĔskie bombowce zamiast
zniszczyü niemieckie umocnienia, omyákowo zbombardowaáy teĪ nasze pozycje, leĪące na przeciwlegáym brzegu
rzeki. Na szczĊĞcie bomby nas nie dosiĊgáy, podobno w sąsiedniej jednostce byli zabici.
Wieczorem ruszamy do natarcia. Idziemy za czoágiem. Nasza artyleria wyrzuca tony Īelaza na niemieckie umocnienia.
Za chwilĊ dochodzimy do niemieckich stanowisk, w których
zobaczyáem kilka rozerwanych ciaá w niemieckich mundurach.
Ale Īywego wroga nie widaü. JesteĞmy ostrzeliwani, chyba
z moĨdzieĪy. W biegu zajmujemy niewielkie wgáĊbienie, jakiĞ
doáek, lej. Po chwili – strzelając do niewidocznego przeciwnika – przebiegamy do bliskiego zabudowania. UwaĪamy, Īe
jest tam bezpieczniej. I faktycznie. Po chwili do opuszczonego
doáka wpada jakiĞ pocisk. A mówili, Īe pociski nie wpadają
w leje po wczeĞniejszych trafieniach. Chwaáa Bogu, Īe nie
czekaliĞmy tam na Ğmierü. Kapral GrodoĔ z naszego plutonu jest ranny i zabierają go na tyáy. Ewakuacja rannych nie
napotykaáa wiĊkszych trudnoĞci. Punkt Opatrunkowy przejĊty
przez kompaniĊ sanitarną od Hindusów stacjonowaá w Pergola. Natomiast w Faenza byá Gáówny Punkt Opatrunkowy,
zorganizowany przez 2 kompaniĊ sanitarną.
Natarcie trwa. Wróg stawia twardy opór. Naszym przeciwnikiem okazaáa siĊ sáawna dywizja spadochronowa „Die

grünen Teufel” (Zielonych diabáów), ta sama, która broniáa Monte Cassino. Mimo to parliĞmy skokami naprzód, od
jednego zwyciĊskiego natarcia do drugiego. W naszej jednostce byáo dwóch zabitych i kilkunastu rannych, których
przewieziono do punktu sanitarnego w Pergola i do GPO
w Faenzie. Prawie wszyscy znaliĞmy metody walki naszego
przeciwnika. NarzucaliĞmy mu jego wáasną metodĊ i taktykĊ
walki – ostroĪne podchody, podpuszczania na doraĨne puáapki ogniowe, przez wykorzystywanie kaĪdego nadającego siĊ do tego skrawka terenu. W starciach bezpoĞrednich
przewaga byáa po naszej stronie, choü byliĞmy zwykáą piechotą, a nie... spadochroniarzami wyszkolonymi specjalnie
w tego rodzaju walkach. MieliĞmy teĪ duĪe wsparcie artylerii,
a myĞliwce bombowe lecące lotem koszącym obrzucaáy
bombami stanowiska niemieckie. W bliĪszych starciach pomagaáy nam ciĊĪkie karabiny maszynowe, no i nasze „kariery” z miotaczami ognia. PamiĊtam teĪ czoági przeprawiające
siĊ przez kanaáy, grzĊznące w kwietniowym báocie, wiązki
faszyny i sáomy rzucane pod gąsienice, no i ten straszny
ogieĔ z przeciwnego brzegu.
19 kwietnia 1945 roku zajmujemy wieĞ Granarolo.
Niemcy siĊ wycofali. 20 kwietnia juĪ nie sáychaü odgáosów
wojny. Artyleria ucicháa. To stosunkowo szybkie przeáamanie oporu nieprzyjaciela byáo teĪ wynikiem strategii niemieckich dowódców, które wbrew rozkazowi Hitlera rozpoczĊáo ewakuacjĊ garnizonu w Bolonii. PrzejĞcie przez
rzekĊ Idice byáo juĪ początkiem poĞcigu. 21 kwietnia 1945
roku o godz. 6.00 polskie oddziaáy weszáy jako pierwsze
do Bolonii i zawiesiáy biaáo-czerwoną flagĊ na najwyĪszej wieĪy starego miasta. Te dziaáania zakoĔczyáy szlak
bojowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Nasza jednostka
nadal stacjonowaáa w Granarolo, tutaj teĪ zastaá nas koniec
II Wojny ĝwiatowej – 9 maja 1945 roku. Koniec wojny,

Grupa szturmowa strzelców karpackich

Dywizja podczas musztry
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W gronie kolegów na adriatyckiej plaĪy w Bellarii.
Autor siedzi pierwszy z lewej

koniec morderczej walki na Ğmierü i Īycie. ZwyciĊĪyliĞmy.
W tej maáej miejscowoĞci pozostajemy jeszcze ponad dwa
miesiące. ĩeby wojsko nie dostaáo gáupich myĞli, dowództwo organizuje nam musztrĊ i üwiczenia. Ponadto panuje
„sáodkie nieróbstwo”, albo jak mówią Wáosi dolce far niente (wá. dosáownie „sáodkie nie robiü nic”. Otrzymujemy
jednodniowe przepustki. Zwiedzamy BoloniĊ, jeĨdzimy do
Rawenny.
W czerwcu zorganizowano nam kursy kierowców.
UczĊszczaáem na kurs pojazdów gąsienicowych. Uczyáem siĊ
prowadziü „kariera”. Szkolenia te byáy niewątpliwie urozmaiceniem doĞü monotonnego namiotowego trybu Īycia.
20 lipca 1945 roku wyjeĪdĪamy do Bellarii – maáego
miasteczka poáoĪonego nad Adriatykiem. Nasze kwatery
szczĊĞliwie znajdowaáy siĊ blisko morza. Gorące wáoskie
lato sprawiaáo, Īe zaĪywaliĞmy morskiej kąpieli prawie kaĪdego dnia. Raz zupeánie sam beztrosko wypáynąáem doĞü
daleko na ciepáy Adriatyk. PóĨniej Īaáowaáem, gdyĪ miaáem
powaĪny káopot z dopáyniĊciem na plaĪĊ. JakiĞ prąd szedá od
brzegu. Dopiero mozolne páyniĊcie ukosem do owego prądu
okazaáo siĊ skuteczne. Byáem przestraszony i bardzo zmĊczony. Dwa dni po przyjeĨdzie przejmujemy od Anglików
obóz jeĔców niemieckich. Co trzeci dzieĔ trzymam wartĊ,
na przemian z konwojem jeĔców do wáoskich kamienioáomów. I tak przez dwa miesiące. Potem oddajemy jeniecki
obóz trzeciemu batalionowi. MogĊ wreszcie dokoĔczyü mój
kurs kierowców.
W paĨdzierniku zgáaszam siĊ do nowo otwartego gimnazjum przy II Korpusie Wojska Polskiego w Sant’Omero. Nie
wiem, czy zostanĊ przyjĊty, ale przecieĪ egzamin zdaáem
jeszcze w Polsce w 1939 roku.

