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Od redakcji
– Zróbkaj Jeziusiku cud, bo ja usz nie moga. Niech sklepowa da jaki drek, bo mój lontrus ukaczaä sie äod pytków
po glaca.
– A niech buĈka do spokój. Samo wyschnie.
Babcia, moĔe prababcia (buĈka) miaäa ponad 80 lat, wnuk lub prawnuk (lontrus) lat piöè moĔe z miesiöcznym
okäadem.
Takñ scenkö zobaczyäem, taki dialog usäyszaäem niedawno, pod koniec paĒdziernika 2013 roku w Pinczynie.
Tego dnia otwierano pinczyþskñ Filiö Biblioteki Gminnej w Zblewie, przy okazji nadajñc jej imiö Franciszki Powalskiej, kociewskiej poetki.
„Brzady”, zespóä folklorystyczny z pinczyþskiej szkoäy, zaĈpiewaäy, zataþczyäy i przedstawiäy scenkö opartñ o pamiötnik, wiersze i legendy Babci Powalskiej. Wszystko z wyczuciem, bez przesady, z talentem i co najwaĔniejsze
– z uĈmiechem. Nim pogratulowaäem nadania imienia Babci Powalskiej, poetki z Pinczyna, bibliotece w Pinczynie,
spytaäem siedzñcñ obok paniñ profesor od dialektologii, Mariö Pajñkowskñ-Kensik, autorkö säowników gwary kociewskiej, czy zna säowo „ukaczany”. Okazaäo siö, Ĕe nie. Siedzñcy dalej profesor Tadeusz Linkner, przysäuchujñcy
siö rozmowie, kiwnñä gäowñ i potwierdziä, Ĕe zna z dzieciþstwa, które spödziä w Odrach na pograniczu Kociewia
i Kaszub. Scenki ze sklepu spoĔywczego nie opowiedziaäem, bo przecieĔ „Brzadom”, a i licznym goĈciom, niegrzecznie
byäoby przeszkadzaè.
Miaäem szczöĈcie, Ĕe tego dnia, prócz gwary w piosenkach i scenicznej adaptacji fragmentów pamiötnika Babci
Powalskiej, usäyszaäem uäomek mowy domowej, Ĕywej kociewskiej gwary w sklepie spoĔywczym. Coraz rzadziej naszñ
gwarö moĔna usäyszeè. Nie wiem, czy ten „lontrus, co sie ukaczaä”, bödzie mówiä kiedykolwiek na co dzieþ gwarñ. Czy
wstydziä siö bödzie jej uĔywaè. A moĔe zrozumie, Ĕe ta mowa domowa wyróĔnia go, jest jego domowym, rodzinnym,
regionalnym skarbem. Nikt go nie bödzie targaä za uszy w szkole za uĔywanie mowy domowej, nikt go nie bödzie karaä
zäñ ocenñ, lecz wytäumaczy mu, Ĕe gwara jest odmianñ naszego ojczystego jözyka polskiego. ēe gwara ta wyróĔnia
go pozytywnie, Ĉwiadczy o szacunku dla tradycji, dowodzi w czasach postöpujñcej unifikacji, Ĕe jego mowa domowa
jest jego bogactwem.
To, co zrelacjonowaäem powyĔej, pozwala patrzeè w nie tylko gwarowñ kociewskñ przyszäoĈè optymistycznie, bo
jözyki i gwary umierajñ w domu, w rodzinie, kiedy säabnie miödzypokoleniowy przekaz tradycji regionalnej.
JeĈli nazwa Kociewie pojawiäa siö na poczñtku XIX wieku, a region uksztaätowaä siö w wieku XVIII, to nasza
mowa domowa, gwara, której piökny, Ĕywy przykäad usäyszaäem w sklepie spoĔywczym w Pinczynie, choè däugo niezapisywana, trwa juĔ od co najmniej 250 lat.
Czy gwary zanikajñ? Czy spotka je los maäych, plemiennych i regionalnych jözyków, których ponoè dzisiaj istnieje jeszcze okoäo 5000, choè niektórzy twierdzñ, Ĕe na Ĉwiecie uĔywa siö jeszcze 7100 jözyków, z których w Europe
49 jözyków jest zagroĔonych i 48 wymierajñcych, a przypuszcza siö, Ĕe do koþca XXI wieku z ogólnej ich iloĈci zaniknie co najmniej poäowa z powodu wymierania, „ucywilizowania” i wyparcia poprzez jözyki dominujñce, silniejsze
i modne.
Warto pytaè. Warto szukaè odpowiedzi. Nawet jeĈli pytania sñ draĔliwe, a odpowiedzi niepewne.
Czy gwarö naleĔy tylko äaskawie tolerowaè, czy dbaè o niñ, utrwalaè, rozwijaè? Czy dbajñc o kulturö narodowñ
i jözyk dominujñcy, warto równieĔ Ĉwiadomie dbaè o kulturö regionalnñ i gwarö.
Czy jeĈli gwara regionalna osäabnie, wyjdzie z codziennego uĔycia, to zniknie teĔ region, regionalna toĔsamoĈè?
Zniknie caäa kultura regionu, zwyczaje, obyczaje, literatura, pamiöè, poczucie humoru, swoisty sposób myĈlenia
i opisywania Ĉwiata.
Czy wystarczy Ĉwiadome samookreĈlenie: jest Kociewie, bo ja czujö siö Kociewiakiem, bez innych konstytutywnych
dla regionu skäadników, takich, jak choèby gwara, zwyczaje i obyczaje regionalne?
Czy wystarczy odĈwiötne, lepsze lub gorsze, Ĉwietlicowe i plenerowe prezentowanie folkloru? Czy nie naleĔy, co na
szczöĈcie coraz lepiej rozumiejñ samorzñdy, wzmocniè i upowszechniè edukacjö regionalnñ.
Czy wszystko, co regionalne, stanie siö Ĉmieszne, archaiczne, niemodne? Czy racjö majñ ci, którzy twierdzñ, Ĕe
kultura regionalna, w tym gwara, ogranicza rozwój intelektualny i stanowi przeszkodö do awansu spoäecznego?
A moĔe w kulturze regionu tkwiñ inspirujñce moce, naturalne substancje czynne zdolne leczyè postöpujñce szaleþstwo zerojedynkowych, zunifikowanych, zglobalizowanych ludzi.

Andrzej Grzyb
P.S. MoĔe wystarczy dobrze siö przyjrzeè kryteriom okreĈlajñcym jözyk regionalny. Czy gwary Ĕywe, speäniajñc wiökszoĈè z owych kryteriów, nie powinny byè podniesione do rangi jözyków regionalnych. Tak czy
inaczej, jeĈli sñ säabe i nikt o nie dbaä nie bödzie, to umrñ, a jeĈli sñ silne i rozwijajñ siö, to tak czy inaczej
bödñ trwaäy.
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Skórcz, 13 wrzeĞnia
W Miejskim OĞrodku Kultury w Skórczu miaáa miejsce
prezentacja albumu Marka Káosa pt. „Skórcz w fotografii”.
Autor uchwyciá w nim miasto Skórcz, mieszkaĔców, przyrodĊ oraz zabytki.
Ź Skarszewy, 13 wrzeĞnia
W nocy, z 13 na 14 wrzeĞnia 2013 r., przy ul. KoĞcierskiej o póánocy rozpoczĊáa siĊ budowa koĞcioáa w 24 godziny. Prace trwaáy nieprzerwanie, w godzinach wieczornych
trwaáy juĪ roboty wewnątrz obiektu. O 23:48 rekord Guinnessa zostaá pobity. Sama Ğwiątynia bĊdzie sáuĪyáa przez kolejne lata nie tylko w formie promocji, ale takĪe jako miejsce
organizowania róĪnych wydarzeĔ.
Ź Gmina Czersk, 14 wrzeĞnia
Na jeziorze Skrzynki Maáe miaáy miejsce zawody wĊdkarskie. O Puchar Senatora RP Andrzeja Grzyba walczyáo
7 trzyosobowych druĪyn z kóá wĊdkarskich z Pinczyna,
Czerska, Kalisk, Czarnej Wody, Skarszew, Starogardu GdaĔskiego oraz SSR Czarna Woda. Pierwsze miejsce zajĊáo koáo
z Pinczyna. Na kolejnych miejscach uplasowaáy siĊ: Koáo
Czersk, koáo Kaliska, koáo Starogard GdaĔski, SSR Czarna
Woda, koáo Skarszewy oraz koáo Czarna Woda. Indywidualnie zawody wygraá Andrzej Poáom z Pinczyna.
Ź Pelplin, 3 paĨdziernika
W Miejskim OĞrodku Kultury w Pelplinie zorganizowano „BiesiadĊ nad Wierzycą”. Byáa to okazja do podsumowania kilkumiesiĊcznego projektu realizowanego przez Kociewskie Forum Kobiet z pobliskich Lignów Szlacheckich.
Stowarzyszeniem kieruje Krystyna Gierszewska.
W ramach tych dziaáaĔ pod nazwą „Na cztery fajerki...”
odbyáy siĊ kursy dekorowania potraw, warsztaty oraz pokazy
kulinarne i florystyczne. ZwieĔczeniem projektu byáa pelpliĔska impreza, a na niej premiera i promocja wydawnictwa
pod tytuáem „Kociewie na talerzu”, którego opracowanie
i wydanie byáo dopeánieniem caáoĞci projektu. Publikacja powstaáa przy wspóápracy Kociewskiego Forum Kobiet z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kociewie” z Tczewa.
Ź Starogard GdaĔski, 14 paĨdziernika
Ten dzieĔ byá dla uczniów oraz nauczycieli I Liceum
Ogólnoksztaácącego im. Marii Skáodowskiej-Curie podwójnym ĞwiĊtem. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
zostaáy poáączone z odsáoniĊciem portretu Noblisty – Prezydenta Lecha WaáĊsy. Ze wzglĊdu na stan zdrowia Prezydent
nie mógá uczestniczyü w spotkaniu, reprezentowaá go poseá
Jerzy Borowczak.
Ź Gniew, 21 paĨdziernika
W sali kameralnej Biblioteki w Gniewie miaá miejsce wernisaĪ wystawy senatora Andrzeja Grzyba zatytuáowany „Uroda Kociewia”. Spotkanie otworzyáa Jadwiga Mielke – dyrektor gniewskiej biblioteki.
NastĊpnie uczniowie ogniska muzycznego oraz gniewskiego gimnazjum przygotowali czĊĞü artystyczną prezentując utwory fortepianowe, a takĪe wiersze autorstwa Andrzeja
Grzyba. Mówiąc zebranym o jednej ze swoich pasji senator
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podkreĞliá, jakie znaczenie ma ona dla niego mówiąc, Īe fotografia daje mu szansĊ, aby to, co szczególne w krajobrazie,
przyrodzie czy teĪ w Īyciu spoáecznym, zachowaü na przyszáoĞü.
Ź Czarna Woda, 28 paĨdziernika
W sali konferencyjnej UrzĊdu Miasta w Czarnej Wodzie odbyáa siĊ XIX Biesiada Literacka. Spotkanie zorganizowaáo Towarzystwo Przyjacióá Czarnej Wody, któremu
przewodniczy senator Andrzej Grzyb – poeta i pisarz. Na
BiesiadĊ przybyáo wielu znakomitych twórców, pasjonatów
kociewskiej literatury oraz miáoĞników Kociewia.
Ź Tczew, 27 paĨdziernika
W niedzielĊ odbyá siĊ II Bieg NadwiĞlaĔski Szlakiem
Doliny Dolnej Wisáy – Póámaraton. Organizatorem Biegu
byáo Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie we wspóápracy
ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, Stowarzyszeniem
„Biegający Tczew” oraz samorządami powiatu tczewskiego.
O godz. 11 z Maáych Walichnów na trasĊ II Biegu wyruszyáo
ponad 300 osób z caáego kraju i zagranicy. Do pokonania
mieli dystans póámaratonu (21,097 km) wiodący przez MiĊdzyáĊĪ, Rybaki, GorzĊdziej i Baádowo do mety na dziedziĔcu Zespoáu Szkóá Budowlanych i OdzieĪowych w Tczewie.
KaĪdy z uczestników otrzymaá pamiątkowy medal i koszulkĊ techniczną. Ufundowano nagrody pieniĊĪne w wysokoĞci: I miejsce – 800 zá, II – 600 zá, III – 400 zá w klasyfikacji
generalnej kobiet i mĊĪczyzn, puchary w kategoriach wiekowych oraz 50 nagród rzeczowych rozlosowanych wĞród
wszystkich, którzy ukoĔczą Bieg.
Ź Bietowo, 9 listopada
Z okazji Narodowego ĝwiĊta NiepodlegáoĞci, odbyáy siĊ
zawody strzeleckie pod patronatem prezydenta Starogardu
GdaĔskiego Edmunda Stachowicza. W zawodach rywalizowaáo 52 uczestników, w tym uczniowie z klasy mundurowej
Liceum Ogólnoksztaácącego im. Wincentego Pola z Czerska. Turniej otworzyá prezydent Edmund Stachowicz oddając pierwszy strzaá do tarczy.
Ź Tczew, 13 listopada
W dniach 13-14 odbyá sie juĪ VI Kociewski Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego. Jego organizatorem jest
Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej we wspóápracy
z Centrum Kultury i Sztuki, Miejską Biblioteką Publiczną
i Fabryką Sztuk. Konkurs adresowany jest do reprezentantów przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów, szkóá
ponadgimnazjalnych a takĪe domów kultury, Ğrodowiskowych domów pomocy spoáecznej, róĪnych form pracy pozaszkolnej oraz mieszkaĔców Kociewia i innych regionów
Polski.
Ź Tczew, 17 listopada
Uroczyste obchody 90-lecia dziaáalnoĞci Chóru MĊskiego „Echo rozpoczĊáy siĊ w koĞciele pw. ĝwiĊtego KrzyĪa
mszą Ğw. w intencji chóru oraz poĞwiĊceniem sztandaru
przez ks. infuáata Stanisáawa Grunta. NastĊpnie w Sali Koncertowej Centrum Kultury i Sztuki nastąpiáo uroczyste przekazanie sztandaru oraz koncert jubileuszowy.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Poáom, zaginiona wieĞ na Kociewiu