Budynek gimnazjum
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8 listopada 1945 roku. RadoĞü! Otrzymujemy rozkaz
wyjazdu. Sant’Omero jest maáym abruzyjskim miasteczkiem
w prowincji Teramo. PoáoĪone na uboczu okoáo 10 km od
morza i trasy Via Adriatica. Sant’Omero staáo siĊ siedzibą Zgrupowania Gimnazjum Kupieckiego i Rolniczego
3 D.S.K. Przydzielili nam nawet znoĞne, choü doĞü zimne
kilkuosobowe kwatery. 15 listopada 1945 roku rozpoczĊliĞmy naukĊ. Ja uczĊ siĊ kupiectwa. Daleki staá siĊ gwar i haáas wojska. Lekcje rozpoczynają siĊ o 8.00 i trwają do 13.00.
Mamy jak na wojsko stosunkowo duĪo wolnego czasu
– przewidzianego na naukĊ wáasną. Codziennie dysponujemy staáymi przepustkami, do godziny 21.59. Korzystamy
z nich nie tylko w Sant’Omero. Chodzimy do kina w Nereto
lub w Bellante.
15 grudnia napisaáem ostatnie zdanie w „Moim pamiĊtniku” i zabraáem siĊ do zapisywania zdarzeĔ w „Moim dzienniku”. W tym diariuszu tylko niektóre dni znalazáy swoje
krótsze lub dáuĪsze notatki.
20 grudnia zanotowaáem: DzieĔ wolny od zajĊü lekcyjnych. ByliĞmy na mszy Ğw. w miejscowym koĞciele. Potem
byáo miáe przyjĊcie w Ğwietlicy miejscowej Akcji Katolickiej.
Odwiedzaáem koĞcioáy nie tylko w Sant’Omero. W mojej
pamiĊci pozostaáy obrazki obyczajowe z koĞcioáów w miasteczkach poáudniowej i Ğrodkowej Italii:
W niedziele i ĞwiĊta w czasie mszy ĞwiĊtej mĊĪczyĨni
gromadzili siĊ na placu przed koĞcioáem, siadali przy ustawionych tam stolikach i gáoĞno rozprawiali o polityce i od
czasu do czasu popijali ze szklaneczek wino. W tym samym
czasie w koĞciele odbywaáo siĊ naboĪeĔstwo, na które chodziáy ich Īony, starsze kobiety i dzieci.
W samym koĞciele zadziwiaáy mnie i Ğmieszyáy gonitwy koĞcielnego, który w czasie naboĪeĔstwa uganiaá siĊ ze
sznurkiem w rĊku za dzieümi, które beztrosko biegaáy po koĞciele i kryáy siĊ przed nim, bawiąc siĊ w chowanego. Starsi
parafianie nie zwracali uwagi na te swawole i harce dzieciaków.
2 stycznia 1946 roku zanotowaáem: Sylwester. We wszystkich kwaterach wesoáo i gwarno. ĩyczenia: „ĩeby nastĊpnego Sylwestra juĪ w Polsce”.
Tymczasem ta Polska – pomimo faktycznego koĔca wojny i zaprzestania wszelkich wojennych operacji – w dalszym
ciągu byáa dla nas daleko, wolna Polska byáa jeszcze bardzo
daleko... i byáo nam smutno. A Īe jest Sylwester, to na frasunek dobry byá trunek. WiĊc wznoszono toasty o sentencjach, Īe „dobra wódka nie jest záa”, Īe „alkohol jest zgubą
ludzkoĞci, ale pojedynczemu czáowiekowi nie zaszkodzi”,
Īe „alkohol uĪywany w miarĊ nie szkodzi, choüby w najwiĊkszych iloĞciach”.
Po záoĪeniu ĪyczeĔ kolegom z klasy, we trójkĊ ruszyliĞmy do miasteczka Bellante. WeszliĞmy do jakiejĞ restauracji ze sáowami: Buona sera, e Buon Anno (Dobry wieczór
i szczĊĞliwego Nowego Roku). Po czym dalej kalecząc
wáoski jĊzyk: Due bottiglia vino, per favore. (Zamawiamy
dwie butelki wina). Do naszego stolika przysiadáo siĊ kilku
Wáochów z butelkami kwaĞnego wina. Byáo trochĊ dyskusji, znajomoĞü wáoskiego powodowaáa, Īe rozmawialiĞmy
przewaĪnie na migi, najwiĊcej byáo Ğpiewania, a sáowa wáoskiej piosenki ĞpiewaliĞmy jako la, la, la, la. Tak samo Wáosi
nucili nasze piosenki la, la, la. Nie pamiĊtam drogi powrotnej do Sant’Omero. W Nowy Rok bolaáa mnie gáowa.
16 lutego 1946 roku – koniec póárocza. Mogáem siĊ
pochwaliü dobrym wynikiem. Korzystamy z krótkich ferii. Szkoáa zorganizowaáa nam piĊciodniową wycieczkĊ
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do Rzymu. Tutte le strade conduccano a Roma. (Wszyst- nej, wiĊc nasze kierownictwo ogáosiáo strajk gáodowy dla cakie drogi prowadzą do Rzymu). 19 lutego wyjeĪdĪamy. áego obozu. Wtedy miaáem wartĊ. PóĨnym wieczorem nastĊpZakwaterowano nas w byáych wáoskich koszarach leĪących nego dnia odwoáano gáodówkĊ. W koĔcu Anglicy zgodzili siĊ
w odlegáoĞci 12 km od miasta. W nastĊpnych dniach zwie- na wypáatĊ odprawy demobilizacyjnej z kas Jego Brytyjskiej
dzamy Wieczne Miasto. W dzieĔ oglądamy budowle i zabytki Królewskiej MoĞci (wtedy królem byá Jerzy VI). MieliĞmy
Rzymu: Watykan i muzeum watykaĔskie, Forum Romanum pewnoĞü, Īe wyjazd nastąpi lada dzieĔ. ZgodĊ Anglików
z kolumną Trajana, Koloseum, muzeum Borghese, pirami- przyjĊliĞmy z radoĞcią i ulgą. Natomiast wĞród mieszkaĔdĊ Gajusza Cestiusza i inne. Nocą podziwialiĞmy Rzym ców Cervinary zapanowaá smutek. Nasz ponad miesiĊczny
w Ğwietle kolorowych neonów i fantastycznych Ğwiateá.
pobyt w tym miasteczku sprawiá, Īe tutejsza ludnoĞü Īyjąca
Wszystko to pozostawiáo w mojej pamiĊci niezatarte w bardzo ciĊĪkich warunkach korzystaáa materialnie z naszej
wspomnienia, a w portfelu zauwaĪyáem kompletne pustki.
obecnoĞci, obozowa kuchnia dokarmiaáa biedaków. Dzieci od
18 marca 1946 roku dyrekcja gimnazjum zarządziáa apel czasu do czasu dostawaáy od Īoánierzy ciastka i sáodycze. No
specjalny w sprawie powrotu do Polski. Prawdopodobnie i kwitá handel wymienny.
nasza szkoáa ulegnie likwidacji. Chodzą sáuchy, Īe nasze
Dnia 1 czerwca 1946 roku caáe repatriacyjne wojsko
wojsko ma byü przeniesione do Anglii i tam zostanie zde- z Cervinary wyjeĪdĪa do Neapolu. O godzinie 15.00 áadujemobilizowane. Docieraáy do nas ulotki Rządu Brytyjskiego my siĊ na stojący w neapolitaĔskim porcie duĪy amerykaĔz odezwą ministra Ernesta Bevina. Oto niektóre fragmenty:
ski parowiec s/s „Marine Raven”, który na ponad tydzieĔ
Do wszystkich czáonków Polskich Siá Zbrojnych: „Rząd bĊdzie naszym domem. ĩegnają nas zebrani w porcie Wáosi:
brytyjski podkreĞlaá juĪ wielokrotnie, Īe w sprawie Polskich „A rivederci Polacchi, buon viaggo” (Do widzenia Polacy,
Siá Zbrojnych bĊdących obecnie pod dowództwem brytyj- dobrej drogi). O 19.00 odbijamy i opuszczamy sáoneczną
skim jego polityka dąĪy do tego, aby czáonkowie tych siá ItaliĊ. Statek páynie Morzem ĝródziemnym i kieruje siĊ na
w najwiĊkszej liczbie wracali do Polski. …W imieniu rzą- Gibraltar, Atlantyk, burzliwą ZatokĊ Biskajską i Morzem Irdu brytyjskiego oĞwiadczam, Īe bliski wasz powrót do kraju landzkim zdąĪa do Szkocji. 2 czerwca z prawej burty okrĊtu
leĪy w najlepszym interesie Polski, która w obecnym okresie widaü zarysy Sardynii. WczeĞniej – w czasie alarmu pokáapotrzebuje pomocy kaĪdego ze swych synów”.
dowego – poinformowano nas o zagroĪeniu minowym na
Wyganiają nas? Murzyn zrobiá swoje – murzyn moĪe morzu. Leniwie páynĊliĞmy po prawie gáadkiej tafli Morza
odejĞü. Brytyjski premier apelowaá: Wasz kraj was potrze- ĝródziemnego. Wtedy myĞlaáem, Īe przy takim stanie morza
buje. JedĨcie do Polski.
widoczne są zastawione puáapki minowe. Nie zauwaĪyliĞmy
Miaáem 20 lat i nie wiedziaáem co robiü? Co z sobą po- ani jednej miny. Dawno teĪ zniknĊáa za rufą naszego okrĊtu
cząü? Jechaü, czy nie jechaü? To byáo iĞcie hamletowskie wáoska wyspa Sardynia. ĩycie na s/s „Marine Raven” byáo
pytanie. MogliĞmy wyemigrowaü, albo do Kanady – jako uregulowane porami posiáków i alarmami. ĩoánierze grali
drwale w lasach klonowego liĞcia, albo do dalekiej Australii, w karty, warcaby, zajmowali siĊ sobą. MieliĞmy do dysgdzie zapewniano nam pracĊ w duĪych fermach owiec lub pozycji kilkadziesiąt metrów okrĊtowych pokáadów, które
w innych bliĪej nie okreĞlonych zawodach. Nie wiadomo, poza alarmami i zbiórkami wykorzystywaliĞmy do spaceco by nas czekaáo. Ale propozycje byáy. W dniu 15 kwietnia rów. ObserwowaliĞmy morze i towarzyszące nam delfiny,
1946 roku wielu z nas zapisaáo siĊ na powrót Polski.
które zdaáy siĊ wskazywaü nam drogĊ. 3 czerwca z lewej
19 kwietnia przyjechaliĞmy do górskiej miejscowoĞci burty ujrzeliĞmy na horyzoncie majaczące siĊ brzegi Afryki.
Cervinara – miasteczka niedaleko Neapolu. MieĞciá siĊ tam 7 czerwca 1946 roku, w niesamowicie gĊstej mgle, wpáywaobóz repatriacyjny. NastĊpnego dnia byáa ewidencja i szcze- my na Morze Irlandzkie. Od czasu do czasu dochodzą do nas
pienia. W kolejnych dniach mieliĞmy odebraü tzw. „funty dĨwiĊki mgáowych syren. MyĞlĊ, Īe najsmutniejszym gáodemobilizacyjne”. PóĨniej otrzymaliĞmy informacjĊ, Īe wy- sem, jaki moĪna usáyszeü na wodzie jest dĨwiĊk mgáowych
páata zostanie podpisana w Neapolu.
24 kwietnia wyjechaliĞmy pociągiem
do Neapolu. W porcie
czekaliĞmy na podpisy wáadz angielskich,
które to podpisy miaáy
zagwarantowaü
nam
wypáatĊ odprawy demobilizacyjnej. Takiej
gwarancji nie podpisano, wiĊc odmówiliĞmy
wsiadania na czekający
nas statek. WróciliĞmy
do Cervinara, jak siĊ
póĨniej okazaáo, na caáy
miesiąc.
Do 22 maja 1946
roku Anglicy nie wyrazili zgody na wypáatĊ
Strzelcy karpaccy na szlaku do Polski. Cervinara 26.05.1946 r.
odprawy demobilizacyj-
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syren. Przebija w nim strach bezradnego i oĞlepionego statku. Mimo bardzo gĊstej, mlecznej mgáy szczĊĞliwie dopáynĊliĞmy do celu. W Glasgow rejs dobiegá koĔca. (Z moich
szeĞciu morskich wojaĪy, zapisaáem ten rejs jako najdáuĪszy). Anglia, a raczej zielona Szkocja przyjĊáa nas deszczem.
Podczas naszego ponad dwutygodniowego pobytu w obozie
repatriacyjnym w Polkemmet (Polish Repatriation Camp.
Polkemmet) to albo byáa mgáa, albo padaá deszcz, albo byáo
pochmurno.
Naszym nowym mieszkaniem w tym obozie byáy specjalne baraki na fundamentach murowanych, przykryte karbowaną w kabáąk blachą. Przedtem w tych barakach trzymano niemieckich jeĔców wojennych.
Anglicy na kaĪdym kroku dawali nam odczuü, Īe powinniĞmy jak najszybciej wyjechaü do Polski, Īe jesteĞmy im
niepotrzebni i chyba politycznie niewygodni. W czasie wojny mówili nam „good Poland”, a tu w Polkemmet krzyczano:
„Pols go home” (Polacy do domu). Anglicy nas wypĊdzali.
Nasz obóz napadaáy jakieĞ bandy angielskich wyrostków.
Nasi Īoánierze odpáacali im piĊknym za nadobne i czĊsto dochodziáo do bójek z niedawnymi sprzymierzeĔcami.
Otrzymaáem odprawĊ demobilizacyjną, za którą kupiáem
cywilne ubranie, jakieĞ materiaáy, w tym materiaáy na sukienki, by wrĊczyü je rodzinie po przyjeĨdzie do domu. Kupiáem teĪ inne artykuáy, których podobno nie byáo w kraju.
Po dwóch tygodniach pobytu na niegoĞcinnej dla nas
Angielskiej Ziemi wypáywamy do Polski. 13 czerwca 1946
roku w Edynburgu wsiedliĞmy na statek, którym wracaáo
do Kraju – po latach wojennej tuáaczki – chyba dwa tysiące
albo i wiĊcej polskich Īoánierzy. Prawie wszyscy wylegliĞmy na pokáady i obserwowaliĞmy oddalający siĊ port i miasto. Dopiero z chwilą znikniĊcia brzegów Anglii zacząá nami
wáadaü Neptun razem z Morfeuszem.
Morze Póánocne byáo spokojne, odbijaáo w falach promienie czerwcowego sáoĔca. Pogoda piĊkna. KaĪdy dzieĔ
Īeglugi zbliĪaá nas do Polski, do rodzin, do naszych bliskich.
Za rufą zostawiliĞmy Morze Póánocne i za dnia wpáynĊliĞmy
w Kanaá KiloĔski. Z pokáadu podziwialiĞmy krainĊ zagospodarowaną. Malowniczo rozsiane osiedla, mosty i obozowiska wczasowiczów. Nasz okrĊt páynąá bardzo wolno. Na
pokonanie zaledwie stu kilometrów kanaáu statek potrzebowaá oĞmiu godzin. Wreszcie znaleĨliĞmy siĊ na wodach Baátyku. Szóstego dnia podróĪy (18 IV 1946) poinformowano
nas, Īe jeszcze dziĞ bĊdziemy w GdaĔsku. Dáugo staliĞmy
na redzie. 19 czerwca rano wpáynĊliĞmy do zrujnowanego
wojną miasta. A wiĊc wróciáem do Kraju, o którym Cyprian
Norwid w wierszu „Moja piosnka” pisze:
…Do Kraju tego, gdzie kruszynĊ chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba… …do Kraju tego,
gdzie winą jest duĪą popsowaü gniazdo na gruszy bocianie,
bo wszystkim sáuĪą…
W porcie zebraáo siĊ duĪo witających nas ludzi. Od zebranych jesteĞmy oddzieleni szpalerem wojska, czy milicji.
Z táumu sáychaü okrzyki: „wrócili z wolnoĞci do swobody”.
Znowu na trzy dni znaleĨliĞmy siĊ w obozie, nazywanym tu „punktem przyjĊcia”.
JesteĞmy ewidencjonowani. JakiĞ mundurowy przeprowadzaá ze mną wywiad, a raczej przesáuchanie. Trzeciego
dnia otrzymaáem zaĞwiadczenie, które jednoczeĞnie byáo biletem na podróĪ i mogáem wracaü do domu, do KrĊga.
Pociąg z GdaĔska do Starogardu przez Tczew prowadziá
tak zwane „towosy”. Byáy to kryte bydlĊce wagony towarowe przystosowane do przewozu ludzi. Ze Starogardu do
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KrĊga nie byáo wówczas poáączenia kolejowego z uwagi na
zburzony dziaáaniami wojennymi most na rzece Wierzycy.
KrĊciáem siĊ w okolicach dworca kolejowego, szukaáem
okazji dostania siĊ do domu. Spotkaáem p. ZaáĊskiego – rolnika i mieszkaĔca KrĊga, który do Starogardu przyjechaá
po jakieĞ zakupy. W 1943 roku wyjeĪdĪaáem z mojej wsi
koleją, a w 1946 roku wracam z bardzo dalekiej podróĪy
okazyjną furmanką.
Rodzice, rodzeĔstwo i wszyscy moi bliscy, a takĪe sąsiedzi jeszcze nie wiedzą o moim powrocie. ZastajĊ wszystkich. Rodzice zdrowi, Irenka wydoroĞlaáa. RadoĞci nie byáo
koĔca. Sylka i ZyguĞ 6 czerwca zostali przyjĊci do Komunii ĝwiĊtej. A ja w tym uroczystym dniu byáem na Oceanie
Atlantyckim, páynĊliĞmy do Anglii.
TuĪ po powrocie zaczĊáy siĊ káopoty. Musiaáem siĊ kilkakrotnie zgáaszaü w UrzĊdzie BezpieczeĔstwa (UB) i na
milicji. Kontakt z ówczesnymi wáadzami odznaczaá siĊ paranoją: albo byáem wermachtowcem, albo sáugusem imperializmu. A mnie po prostu wojna sprawiáa taki a nie inny
Īyciorys, z którego musiaáem siĊ táumaczyü ówczesnym
polskim wáadzom. Przez dáugi okres PRL-u przymusowe
wcielenie do armii niemieckiej oraz sáuĪba w Polskim Wojsku na Zachodzie byáo tematem tabu. Byáo przedmiotem
kpin, czymĞ wstydliwym. Czy stosowanej wobec Pomorzan przemocy agresora naleĪy siĊ wstydziü? Czy muszĊ
siĊ wstydziü ochotniczej walki z tym agresorem? Dopiero
lata dziewiĊüdziesiąte ubiegáego wieku przyniosáy przeáom,
chociaĪ nie caákowity. Przykáadem moĪe byü poseá Sejmu Rzeczpospolitej, który przy pomocy mediów mówiąc
o „dziadku z Wehrmachtu” kpi sobie z nieszczĊĞcia Polaków, wobec których stosowano przemoc. To siĊ ciągnie za
nami, tkwi jak zadra i boli.
W peáni zgadzam siĊ z Romanem Landowskim, który
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym” (nr 3/2000) pisze:
Nasuwa siĊ uwaga o grzechu zapomnienia. Czy wybaczą nam ofiary tamtych zdarzeĔ, jeĪeli nie przekaĪemy potomnym caáej prawdy (...) o záoĪonej sytuacji Pomorzan
w czasie hitlerowskiej okupacji i stosunku wyzwolicieli do
mieszkaĔców tej dzielnicy w 1945 roku.
Dzisiaj, gdy mamy sobie wzajemnie wybaczaü wszelkie
urazy, najpierw naleĪaáoby rzetelnie wyjaĞniü przyczyny
owego zapiekáego bólu. PrawdĊ mówiąc, Pomorzanie nie
mają powodów, by kogokolwiek prosiü o wybaczenie. Bo
i za co? ĩe przez jednych w sposób perfidny zostali poddani
wynaradawiającym zabiegom, a przez drugich z tego powodu przeĞladowani?
W drugiej poáowie lat siedemdziesiątych ubiegáego stulecia zabiegaáem o uznanie mojej sáuĪby w Wojsku Polskim na
Zachodzie. Miaáem káopoty z uzyskaniem naleĪnych praw
kombatanckich, o które staraáem siĊ ponad piĊü lat. Byáy teĪ
jaĞniejsze epizody, bĊdące uznaniem za udziaá w wojennych
bataliach, za które otrzymaáem odznaczenia: „Italy Star”
(Gwiazda Wáoch), „War Medal 1939-45” (Medal za wojnĊ
1939-45), Zostaáem uhonorowany „KrzyĪem Czynu Bojowego Polskich Siá Zbrojnych na Zachodzie”.
W mojej wojennej máodoĞci przemierzyáem kawaá Ğwiata i doĞwiadczyáem wielu zdarzeĔ. A zanotowane tu wspomnienia niech pozostaną niewielkim przyczynkiem do pokazania maáego wycinka Īycia i walki tamtych czasów.
Ad futuram rei mamoriam
(Na przyszáą rzeczy pamiątkĊ).
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Prezentujemy gäównñ czöĈè referatu Anny ãucarz, odczytanego podczas dnia
Ĉwieckiego IV Kongresu Kociewskiego. Autorka jest doktorantkñ Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje siö badaniem toĔsamoĈci regionalnej
na poäudniowych kraþcach Kociewia.

ANNA ãUCARZ

Z badaĔ toĪsamoĞci regionalnej
Mam tak samo jak ty,
miasto moje a w nim,
najpiĊkniejszy mój Ğwiat,
najpiĊkniejsze sny1.

T

e sáowa piosenki Niemena caáy czas brzmią w moich uszach, przyĞwiecaáy mi w czasie prowadzenia
badaĔ nad jĊzykowym obrazem ĝwiecia w wypowiedziach samych mieszkaĔców, które podjĊáam zafascynowana barwnymi opowieĞciami z dzieciĔstwa, które snuá mój
ojciec przy okazji róĪnych spotkaĔ i od zawsze zainteresowana procesami jĊzykowo-kulturowymi, a takĪe procesami
ksztaátowania rzeczywistoĞci przy pomocy jĊzyka.
Podstawy, a potem ostateczny ksztaát pojĊcia jĊzykowego obrazu Ğwiata nadaá Wilhelm von Humboldt, natomiast na gruncie lingwistyki polskiej pojĊcie jĊzykowego
obrazu Ğwiata pojawia siĊ w 1978 roku za przyczyną Walerego Pisarka. Na podstawie analizy stanowisk jĊzykoznawców, stwierdzam, Īe jĊzykowy obraz Ğwiata to przede
wszystkim interpretacja otaczającej nas rzeczywistoĞci
przez jĊzyk, ksztaátowany w obrĊbie jĊzyków rodzimych
tworzy narodowe modele kultury oparte na kategorii stereotypu. JĊzykowy obraz Ğwiata nie jest autentycznym
odbiciem rzeczywistoĞci – jest to bardziej obraz mentalny, oparty na wiedzy potocznej o Ğwiecie, przedmiotach,
zjawiskach. PowoáujĊ siĊ na spostrzeĪenie Jerzego BartmiĔskiego – sáowa, jako podstawowy element jĊzykowego obrazu Ğwiata, nie odwzorowują rzeczy fotograficznie,
lecz portretują je mentalnie.
Jak zatem przedstawia siĊ jĊzykowy pejzaĪ jednego
z najstarszych miast pomorskich (prawa miejskie zostaáy
nadane w 1338 roku), usytuowanego przy szlaku bursztynowym, nawiedzanego poĪarami i powodziami, dotkniĊte
epidemiami i najazdami KrzyĪaków, przeĪywające swoje
wzloty i upadki?
W tym regionie, tj. na Kociewiu przebywaá Kazimierz
Nitsch, dokonując peánego opisu fonetyki i fleksji gwary
kociewskiej, zauwaĪyá, Īe na odmiennoĞü wpáynĊáy przede
wszystkim czynniki kulturalne. WyróĪniá teĪ 3 regiony
Kociewia (m.in. poáudniową czĊĞü ze ĝwieciem). Jedną
z kontynuatorek jego dzieáa jest obecna tutaj Wielka Dama
Kociewia – Pani Maria Pająkowska-Kensik, która dokonaáa
kompleksowej charakterystyki gwary kociewskiej – m.in.
w okolicach ĝwiecia.
PragnĊ przedstawiü PaĔstwu wyniki mojej pracy badawczej – na podstawie przeprowadzonych ankiet, wyáoniáam
kilka staáych obrazów ĝwiecia istniejących w ĞwiadomoĞci
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respondentów, a które uwidaczniają siĊ w jĊzyku, w ich wypowiedziach.
BazĊ materiaáową stanowią gáównie ankiety, przeprowadzone wĞród trzech grup pokoleniowych mieszkających
w ĝwieciu. Metoda ta okazaáa siĊ bardzo skuteczną formą
pozyskania informacji, poniewaĪ udaáo mi siĊ dotrzeü do 60
respondentów (po 20. z kaĪdej grupy) i otrzymaü wyczerpujące odpowiedzi na interesujące mnie zagadnienia.
Ankieta byáa záoĪona z siedemnastu pytaĔ zamkniĊtych
i otwartych, pytania zamkniĊte – metryczkowe dotyczyáy danych osobowych: wieku oraz okresu, w którym ankietowani
mieszkali w ĝwieciu. Pozostaáe pytania miaáy konstrukcjĊ
otwartą, aby uniknąü jakiejkolwiek sugestii z mojej strony
i uzyskaü najpeániejszy obraz ĝwiecia, bo odmienny i wáaĞciwy kaĪdemu mieszkaĔcowi.
Ankietowani to osoby w wieku od 17 do 78 roku Īycia, ta duĪa róĪnica pozwoliáa peániej zilustrowaü odmienne
spojrzenie na miasto poszczególnych pokoleĔ, w kontekĞcie
wydarzeĔ historycznych i osobistych doĞwiadczeĔ. Ankiety
byáy wypeániane w sytuacjach prywatnych, w wiĊkszoĞci
nie byáam obecna przy ich uzupeánianiu. Istnieje wiĊc ryzyko, Īe nie wszystkie zostaáy wypeánione samodzielnie.
• pokolenie przed- i powojenne; w tej grupie znalazáy siĊ osoby, które urodziáy siĊ w ĝwieciu, przeĪyáy
tutaj swoje dzieciĔstwo w czasie trwającej okupacji,
zdobyáy pierwsze wyksztaácenie oraz osoby urodzone zaraz po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej w ĝwieciu lub okolicach, mieszkające w mieĞcie do dnia
dzisiejszego. Osoby z wyksztaáceniem wyĪszym,
zawodowym, podstawowym.
Pokolenie to jest skarbnicą wiedzy na temat dawnego
ĝwiecia, obrazy miasta wyáaniające siĊ z ich wypowiedzi Ğwiadczą o utoĪsamianiu siĊ z nim, stanowią
ogromną wartoĞü. Osoby te są Īywo zainteresowane
wszystkim, co w mieĞcie siĊ dzieje.
• pokolenie osób urodzonych na przeáomie lat 60/70;
których dzieciĔstwo, máodoĞü przypadáy na okres
Polski Rzeczpospolitej Ludowej; wiĊkszoĞü z tych
ankietowanych mieszka w ĝwieciu, tylko nieliczni z moich respondentów siĊ wyprowadzili. Osoby
z wyksztaáceniem wyĪszym bądĨ Ğrednim, rzadziej
zawodowym.
Dla osób z tej grupy ĝwiecie to przede wszystkim
wspomnienia z okresu liceum, szkoáy zawodowej,
pierwszej miáoĞci i pierwszej pracy. DziĞ mieszkają
tu, bo miasto siĊ rozwija i jest zadbane, czĊsto tutaj
znajdują siĊ ich bliscy.
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pokolenie III RP; urodzeni w latach 1990-1992,
dopiero wchodzą w dorosáe Īycie, dzieciĔstwo spĊdzili w ĝwieciu, uczniowie lokalnych liceów lub
studenci.
Respondenci z tej grupy zdecydowanie najmniej
wiedzą o jego przeszáoĞci i historii. Nie wiąĪą z nim
swojej przyszáoĞci, w wiĊkszoĞci miasto nie ma teĪ
dla nich wartoĞci, o której mogliby opowiadaü, aczkolwiek istnieją miejsca wyjątkowe tylko dla nich,
których w jakiĞ sposób jest im Īal. JednoczeĞnie
oceniają ĝwiecie pozytywnie, jako miasto zadbane
i zmieniające siĊ.

Celowo przytaczam te informacje, bowiem są one
bardzo istotne dla jĊzykowego obrazu Ğwiata, który odnajdujemy w ankietach poszczególnych pokoleĔ. Z badaĔ
wspóáczesnego jĊzykoznawstwa wiemy bowiem, Īe odmiennoĞci w obrĊbie jĊzykowych obrazów Ğwiata wynikają nie
z róĪnic w systemie jĊzykowym, ale z bagaĪu doĞwiadczeĔ,
przekonaĔ mówiących, wyksztaácenia, warunków Īycia.
Nie bez przyczyny najdonioĞlejszą rolĊ peánią konotacje
semantyczne Ğrodowiskowe i indywidualne, powstaáe na
skutek przeĪyü uĪytkowników jĊzyka. PoniĪsze obrazy,
wynikające z przeprowadzonych przeze mnie ankiet, potwierdzą te wáaĞnie tezy, przytoczone za Renatą Grzegorczykową2.

ĝwiecie to miasto piĊkne i zadbane

Z

ankiet wynika, Īe ĝwiecie to miasto, które wiĊkszoĞci respondentów siĊ podoba, poniewaĪ tutaj
ĪyjĊ i mieszkam, jest miastem waĪnym na Pomorzu
GdaĔskim, bo jestem patriotą. Niejednokrotnie na pytanie
dlaczego, jako uzasadnienie pada odpowiedĨ, bo jest czyste,
zadbane, áadne; poniewaĪ jest tu bardzo duĪo zieleni. UrodĊ miasta podkreĞla bardzo czĊsto wystĊpujący przymiotnik
piĊkne w poáączeniu z róĪnymi rzeczownikami, np.: piĊkne
krajobrazy wokóá, piĊknie poáoĪone nad Wisáą.
Obraz ten widoczny jest w wiĊkszoĞci ankiet.

ĝwiecie to miasto zabytkowe

W

edáug ankietowanych to, co najstarsze, czyli zabytki są wizytówką ĝwiecia i to powinno
pozostaü, jako dowód bogatej historii, wyáania
siĊ zatem subobraz: ĝwiecie ma bogatą historiĊ. W kwestionariuszach wystĊpują wyliczenia miejscowych zabytków, z których na czoáo zdecydowanie wysuwa siĊ Zamek
KrzyĪacki, nastĊpnie Stara Fara, Ratusz, budynek UrzĊdu
Miejskiego. Padają okreĞlenia: wizytówką miasta jest Zamek
KrzyĪacki, Zamek to miejsce historyczne, Zamek – miejsce
zabytkowe. Dowodem na istnienie powyĪszego subobrazu
w omawianym obrazie są stwierdzenia: ma bogatą historiĊ,
ma ciekawą historiĊ, miasto o dáugiej historii.