L

osy wsi i osad, szczególnie tych najmniejszych, bywają bardzo róĪne. Jedne z nich rozwijają siĊ, nabierają znaczenia, a te najwiĊksze przeksztaácają siĊ
w miasta. Tak na przykáad staáo siĊ z niewielką kociewską
wsią Czarna Woda, która dziĞ jest kilkutysiĊcznym miastem.
Inne, jak tytuáowa wieĞ Poáom, w pewnym momencie tracą
swoje znaczenie i zamierają. Wpáyw na taki rozwój sytuacji
mają róĪne wydarzenia. Wzrostowi znaczenia wsi towarzyszy rozwój handlu czy przemysáu. Inne zaĞ są losy, gdy wieĞ
straci swoje znaczenie i upada, np. w związku ze zmianą
szlaku komunikacyjnego. Tak zapewne miaáo to miejsce
w przypadku opisywanej tu wsi Poáom.
Tytuáowa nieistniejąca juĪ kociewska osada Poáom
znajdowaáa na terenie dzisiejszej gminy Lubichowo w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim. PoáoĪona byáa w lesie, 2 km na poáudnie od budynku szkoáy
w Ocyplu, przy skrzyĪowaniu obecnych traktów leĞnych
Ocypel – Mermet i ĝliwice – KrĊpki, nad rzeczką ĝwiĊta
Struga. Jeszcze sto lat temu przez osadĊ Poáom prowadziá
gáówny trakt wiodący ze ĝliwic do Starogardu. Przebiegająca w czĊĞci równolegle do traktu droga z Lubichowa
byáa podrzĊdnym leĞnym duktem i prowadziáa równolegle
do obecnych torów kolejowych po ich póánocnej stronie,
aby nastĊpnie w okolicy KrĊpek (Krampken), zostawiwszy
je na póánocy przekroczyü tory i prowadziü na poáudnie
od leĞniczówki KrĊpki (Forst Krampken) prosto do osady
Poáom (Pollum) i dalej lasem przez àobodĊ (Labodda) do
ĝliwic (Gr. Sliewitz)1.
NazwĊ Poáom nosi dziĞ w Polsce 6 wsi i osad2. Józef
Milewski nazwĊ opisywanej osady wywodzi od wyrazu
pole lub od nazwiska dawnego wáaĞciciela folwarku3. Podobnie Jerzy Dygdaáa pisze, Īe nazwa mogáa pochodziü
od nazwiska wáaĞcicieli karczmy – Poáomów, soátysów
w Osiecznie4. WiĊcej informacji na temat nazwy podaje Hubert Górnowicz, który pisze: Poáom obocznie Szyszkowie,
niegdyĞ osada máyĔska i leĞna nad rzeką ĝwiĊtą. „Tawerna
Szyszkowie sev Poáom” 1750 WK 188. Wizytacja dekanatu starogardzkiego Augustyna KliĔskiego z lat 1740-1750.
Nazwa dzierĪawczo prymarna od nazwy osobowej Poáom.
W osadzie tej Īyli Mateusz Poáom, Józef Poáom i Kazimierz
Poáom 1770 ISB5. Z zapisu tego wynika, Īe w 1770 roku
w osadzie Poáom mieszkaáy trzy rodziny, wszystkie o nazwisku Poáom. Jeszcze starsze informacje o nazwisku Poáom pochodzą z 1749 roku. W ksiĊdze chrztów parafii Zblewo wymieniani są Bartholomei Poáom i jego Īona Barbara,
którzy w dniu 29 marca 1749 roku ochrzcili swoją córkĊ
MariannĊ. Nie zapisano jednak z jakiej wsi pochodzili. Wiadomo, Īe rodzice chrzestni Marianny – Dawid Gosti i Barbara Drozdowska byli mieszkaĔcami Radziejewa6. Kolejna
informacja o nazwisku Poáom pochodzi z 1746 roku. Alfons
MaĔkowski pisaá, Īe jeden z czáonków licznej rodziny Poáomów byá w 1746 r. soátysem w Osiecznie koáo ĝliwic7.
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Trudno powiedzieü kiedy powstaáa osada Poáom zwana początkowo Szyszkowy. Pierwsza informacja o osadzie
Szyszkowy, naleĪącej do parafii Lubichowo, pochodzi
z wizytacji tej parafii przeprowadzonej 19 paĨdziernika
1686 roku8. Ponownie osada Szyszkowy wymieniane jest
podczas wizytacji parafii Lubichowo przeprowadzonej 21
marca 1703 roku9. Jednak juĪ w 1733 roku nazwĊ osady
w ksiĊdze chrztów parafii Zblewo zapisano jako Poáom.
Wówczas to odnotowano chrzest Jakuba, którego rodzicami byli Adam Kanabay i Dorota, mieszkaĔcy osady Poáom.
Rodzicami chrzestnymi Jakuba byli Jakub Guz i Marianna
Boberka z Ocypla10. Byü moĪe juĪ wtedy istniaáa karczma,
ale brak informacji o jej wáaĞcicielu, czy dzierĪawcy. Prawdopodobnie karczmarzem byá Antoni Szarmach, gdyĪ 7 lipca 1748 roku w ksiĊdze chrztów parafii Zblewo zapisano, Īe
ojcem chrzestnym Mariany Czubkowskiej urodzonej w Pili
Czubek (dziĞ przysióáek Czubek w gminie Kaliska) byá Antoni Szarmach Tabernatot de taberna Pazda ud Poulem, co
oznacza, Īe wspomniany Antoni Szarmach byá wáaĞcicielem
bądĨ dzierĪawcą dwóch karczem, jednej w osadzie Pazda
i drugiej w interesującej nas osadzie Poáom11. Po raz kolejny
istnienie osady Poáom, nazwanej wówczas Szyszkowie potwierdzone zostaáo w 1750 roku. Wymieniana jest wówczas
nowa kolonia Szyszkowy w parafii Lubichowo12. Natomiast
w wizytacji archidiakonatu pomorskiego przeprowadzonej
w Lubichowie 28 listopada 1765 roku zapisano, Īe do parafii naleĪy m.in. Karczma zwana Szyszkowie, czyli Poáun13.
Chodzi tu zapewne o osadĊ Poáom. W lustracji tej zapisano,
Īe w karczmie poáomskiej sprzedawano rocznie 37 beczek
piwa. Osada karczmarska z czasem przeksztaáciáa siĊ w osadĊ máyĔską, zwaną teĪ Szyszkowie14. Józef Milewski pisze,
Īe: W akcie nadawczym starosty borzechowskiego, Hilarego Potulickiego, z 1767 r. byá wzmiankowany máyn królewski (przy ĝwiĊtej Strudze) z prawem prowadzenia karczmy.
Do máyna naleĪaáy trzy morgi ziemi uprawnej15.
Sporządzony w latach 1772-1773, na polecenie króla Prus Fryderyka II Wielkiego, Kataster kontrybucji Prus
Królewskich pozwala nam poznaü nazwiska wszystkich
wówczas mieszkających w pustkowiu Poáom (Pollum),
ich dobytek itp. W pustkowiu Poáom mieszkaáy wówczas
4 rodziny, razem 27 osób: w tym 4 mĊĪczyzn, 4 kobiety,
3 cháopców mających wiĊcej niĪ 12 lat, 6 cháopców mających mniej niĪ 12 lat, 1 dziewczyna mająca wiĊcej niĪ 12 lat
oraz 9 mających mniej niĪ 12 lat. W osadzie istniaáa karczma
prowadzona przez WawrzyĔca Kamratowskiego.
W spisie mieszkaĔców jako pierwsze zostaáy wymienione dwie rodziny okreĞlone jako Eigenthümer. MieszkaĔcami
tymi byli:
1. Christ. Rotzack, Īonaty, mający jednego syna (ponad
12 lat) i 1 syna máodszego niĪ 12 lat oraz 5 córek
máodszych niĪ 12 lat. Nie posiadaá ziemi, ani Īywego
inwentarza.
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Wandkarte des Kreises Pr. Stargard orfennach den neuesten Hilfsquellen von Paul Baron Legnitz i. Schl.
Edgar Schultz Verlag in Pr. Stargard. Ok. 1911-1912.