ĝwieciakom najbardziej jest Īal Cukrowni

Z

poprzedniego obrazu wyáoniá siĊ wáaĞnie ten obraz, bowiem wielu ankietowanych napisaáo, Īe:
Cukrownia – zabytek, Cukrownia byáa obiektem
zabytkowym. MieszkaĔcy ĝwiecia zapytani o miejsca, które zginĊáy z lokalnego krajobrazu i których im najbardziej
Īal, jednogáoĞnie wymieniają wáaĞnie CukrowniĊ. Zarówno
dla máodych, jak i starych mieszkaĔców miasta, wyksztaáconych i robotników niepowetowaną stratĊ stanowi zburzenie
ponad stuletniej Cukrowni. Ten obraz jest jednym z najwyraĨniejszych, najbardziej nacechowanych emocjonalnie wizerunków wyáaniających siĊ z kwestionariuszy, co oddają
takie przysáówki jak: nieodĪaáowanie Cukrowni, najbardziej
Cukrowni. Padają okreĞlenia: niestety cukrowni, czy czasowniki: zaorali CukrowniĊ, zburzyli CukrowniĊ. Bardzo
ciekawe są powody tego Īalu, oprócz powtarzających siĊ:
miejsce pracy dla wielu mieszkaĔców ĝwiecia, zakáad pracy
pokoleniowej, pojawiaáy siĊ takie odpowiedzi jak: bo to byá
mój drugi dom, caáe Īycie mojego ojca, bo lubiáam nawet
zapach wysáodków, bo byá ruch w mieĞcie podczas kampanii
– na ulicĊ spadaáy buraki, bo dĨwiĊk cukrowniczej syreny
na koniec „szychty”, która informowaáa i wyznaczaáa tryb
Īycia. Wielu respondentów podkreĞlaáa fakt, Īe byáa ona
wizytówką miasta. O subiektywnym podejĞciu
Ğwiadczą sáowa, Īe dziĞ najlepiej reprezentują
miasto markety Kaufland i Tesco na fundamentach byáej Cukrowni, przesycone ironią, ale
i ogromnym Īalem. W związku z tym moĪna
wyodrĊbniü subobraz związany z losami Ğwieckiej cukrowni: ĝwiecie jest miastem, w którym
wáadze miasta podejmują záe decyzje / Ĩle zarządzanym, dowodzą tego nastĊpujące zdania:
Ğrednio zarządzają, wiele wartoĞciowych rzeczy
– zakáadów zmarnowali, záa decyzja radnych
i burmistrza miasta, niektóre pomysáy wáadz
miasta są nieprzemyĞlane – likwidacja Parku
na rzecz hali, zburzenie zabytkowej cukrowni
na rzecz supermarketów.

ĝwiecie to moje miasto

ZdjĊcie landratury Ğwieckiej z koĔca XIX wieku.
Ze zbiorów A. ModliĔskiego
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D

la wiĊkszoĞci ankietowanych ĝwiecie to
miejsce początku, czyli miejsce urodzenia, tutaj wszystko siĊ zaczĊáo, ĝwiecie
to dla wiĊkszoĞci osób start, ale juĪ niekoniecznie meta. Jest to miejsce wyjątkowe, o duĪej wartoĞci, czĊsto
sentymentalnej, czego dowodzą stwierdzenia: ĝwiecie ma
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dla mnie wyjątkową wartoĞü, ĝwiecie ma dla mnie wartoĞü
sentymentalną – tu siĊ urodziáam. Ankietowani podkreĞlają,
Īe ĝwiecie to ich dom. Zaobserwowaáam uĪycie zaimków
dzierĪawczych, na przykáad: miasto mojej máodoĞci, to jest
miejsce mojego urodzenia, mieszka tu caáa moja rodzina
i moi przyjaciele, tu jest mój dom. Dom nie tylko w sensie
fizycznym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym,
związany ĞciĞle z rodziną i bliskimi. Mamy do czynienia
z subobrazem ĝwiecie to miasto rodzinne: tu mam rodzinĊ, tu mieszka moja rodzina, tu są moi bliscy, przyjaciele,
rodzina i znajomi, moje miasto rodzinne. W przypadku
osób dojrzaáych wielu bliskich znajduje siĊ juĪ, niestety, na
cmentarzu: bliscy na cmentarzu. ĝwiecie to równieĪ miasto
máodoĞci: miasto mojej máodoĞci, spĊdziáem tu máode lata,
jedyne miasto mojej máodoĞci – tu chodziáam do ogólniaka
i na nauki do koĞcioáa, tu uczyáam siĊ zawodu, ze ĝwieciem
wiąĪą siĊ piĊkne wspomnienia z máodoĞci.
Dla wielu mieszkaĔców ĝwiecie stanowi nową, w pewien sposób nienaruszalną wartoĞü, z uwagi na liczne wspomnienia, doĞwiadczenia i koleje losu rozmówców: ĝwiecie
jest dla mnie wszystkim, bo kocham to miasto – tu zostanĊ
do koĔca mych dni. Albo: Tutaj braáam Ğlub, tutaj odbywaáy
siĊ rodzinne pogrzeby.
Wielu respondentów posiada swoje ulubione miejsce
w mieĞcie, co Ğwiadczy o tym, Īe jest to wáaĞnie ich miasto.
W ankietach wymieniają: Zamek, Dom Kultury, cmentarz,
Diabelce, Blankusz, piĊkne okolice ĝwiecia, np. Sulnówko,
drogĊ do Starej Fary, Chmielniki, ul. WaryĔskiego, Klasztorek, Stare Miasto, Cafe Cultura, Szkoáa Podstawowa nr 1,
Park Jordanowski ze Struchawą przy PDK-u3. CzĊĞü tych
miejsc wiąĪe siĊ z miejscem urodzenia lub spĊdzenia dzieciĔstwa, niektóre są miejscami waĪnymi z uwagi na zdobywanie wiedzy o Ğwiecie i nabywanie pierwszych kontaktów,
jeszcze inne są godnymi polecenia miejscami na spacer lub
punktami rozrywkowymi na mapie ĝwiecia. Jest to najwyraĨniej oddany w jĊzyku obraz miasta.

ĝwiecie jest miastem, które siĊ zmienia

G

dy w 1961 roku rozpoczĊto budowĊ Zakáadu Celulozy i Papieru wszystko zaczĊáo siĊ w ĝwieciu
zmieniaü. Nie trzeba táumaczyü, dlaczego przeáomowym momentem dla rozwoju maáego wtedy miasteczka,
byáo umieszczenie na jego obszarze giganta papierniczego, który daá nie tylko pracĊ wielu Ğwiecianom i Ğciągnąá
mnóstwo wykwalifikowanych inĪynierów z caáej Polski,
ale przyczyniá siĊ do wzrostu gospodarczego oraz rozwoju spoáeczno-kulturalnego miasta. Widoczny w wypowiedziach respondentów jest subobraz: Wizytówką ĝwiecia
jest Celuloza, co ilustrują nastĊpujące sáowa: mieszkaĔców
ĝwiecia odróĪnia od innych miast Celuloza, obecnie jego
wizytówką jest Mondi, z pewnoĞcią odróĪnia nas Mondi4,
wszystko siĊ zmieniáo jak zaczĊli budowaü CelulozĊ, Wizytówką ĝwiecia jest Festiwal Orkiestr DĊtych – sponsorem
Mondi i Urząd Miejski, Celulozowa Orkiestra DĊta odróĪnia nas od innych miast.
Wielu mieszkaĔców dostrzega zmiany jakie zachodzą
w mieĞcie i ocenia je w wiĊkszoĞci pozytywnie: Pozytywnie
oceniam zmiany zachodzące w mieĞcie – duĪo zmian gospodarczych, rozbudowa miasta, inwestycja w ofertĊ kulturalną
miasta, Zmiany planowane w naszym mieĞcie to są ambitne
plany, w wiĊkszoĞci oceniam je pozytywnie, zmiany zacho-
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dzące w mieĞcie oceniam jako korzystne – miasto siĊ rozwija, z rozsądku oceniam zmiany pozytywnie. Jest to zatem
obraz sprzeczny z subobrazem wyodrĊbniony w zakresie obrazu dotyczącego Cukrowni, przyczyną jest fakt, Īe tam ocena zmian dotyczyáa tylko zniszczenia Cukrowni, natomiast
w tym miejscu mówimy o zmianach i rozwoju miasta, tylko
nieliczni uwaĪają, Īe miasto Ğrednio siĊ rozwija, jest jeszcze
zdecydowanie za maáo inwestycji.
JĊzykowy obraz ĝwiecia budują liczne toponimy i okreĞlenia wystĊpujące w jĊzyku mieszkaĔców, jĊzyku literackim dzieá na temat naszego miasta oraz w prasie. W związku
z powyĪszym powinny byü znane respondentom, których
poprosiáam o zdefiniowanie pojĊü bądĨ napisanie osobistych
skojarzeĔ. Niektórzy ankietowani odpowiedzieli wskazując
wyjaĞnienie znane i jednakowe wszystkim „Ğwieciakom”,
natomiast w wypowiedziach kilku ankietowanych widoczne są ich subiektywne, codzienne, bliskie i prywatne obrazy
miasta oraz skojarzenia.
 Īóáta pena – respondenci w wiĊkszoĞci okreĞlają
lokalizacjĊ: mieszkania na Wodnej, dziĞ hurtownia
lakierów i farb i charakteryzują mieszkaĔców przy
pomocy dwóch rzeczowników: biedota ĝwiecia
i brud; jedna osoba podaáa zdarzenie związane z tym
miejscem: znajdowaáa siĊ za domem wujka Ignaca
– tam ukradli nam lejce.
 czerwona pena – tutaj równieĪ najczĊĞciej podaje
siĊ umiejscowienie: mieszkania na Polnej oraz charakterystykĊ mieszkaĔców: margines ĝwiecia.
 áachy – respondenci podają powszechnie znane objaĞnienie: starorzecze Wisáy, byáy 3: duĪa, maáa – wody
napáywowe z rzeki, niektórzy precyzują dokáadniej:
rozlewiska na Starym MieĞcie: áacha zamkowa i áacha koĔska. Tylko nielicznym kojarzą siĊ one z wagarami i wĊdkowaniem.
 bonanza – ten bar pamiĊtają starsi mieszkaĔcy ĝwiecia lub osoby mieszkające w ĝródmieĞciu, okreĞlając
lokalizacjĊ: knajpa przy moĞcie na Wodnej, niekiedy
charakteryzując klientelĊ: bar pijacki róg Mickiewicza i Sądowej, piwo. WystĊpują teĪ subiektywne pojedyncze skojarzenia: knajpa nad Wodą – tam piá mój
tata.
 Centralka – byáa to jedna z najbardziej znanych restauracji w dawnym ĝwieciu: restauracja z dancingami, póĨniej zmieniáa swój klimat i respondenci okreĞlali ją jako: knajpĊ na Klasztornej, pojawia siĊ teĪ
kolejne prywatne konotacja: tu teĪ piá mój ojciec.
 Jubilatka – kolejny punkt na mapie rozrywkowej
miasta, który w ankietach jest charakteryzowany
jako: klub máodzieĪowy, kawiarnia ZMS. Budzi teĪ
wiele pozytywnych wspomnieĔ wĞród respondentów: bilard, klubokawiarnia – moja máodoĞü, najlepsza dyskoteka w mieĞcie – lata ’90.
 Manhattan – w przeciwieĔstwie do Jubilatki stosunkowo niewielu ankietowanych umiaáo wskazaü objaĞnienie i lokalizacjĊ. Ci, którzy to uczynili, okreĞlili
ją w niniejszy sposób: klub koáo komendy policji; kojarzyá siĊ z bilardem, night clubem moich dawnych
przyjacióá.
 Bosy Antek – w opinii Ğwiecian to bardzo znane
okreĞlenie, funkcjonujące w ich wypowiedziach
wspóáczeĞnie, chociaĪ nieliczni z najmáodszej grupy
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wskazywali jakąkolwiek odpowiedĨ. Wedáug niektórych to facet bez grosza, jednak przewaĪa sąd, Īe byli
to ludzie z poáudnia Polski bądĨ osoba przyjeĪdĪająca „za pracą” do ZCiP.
Z zawartych w ankiecie okreĞleĔ jednoznacznie definiowane przez wszystkich respondentów są okreĞlenia:
 za pomnikami – choü dziĞ na DuĪym Rynku nie
ma juĪ pomnika Dwóch ZaprzyjaĨnionych w walce
z Okupantem ĩoánierzy (polski i radziecki) to wielu
Ğwiecian nadal w rozmowach uĪywa tego okreĞlenia,
w celu sprecyzowania konkretnego miejsca na ulicy
Batorego. W niewielu kwestionariuszach znalazáa siĊ
informacja o miejscu – widocznie Ğwieciacy uznali,
Īe jest to tak oczywiste, Īe nie trzeba tego wyjaĞniaü.
NajczĊĞciej spotykane odpowiedzi to: sklep Berenta
(dziĞ drogeria), sklepy odzieĪowe, cepelia, sklep mĊski, buty.
 pogoda – sáowo, które w ĝwieciu kojarzy siĊ jednoznacznie z burmistrzem, niekiedy pada imiĊ Tadeusz
jako dokoĔczenie nazwiska. Tadeusz Pogoda jest
w ĝwieciu burmistrzem juĪ piątą kadencjĊ.
 kacze ryje – to niepochlebne i pejoratywnie nacechowane wyraĪenie nazywa sąsiadów zza Wisáy,
czyli cheámniacy, mieszkaĔcy Cheámna.
PoniĪsze okreĞlenia budzą najmniej emocji i są definiowane w sposób obojĊtny, zgodny z faktami, niekiedy pojawiają siĊ obrazy tych leksemów związane z punktem widzenia ankietowanego.
 Struchawa – dla wiĊkszoĞci jest to strumyk, który
páynie przez ĝwiecie, wypáywający z Sulnówka i wpadający do Wdy, wiąĪą siĊ z nią nastĊpujące wspomnienia: papierosy na przerwie, najlepsze laby po
lekcjach i moczenie nogawek spodni.
 Niemry – to wedáug ankietowanych kobiety niemieckie mieszkające w ĝwieciu, jest to okreĞlenie nacechowane negatywne.
Zdecydowanie najskromniej opisywane są poniĪsze Ğwieckie toponimy, charakteryzowane niekiedy jednym sáowem:
 Deczno – to po prostu nazwa jeziora i plaĪy, to pole
namiotowe. Pojawiáy siĊ tylko dwa skojarzenia jezioro, z którego uroków korzystaáam oraz skojarzenie
oddane przy pomocy rzeczownika: siatkówka!
 Bajka – ten toponim otrzymaá najmniej wyjaĞnieĔ,
bo tylko cztery. Pierwsze to okreĞlenie podane przez
osobĊ z pokolenia powojennego: to byá dom drewniany, dziĞ stoi w tym miejscu przychodnia miejska,
dwie kolejne wskazówki odnalazáam w ankietach
najmáodszych, wedáug których jest to sieü kiosków
(na osiedlu Marianki i osiedlu KoĞciuszki) lub
przedszkole na Mariankach. Najprawdopodobniej
to miejsce, tak dokáadnie opisane w ksiąĪce pt. „JuĪ
zamkniĊte drzwi” przez EwĊ GrĊtkiewicz, nie zapisaáo siĊ w pamiĊci Ğwiecian. Podobnie rzecz siĊ ma
z toponimem:
 K2 – Jedna osoba podaáa nastĊpujące wyjaĞnienie:
remiza straĪacka na Górnych Mariankach. Drugie
objaĞnienie, które znalazáam tylko w czterech kwestionariuszach brzmiaáo: górka nad Blankuszem
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i podaáy ją osoby mieszkające w dzielnicy Marianki,
wynika z tego, Īe jest to okreĞlenie funkcjonujące na
tym obszarze i w tej przestrzeni jĊzykowej. WiąĪe siĊ
z obrazem z dzieciĔstwa: zjeĪdĪaáem tam na pierwszych nartach i póĨniej na sankach.
 czerwony – to I Liceum Ogólnoksztaácące w ĝwieciu, ale prawie nikt go tak nie nazywa. Padaáy krótkie, lakoniczne okreĞlenia: stare gimnazjum, ogólniak (mój); ĩaden z ankietowanych nie wyjaĞniá, Īe
czerwony, bo budynek zbudowany jest z czerwonej
cegáy.
 biaáy – to II Liceum Ogólnoksztaácące, ankietowani
podają równie krótkie, jak w przypadku I Liceum,
wyjaĞnienia: nowy ogólniak, ogólniak koáo Stylowej.
Tym razem równieĪ nikt nie napisaá, dlaczego takie
okreĞlenie – budynek, w którym mieĞci siĊ liceum
jest otynkowany.
Stwierdzam, Īe mentalnoĞü poszczególnych pokoleĔ
„Ğwieciaków” zostaáa oddana w jĊzyku. Oczywistym jest,
Īe na przekonania mówiących zawsze wpáywają czasy
i warunki w jakich przyszáo im Īyü, dlatego teĪ wĞród osób
starszych dostrzec moĪna przywiązanie i niemal miáoĞü do
ĝwiecia, natomiast osoby dojrzaáe mają stosunek pozytywny
do miasta, które jest dla nich po prostu miejscem zamieszkania, pracy i rozrywki, w którym spotykają siĊ z rodziną
i znajomymi bądĨ stosunek umiarkowanie obojĊtny, z nutą
nostalgii, gdy opowiadają o máodoĞci spĊdzonej w ĝwieciu.
RównieĪ grupa najmáodszych respondentów jest podzielona – czĊĞü z nich bardzo lubi ĝwiecie ze wzglĊdu na to, Īe
mieszka tu ich rodzina i przyjaciele, czĊsto nie mają jeszcze
porównania z innymi miastami, czĊĞü z kolei pragnie wyprowadziü siĊ z miasta zaraz po maturze.
WspóáczeĞni jĊzykoznawcy twierdzą, Īe jĊzykowy obraz Ğwiata powstaje nie tylko w relacji rzeczywistoĞü pozajĊzykowa – jĊzyk, lecz takĪe jako nastĊpstwo przynaleĪnoĞci
czáowieka, twórcy jĊzyka do okreĞlonego krĊgu kulturowego oraz obowiązujących w tej kulturze ideaáów dobra
i piĊkna5. SądzĊ, Īe powyĪszy zebrany i zanalizowany przeze mnie materiaá jĊzykowy jest tego doskonaáym dowodem,
bowiem mieszkaĔcy ĝwiecia, choü kaĪdy wychowany w innej dzielnicy, w innej rodzinie i z innego pokolenia, to jednak są pewne staáe, statyczne jĊzykowe obrazy, które udaáo
mi siĊ bez problemu wyáoniü z ankiet. Nadmieniam, Īe ankiety byáy wypeániane najbardziej szczegóáowo, a zjawiska
obszernie opisane przez najstarszych respondentów, wraz
z wiekiem spada wiedza i wspomnienia o ĝwieciu, stąd teĪ
ankiety najmáodszych są niekiedy wrĊcz puste.
JĊzykowy obraz miasta odnajdziemy teĪ na kartach ksiąĪek, a takĪe w dawnej, jak i aktualnej prasie lokalnej, ale to
juĪ referat na kolejny kongres...

Przypisy:
1
2

3

4

5

Sáowa z piosenki pt. „Warszawa” Czesáawa Niemena.
R. Grzegorczykowa, PojĊcie jĊzykowego obrazu Ğwiata, [w:]
J. BartmiĔski, JĊzykowy obraz Ğwiata, Lublin, s. 46
PDK – skrót od dawnego Powiatowego Domu Kultury, obecnie
OKSiR – OĞrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Po prywatyzacji ZCiP oraz restrukturyzacji zakáadu oraz licznych
zmianach kadrowych jest to obecnie Mondi S.A.
R. Tokarski, JĊzykowy obraz Ğwiata – przybliĪenia. [w:] Wspóáczesny jĊzyk polski, wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 369
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Przedstawiamy Czytelnikom referat wygäoszony w dniu 25 wrzeĈnia 2010 roku
podczas Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. Biesiada odbyäa siö pod hasäem
„ReportaĔe i eseje historyczne – publicystyka na Kociewiu”.

TADEUSZ LINKNER

Z reporterskiego obserwatorium
Tadeusza Majewskiego

R

eportaĪe moĪna pisaü od zdarzenia do zdarzenia, od
postaci do postaci, i nie znaczy to wcale, Īe nie są
interesujące, tylko co potem z nimi zrobiü? Wszak
wiadomo, Īe gazeta nie przetrwa zbyt dáugo, a lokalna tym
bardziej, wiĊc ich treĞü jest skazana rycháo na zapomnienie.
A przecieĪ jako dokument swego czasu, bo reportaĪ takim
przecieĪ jest, ma prawo istnieü dáuĪej. Oby jak najdáuĪej,
wszak nasza pamiĊü nie jest trwaáa i ma tendencjĊ do zmieniania i przeinaczania, a czĊsto do tworzenia legend. JeĪeli
wiĊc po latach uda siĊ takie reportaĪe wydaü w ksiąĪce, bĊdzie to bardzo dobrze, chociaĪ nie za dobrze, jeĪeli okaĪe siĊ
to tylko luĨnym zbiorem reporterskich tekstów. A wiadomo,
Īe przecieĪ kompozycja teĪ siĊ liczy. MoĪna jednak dobieraü siĊ w swojej reporterskiej robocie tylko do takich tematów, które autora szczególnie interesują, a nie Īeby byáy tylko
interesujące dla odbiorcy, a wtenczas bĊdzie to znaczyáo, Īe
ma siĊ juĪ pewien plan i zamysá, który w przyszáoĞci moĪe
zaowocowaü konkretną reporterską ksiąĪką. Inne są wszak
moĪliwoĞci reportera dziaáającego w okreĞlonej regionalnej
przestrzeni, inne z racji gazety, w której pisze, wĊdrującego
po caáym kraju, a jeszcze inne tego, który jeĨdzi po Ğwiecie.
Ten ostatni ma najáatwiej, bo moĪe kaĪdą podróĪ opowiedzieü
w swojej ksiąĪce, ale ten pierwszy, jeĪeli nosi siĊ z takim zamysáem, nie moĪe sobie pozwalaü na pisanie o wszystkim,
co tylko siĊ nadarzy. A jeszcze inaczej jest z tym, który nie
tylko dziennikarską robotą siĊ para, ale np. poza reporterką,
wywiadami, pisaniem felietonów i opowiadaĔ.
Tadeusz Majewski po blisko dwóch latach od ukazania
siĊ „Przeplotni”, gdzie daá „Wybór reportaĪy, opowiadaĔ,
felietonów i wywiadów 1990-2006”, zdecydowaá siĊ wydaü
drugą ksiąĪkĊ, gdzie teĪ zaistniaáy te same dziennikarsko-literackie gatunki, a tylko ich treĞü jest inna. Natomiast takie
wydawnicze tempo moĪna táumaczyü tylko tym, Īe wiele
gotowych juĪ tekstów oraz te napisane w roku 2007 wáaĞnie
tutaj znalazáy – swoje miejsce. Ale gdyby nie pisano ich kiedyĞ
wedle interesujących autora tematów, najpewniej nie udaáoby
siĊ tej ksiąĪki tak szybko zrealizowaü. Tytuá poprzedniej pochodziá z dzieciĊcego placu zabaw, natomiast ta zyskaáa go
z ojczystego placu, bo to „Oj, oj ojczyzna”. Kiedy tamta swoim tytuáem zapowiadaáa niczym na dzieciĊcej przeplotni
tematyczną przeplatankĊ, ta daje ojczyĨnianą tematykĊ, i to
jeszcze z odpowiednim wygáosem. Bo to „Oj, oj, ojczyzna”
jakkolwiek by siĊ nie táumaczyáo, jednak brzmi boleĞnie. Majewski oczywiĞcie w sáowie „Od autora” ten tytuá táumaczy, od
refleksji, a raczej od zreflektowania siĊ, Īe dzieckiem biegając po tej ziemi, w odpowiednim czasie pojąá, Īe to przecieĪ
ziemia nasycona historią, przeszáoĞcią i tym wszystkim, co na
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niej siĊ zdarzyáo. Zrozumiaá teĪ, Īe jeĪeli akurat tu a nie gdzie
indziej siĊ znalazá, to tylko przypadek. Podobnie jak i to, Īe jest
tym a nie kimĞ innym i oczywiĞcie, Īe akurat przypisany zostaá
w chwili swych narodzin do tej a nie innej narodowoĞci. Sáuszne
to wszystko i przecieĪ wiadome, ale jako Īe nie zawsze siĊ nad
tym zastanawiamy, wiĊc taka refleksja jest czasami konieczna,
która podobnie jak temu cháopcu, bĊdącemu tutaj porte-parole
autora, na pewno kaĪdemu kiedyĞ siĊ przytrafiáa:
Coraz prĊdzej odkrywaáem, Īe przez fakt urodzenia wáaĞnie tu i teraz jestem bez czyjegokolwiek pytania o zgodĊ
– dziedzicem dziejów, o których nie miaáem pojĊcia, sukcesorem strasznie powikáanej historii i jakby z koniecznoĞci
rezydentem tych stron.
W ten sposób odkryáem OjczyznĊ – kogoĞ bardzo bliskiego, kto jest ze mną jak cieĔ, a wiĊc obojĊtnie czy bym tego
chciaá, czy nie chciaá (s. 6).
Takie jest to pierwsze potwierdzenie siebie i przyznanie siĊ,
Īe jest siĊ przypisanym do Ojczyzny na dobre i záe, tej pisanej
oczywiĞcie wielką literą. Bo chociaĪ jest to nawet dzieciĊce
o niej gaworzenie, to mimo wszystko powaĪne potwierdzenie
swego jestestwa. A potem juĪ blisko do zestawienia Ojczyzny
z rodzicami. Bo kiedy doroĞnie siĊ tych nastu lat, zawsze ma
siĊ do nich jakieĞ pretensje, zresztą podobnie jak do Ojczyzny.
Ale czy wáaĞnie do niej, do Polski? Tak siĊ zazwyczaj mówi
i Majewski stara siĊ takim wáaĞnie potocznym jĊzykiem pojmowanie tej sprawy oddaü, ale tak naprawdĊ chodzi tu o paĔstwo.
Do niego moĪna mieü przecieĪ pretensje, do jego ustroju, do
rządzących, a nie do ojczystego kraju, do Ojczyzny, której
przecieĪ nie moĪna zamieniü na inną, podobnie jak nie moĪna
zmieniü swojego pochodzenia tego w nią wpisania, bo w tym
miejscu sáowo „przypisanie” nie byáoby odpowiednie. OjczyznĊ
ma siĊ przecieĪ tylko jedną, natomiast paĔstwowych ideologii
z paĔstwem utoĪsamianych moĪna doznaü w swoim Īyciu co najmniej kilka. MoĪna bowiem powiedzieü, i tak przyjĊáo siĊ mówiü, Īe przynaleĪy siĊ do paĔstwa polskiego i ma to chociaĪby
z podanej wyĪej racji swój sens, ale nie powiemy, Īe jesteĞmy
z „polskiej ojczyzny”, bo kaĪdy wyczuje w tym tautologiĊ.
ĩe natomiast ojczyzna to nie zawsze ten sam kraj i Īe
moĪna sobie ją jak kraj wybraü najlepiej pokazuje niewielka
ksiąĪeczka Marii Ingeborg Kaufmann, „Monika”. Opowiada
siĊ tutaj o dwuletniej dziewczynce, którą niemiecka matka
zgubiáa na Pomorzu podczas ucieczki przed Rosjanami. MonikĊ znalazá nasz Īoánierz i przywiózá do Warszawy, oddając
na wychowanie swojej rodzinie. ChociaĪ przydani jej bracia
i siostry wiedzieli, kim jest, przyjĊli ją jak swoją. Ale kiedy
miaáa juĪ kilkanaĞcie lat, znaleĨli siĊ jej rodzice i wyjechaáa, bo
nie moĪna tu powiedzieü, Īe wróciáa, do Niemiec. Nie byáa to
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jednak jej ojczyzna, bo urodziáa siĊ przecieĪ u nas na Pomorzu, chociaĪ podczas wojny byáa u siebie, i nie byá to równieĪ
jej kraj, gdzie potem dorastaáa. OczywiĞcie, teraz nie czas
i miejsce na rozsupáanie tego wszystkiego, bo trzeba by na to
specjalnej rozprawy, pewne jest tylko, Īe tak siĊ do przybranej
czy moĪe lepiej przydanej rodziny przyzwyczaiáa, tak w nią
wrosáa, Īe nie umiejąc darzyü uczuciem ani swojej matki, ani
ojca, ani rodzeĔstwa, po kilku latach wróciáa do Warszawy.
Czy wobec tego, jeĪeli nie byáaby fikcyjną postacią, teĪ mówiáaby to „oj, oj, ojczyzna”? MoĪe tak, a moĪe nie, jeĪeli
pamiĊtaü o genetycznych uwarunkowaniach, poniewaĪ w jej
przypadku nie moĪna mieü jakiejkolwiek pewnoĞci, ale jest
absolutnie pewne, Īe ojczyznĊ tak naprawdĊ ma siĊ jedną!
JeĪeli wiĊc w tytule ksiąĪki Majewskiego mamy „Oj, oj,
ojczyzna”, to nie pod ten adres kierujmy swoje narzekanie, ale
do paĔstwa i nim rządzących i narrator czy bohater tak siĊ wypowiadający odnosi to byü moĪe do aktualnej czy poprzedniej
paĔstwowoĞci, paĔstwowoĞci tworzonej przez ten, tamten czy
inny rząd. Zresztą, to nasze „oj”, peániące funkcjĊ pogróĪki,
przestrogi i zarazem nagany, jest jednym z naszych sáów-kluczy, wypowiadanych w takiej postaci nieraz przez bohatera tych
reportaĪy czy wywiadów. Majewski bowiem táumaczy ten wykrzyknik, jako sáowo Īalu z akcentem przestrogi, Īe – oj, oj jest
naprawdĊ Ĩle, Īe jeszcze bĊdziemy siebie przeklinaü (s. 6), by
na koniec sáusznie powiedzieü, Īe KaĪdy ma swoje „oj”.
Majewski zajmuje siĊ dziennikarką od lat, ale jak juĪ w poprzedniej ksiąĪce i takĪe w tej siĊ wykazaá, z literackim sáowem
teĪ umie sobie radziü, moĪe to za sprawą rodzinnych genów,
wszak ojciec, Jan Majewski, jest doskonaáym poetą, chociaĪ
jeszcze maáo opisanym. Podobnie jak w tamtej, tak i tutaj mamy
kilka gáównych rozdziaáów, których pewne tytuáy zdradzają teĪ
jakieĞ zaciĊcie poetyckie, bo jeĪeli nie „Ona” czy „Legendy”,
to juĪ „Puáapka mistrza” i „Dostawa sáów” juĪ raczej tak. Zresztą, podobnie jak róĪne są ich tytuáy, tak róĪna ich gatunkowoĞü.
Ponadto kaĪdy rozdziaá poprzedza wstĊpne sáowo, zdradzające
wcale nie tak bezpoĞrednio jego zamysá i treĞü. Tak jest tutaj
z tą „budą-zagadką”, której nie udaáo siĊ autorowi samochodem dognaü i poznaü, podobnie jak tej caáej naszej ojczyĨnianej
„rzeczywistoĞci”, niemoĪliwej do ogarniĊcia i opisania.
„Ona” jednak, staje siĊ nam wiadoma, kim czy raczej czym
jest, jeĪeli z tytuáowym tekstem „Oj, oj, ojczyzna” tutaj siĊ zapoznamy. KaĪde bowiem pokolenie ma swój przypisany czas
i dany bagaĪ przeĪyü. PoniewaĪ czego innego doĞwiadczali urodzeni przed wojną i inne byáy doĞwiadczenia urodzonych potem, wiĊc nie moĪna siĊ spodziewaü takiego samego rozumienia
teraĨniejszoĞci. KaĪdy z nas nosi w sobie inny, osobisty obraz
Polski, záoĪony z odkáadających siĊ w pamiĊci codziennych
indywidualnych przeĪyü. CóĪ wiĊc dziwnego, Īe kaĪdy z nas
inaczej czuje siĊ patriotą. Szerzej kaĪde pokolenie (liczmy co
dwadzieĞcia lat) równieĪ ma swój pokoleniowy obraz Polski.
KaĪde pokolenie inaczej przeĪywa polskoĞü (s. 13).
Po retrospekcji z pociągu, jadącego „Z PRL-u do III RP”,
wáaĞnie tak metaforycznie zapowiedzianego, a potem rzeczywiĞcie, jako handlowych wyjazdów do WĊgier, Buágarii, Rumunii, z których korzystaá niemal kaĪdy z nas, przypatrujemy
siĊ poprzez sáowo Majewskiego, jak odbiera obecną sytuacjĊ
i przede wszystkim tĊ inną PolskĊ starsze pokolenie. Obdukcji zaĞ dokonuje narrator na wáasnym ojcu. Efekt zaĞ jest tego
taki, Īe koĔczy siĊ to wszystko milczącym zamyĞleniem, co
syn moĪe tylko skonstatowaü: „Oj, oj, ojciec”!
Pozostaáe reporterskie zwiady, przeplatane sáowami wywiadów i felietonów siĊgają w pierwszej czĊĞci tej ksiąĪki do
czasów ostatniej wojny. Najpierw o starogardzkim zegarmistrzu i jego rodzinie Majewski opowiada, jak to doĞwiadczyá
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podejrzeĔ, pomówieĔ i przeĞladowaĔ podczas okupacji, aĪ
komuniĞci w stalinowskich czasach go zamĊczyli; i ostaáa siĊ
z tego „ubowska wersja”, krąĪąca uparcie po miasteczku, które
takimi plotkami Īyje, i okrywając siĊ niemal legendową patyną.
Potem o ludziach z Kasparusa siĊ dowiadujemy i grobach pomordowanych i zabitych przez Īoánierzy àupaszki, starających
siĊ wymierzaü po wojnie sprawiedliwoĞü. Ciekawa jest tu rzecz
o Poniatówkach, czyli gospodarskich zagrodach, wymyĞlonych
w miĊdzywojniu przez ministra Juliusza Poniatowskiego, trwających jeszcze na Kociewiu, i nie tylko, bo takĪe pod KoĞcierzyną, przy szosie do GdaĔska, jadąc przez ĩukowo. I tak moĪna
by mówiü o wielu z Kociewia przez Majewskiego opowiadanych, jak chociaĪby o Prabuckich z Iwiczna, Janie Wáochu
z Osiecznej czy Andrzeju Cejrowskim i dokáadaniu do nich
w miarĊ pisania coraz to nowych wieĞci, które zdają siĊ narastaü
niczym ten mech na kamieniu.
Tutaj trzeba koniecznie zwróciü uwagĊ i zapamiĊtaü tego
starogardzkiego historyka, który niczym Ryszard Szwoch zainteresowany dziejami Kociewia zająá siĊ dziejami kociewskiego
szkolnictwa, niestrudzenie szperając i zbierając o nim materiaáy. I chyba tak jeszcze ciągle jest. Trzeba to tylko pochwaliü, Īe
w regionie jest taka osoba, która o przedwojennym szkolnictwie
tak wiele wie. Tak bowiem byáo i jest, Īe kaĪda szkoáa miaáa