2. Karczmarz (Krüger) Wawrz. Kamratowski, Īonaty,
mieszkający z synem mającym ponad 12 lat, 3 synami máodszymi niĪ 12 lat i córką mającą wiĊcej niĪ
12 lat. Kamratowski miaá 2 konie, 2 krowy, 1 jaáówkĊ i 2 Ğwinie.
Chaáupnikami (Dessen Käthner), którzy nie uĪytkowali
Īadnych gruntów byli:
1. Andreas Zielmann Īonaty, z 2 synami mającymi mniej niĪ 12 lat i 2 córkami takĪe poniĪej tego
wieku. Nie uĪytkowaá ziemi, miaá 2 woáy, 2 krowy
i 1 jaáówkĊ.
2. Jacob Zielmann Īonaty, mieszkający z synem mającym ponad 12 lat, z synem mającym mniej niĪ 12 lat
i 2 córkami takĪe poniĪej tego wieku. Nie uĪytkowaá
ziemi, miaá 2 woáy i 1 krowĊ16.
W 1780 roku Poáom byá osadą szlachecką (folwarkiem?)
naleĪącą do szlachcica Cichockiego. Mieszkaáo tu 3 komunikowanych katolików i 3 akatolików. MieszkaĔcy wsi
na utrzymanie proboszcza dawali mesznego 1 korzec Īyta
i tyleĪ owsa17. Wymieniani tu akatolicy to prawdopodobnie
niemieccy ewangelicy. Natomiast podana iloĞü katolików
i akatolików, jak wynika z powyĪszego katastru, dotyczyáa
osób dorosáych.
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Na mapie Schroettera z lat 1796-1806 pokazana jest osada Pollum, przez którą przechodziá gáówny trakt áączący ĝliwice ze Starogardem. Na poáudnie od osady Pollum znajduje
siĊ napis Mu.SM, co oznacza máyn i tartak18. MieszkaĔcami
osady Poáom, jak zostaáo to zapisane w ksiĊdze Ğlubów, byli
miĊdzy innymi Christianum Glewenagen i Ewa Marszowna, którzy dnia 22 lipca 1805 r. w Zblewie zawarli związek
maáĪeĔski. Kolejny Ğlub mieszkaĔców tej osady odbyá siĊ
20 stycznia 1811 r. pomiĊdzy Maciejem Glazą z Osieczna
i Maryannyą Maszowną z Ocypla19.
Józef Milewski w swej pracy pisze, Īe w pierwszej poáowie XIX w. byá tu folwark, jak wynika z mapy 1861 r., rozparcelowany, przy czym dziaáki rolne leĪaáy wokóá jezior Czarnel i Firek (áącznie 376 ha)20. Dodatkowe informacje podaje
Andrzej Kosecki, który pisze, Īe na początku XIX wieku
w osadzie Poáom mieszkali jego przodkowie Maciej Marks
i jego Īona Maágorzata Bobkowska pochodząca z Ocypla.
To Marks miaá byü wedáug przekazów rodzinnych wáaĞcicielem jeziora Ocypel Wielki. Nie wiadomo skąd przybyli
Marksowie do Poáoma, ale juĪ pod koniec XVII w. Marksowie mieszkali we Wdzie21.
W 1848 roku w osadzie Polom mieszkaáo 33 katolików22,
a w 1867 roku 48 katolików23. Schematyzm nie podaje liczby ewangelików, ale zapewne jeden ewangelik mieszkaá na
pewno, o czym poniĪej. W 1869 roku osiedle miaáo 4 domy,
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w których mieszkaáy 52 osoby, w tym 1 ewangelik24. Te
cztery domy to byáy zapewne tak zwane czworaki, stąd tak
duĪa iloĞü osób mieszkająca tylko w 4 domach. Taką samą
liczbĊ 52 mieszkaĔców (katolików i ewangelików) podaje
kolejne Ĩródáo, jakim jest Topographisc-statistisches hadbuch für den Regierungsbezirk z 1869 r. Ponadto we wspomnianej ksiĊdze podano dodatkowe informacje. Obszar osady Poluum Mühle wynosiá 1128,70 mórg i znajdowaáy siĊ
w niej 2 gospodarstwa gburskie (bäuerliche) i 1 gospodarstwo zagrodnika (Käthnerbesitzungen)25.
W 1877 roku mieszkaĔcy osady Poáom byli Ğwiadkami
doniosáego, jak na tamte czasy, wydarzenia. To tu 28 maja
tego roku uroczyĞcie witano ks. sufragana diecezji cheámiĔskiej objeĪdĪającego poszczególne diecezje. Tak opisano to
wydarzenie w Pielgrzymie: Z tej przyczyny juĪ o 2 godzinie po poáudniu wyjechaáo 26 jeĨdĨców, ustrojonych w biaáe
i liliowe szerpy do Poáoma, wioski leĪącej na granicy parafii Lubichowskiej, aby przywitaü wysokiego Dostojnika
KoĞcioáa naszego i potem towarzyszyü Mu do Lubichowa26.
Wspomnianym sufraganem byá ks. biskup Jerzy Jeschke.
Johannes Mühlradt, pastor w Páocicznie (dziĞ wieĞ
w gminie Kaliska) pisze, Īe w 1880 roku powstaáo leĞnictwo
Poáom (Pollum) naleĪące do nadleĞnictwa Osieczna (Hagenort)27. Potwierdza to Handbuch des Grundbesitzes z 1880
roku, gdzie zapisano, Īe do Forstgutsbezirk Hagenort, czyli
do Majątku ziemskiego NadleĞnictwa Osieczna, którego administratorem byá Oberföster Heinrich Dühring, naleĪaá Fiscalische Sägemühle (Pollum) (verpachtet)28. Oznacza to, Īe
tartak w osadzie Poáom byá wáasnoĞcią królewską, naleĪącą
do nadleĞnictwa Osieczna i w 1880 roku byá wydzierĪawiony. Brak jednak informacji kto byá dzierĪawcą tego tartaku.
Natomiast w sáowniku geograficznym wydanym w 1887
roku zapisano, Īe Poáom (Pollum) byá wsią z wodnym máynem nad Strugą ĝwiĊtą, páynącą przez jezioro Ocepel, Dáugie

i Babsk. MieszkaĔcy mieli swe parafie w Lubichowie (katolicy) i w Borzechowie (ewangelicy). We wsi byáy dwa gburstwa i jedna zagroda. Obszar wsi wynosiá 11287 morgów29.
Prawdopodobnie nastąpiá tu báąd w podaniu powierzchni
wsi i byáo to 1128,7 mórg. Potwierdzeniem byáaby informacja Milewskiego, który pisze: w 1886 r. do Poáoma naleĪaáy
ogóáem 282 ha gruntów (aĪ po LubicĊ i JagielnicĊ). Do 1912
r. istniaáy tam: leĞniczówka, máyn wodny, tartak i 2 gospodarstwa rolne30. Trudno powiedzieü jak byáo naprawdĊ z tymi
gospodarstwami rolnymi, skoro w 1904 roku schematyzm
diecezji cheámiĔskiej wymienia jedynie Forsterei Pollum,
w której mieszkali tylko ewangelicy o nieznanej dziĞ iloĞci31.
Podobnie w 1906 roku wymieniana jest osada Pollum, ale jedynie jako leĞniczówka. Co ciekawe, mieszkaĔcy leĞniczówki korespondencjĊ pocztową otrzymywali za poĞrednictwem
poczty we Wdzie, a nie poczty w Ossowie, która dostarczaáa
korespondencjĊ do Ocypla i leĞniczówki Reuȕberg32.
W 1921 roku leĞnictwo Poáom naleĪaáo administracyjnie
do nadleĞnictwa Osieczna. Mieszkaáy tu 3 osoby – mĊĪczyzna i 2 kobiety (prawdopodobnie Īona i córka leĞniczego).
Byli to Polacy wyznania katolickiego. NaleĪy tu dodaü, Īe
nazwĊ wsi cytowany tu spis podaje jako Osieczno33.
Trudno powiedzieü, kiedy z osady Poáom wyprowadzili
siĊ ostatni mieszkaĔcy i kiedy zlikwidowano leĞniczówkĊ
Poáom. Józef Milewski pisze, Īe w latach 30. Poáom zostaá
zalesiony, a po zabudowaniach nie byáo juĪ Ğladu34. Czy jednak na pewno? Jeszcze w 1951 roku wymieniana jest wieĞ
Poáom naleĪąca do gromady Ocypel35. Na pewno nie byáo
juĪ w tym czasie leĞniczówki. Poáomowie mieszkali jednak
w Ocyplu aĪ do wybuchu II Wojny ĝwiatowej. Stanisáaw
Guz w swoich wspomnieniach wymienia osoby o tym nazwisku36. Czy byli potomkami wáaĞcicieli osady Poáom?
DziĞ po dawnej osadzie pozostaáa jedynie nazwa topograficzna.
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GRZEGORZ WOLIýSKI

Etymologia nazwy wsi Tymawa*
Siostrze

P

ochodzenie nazw miejscowych od lat nurtuje jĊzykoznawców i historyków. Dotyczy to w szczególnoĞci etymologii niejasnych, podejrzanych, itp. Jedną
z takich wáaĞnie jest nazwa nadwiĞlaĔskiej wsi Tymawa
w gminie Gniew. Po raz pierwszy nazwa ta wystĊpuje w dokumencie Sambora II z 1224 (raczej 1227) roku jako: Thymaua1. W nastĊpnym zapisie z roku 1230 jako: Thimow2,
a w dokumentach pomorskich z lat 1274-1284 (w odniesieniu takĪe do obszaru ziemskiego) wielokrotnie jako: Thymav, Thymauiensi, territorio Timauiensi, terra Thimavie,
granitzam Tymow, metam Tymoue, oraz Tymowe, Timava,
granicam Tymove, Tymove, Timove3. W nastĊpnych stuleciach m.in. w dokumentach krzyĪackich (z lat 1326-1444)
jako: Tymovia, Tymau – dokument lokacyjny wsi z 1351 r.,
i Tymov oraz Tymow i Thymaw4. NastĊpnie w wieku XVI
w wizytacjach biskupich i lustracjach dóbr królewskich
nazwa ta wystĊpuje jako: Thimaua, Timaui, Thimawa5.
A w XVII-XVIII w. jako: Tymawa(!) do 1772 r.6. NastĊpnie Thimau do 1920 roku7, od którego to powróciáa nazwa
Tymawa obowiązująca, za wyjątkiem okupacji hitlerowskiej
(1939-1945), do dziĞ.
Reasumując, zauwaĪyü trzeba, Īe w pierwszym zapisie
z 1224 (1227) roku wystĊpuje w nazwie tej sufiks: aua (Thym|aua). A w sufiksach nastĊpnych zapisów m.in. literka – u
– zostaje zamieniona na literkĊ – v, stąd przyrostki: av i ava,
np. Thym|˨av, Tim|ava, jak równieĪ czĊsto (w przewadze)
wystĊpują sufiksy na – ow – owe, np.: Tym|ow, Tym|owe.
Z czego zdaje uksztaátowaáa siĊ ostatecznie nazwa Tymawa
(1624 r.). O ile jednak póĨniejsze wzmianki (z XVIII-XX
w. ) dotyczące zapisu tej wsi i zachodzące w nich zmiany
jĊzykowe nie bĊdą nam aĪ tak potrzebne, o tyle interesowaü nas bĊdzie w celu uwypuklenia jej etymologii, pierwsza znana nam forma Ĩródáowego zapisu tej miejscowoĞci
tj.: Thymaua (PU 28).
JĊzykoznawca, ksiądz Stanisáaw Kozierowski, na áamach
czasopisma „Slavia Occidentalis”, opowiedziaá siĊ na temat
etymologii nazwy Tymawa w sposób nastĊpujący. Mianowicie dopatrzyá siĊ podobieĔstwa nazewniczego pomorskiej
Tymawy z niewielką rzeczką Timavus wpadającą do Morza
Adriatyckiego we wáoskiej prowincji Triest8. Warto dodaü,
Īe wspóáczeĞnie rzeczka ta ma tylko 2 km oraz posiada
4 Ĩródáa w San Giovanni di Duino koáo miasta Monfalcone, poza tym wymieniają ją – juĪ staroĪytni pisarze rzymscy
(m.in. poeta Wergiliusz9). Niezwykáe jest to, Īe w jĊzyku sáoweĔskim nazwa rzeki Timavus brzmi Timava(!)10. ZauwaĪyü
bowiem trzeba, Īe historyczna (teĪ spolonizowana) nazwa
pomorskiej Tymawy: Thimow, Timawa czy Thimaua jest
przecieĪ analogiczna do nazwy wspomnianej rzeki Timavus. Z tą róĪnicą, Īe w rdzeniu nazwy pomorskiej Thim|ow
(z 1230 r.) czy Thim|aua (z 1582 r.) w przeciwieĔstwie do
áaciĔskiej nazwy rzeki Timavus wpada przed literkĊ – i – li-
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(Ryc. I) Rzeczka Timavus bądĨ w jĊzyku
sáoweĔskim Timava
we wáoskiej prowincji Triest.

ħródáo: Ines Zgonc,
[w:] https://en.wikipedia.org/wiki/Timawo, op. cit.

terka – h – T(h)im|aua – Tim|avus11. Natomiast porównując
formĊ zapisu Timava – widniejącą w dokumencie MĞciwoja II z roku 1283 oraz póĨniejszą Timawa z lustracji 1565
roku12, to w pierwszym przypadku mamy nazwĊ identyczną
co sáoweĔska nazwa rzeki, a w drugim minimalną tylko róĪnicĊ polegającą na zamianie literek („v” na „w”). Poza tym
ks. Kozierowski w swym opracowaniu stwierdziá powoáując siĊ na Sáownik geograficzny Królestwa Polskiego…, Īe
w 1355 roku w dokumencie komtura gniewskiego Jana von
Falkenstein dla Piotra z Braunswaldu (GoĞciszewa) dającemu mu wieĞ JaĨwiska w opisie granic nadania wzmiankowana jest jakaĞ rzeczka Tymawka13.
Badania nad etymologią nazwy wsi Tymawa, rozwinĊáa
pod koniec XX w. Halina Bugalska w swej pracy o toponimii
byáych powiatów: gdaĔskiego i tczewskiego14. Powoáując siĊ
w niej najpierw na ks. Kozierowskiego, o wypatrzeniu przez
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tegoĪ nazwy rzeki Timavus, a takĪe rzeczki Tymawki pisze
[…] a wiĊc moĪe nazwa Tymawa jak Verissa (dziĞ Wierzyca)
naleĪy do nazw, które wedáug terminologii T. Milewskiego
zamilczymy do „podejrzanych o pochodzenie wenetyjskie”15.
Jest to niezwykle waĪne twierdzenie. Poza tym wspomniana badaczka napisaáa, Īe niemiecki jĊzykoznawca Jürgen
Udolph (którego opracowanie wymieniáa w przypisie16),
zaliczyá rdzeĔ nazwy Tymawa (Tym), do hydronimicznych
baz sáowiaĔskich, które áączą SáowiaĔszczyznĊ zachodnią
i poáudniową, a takĪe zaliczyá ją (ową bazĊ) do podstaw typowych dla praojczyzny Sáowian.
Zaznaczyü chciaábym, Īe jedna z teorii historycznych
gáosi, Īe wspomniane przez Bugalską plemiĊ Wenedów ulegáo m.in. slawizacji. Poza tym twierdziáa, iĪ sufiksy na: ava,
awa (Tym|˨˨awa), sugerowaü mogą, Īe mogáa to byü kiedyĞ
nazwa rzeki17. JeĪeli przypuszczenie to jest trafne (a jest), to
wynikaáoby z tego, Īe pierwotna znana nam ze Ĩródeá nazwa
miejscowa Thymaua, poĞwiadczona w dokumencie Sambora II z 1224 (1227) roku, mogáa siĊ wziąü od pobliskiej páynącej tam rzeki. Czy jednak wzmiankowana w nastĊpnym
wieku w dokumencie komtura gniewskiego wspomniana
rzeczka Tymawka, to ta pierwotna rzeka, od której powstaáa
nazwa miejscowa Tymawa? Wątpliwe, ale niewykluczone.
OsobiĞcie uwaĪam, Īe zlokalizowanie rzeczki Tymawki wymaga odrĊbnego, dogáĊbnego studium w oparciu o Ĩródáa
historyczne, tak pisane jak i kartograficzne, które mogáyby
zweryfikowaü ten problem. Raczej wątpliwe jest, Īe wzmiankowana rzeczka Tymawka w dokumencie z 1355 r. byáaby
tym pierwotnym ciekiem wodnym, od którego wziĊáa siĊ nazwa miejscowa Thymaua (Thymawa). Zresztą wątpliwoĞci
w tym kontekĞcie zdaje siĊ, przejawiaá juĪ wydawca kodeksu XIV-wiecznych dokumentów Klaus Conrad18.
Ponadto H. Bugalska dodaje, Īe nazwa Tymawa jest nazwą niejasną, a w Polsce odosobnioną. Z tym, Īe nazwa ta
jest niejasna bym siĊ zgodziá19, ale Īe jest nazwą odosobnioną juĪ nie, bo np. w województwie warmiĔsko-mazurskim
wystĊpują: w powiecie ostródzkim (gminie Grunwald) wieĞ
Tymawa, poáoĪona nad jeziorami: Tymawskim i Mielno
oraz Wielka Tymawa w powiecie nowomiejskim (gminie
Biskupiec)20. Pierwsza miejscowoĞü poáoĪona jest na obszarze historycznych Prus (ziemi plemienia Sasinów), druga na
pograniczu pruskiej Pomezanii i ziemi cheámiĔskiej21.
Reasumując, jaka jest wiĊc etymologia Naszej uroczej nadwiĞlaĔskiej Tymawy? Odwoáam siĊ do powyĪszych
ustaleĔ, dodając przy okazji swoje. Skoro, jak wykazaá to
ks. Kozierowski, nazwa Thymaua jest analogiczna do nazwy rzeki Timavus – wpadającej do Adriatyku w prowincji Triest, to przyjmując hipotezĊ postawioną przez Bugalską, która zaliczyáa nazwĊ Tymawa do nazw podejrzanych
o pochodzenie Wenetyjskie (podobnie jak Verisse – WierzycĊ)
moĪna byáoby przyjąü (mając na uwadze równieĪ to, Īe rdzeĔ
nazwy Tymawa [Tym] zostaá zaliczony przez Udolpha do baz
typowych dla praojczyzny sáowiaĔskiej), Īe nazwa naszej Tymawy jest staroĪytnym reliktem nazewniczym po Wenedach.
MoĪna byáoby takĪe pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe w tym
wypadku nazwa miejscowa Tymawa urobiáaby siĊ ewentualnie od nazwy rzeki. Przypuszczenie takie moĪe wynikaü
z tego, Īe antyczne plemiĊ Wenedów pozostawiáo po sobie
w spadku (m.in. na terenie Polski) wiele swych rodzimych
nazw wodnych. ĝwiadczy o tym, nie tylko wielokrotnie
przytaczana tu nazwa piĊknej i bliskiej Nam rzeki Wierzycy
(Verissa), ale i nazwy innych rzek np. Odra (*Adra), Noteü
(*Natisis)22, a moĪe i pierwotna nazwa Kwidzyna (Quidin,
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*Kvid|˨in por. z nazwą Ğląskiej rzeki Kwisa) – co sądząc po
poáoĪeniu geograficznym tego miasta (i nie tylko), nie jest
bynajmniej wykluczone.
Co wiemy o plemieniu Wenedów? Wiemy, Īe byá to staroĪytny lud indoeuropejski pokrewnym najbardziej Ilirom
i Latynom23. ħródáa pisane na temat Wenedów są moĪe nie
na tyle skąpe, ile doĞü enigmatyczne, a wzmianki – lakoniczne. Pierwszą wzmiankĊ o Wenedach mamy juĪ w homerowej Iliadzie (VII w. p.n.e.). NastĊpnie wzmiankują
ich m.in.: Herodot w V w. p.n.e., Klaudiusz Ptolemeusz
w swym dziele pt.: Geographike Hyphegesis umieszczając
ich na póánocy Europy nad Zatoką Wenedzką (identyfikowaną z Zatoką GdaĔską) pomiĊdzy siedzibami: Gotów i Galindów24. W I wieku n.e. Wenedów wymieniają w tym samym
mniej wiĊcej czasie, pisarze rzymscy, tj.: Pliniusz Starszy
i Publius Tacyt, ten pierwszy wzmiankowaá Wenedów jako lud
zamieszkujący nad Wisáą (habitari ad Vistlam). Tacyt natomiast w swojej Germanii, wyliczyá ich wĞród plemion „barbarzyĔskich” zamieszkujących pomiĊdzy: Germanami a Sarmatami25. Poza tym Wenedów wymienia na obszarze Imperium
Rzymskiego wielu innych rzymskich pisarzy, np. G. J. Cezar
w swym pamiĊtniku Wojna galijska wspomina o nich na terenie Bretanii. Profesor Piotr Kaczanowski precyzuje lokalizacjĊ
zamieszkania plemienia Wenedów na podstawie wspomnianej
ptolemeuszowskiej Geografii nad dolną Wisáą na prawym jej
brzegu, wzdáuĪ caáej Zatoki Wenedzkiej (tj. GdaĔskiej). Przypuszcza takĪe, Īe siedliska Wenedów rozciągaáy siĊ wzdáuĪ
poáudniowo-wschodniego wybrzeĪa Baátyku26.
ĩycie Wenedów, na obszarze staroĪytnej Europy, ulegaáo przemieszczeniom. Nie udaáo im siĊ stworzyü jakiegoĞ
trwalszego organizmu politycznego, o lokalizacji ich pierwotnej siedziby napisano caáe regaáy monografii i opracowaĔ, w szczególnoĞci jĊzykowych a takĪe historycznych.
Studiów i teorii na temat ich pierwotnej siedziby i migracji
powstaáo równieĪ niemaáo. Gerard Labuda uznaá za wybitnymi jĊzykoznawcami (m.in. Tadeuszem Milewskim), którzy dopatrzyli siĊ w rodzimych onomastycznych nazwach
Wenedów nawiązania do dialektów germaĔskich, Īe ich
pierwotna siedziba mogáa znajdowaü siĊ w rejonie Turyngii z oĞrodkiem okoáo Jeziora BodeĔskiego27. Skąd Wenedowie wyemigrowali w XI w. p.n.e. w dolinĊ Padu (gdzie
w znacznie póĨniejszych stuleciach stali siĊ poĞrednikami
w handlu bursztynem baátyckim), a takĪe do nadadriatyckiej
Ilirii(!) oraz w inne rejony Europy (zob. ryc. II). Na terytorium dzisiejszej Polski – Wenedzi mogli siĊ pojawiü w VI
wieku p.n.e., w czasie trwania kultury wschodniopomorskiej
stanowiącą archeologiczny póánocno-wschodni odáam kultury áuĪyckiej28. W póĨniejszych wiekach Wenedów zaliczymy do kultury: przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej
w dawniejszej literaturze przedmiotu nazywanych áącznie
– kulturą wenedzką. Wendowie zasiedlali m.in. Pomorze
GdaĔskie i WielkopolskĊ. Fakt ich istnienia zdradzają nam
pozostaáe po ich Īyciu na Pomorzu i nie tylko – nazwy toponimiczne, np.: Verissa, (Werene – nazwa miejscowa) oraz
inne przytoczone powyĪej nazwy rzek na terenie wspóáczesnego kraju, oraz wykopaliska archeologiczne.
Wedáug Franciszka Sáawskiego etymologia nazwy plemienia Wenedów pochodzi od italo – celtyckiego mianownika liczby mnogiej: ven – e – to (z pierwiastkiem vén), co
oznacza: Īyczyü sobie, lubiü, kochaü, czyli Wenedowie to
lud kochający swój ród29.
Ciekawą informacjĊ na temat Wenedów zawará G. Labuda w Sáowniku staroĪytnoĞci sáowiaĔskich… Mianowi-