i ma swoją kronikĊ, gdzie wszystkie waĪniejsze zdarzenia nie
tylko w swojej placówce ale takĪe we wsi kierownik szkoáy,
a dzisiaj dyrektor skrzĊtnie zapisywaá. Wiele takich kronik
zniszczyáa ostatnia i poprzednia wojna, ale wiele udaáo siĊ uratowaü i one Zbigniewa Sakowskiego, bo o tym wáaĞnie nauczycielu historii tutaj mowa, interesują przede wszystkim. MoĪe ma
wiĊc jakieĞ wieĞci o niejakim Fojucie, nauczycielu pracującym
w II poá. XIX wieku w Sartowicach i Subkowach, o którym co
prawda wspominaá w miĊdzywojniu jego syn, inĪynier Franciszek Fojut, zainteresowany tak bardzo sprawą morskiego portu
w Tczewie, tylko Īe imienia ojca nie podaá, teĪ bĊdą mu znane.
Mamy tu jeszcze o przedwojennych nauczycielkach, które w pierwszych latach II Rzeczpospolitej moĪna by zwaü za
ĩeromskim „Siáaczkami”, bo tutaj na Pomorzu ich praca, podobnie jak kierowników szkóá, byáa najciĊĪsza i doĞü marnie
opáacana. Dopiero w latach trzydziestych sytuacja materialna
zdecydowanie siĊ poprawiáa, i dzisiaj chciaábym teĪ jako profesor mieü taką pensjĊ. Ale wtenczas „nauczyciele byli elitą”,
a dzisiaj nawet nie chce siĊ o tym mówiü! Bo komu siĊ chce
dobrze pracowaü za tak marne grosze?
I tak sobie myĞlĊ, Īe ten tekst powinno siĊ zadawaü jako
obowiązkową lekturĊ kaĪdemu ministrowi naszego szkolnictwa, bo pomimo nieznacznych podwyĪek, którymi siĊ uspokajaáo nauczycielski stan w tamtym ustroju i nie inaczej jest
obecnie, podwyĪek stale w cudzysáowie, bo w Īaden sposób
one pensji nauczycielskiej nie podnosiáy i nie podnoszą, bo tak
naprawdĊ byáy i nadal są wymuszonymi jej wyrównaniami, nauka w tym szkolnictwie nie jest wysoka. Wobec tego nauczycielski stan, z profesorskim oczywiĞcie, ma siĊ materialnie wcale
nie lepiej, jak te powojenne singielki. Wracamy wiĊc do czasów
Judymów i Siáaczek i znowuĪ ĩeromski miaáby o czym pisaü.
Tylko Īe dzisiaj miaáby z tym káopot, bo jeĪeli pójdzie tak dalej,
najlepsi wyjadą na saksy, a szkoáy zapeánią siĊ takimi nauczycielskimi miernotami, Īe albo trzeba bĊdzie je zamknąü, albo
rodzice sami bĊdą swoje dzieci uczyü. MoĪe to nazbyt czarny
scenariusz, ale jak dotąd siĊ nie rozjaĞnia i innego zrozumienia szkolnictwa wpadającego w coraz wiĊksze nieszczĊĞcie nie
dostrzegam. Wszak nic tego nie potwierdza, aby rozumiano te
najprostszą zasadĊ, Īe kiedy ma siĊ dobrze szkolnictwo, to zyskuje na tym wáaĞnie nauka, stanowiąca siáĊ paĔstwa. Zresztą,
degrengoladĊ obecnej szkoáy, od podstawowej do Ğredniej, bo
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z sytuacją szkolnictwa wyĪszego jest jeszcze inaczej, pogáĊbia zarządzanie nią przez lokalne samorządy, a konkretnie
przez burmistrza i jemu poddanych. Gdyby praca dyrektora
szkoáy i nauczycieli byáa pod rzeczywistą kontrolą znających siĊ
na nauczaniu wizytatorów i inspektorów oĞwiaty, rzecz miaáaby
siĊ zupeánie inaczej. A tak im bardziej poddany woli burmistrza
czy starosty jest dyrektor szkoáy, a jemu nawet w najgáupszych
pomysáach nie sprzeciwiają siĊ wystraszeni zwolnieniem nauczyciele, to wszystkim jest dobrze. ĩe natomiast wedle konkursów szkoáĊ siĊ ocenia, to nastĊpna zmyáka, bo przecieĪ zawsze znajdzie siĊ wĞród wielu taki, który konkurs wygra. Taka
metoda pozwala oczywiĞcie wyáawiaü tych najlepszych, którzy i tak za takie pieniądze, jakie mają naukowcy, nie zostaną
w kraju, bo przez nas wyksztaáceni za nasze pieniądze bĊdą
pracowali dla innych za granicą. To natomiast, Īe obecna szkoáa konkursami stoi, przeczy to idei powszechnego nauczania.
Dlatego mamy tak niski poziom matmy i ostatecznie studentów,
którzy nadto nauczani wedle boloĔskiej metody, podobnie jak
maturzyĞci teĪ niewiele wiĊcej wiedzą. JeĪeli bowiem chcą
skoĔczyü studia, muszą pracowaü, a jak wtenczas pogodziü to
z solidną nauką. Ale jak kapitalizm to kapitalizm..., i to jeszcze
w demokracji, gdzie kaĪdy robi, co chce, a to nam jeszcze dzisiaj najlepiej odpowiada, ale czy tak bĊdzie zawsze?
WziĊáo siĊ to narzekanie na obecne szkolnictwo z tego
zainteresowania przedwojenną jego sytuacją, której historiĊ
gáównie z kronik moĪna wyczytaü. Opowiadają one tak samo
dawne dzieje, jak wszelkie pomniki i na ĩuáawach te rozsypujące siĊ chaty z pruskim murem i podcieniami, na których
renowacjĊ teĪ nie ma pieniĊdzy jak na obecne szkolnictwo.
Tyle mamy mniej wiĊcej w pierwszej czĊĞci, bo ma tak
bogatą treĞü, Īe kaĪda mogáaby byü przyczynkiem do powieĞci. Tadeusz Majewski ma wszak do tego talent, czego najlepiej dowodzi czĊĞü druga – „Puáapka miasta”. W niej tak bardzo
surrealizm przeziera przez rzeczywistoĞü, Īe co raz Witkacy
z Gombrowiczem i MroĪkiem mogliby siĊ tu ze sobą godziü.
Nie da siĊ wiĊc tego omawiaü i samemu trzeba przeczytaü. By
jednak nie byü goáosáownym, dajmy chociaĪ ten cytat, który
nawet przed wyborami zda siĊ byü odpowiedni. JeĪeli zaĞ to
miasteczko juĪ takie swojskie, to Īe nie trzeba byáo tego symbolicznego finaáu o tejĪe dziewczynie z ojczyzną kojarzonej.
Ale teraz ten cytat:
ZauwaĪyáem, Īe na trzecim piĊtrze sąsiedniej kamienicy
jakaĞ wyrodna matka trzymaáa za balustradą balkonu dziecko. Zwróciáem na to uwagĊ jednego z policjantów, ale on
machnąá tylko rĊką i ryknąá Ğmiechem: – Ona zawsze tak...
trzepie dziecko!!!
No cóĪ, co bĊdĊ siĊ mieszaá w prywatne sprawy. Podszedáem do ratusza, gdzie na áaweczce siedziaá jakiĞ powaĪnie
wyglądający starszy pan i obgryzaá kawaá koĞci.
– Uff wreszcie go pogryzáem – rzuciá.
– Kogo?
– Mojego jamnika... Napisali juĪ o tym w „Fakcie”. Wie pan,
kandydujĊ na burmistrza i nie wypada mieü jamnika. Bulteriera, doga, to moĪe tak, ale jamnika? A ten goĞü bĊdzie moim
kontrkandydatem – wskazaá na przemykającego pod arkadami
drobnego czáowieczka z workiem na plecach. (s. 133-134).
Wobec tego z nastĊpnego cytatu moĪna zrezygnowaü,
jeĪeli „Pies wie”, kto dobrym czáowiekiem. Dwuznaczne to
jednak powiedzenie i nie zawsze tak akurat trafne, jak gdzieĞ
przy kolejowym trakcie z KoĞcierzyny do Gdyni moĪna byáo
ujrzeü kawiarniĊ nazwaną „Marzanna”. Ale jeszcze lepiej
mamy o tym w powiastce Majewskiego „Z Armanim w Hadesie”, gdzie mamy tak dziwacznie i nietrafnie nazwanych zakáadów pogrzebowych wiele, co w koĔcu zyska takie resume’:
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MyĞlaáem, Īe w tej fatalnej pogodzie (padaá deszcz) tak
wybiórczo rejestruje reklamy tylko moje oko, ale gdzie tam.
– A tu mają Zakáad Pogrzebowy „Styks” – powiedziaáa
pasaĪerka z tyáu.
– ZnajdĨ cos weseászego – odparáem.
– Jest – nagáe rzuciá pasaĪer z boku. – Tani Armani!
No, wreszcie coĞ weselszego. Wyruszasz z Hermesem
w Exodus przez Styks do Hadesu po Nowe ĩycie w Tanim
Armanim i dobrze, Īe juĪ wracasz do domu – nuciáem sobie
przez resztĊ drogi. (s. 144).
JeĪeli tutaj twardo „ĝwiĊty Antoni stąpa po ziemi”, to juĪ
inny jest „Szynel”, trafnie oddający tĊ naszą obecną szaloną
surrealistyczną teraĨniejszoĞü, ten horror demokratycznego
kapitalizmu, o którym z takim zachwytem piaáy niemal wszystkie koguty, Īe aĪ ochrypáy i gáosu im teraz braknie wobec
tego, Īe Pod liczbami okreĞlającymi stopĊ bezrobocia kryją
siĊ tysiące ludzkich tragedii. Ale kogo to w systemie kapitalistycznym obchodzi? (s. 150). Dlatego zaraz po tym tekĞcie
najbardziej odpowiednim okazuje siĊ felieton o facecie, który przez lata Īyá w Ameryce i resztĊ Īycia postanowiá spĊdziü
w swoim kraju, w Polsce. MoĪna by z tego zdaü obszerniej
sprawĊ, wyrzekając na elektronikĊ, coraz wiĊksze tempo
Īycia, na internet, komórki i globalizacjĊ, ale i tak nikt siĊ
nad tym nie zastanowi, czy aby kierunek, w którym zmierza
Ğwiat (...) jest jedynie sáusznym? I czy aby daje radoĞü Īycia?
A dlaczego nie wolniej, wolniej, wolniej? (s. 153).
Dáugo jednak Majewski w takim cyber-Ğwiecie nadrealnych opowiastek nie moĪe wytrzymaü i stale coĞ go pcha ku
reporterce, mając tego tutaj takie chociaĪby dowody, jak ten
o bobrach, które wedle surrealistycznego unijnego pomysáu z borowiackiego Maáego Bukowca uczynią wkrótce bagienny rezerwat z tamtejszymi mieszkaĔcami jako sáowiaĔskimi Topielcami
i Topielicami, bawiącymi zwiedzających te okolice turystów.
JeĪeli coĞ nieprawdopodobnego z tych tekstów mają te
z trzeciej czĊĞci, to moĪe gáównie to, Īe nazywa siĊ je tutaj „Legendami”. Ponadto tak czĊsto zapowiadane wytáuszczonym
drukiem zdradzają juĪ inną kompozycjĊ. Co prawda, w pierwszej czĊĞci teĪ tak byáo, ale wtenczas sáuĪyáo to wprowadzeniu
w jakąĞ sytuacjĊ lub zapowiadaáo konkretne postacie, tymczasem tutaj ma to o wiele bardziej ogólną wymowĊ i zarazem
artystyczny wyraz; jak chociaĪby to konkretne i zarazem doĞü
uniwersalne wprowadzenie do mającego w sobie jakby zapis filmowego scenariusza i wobec tego z doĞü filmowym tytuáem „Tu
nie ma happy Endów” spotkanie z bohaterką tego reportaĪu:
Starsza pani siedziaáa w poáudnie w promieniach sáoĔca
na áaweczce. Na kolanach trzymaáa duĪą, chyba najwiĊkszą
z damskich torebek. Byáo to w 1997 albo 1998 roku. ĝwiat
dookoáa byá jakĪe konkretny i banalny przez swoją zwyczajnoĞü. Osiedle LeĞne w Skórczu, krzątanina przy domach, ktoĞ
przejeĪdĪaá na rowerze, kwiliá ptak w lesie obok. Kazimiera
Jurkiewicz (miaáa wtedy 75 lat) rzucaáa zdania jakby na przekór temu konkretnemu Ğwiatowi. Zupeánie jakby chciaáa powiedzieü: „JeĪeli masz odpowiednią wyobraĨniĊ, to ujrzysz,
niczym mnóstwo barw w ciemnej gáĊbi studni, te odsáaniane
w moich oczach Ğwiaty. A w nich ujrzysz harmoniĊ dawnych
pokoleĔ, kiedy máodzi nauczeni byli sáuchaü starszych i nie
mówili do nich per ty”. (s. 169).
Potem, niczym w fotoplastykonie przewijaü siĊ bĊdą przed
naszymi oczami coraz to inne postacie, których Īywot i dzieje
bĊdą tu omawiane, i to raz wedle felietonowego zapisu, a innym
razem wedle reporterskiego. Tak poznamy GoáuĔskich, Rudowskich i Kalksteinów z Klonówki, a w ich opowieĞciach pojawi
siĊ nawet generaá Haller, bo o zniszczonym paáacu przecieĪ
bĊdzie tu mowa. Zresztą, kaĪdy z uratowanych obecnie dwor-
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ków czy paáacyków ma swoją historiĊ. Tu natomiast legendy
ludzkich istnieĔ co raz siĊ kreuje, jak chociaĪby ta o Teodorze
i Izydorze Gulgowskich. JeĪeli wiele z tego zjazdu rodziny Gulgowskiech biograficznych kwestii moĪna siĊ tu dowiedzieü, to
najbardziej legendarne jest ich pierwsze spotkanie i ta ich miáoĞü. JeĪeli zaĞ na koniec tego dziaáu „legendą” nazwie Majewski „proces powstawania jakiejĞ miejscowoĞci” (s. 253), to
legendy w tym jest najmniej. Najpierw zda siĊ to przypominaü
legendarną „OpowieĞü o Królu Pól” Singera, lecz potem nad
wszystkim bierze górĊ ironiczne widzenie przez Majewskiego
rzeczywistoĞci i takie miasteczko, jakich dzisiaj mamy wiele na
prowincji, zyskuje karykaturalny obraz. Kogo czego to wobec
tego wina – kultury, cywilizacji czy ludzkiego snobizmu i gáupoty? A moĪe tego wszystkiego naraz i jeszcze tego czegoĞ,
o czym tu nie powiedziano, a siedzi w kaĪdym z nas i kiedy
tylko dzieje siĊ lepiej, czyni z nas takich, jak ci tutaj:
W miasteczku pojawia siĊ bogacz, który rozparty na podáokietniku we wnĊtrzu pierwszego tutaj mercedesa, jednoczeĞnie
rozmawia przez pierwszą komórkĊ i sáucha pierwszej páyty
CD, urządza siĊ pierwszy szwedzki stóá z homarem, ale bez
specjalnych doĔ szczypiec, wybiera pierwszego macho – prezydenta, wójta, burmistrza – niekoniecznie z najwiĊkszym IQ,
ale pewno najbardziej sprytnego, pojawia siĊ pierwszy zawodowy Īebrak. (s. 255).
Wszystko, co tu mamy, koĔczy siĊ „Dostawą sáów”, bo
przecieĪ kaĪdy tekst, popularnie mówiąc, jest klecony ze sáów.
Kiedy wiĊc sobie uĞwiadomimy, Īe tak naprawdĊ sáowa, które
wypowiadamy, nie są naszymi, nie jest to przyjemne. Podobnie
bezradnoĞü moĪe czáowieka ogarnąü, kiedy sobie uĞwiadomimy, Īe w kaĪdym ustroju politycznym posáugujemy siĊ prawie
obowiązkowymi sáowami (258), podawanymi, podpowiadanymi,
narzucanymi przez rządzących, przez polityków. ĩe Majewski
trafnie to spostrzegá, wystarczyáoby uwaĪnie przejrzeü „Sáow-