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Wenedów na Pomorzu jest dowiedzione
i wiąĪe siĊ ogólnie z kulturą przeworską,
zwáaszcza oksywską i moĪe teĪ czĊĞciowo
wielbarską, o których byáa juĪ wczeĞniej
mowa.
Wenedzi zamieszkujący obszar dzisiejszej Polski mogli ulec na przestrzeni IIIVI wieku slawizacji (podobnie jak ulegali
hellenizacji czy celtyzacji) pod wpáywem
ludnoĞci prasáowiaĔskiej. W VI w. kronikarz gocki, Jordanes, podawaá w czasie
teraĨniejszym, Īe [...] pochodzący z jednego pnia (etnicznego) Wenetowie wystĊpują dzisiaj pod trzema nawami: Wenetów,
Antów i Sklawenów32. Jedna z hipotez historycznych mówi, Īe pod nazwami wspomnianych plemion kryją siĊ juĪ Sáowianie… Gerard Labuda nie wykluczyá, Īe na
obszarach zamieszkanych przez Wenedów,
kiedy ulegali oni slawizacji, przez pewien
okres czasu mogáa istnieü faza dwujĊzycznoĞci (bilingwizmu)33.
Podsumowując powyĪszy artykuá odnoĞnie pochodzenia nazwy miejscowej Ty(Ryc. II) Praojczyzna i kierunki
rozejĞcia siĊ Wenedów.
mawa, stwierdziü moĪna w pierwszej kolejħródáo: G. Labuda, Wenedowie, [w:] Sáownik
noĞci, Īe: jej etymologia jest niejasna jak
staroĪytnoĞci sáowiaĔskich: encyklopedyczny zarys
równieĪ podejrzana, ale bynajmniej nazwa
kultury Sáowian od czasów najdawniejszych do koĔca XIII wieku, t. VI, pod wsi nie jest odosobniona. Mamy bowiem
red. G. Labudy i Z. Stiebera,
wystĊpowanie toĪ samych nazw miejscoOssolineum 1977, op. cit., s. 375.
wych w województwie warmiĔsko-mazurskim (tj. Tymawa k. Grunwaldu i Wielka
cie powoáując na przekaz Pliniusza Starszego opiewający Tymawa na póánocnym pograniczu ziemi cheámiĔskiej
o pewnym rzymskim ekwicie, który z polecenia prokuratora z Pomezanią), a wiĊc ogólnie na historycznym terenie Prus,
Julianusa (odpowiedzialnego za uĞwietnianie igrzysk gla- moĪe to byü swoisty „trop” przybliĪający do wyjaĞnienia
diatorskich w czasie panowania cesarza Nerona w latach 60. nazwy pomorskiej – Tymawa, patrząc przez pryzmat etymoI w. n.e.) wyprawiaá siĊ w intratną ekspedycjĊ po bursztyn ku logii wspomnianych miejscowoĞci34.
dalekiemu Baátyckiemu Morzu… Historyk ten przypuszczaá,
Nazwa miejscowa Tymawa nie jest nazwą prymarną(?)
Īe jest caákiem prawdopodobne by w celu porozumienia siĊ i jak dotychczas nie zostaáa przez jĊzykoznawców dostaz miejscową ludnoĞcią odnoĞnie zakupu bursztynu, wspo- tecznie wyjaĞniona. Halina Bugalska, sáusznie twierdzi, Īe
mniany ekwita zabraá ze sobą kliku Wenedów znad Padu30.
sufiks – awa – sugeruje, Īe mogáa to byü kiedyĞ nazwa rzeWiadomo jest bowiem z przekazu Pliniusza, Īe ekspe- ki35. Wynikaáoby stąd, Īe nazwa Tymawa pochodziáaby od
dycja po bursztyn siĊ udaáa, a przywieziony surowiec byá nazwy rzeki36 (poza tym podejrzewa ją, podobnie jak Wietak obfity, Īe nawet siatki na arenie gladiatorskiej sáuĪące rzycĊ, o pochodzenie wenetyjskie). EtymologiĊ nazwy Tydo powstrzymywania zwierząt i osáony podium posiada- mawa – od rzeki, zdaje siĊ potwierdzaü równieĪ niemiecki
áy w kaĪdym swym wĊzeáku bursztyn. Natomiast wszelka onomasta J. Udolph, zaliczający rdzeĔ – Tym – m.in. do
broĔ gladiatorów i caáy uĪywany przez nich sprzĊt przez hydronimicznych baz, które są typowe dla praojczyzny
1 dzieĔ igrzysk byá wykonany z bursztynu. Warto dodaü, Īe sáowiaĔskiej37. Wynikaáoby wiec z tego, Īe nazwa Tymawa
najwiĊksza, przywieziona do Rzymu, bryáa jantaru waĪyáa w sensie historycznym jest bardzo, bardzo odlegáa. MoĪna
4,257 kg31. Niemniej interesujące jest spostrzeĪenie – jak takĪe powiedzieü ogólnie o zgodnoĞci przypuszczeĔ po– rzymski ekwita porozumiaá siĊ z lokalną ludnoĞcią miesz- wyĪszych badaczy. I w koĔcu warto zwieĔczyü ciekawym
kającą u wybrzeĪy Baátyku w celu zakupu od nich tak bar- spostrzeĪeniem ks. Kozierowskiego, który zauwaĪyá anadzo dla niego cennego bursztynu? – gáównego celu dalekiej logiczną wzglĊdem pomorskiej nazwy Tymawa niewielką
i niebezpiecznej zarazem wyprawy? Prawdopodobne jest tu rzeczkĊ o nazwie Timavus (która wg j. sáoweĔskiego brzmi
wiĊc przypuszczenie Labudy, mówiące o tym, Īe wspomnia- Timava!) w iliryjskiej prowincji Triest, w której to osieny ekwita mógá zabraü ze sobą w ekspedycjĊ wáaĞnie kilku dlili siĊ antyczni Wenedowie, podobnie jak i w póánocnej
Wenedów znad Padu, by móc dokonaü intratnego zakupu Europie nad dolną Wisáą38. MoĪna byáoby wiĊc postawiü
lub wymiany (wzglĊdnie porozumieü siĊ). MoĪemy mieü tu hipotezĊ, Īe w tym wypadku nazwa Tymawa jest staroĪytwiĊc Ğwiadectwo tego samego lub podobnego jĊzyka, któ- nym reliktem nazewniczym po wspomnianych Wenedach,
rego uĪywano poĞród Wenedów zamieszkaáych nad Padem którzy mogli zamieszkiwaü i nadwiĞlaĔskie tymawskie tei Wenedów zamieszkujących u wybrzeĪy Zatoki GdaĔskiej reny. Nie bez kozery rozpisywaáem siĊ tak o nich, oraz ich
i Zalewu WiĞlanego oraz rejonów nad dolną Wisáą. Fakt ten ewentualnym poĞrednictwie i handlu cennych bursztynem,
moĪe mieü niebagatelne znaczenie w odniesieniu ukazania czy ich slawizacji. Niemniej uwaĪam, Īe artykuá nie wyetymologii nazwy miejscowej Tymawa. Zresztą istnienie czerpuje tematu39.
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Niniejszy artykuá stanowi poprawienie i uzupeánienie pierwodruku pt.: Etymologia nazwy wsi Tymawa, opublikowanego
w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”(dalej: KMR), nr 2 (81),
2013, na s. 16-19. Jego autor, chciaáby w tym miejscu podziĊkowaü
redakcji powyĪszego kwartalnika za moĪliwoĞü jego powtórnego
opublikowania. Szerzej o etymologii nazwy wsi Tymawa piszĊ
w obszernym artykule, wysáanym do redakcji rocznika muzealnego
„Rydwan”.
Zob. Pommerellisches Urkundenbuch (dalej: PU), hrsg. von
M. Perlbach, Danzig 1882, nr 28. W sprawie jego datowania G. WoliĔski, Jeszcze o Kalatrawensach z Tymawy… [w:] KMR, nr 1 (72)
2011, s. 7 i n., w którym m.in. ustalenia: G. Labudy i E. Rymara.
Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. I, hrsg. v. R. Philippi,
A. Seraphin, Königsberg 1882, nr 74.
PU numery: 43, 260, 261, 262, 277, 278, 336, 354, 357, 367, 376 i 634.
PrU, Bd. II, hrsg. M. Hein, E. Maschke, 1962, nr 556; PrU, Bd.
IV, hrsg. M. Koeppen, Marburg 1961, nr 681; PrU, Bd. V, hrsg.
K. Conrad, Marburg 1969, nr 35. Zob. KsiĊgi czynszowe Zakonu
krzyĪackiego oprac. P.G. Thielen, Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438), Marburg – Lahn 1958, s. 114;
M. Grzegorz, KsiĊga czynszowa Komturstwa gniewskiego z 1444
roku, [w:] Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Historyczne, 1993, z. 3., s. 130. Kserokopie Ĩródeá
w posiadaniu biblioteki gniewskiej.
Zob. Visitationes 1582, wyd. Kujot, s. 69; por. Lustracja 1565 r., s. 144.
Zob. Lustracje, 1624 r., s. 132; 1660 r., s. 32; 1765 r., s. 107, por.
mapĊ Schroettera z koĔca XVIII wieku.
Por. liczne Ĩródáa tak kartograficzne jak i drukowane oraz rĊkopiĞmienne z XIX i pocz. XX w., w których wystĊpuje nazwa Tymawa.
S. Kozierowski, Nazwy rzeczne w Lechji przybaátyckiej i w przylegáych
czĊĞciach SáowiaĔszczyzny póánocno-zachodniej, cz. 2., [w:] „Slavia
Occidentalis”, pod red. M. Rudnickiego, t. X, PoznaĔ 1931, s. 216.
Zob. Wergiliusz, Eneida, w przeká. ks. T. Karyáowskiego, wyd. II,
Wrocáaw 1950, ks. I, s. 13 przyp. 244 por. P. Vergilius Maro, Aeneis,
ks. I i II, wyd. R. Ganyszyniec, Lwów 1937, s. 12
Zob. The Timavo River [w:] wikipedia, the free encyclopedia.
Zob. PrU, Bd. I, nr 74 [1230 r.] por. Visitationes 1582, s. 69. RdzeĔ
– T(h)ym – szczególnie z literką „h”, np.: Thym|aua czy Thim|ow,
moĪna byáoby uznaü za formĊ zgermanizowaną? Natomiast áaciĔski zapis rzeki Tim|avus w swym sufiksie – avus, róĪni siĊ ze sáoweĔską i polską nazwą Timava odpadniĊciem áaciĔskiej koĔcówki
– us i zastąpieniem jej literką „a” stąd – ava – Timava. (sic!).
PU nr 354; Lustracja 1565 r., s. 148.
S. Kozierowski, Nazwy…, s. 216. Por. Sáownik geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów sáowiaĔskich (dalej cyt. SGKP),
t. XII, s. 704 oraz PrU, Bd. V, nr 355 gdzie […] waȕer Tymauke.
H. Bugalska, Toponimia byáych powiatów gdaĔskiego i tczewskiego, Ossolineum 1985.
H. Bugalska, op.cit., 105.
H. Bugalska, Toponimia…, s. 105, przyp. 74.
Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241.
Zob. PrU, Bd. V, nr 355, przyp. 3. Por. SGKP, t. XII, s. 705. Profesor
M. Grzegorz w swoim Sáowniku historyczno-geograficznym komturstwa gniewskiego…, Gniew 2009, hasáo: JaĨwiska na s. 46 i n.,
utoĪsamiá zapis […] waȕer Tymauke z dokumentu Falkensteina (zob.
PrU, Bd. V, nr 355; powyĪej przyp. 13) z Jeziorem Tymawskim, a nie
z rzeczką Tymawką zapewne za K. Conradem. Tylko, Īe Conrad nie
byá pewien, czy chodzi tu rzeczywiĞcie o Jezioro Tymawskie (zob.
tenĪe, PrU, Bd V, nr 355, przyp. 3). Romuald Frydrychowicz natomiast w SGKP, t. XII, na s. 705, twierdziá, Īe zapis waȕer Tymauke
odnosi siĊ do strugi Tymawki a nie jeziora. Warto dodaü, Īe we wspomnianym dokumencie Falkensteina, nie pojawia siĊ zapis, Īe chodzi
w nim o Jezioro Tymawskie (See), tylko ogólnie widnieje […] waȕer
Tymauke, wody Tymawke – Tymawskie. I Conrad i Grzegorz, zdaje siĊ nie wziĊli pod uwagĊ hasáa Frydrychowicza z SGKP, t. XII,
s. 705, bo go w swych opracowaniach odnoĞnie analizy dokumentu
Falkensteina dla JaĨwisk z 15.08.1355 r. nie wymieniają. Dlatego teĪ
w tym kontekĞcie, bardziej dajĊ tu wiarĊ ks. Frydrychowiczowi, a to
dlatego, Īe pisząc do SKGP hasáo: Tymawka jako struga, pod koniec
XIX w., podejrzewam, Īe musiaá on korzystaü z XVII-wiecznego
cysterskiego odpisu dokumentu Falkensteina, bo jego oryginaá siĊ
nie zachowaá; zob. komentarz K. Conrada PrU, Bd. V, nr 355.
Najnowsze moje ustalenia zawarte w artykule: O pochodzeniu nazwy wsi Tymawa koáo Gniewa (zob. przyp.*) obalają tą niejasnoĞü.
Por. Wykaz urzĊdowych nazw miejscowoĞci w Polsce, t. 3., Warszawa 1982, s. 488; SGKP, t. XIII, s. 705. Zob. mapĊ Polski na:
http://www.targeo.pl/
Niezwykáe jest to, Īe obie te miejscowoĞci leĪą na tej samej szerokoĞci geograficznej. Tymawa Wielka 53° 30`6.09``. Tymawa w gminie
Grunwald natomiast 53° 29`30.11``, czyli róĪnica wynosi 1 minutĊ.
A takĪe wiele innych nazw toponimicznych.
G. Labuda, Wenedowie, [w:] Sáownik staroĪytnoĞci sáowiaĔskich:
encyklopedyczny zarys kultury Sáowian od czasów najdawniejszych
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do koĔca XIII wieku, (dalej cyt. SSS), t. VI, pod red. G. Labudy
i Z. Stiebera, Ossolineum 1977, op. cit., s. 373.
Zob. J. Powierski, Wenedowie, [w:] Prussica, t. 1., Malbork 2004,
op.cit., s.12.
G. Labuda, Wenedowie, s. 373.
P. Kaczanowski, Barbaricum w Ğwietle Ĩródeá historycznych, [w:]
Wielka historia Polski, t. I, cz.1.: Najdawniejsze dzieje ziem polskich do VII wieku, oprac. P. Koczanowski, J. K. Kozáowski, Kraków 2003, op.cit., s. 265.
G.Labuda, Wenedowie, s. 374 i n.
G. Labuda, Wenedowie, op cit., s. 376, mapka s. 375, por.
L. J. àuka, Kultura wschodniopomorska [w:] SSS, t. II, pod red.
W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehra – SpáawiĔskiego, Ossolineum
1964, op. cit., s. 564, s. 565, por. P. Kaczanowski, Tablica chronologiczna epoki Īelaza, [w:] Wielka historia Polski, t. I, cz.1., s. 172,
por. G. JagodziĔski, Zagadkowy lud – Wenetowie, [w:] http://grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/wenetowie1.html
F. Sáawski, Wenedowie [w:] SSS, op.cit., 373.
G. Labuda, Wenedowie, s. 377.
J. Kolendo, Wyprawa po bursztyn baátycki za Nerona, [w:] Pomorania Antiqua, t. X, 1981, op. cit., s. 26.
Zob. Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów, [w:] Historia gocka, czyli scytyjska Europa, táum. i oprac. E. Zwolski, Lublin 1984.
[119], s. 111.
G. Labuda, Wenedowie, op. cit., s. 377. Badacz ten przyjmowaá za
rzecz pewną, Īe plemiona: Atów i Sklawenów byáy juĪ w relacji
kronikarza Jordanesa plemionami sáowiaĔskimi. OdnoĞnie Wenedów i przekazu Jordanesa zob. teĪ: J. Powierski, Wenedowie,
[w:] Prussica, t. 1., s. 11 przyp. 11.
Georg Gerullis w swej pracy pt.: Die altpreuȕischen Ortsnamen,
Berlin – Leipzig 1922, nie uwzglĊdniá Tymawy, wiĊc chyba nie podejrzewaá jej o pruską proweniencjĊ. Dodaü moĪna, Īe w Tymawie
Wielkiej w gminie Bisukpiec, zlokalizowano wczesnoĞredniowieczne
grodzisko datowane na X-XI w., a wiĊc sáowiaĔskie! Podobnie w Tymawie w gminie Grunwald zlokalizowano grodzisko we wschodniej
stronie wsi, na cyplu wychodzącym na tamtejsze jezioro Mielno, który od poáudnia oddzielony jest bagnistą doliną jakiegoĞ nieznanego
strumienia(!). Spostrzec trzeba w tym kontekĞcie analogiĊ z Tymawą
k. Gniewa, gdzie równieĪ znajdowaáa siĊ (wg SGKP, t. XII, s. 705) jakaĞ struga zwana Tymawką. Dodaü chciaábym, Īe i w nadwiĞlaĔskiej
Tymawie – Wybudowaniu, znajduje siĊ nad brzegiem skarpy jakieĞ
niezlokalizowane (nie przebadane archeologicznie) wczesnoĞredniowieczne grodzisko, opisane przez Stanisáawa Mielczarskiego (zob.
Kociewie II, Ossolineum 1992, s. 61, nr 46). Niemniej wg badaĔ archeologicznych, grodzisko w Tymawaie w gminie Grunwald, posiada
o dziwo póĨną metrykĊ, bo krzyĪacką (datowaną na XIV w.). Niewykluczone jest jednak, Īe mogáo byü ono (owe grodzisko) zamieszkaáe
we wczeĞniejszych epokach, przez Prusów, a takĪe moĪe i przez staroĪytnych Wenedów? – a potem i Sáowian? Dlaczego tak przypuszczam.
Dlatego, Īe podczas lokacji tej wsi po 1328 r. musiaáa siĊ przecieĪ
skądĞ wziąü jej nazwa! – tj. Tymawa. Zachodzą wiĊc w tym kontekĞcie nastĊpujące przypuszczenia. 1. Albo nazwa wspomnianej wsi
zostaáa skopiowana od nazwy innej Tymawy, np. tej z ziemi cheámiĔskiej (diecezji pomezaĔskiej), co uwaĪam za maáo prawdopodobnie
(choü nie wykluczone), w tym wypadku nieprawdziwe byáoby moje
powyĪsze twierdzenie jakoby miejsce to byáo zasiedlone w okresie
przed krzyĪackim, przez Prusów, Wenedów i moĪe Sáowian. 2. Albo
po prostu miejsce to nazywaáo siĊ tak z dawien dawna jako Tymawa
i wziĊáo swą nazwĊ od tamtejszego wspomnianego strumienia o nieznanej wspóáczeĞnie nazwie, lub innego tamtejszego cieku wodnego.
Nastąpiáo wiĊc ponowienie nazwy hydronimicznej na nawĊ miejscową. Podobnie mogáo byü i z Tymawą k. Gniewa, twierdzenie takie
w przypadku obydwu tych nazw topograficznych potwierdza ich sufiks (awa). Utwierdzaáoby to wiĊc hipotezĊ o wenetyjskiej etymologii
nazwy Tymawa w gminie Grunwald i tym samym ich ewentualnej
obecnoĞci na poáudniowo-zachodnim kraĔcu Pojezierza OlsztyĔskiego… Zagadnienie to wymaga jednak, moim zdaniem, szerszego opracowania porównawczego. OdnoĞnie grodziska w Tymawie w gminie
Grunwald, zob. M. J. Hoffmann, A. Mackiewicz, ĝredniowieczne zaáoĪenia obronne powiatu ostródzkiego, Ostróda 2004.
Por. S. Kozierowski, Nazwy…, s. 241-242.
W tym wypadku nazwa Tymawa byáaby nazwą topograficzną
prymarną ponowioną od nazwy rzeki bądĨ strumienia, podobnie jak SzpĊgawa(!).
J. Udolph, Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slaven,
Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge, Bd. 14, H. 1., 1979, s. 18.
Zob. powyĪej, passim.
Nazwa Tymawa jest niejasna i niewyjaĞniona, a sáusznie podejrzana
o pochodzenie wenetyjskie. MoĪna zatem zaáoĪyü, mając na uwadze wystĊpowanie niemal takiej samej nazwy wzglĊdem Tymawy
w Ilirii (tj. rzeczka Timavus, Timava w nadadriatyckiej prowincji
Triest) historycznym terenie, na którym Īyli od XI w p.n.e. Wenedowie, podobnie jak Īyli w okresie póĨniejszym na Pomorzu
GdaĔskim (rejon dolnej Wisáy), Īe nazwa Tymawa jest raczej wenetyjskiego pochodzenia. Bynajmniej wszystko na to wskazuje.
Twierdzenie to moĪe byü adekwatne takĪe w odniesieniu do dwóch
pozostaáych Tymaw w województwie warmiĔsko-mazurskim.
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Krajoznawstwo i turystyka
w kontekĞcie edukacji
Jesteśmy świadkami intensywnych poszukiwań źródeł autentycznej i efektywnej działalności dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej oraz dorosłych.
Edukację na szczeblu: przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, uniwersytetu, studiów podyplomowych, doktoranckich i trzeciego
wieku oraz działalność pozalekcyjną
i pozaszkolną może znacznie wspomóc i uatrakcyjnić krajoznawstwo i turystyka.
Należą one do istotnych czynników wychowania oraz zintegrowanego i wielostronnego kształcenia1. Stanowią katalizator edukacji. Dlatego aktywność w tym zakresie leży w interesie nie tylko
dzieci, młodzieży i dorosłych, lecz całego społeczeństwa, zmierzającego do cywilizacji wiedzy.