nik 1000 tysiĊcy potrzebnych sáów” (2005), zredagowany przez
Jerzego Bralczyka, by na nie natrafiü. Ponadto warto sobie zdaü
sprawĊ, Īe zmiana ustroju nakazaáa jakby uĪywaü przy kaĪdej
okazji jednego sáowa, wymawianego najczĊĞciej przez máode
pokolenie. Tym sáowem jest „DOKàADNIE”!
A poniewaĪ „dostawą sáów” zajmowaá siĊ jeszcze do niedawna drukarz, bo dzisiaj przy komputerowym skáadzie tylko
nazwa takiego zawodu siĊ ostaáa, wiĊc Majewski mówi tutaj
o tych, którzy niegdyĞ skáadali i drukowali lokalne gazety,
a dzisiaj juĪ ich nie ma, minĊli siĊ, jak mówią górale. Sztuka drukarska przestaáa byü sztuką, a staáa siĊ komputerową machinacją
i nie ma z ich wydawaniem Īadnego káopotu. Tymczasem dawniej, „za komuny”, jak przyjĊáo siĊ mówiü, bo narzuciá to nam
nowy ustrój, byáa to istna droga przez mĊkĊ. Wtenczas byáa
„Obowiązkowa dostawa sáów”, jak mamy tutaj w tytule, i ile
trzeba byáo siĊ naprosiü o edycjĊ „Gáosu Starogardzkiego”.
Ale dzisiaj to juĪ miĊdzy legendy moĪna wáoĪyü, podobnie jak tĊ opowieĞü o donosie na nauczycielkĊ ze SzpĊgawska,
czy o tym „Wrobionym w SB-bola”, a takĪe o dzieciĔstwie
autora i narratora tych sáów spĊdzonym w Kocborowie; i to
z tym „motylem” koniecznie! Bo tak tutaj juĪ jest, Īe zawsze
coĞ takiego miĊdzy sáowami Majewskiego báyĞnie, Īe kaĪe siĊ
dáuĪej nad nimi zatrzymaü i zastanowiü siĊ wtenczas trzeba.
Bo jakĪe tak natychmiast przejĞü do nastĊpnych sáów, jeĪeli
przeczytamy to samo, co na początku. JeĪeli miaáaby to tylko
byü sprawa kompozycji, nie warto by zwracaü na to uwagi,
ale tutaj jeszcze ten motyl!? I to nie jako jakiĞ tam stylistyczny
ozdobniczek czy symboliczny wyraz samodzielnoĞci i dojrzaáoĞci, ale pomimo wszystko coĞ wiĊcej. Tym bardziej, Īe to
niejedyny tutaj taki stylistyczny ozdobniczek.
Podobnie jak niejedyna tutaj refleksja, bez której Majewski nie moĪe siĊ obyü. Czasem jest ona gorzka i bezpoĞrednia,
ale zawsze trafiająca w sedno, jak chociaĪby ta ostatnia, Īe
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ilbert Keith Chesterton powiedziaá kiedyĞ, Īe: BaĞnie
są bardziej niĪ prawdziwe nie dlatego, iĪ mówią nam,
Īe istnieją smoki, ale Īe uĞwiadamiają nam, iĪ moĪna je
pokonaü. BaĞnie posiadają takĪe tĊ cudowną wáaĞciwoĞü, Īe pozwalają nam przenieĞü siĊ do facynującego Ğwiata fantazji zawsze kiedy chcemy uczyniü to, co zwykáe czymĞ niezwykáym
i magicznym. Peánią one takĪe wreszcie funkcjĊ edukacyjną pokazując nam, Īe dobro i miáoĞü zawsze zwyciĊĪają, przypominając jednak, Īe zwyciĊstwa te zazwyczaj okupione są stratą.
Znamy wiele zbiorów baĞni wraz z którymi uczyliĞmy siĊ
rozumieü Ğwiat i ludzi, z którymi dorastaliĞmy. Wydaje siĊ jednak, Īe najcenniejsze dla nas byáy zawsze baĞnie opowiadane
nam przez naszych rodziców i dziadków, których miejsca akcji
osadzone byáy w pobliĪu nas. To dlatego bardzo czĊsto ksiĊĪniczki czekaáy na swoich wybranków w wieĪach znajdujących
siĊ w Starogardzie albo teĪ w Zblewie a smoki niekoniecznie
pochodziáy z Krakowa, ale ukrywaáy siĊ w kociewskich lasach.
Dlatego tym bardziej cieszy fakt, Īe na rynku wydawniczym
ukazaá siĊ nowy zbiór baĞni „BaĞniowe Kociewie” autorstwa
Andrzeja Grzyba. Zbiór ten zawiera zarówno baĞnie dobrze
nam Kociewiakom znane, jak i zupeánie nowe.
MoĪna by pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe baĞnie te tworzą
portret mieszkaĔców Kociewia i samego regionu ņ piĊknej
i áagodnej krainy z „galilejską urodą”, o której pisali m.in.
Roman Landowski i ks. Janusz Pasierb.
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Kociewiacy w „BaĞniowym Kociewiu” to ludzie peáni pokory i szacunku do Ğwiata, za kaĪdy jego skrawek
są Stwórcy wdziĊczni. Nie odmawia im jednak autor takĪe wielu wad, zawsze jedank ukazuje je z ĪyczliwoĞcią
i zrozumieniem ņ bo przecieĪ dziĊki temu, Īe nie wszystko
w nas jest takie, jakie chcielibyĞmy Īeby byáo, nasze Īycie
jest ciekawsze i o wiele bogatsze.
W baĞni „Kociewie”, opowiadającej o stworzeniu Kociewia przez Pana Boga, Kociewiak zapytany, czy jest
z dzieáa Pana Boga zadowolony odpowiada:
ņ Jestem. Bo i dlaczego miaábym nie byü. Daá Pan Bóg nam
ziemie, jeziora i bory, daá pagórki, równiny i rzeki bystre, daá
ludków dziarskich i zgrabne zwierzaki. No jo, dycht rychtych
wszystko je po boĪemu i niech tak zostanie. Niech sáoĔce Ğwieci, kiedy ma Ğwieciü, niech wiatr wieje, kiedy ma wiaü, niech
deszcz pada, kiedy ma padaü, a zresztą to my sobie dóma rada.
Z Kociewiakami nie najlepiej radzi sobie nawet diabeá,
który mimo nakazów i przestróg ze strony szatana nie potrafi skáoniü do záego postĊpowania pastuszka, w rezultacie sam
speánia dobry uczynek, za co zostaje surowo ukarany w piekle,
gdzie podczas dodatkowych szkoleĔ, w wyniku których niegroĨny nicpoĔ miaá staü siĊ bardziej diabelski, bezradny czarci
magister stwierdza, Īe to zdolny diabeá, ale jakby zbyt ludzki.
BaĞnie te w ciekawy, nie narzucający siĊ sposób nawiązują takĪe do historii i tradycji Kociewia. MoĪemy zatem
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Lubimy planowaü, gorzej z realizacją. Tutaj akurat nie dotyczy to autora tej ksiąĪki, jeĪeli juĪ taką drugą, a wáaĞciwie
to trzecią, jeĪeli oczywiĞcie wszystkie do mnie dotaráy, zrealizowaá. Bowiem tą trzecią jest chyba jedyna tutaj i moĪe
w ogóle w Polsce rzecz o dotychczas panujących w Gminie
Zblewo wójtach. ĩe powstaáa z okazji 20 lat samorządnoĞci
w Gminie Zblewo, to wiadomo z jej pierwszej karty, co jednak zapowiada jej gáówny tytuá: ĩaden wójt nie byá pewien,
trzeba juĪ samemu przeczytaü. JeĪeli natomiast miaáoby siĊ
okreĞliü jej gatunkową przynaleĪnoĞü, to zupeánym reportaĪem nie moĪna tego w Īaden sposób nazwaü, podobnie jak
sprawozdaniem z dziaáalnoĞci kaĪdego z opowiedzianych tu
wójtów, ani tym bardziej felietonem czy wywiadem. To tak
samo, jak poprzednio – wszystko mamy tu w odpowiednich
proporcjach, tylko Īe jak w „Oj, oj. Ojczyzna” z reportaĪu
wszystko siĊ wykluwa, tak tutaj z wywiadów i protokólarnych zapisów. Majewski lubi chadzaü wáasnymi drogami,
umiejąc przy tym kojarzyü ze sobą publicystyczne gatunki
i nie pozwalając siĊ im zniewoliü.
Natomiast na koniec tego wszystkiego jeszcze trzeba
powiedzieü o tytuáowej okáadce tej ksiąĪki, wykonanej wedle fotograficznego collage’u, gdzie w otwartych drzwiach
wagonu drugiej klasy widzimy stáoczonych podróĪnych, jadących do pracy, a moĪe juĪ z niej wracających. ĩe to PRLowskie czasy, zdradza ortalion jednego z nich, ale ten drugi
to jakby bliska mi osoba, bo i fizjonomia twarzy taka sama,
takie teĪ polo i marynarka, a nawet ta teczka ze skayu, którą
niegdyĞ nosiá niemal kaĪdy robotnik. Tak byáo wtenczas, ale
i dzisiaj teĪ nie jest dobrze, wiĊc znowuĪ moĪna ponarzekaü
na ojczyznĊ, myĞląc oczywiĞcie o paĔstwie, bo przecieĪ pod
ten adres kierujemy zawsze swoje uwagi i pretensje – pod
adres rządzących, którzy tworzą aktualnie taką wáaĞnie naszą
ojczystą paĔstwowoĞü.