PojĊcie krajoznawstwa i turystyki

W

ymienione pojĊcia wywoáują niejasnoĞci wobec ich
rozlegáego zakresu znaczeniowego. Dla potrzeb tego artykuáu terminem krajoznawstwa bĊdziemy posáugiwaü siĊ
w znaczeniu: holistycznej, zintegrowanej, pogáĊbionej
(w kontekĞcie wielu dyscyplin nauki), a zarazem popularnonaukowej wiedzy o kraju ojczystym. Chodzi o wiedzĊ
o kraju w aspekcie: przed (przeszáoĞci), teraz (wspóáczesnoĞci), potem (przyszáoĞci). Trudno zrozumieü bytnoĞü teraz
bez odniesienia do tego, co byáo i co bĊdzie. Krajoznawstwo
duĪą wagĊ przywiązuje do tradycji, przekazywania i uczenia
tego, co z pokolenia na pokolenia byü powinno: wartoĞci,
przekonaĔ, umiejĊtnoĞci zachowaĔ, zwyczajów i obyczajów.
Tradycja strzeĪe naszej toĪsamoĞci: narodowej, kulturowej,
jĊzykowej, terytorialnej. DziĊki jej moĪemy okreĞliü zarówno naszą swoistoĞü jak równieĪ odrĊbnoĞü. Wyzbywanie siĊ
tradycji grozi nihilizmem i brakiem zakorzenienia.
Natomiast turystyka to ogóá zjawisk związanych z czasową zmianą Ğrodowiska, wynikająca z motywów poznawczych,
rekreacyjnych lub turystycznych, dokonywana w czasie wolnym2. NadrzĊdnoĞü krajoznawstwa w edukacji, w stosunku do
turystyki, ma swe uzasadnienie w peánionych przez nie funkcjach, czynnoĞciach i zadaniach w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zwáaszcza máodego pokolenia Polaków.

Relacje krajoznawstwa i turystyki

Krajoznawstwo i turystyka to pojĊcia nietoĪsame. Istnieją

DwuczáonowoĞü nazwy podkreĞla wagĊ obu jej elementów. Uprawianie krajoznawstwa bez kontaktu z terenem, jak
równieĪ pozbawianie turystyki treĞci krajoznawczych jest
zaprzeczeniem okazji, niepeánym wykorzystaniem moĪliwoĞci, jakie stwarza ta forma aktywnoĞci. W szkolnym
i studenckim ruchu krajoznawczo-turystycznym najáatwiej
dostrzec koniecznoĞü symbiozy krajoznawstwa i turystyki
jako dziedzin wzajemnie siĊ uzupeániających i nierozáącznie z sobą związanych. O kolejnoĞci tych pojĊü przesądzają
edukacyjne cele, którym sáuĪy krajoznawstwo i turystyka4.
Chodzi o takie krajoznawstwo i turystykĊ, które uczą i wychowują.
Oblicze krajoznawstwa i turystyki w szkole i uczelni
ksztaátują przede wszystkim: Szkolne Koáa KrajoznawczoTurystyczne (SKKT), Szkolne i Akademickie (Studenckie)
Koáa (Kluby) Krajoznawczo-Turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), koáa (kluby) turystyczne Związku Harcerstwa Polskiego, Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Polskiego Towarzystwa
Schronisk MáodzieĪowych (PTSM). Są one wraz z róĪnymi
poziomami systemu edukacji powoáane do utrzymywania
ciągáoĞci historyczno-kulturowej narodu, kreowania zachowaĔ zgodnych z wartoĞciami uniwersalnymi (ogólnoludzkimi, ponadczasowymi)5 oraz postaw patriotycznych
i obywatelskich, ksztaátowania Ğwiatáych, mądrych Polaków, oddanych swojej OjczyĨnie oraz dbających o jej dziedzictwo i toĪsamoĞü narodową.

3

obok siebie jak asymptoty. Ciągle siĊ zbliĪają do siebie, ale
nigdy siĊ nie spotykają. Stanowisko to nie jest równoznaczne z twierdzeniem, Īe są to dwa róĪne pojĊcia, mieszczące
siĊ w odmiennych páaszczyznach, zarówno treĞciowych jak
i formalnych. Nazwy te okreĞlają jednak wartoĞci odmienne, zazĊbiające i dopeániające siĊ w pracy oraz ĞciĞle wspóádziaáające ze sobą. Gdyby tak nie byáo, nie wymieniano by
tych terminów równoczeĞnie. ĝwiadczy o tym powszechne
posáugiwanie siĊ pojĊciem szkolny (akademicki) ruch krajoznawczo-turystyczny. Podstawowym jego zadaniem jest krajoznawstwo a turystyka stanowi Ğrodek do jego osiągniĊcia.
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K

rajoznawstwo rozwija aktywne postawy w sáuĪbie spoáecznej i pracy dla Ojczyzny, która jest dla niego podstawową, autoteliczną wartoĞcią6. Ojczyzna wyrasta z potrzeby
zakorzenienia czáowieka – poprzez przywiązanie – w konkretnej ziemi.
Maáe Ojczyzny to miejsca, które odwiedza siĊ szczególnie chĊtnie, nawet jeĪeli nie zawsze wiąĪą siĊ z nimi jedynie
sympatyczne, miáe reminiscencje. Ojczyzna ma równieĪ wymiar ponadczasowy i uniwersalny, nawet gdy trzeba siĊ nią
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podzieliü miĊdzy nacjami czy teĪ miĊdzy narodami, czego
dowodem są skomplikowane niekiedy pozaprzeszáe dzieje
tej Ojczyzny, jaka dana jest nam tu i teraz.
Ojczyzna to przede wszystkim dom rodzinny. Od niego
rozpoczyna i koĔczy siĊ wszystko7. Stąd teĪ bierze swój początek maáa Ojczyzna. Wyrasta ona z dzieciĔstwa, z miejsc
gdzie wychowywaliĞmy siĊ, z etosu szkoáy, dziedzictwa narodowego, tradycji religijnych, KoĞcioáa, regionalnych towarzystw kultury, harcerstwa, szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego.
Dla kaĪdego z nas maáa Ojczyzna to przede wszystkim
miejsce urodzenia, Stefan ĩeromski w PrzedwioĞniu pisaá:
kaĪdy z nas ma swoje miejsce ulubione w dzieciĔstwie. To
jest Ojczyzna duszy.
Jakkolwiek na co dzieĔ dzieciom, máodzieĪy i dorosáym
bliĪsza jest maáa Ojczyzna. Nie naleĪy jednak przeciwstawiaü jej Polsce, czyli duĪej OjczyĨnie, jako duchowej caáoĞci integrującej wszystkich Polaków. Jest to zrozumiaáe
skoro pamiĊta siĊ, Īe aby uczestniczyü w Īyciu Ojczyzny
trzeba byü zakorzenionym w ojcowiĨnie, która siĊ zaczyna
od ulicy, wioski, ogarnia najbliĪsze miasto, powiat, województwo i PolskĊ, EuropĊ i Ğwiat.
MyĞląc o kraju lat dziecinnych nie moĪna zapominaü, Īe
my jako Polacy mamy OjczyznĊ jedną, jedyną, niepodzielną,
niepokawaákowaną8. Nie powinno siĊ w niej dąĪyü do obdarzania autonomią jej regionów, dzieliü na ĞcianĊ wschodnią,
centrum i zachodnie województwa i traktowaü, Īe jest ona
sumą maáych Ojczyzn.
Desygnatem Ojczyzny jest jĊzyk. KaĪdy z nas jest zobowiązany do pielĊgnowania kultury jĊzyka przez Ğwiadomą dyspozycjĊ jĊzykową, na którą skáadają siĊ: znajomoĞü norm gramatycznych i obowiązujących zasad poprawnoĞciowych oraz
nawyk konsekwentnego stosowania ich w mowie i piĞmie9.
Dlatego niepokoi ustawiczne zmienianie programu nauczania jĊzyka polskiego metodą salami, wycinania z niego
tych pozycji z kanonu lektur, które przez ponad dwa wieki
tworzyáy podstawĊ duchowej Ojczyzny, narodu pozbawionego paĔstwowoĞci. Nie zrozumiaáe jest to, Īe innego: wprowadzenie w Ğwiat wyĪszych uczuü, wyobraĨni, refleksji,
empatii wobec ludzkich, pogmatwanych losów. Troszczmy
siĊ o te pozycje lektur, w których Īyje niedzisiejsze wartoĞci
z dobrem, prawdą, piĊknem i pamiĊcią na czele.
PostĊpująca poprawnoĞü polityczna spowodowaáa jednak
w wielu umysáach pewien swoisty strach przed miáoĞcią do
Ojczyzny, która rzekomo prowadzi do konfliktów. U innych
– zwykáa mimikra, lĊk przed oĞmieszeniem i potĊpieniem.
U niektórych takĪe obawa przed patosem, wzglĊdnie powaĪnym traktowaniem pojĊü, których – w Ğwiecie opanowanym
przez cyników i przeĞmiewców – nie moĪna traktowaü serio.
W Ğwiecie odwróconych pojĊü polskoĞü zaczyna byü
przedstawiana jako zacofana, zaĞciankowa, prowincjonalna
i uboga. Staje siĊ teĪ toĪsamoĞcią wstydliwą. Ponadto zaczyna byü taką, od której najlepiej uciec w objĊcia innej, lepszej.
Z kolei w pedagogice wstydu na liĞcie lektur Agatha Christie,
Artur Conan Doyle, J. R. R. Tolkien, Andrzej Sapkowski, Ursula Le Guin zastĊpują Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza. To przede wszystkim skutek obniĪenia wymagaĔ
wobec uczniów, podyktowanych kolejnym etapem wdraĪania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej podstawy
programowej dla gimnazjów i liceów. Argumentuje siĊ to teĪ
tym, Īe máode pokolenie Polaków ma káopot ze zrozumieniem
sáownictwa i z czytaniem poezji. Zatem najproĞciej je od tej
trudnoĞci uwolniü i nie forsowaü máode umysáy (sic !).
Pan Tadeusz jest dla nas tym czym Iliada i Odyseja Homera dla Greków, Eneida Publiusa Wergiliusza dla Rzymian
a Boska Komedia Alighieri Dantego dla Wáochów. Jak moĪna
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skreĞliü z polonistycznego kanonu lektur dla uczniów gimnazjów Pana Tadeusza? W jego inwokacji zawarto jakĪe wymowne i trafne sáowa: Ojczyzno moja! Ty jesteĞ jak zdrowie.
Ile ciĊ trzeba ceniü, ten tylko siĊ dowie, kto ciĊ straciá. Jak
dotkliwa to strata ukazuje Henryk Sienkiewicz w Latarniku.
ToĪsamoĞci nie da siĊ jednak wymieniü na nowszy model. Czy
wykluczenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Pana
Tadeusza z obowiązującego kanonu lektur szkolnych na poziomie gimnazjalnym nie jest zaprzeczeniem jego powinnoĞci
i misji? Czy nie dowodzi, Īe wyznaje ono Ğwiat odwróconych
pojĊü i nie uznaje zasady niesprzecznoĞci takich pojĊü, jak:
edukacja i narodowa jako podstawy poznania i komunikowania siĊ. Wycofanie Pana Tadeusza z kanonu lektur to Ğwiadomy dowód na to, Īe wáadze szkolne opuszczają máodzieĪ,
pozbawiając ją intelektualnych podstaw. Czy moĪna rozmawiaü z uczniami o kulturze, historii i tradycji, jeĪeli nie ma ona
punktów odniesienia? Czy nie jest to ostrzeĪenie i wyzwanie
dla nas wszystkich? Nie dajmy siĊ wyobcowaü w swoim wáasnym kraju! Nie pozwólmy Īeby nasi uczniowie byli wiedzeni
kulturo liberalnym i bezrefleksyjnym przekazem, zamiast solidnej edukacji opartej na wielostronnym rozwijaniu jej osobowoĞci. Nie moĪe jej zastąpiü komputer w pracowni informatycznej, traktowany jako klucz do edukacji.