Tadeusz Majewski, Oj, oj, Ojczyzna. Wybór reportaĪy, opowiadaĔ, felietonów i wywiadów 1990-2000. Media-Kociewiak, Starogard
GdaĔski 2007, opr. twarda, il.

przeczytaü o starogardzkim joannicie, który pomaga wróciü do zdrowia schorowanemu starogardzianinowi, czy teĪ
o cystersach, którzy ocalili od powodzi mieszkaĔców Starej
Kiszewy.
W BaĞniach Andrzeja Grzyba przewaĪa dobro. Nie ma
w nich jednak bohaterów jednoznacznie záych. Diabeá jest
maáo diabelski a przemądrzaáy i skąpy sąsiad w baĞni „Gotuj, garnku, gotuj, bo dzieci moje gáodne” z czasem zmienia
swoje postĊpowanie. Do ciekawszych baĞni naleĪy takĪe
„Dobry duch ogrodu”, gdzie pewien gospodarz, który na
Ğwiat narzekaá zagniewany na wszystkich i wszystko zrozumiaá, Īe jesteĞmy nieodrodną czĊĞcią Ğwiata i ten Ğwiat, uszanowany darzy, czym tylko moĪe, czasami wystarczy siĊ tylko
do niego uĞmiechnąü, chociaĪby z przymruĪeniem oka.
Czytając baĞnie Andrzeja Grzyba nie sposób siĊ teĪ nudziü. Wartki i ciekawy sposób prowadzenia narracji skáania do lektury a i sposób rozpoczynania opowiadania baĞni
jest interesujący, nietypowy: Byáo to dawno, dawno temu.
Wcale nie za siedmioma górami, nie za siedmioma rzekami.
O wiele bliĪej. Bardzo blisko. I moĪe nawet nie byáo wtedy
diabáów, tak jak ich dzisiaj nie ma. Byli i są ludzie. Dobrzy
i Ĩli. I tacy trochĊ dobrzy i trochĊ Ĩli. MoĪe... morze jest gáĊbokie i szerokie, jak mówi ociupinkĊ niegrzecznie Magda.
MoĪe... o przepraszam, nie znosi tego „dawno, dawno”
i tych na wstĊpie gór, rzek i lasów. Do rzeczy (...).
Jest to niezwykle cenna i waĪna ksiąĪka, poniewaĪ pokazuje, Īe to co piĊkne i interesujące znajduje siĊ tak naprawdĊ
blisko nas. Jak na baĞnie przystaáo, w kaĪdej z nich znajduje
siĊ jakiĞ moraá, pouczenie, co zbliĪa je do bajek, ale moraáów tych nie postrzega siĊ jako przestróg, odgórnych nakazów okreĞlonego zachowania siĊ (jak to ma miejsce czasami w wielu baĞniach), ale przyjmuje siĊ je z uĞmiechem
i spokojem, bo jest w nich duĪo pokory, mądroĞci i ludzkiej
ĪyczliwoĞci.

Andrzej Grzyb, BaĞniowe Kociewie, Wydawnictwo „Bernardinum
Sp. z o.o. Pelplin 2011, form. 12 x 17 cm, s. 264, il., opr. twarda.
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