Patriotyzm

Z

Ojczyzną nierozáącznie wiąĪe siĊ patriotyzm. WyraĪa on
widzenie wartoĞci we wáasnej OjczyĨnie, szacunek dla niej,
oddanie siĊ OjczyĨnie, duma z niej, jej obrona (niekoniecznie
zbrojna), udziaá w jej rozwoju, pielĊgnacja tradycji wáasnej
Ojczyzny. Patriotyzm zakáada silne poczucie przynaleĪnoĞci
do wspólnoty narodowej, rozumienie koniecznoĞci swego
bycia w OjczyĨnie, wpisanie w jej przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü
i przyszáoĞü. Oznacza teĪ sprzeciw wobec wszystkiego co
zagraĪa racji stanu Ojczyzny, przedkáadanie jej dobra nad interesy innych paĔstw. Nie ma ono nic wspólnego z nacjonalizmem. Patriota jest dumny z tego, Īe jest Polakiem. Kreuje
zawsze i w kaĪdych okolicznoĞciach pozytywny obraz swej
Ojczyzny i jej mieszkaĔców. Jest jednak czáowiekiem nowoczesnym, otwartym na Ğwiat. Nie zgadza siĊ na to, by pod
pozorem nowoczesnoĞci niszczyü to, co kocha, bo to stanowi dziedzictwo i toĪsamoĞü Ojczyzny. Protestuje gdy ktoĞ
w imiĊ patriotyzmu oĞmiesza nasz kraj i godzi w jego Īywotne interesy. Tak pojĊty patriotyzm jest pomocny w walce
z postawami ksenofobicznymi i nacjonalistycznymi.
W poczuciu odpowiedzialnoĞci za edukacjĊ i jej uczestników na kaĪdym nauczycielu i pracowniku naukowo-dydaktycznym spoczywa obowiązek wychowania patriotycznego máodego pokolenia Polaków. Chodzi o ksztaátowanie
wĞród dzieci máodzieĪy szkolnej i studenckiej oraz dorosáych
postaw emocjonalnego przywiązania do kraju ojczystego,
o wytworzenie poczucia wspólnoty ze wszystkim, co siĊ
w nim dzieje i co dotyczy Polski.. Takie rozumienie wspólnoty nastĊpuje w drodze rozwijania poczucia polskich krajobrazów, rodzinnego folkloru, poznawania dzieá kultury
i sztuki oraz uczestnictwa we wszystkim, co stanowi troskĊ
o to, Īeby w naszym kraju dziaáo siĊ coraz lepiej wraz z zachowaniem jego dziedzictwa i toĪsamoĞci narodowej. U podstaw tych przedsiĊwziĊü znajduje siĊ teza, Īe kto jest obojĊtny
na piĊkno ziemi, na której siĊ urodziá, kto go nie dostrzega,
ten prawdziwie nie kocha Ojczyzny. TĊ prawdĊ najlepiej potwierdza twórczoĞü naszych malarzy, pisarzy i poetów, którzy z róĪnych przyczyn znaleĨli siĊ na obczyĨnie.
Kto kocha PolskĊ, temu trudno Īyü z nią w rozstaniu. Istotną rolĊ w rozbudzaniu tak pojmowanego wychowania patriotycznego odgrywa edukacja, udziaá dzieci i máodzieĪy szkolnej
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w zajĊciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zwáaszcza tym,
którym przyĞwiecają cele krajoznawstwa i turystyki10.
Niezrozumiaáe staje siĊ ocenzurowanie historii w szkoáach ponadpodstawowych. Zmiany programowe nauczania
historii, które kilka lat temu weszáy do gimnazjów, a teraz
wchodzą do liceów, groĪą osáabieniem poczucia patriotyzmu wĞród máodego pokolenia Polaków. Stąd na uwagĊ
zasáuguje inicjowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich
program edukacji patriotycznej11. Stwarza on szansĊ dla kaĪdego z uczniów gimnazjów i liceów do odwiedzenia jednego
z 54 miejsc kaĨni rozsianych po caáej Polsce. Program ten
jest oparty o zajĊcia poza áawką szkolną12. Daje on máodzieĪy moĪliwoĞü oddania hoádu polskim patriotom, którzy byli
przeĞladowani za to, Īe byli Polakami.
Konieczny i moĪliwy jest wciąĪ konsensus spoáeczeĔstwa w sprawach edukacji na gruncie; odrodzenia krajoznawstwa i turystyki we wszystkich ogniwach systemu
edukacji narodowej; przywrócenia peánego kursu historii
w szkoáach Ğrednich; znacznego zwiĊkszenia liczby przedszkoli; dojrzaáoĞci szkolnej dzieci i ich gotowoĞci do nauki;
demokratyzacji oĞwiaty; edukacyjnego wyrównywania róĪnic; odbudowy czteroletnich liceów ogólnoksztaácących;
solidnego ksztaácenia ogólnego, przygotowującego do
studiów; sprzeciwu wobec likwidacji szkóá i ideologizacji
programów wychowawczych w duchu genderowym i mniejszoĞci seksualnych; podniesienia poziomu matur. Spraw
oĞwiaty, nauki i szkolnictwa wyĪszego nie naleĪy pozostawiaü tylko ekspertom. Niestety, przygotowywane przez nich
reformy czĊsto zawodzą i generują wiele bolączek. Trzeba je
teĪ uczyniü przedmiotem dobrze przygotowanej ogólnopolskiej dyskusji z udziaáem nauczycieli.

Integralne ogniwa edukacji
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rajoznawstwo i turystyka stanowi integralną czĊĞü
systemu edukacji narodowej, począwszy od przedszkola
a skoĔczywszy na uniwersytecie trzeciego wieku. AktywnoĞü
w tym zakresie oznacza nie tylko wzorową organizacjĊ
i wartoĞciowe spĊdzanie wolnego czasu, lecz przede wszystkim kuĨniĊ charakteru i sposób na Īycie, swoistą jego filozofiĊ13, opartą na takie wartoĞci, jak: prawda, dobro, piĊkno,
umiáowanie Ojczyzny, patriotyzm, dbaáoĞü o zdrowie, samodoskonalenie, pracowitoĞü, pomoc, przyjaĨĔ, wspóápraca,
samodzielnoĞü. Jednym z podstawowych zadaĔ krajoznawstwa i turystyki jest troska o sprawnoĞü fizyczną i psychiczną máodzieĪy szkolnej i studenckiej oraz o jej zdrowie.
Organizowanie i prowadzenie szkolnego i studenckiego
ruchu krajoznawczo-turystycznego wymaga od ich leaderów poza kompetencjami pedagogiczno-psychologicznymi mistrzowskiego opanowania podstaw wiedzy z zakresu
nauk o kulturze fizycznej (wychowania fizycznego, sportu,
krajoznawstwa, turystyki, rekreacji, racjonalnej organizacji
i spĊdzania wolnego czasu sáuĪącemu wielostronnemu rozwojowi osobowoĞci) i zdrowia. NajwaĪniejszą w nim jest relacja nauczyciel (pracownik naukowo-dydaktyczny) – uczeĔ
(student), bo tylko w bezpoĞrednim kontakcie moĪna pokazaü pasjĊ, zaraziü entuzjazmem, zaciekawiü, zainteresowaü,
nawet zaintrygowaü tak, by uczeĔ (student) sam chciaá, jak
najwiĊcej: wiedzieü, rozumieü i umieü14. W relacjach tych
obowiązuje nas poszanowanie dla indywidualnoĞci podopiecznych, przy równoczesnym wyrabianiu umiejĊtnoĞci
wspóádziaáania, zachĊta do samodzielnoĞci, kreatywnoĞci,
wydobywanie talentów.
WáaĞciwie pojĊta dziaáalnoĞü krajoznawczo-turystyczna
prowadzona wĞród máodego pokolenia Polaków w szkole i uczelni jest podstawą tej sfery aktywnoĞci w ogóle,
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a zwáaszcza w spoáeczeĔstwie, regionalnych towarzystwach
kultury15, PTTK, PTSM, ZHP, ZHR.

Zjawiska, które niepokoją

JesteĞmy Ğwiadkami niepokojących zjawisk w szkolnym
i studenckim ruchu krajoznawczo-turystycznym. Znikają masowo ze szkóá podstawowych, gimnazjów i liceów SKKT,
SKKT – PTTK, druĪyny ZHP i ZHRP o profilu krajoznawczo-turystycznym i koáa PTSM. Maleje iloĞü szkolnych
wycieczek przedmiotowych i kompleksowych (zintegrowanych). Coraz mniej widzi siĊ máodzieĪy szkolnej i studentów
na szlakach turystycznych oraz wakacyjnych wĊdrówkach po
trasach typowych PTSM. Zanika tradycja wycieczek weekendowych, organizowanych w popoáudnia piątkowe oraz soboty
i niedziele w najbliĪsze okolice szkóá. Z zaskoczeniem i jeszcze wiĊkszym niepokojem obserwujĊ, jak drastycznie spada
wĞród máodego pokolenia zapotrzebowanie na autentyczną
przygodĊ, traperską niewygodĊ, nieprzewidywalnoĞü co do
noclegu, poĪywienia i trasy na kolejne dni wĊdrówki.
Zjawiskom nie przeciwstawiają siĊ w wystarczający sposób Ministerstwa: Edukacji Narodowej; Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego; Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Czy brak zainteresowania przez te resorty krajoznawstwem i turystyką nie sygnalizuje, Īe chcą one abdykacji paĔstwa z tej sfery aktywnoĞci? Czy nie dostrzegają
roli krajoznawstwa w kreowaniu wartoĞci uniwersalnych,
symbolicznych i mentalnych oraz funkcji dydaktyczno-wychowawczych sáuĪących zwiĊkszaniu jakoĞci Īycia. Obecny stan zaangaĪowania tych Ministerstw w krajoznawstwo
i turystykĊ jest zawstydzający. Skazują one krajoznawstwo
i turystykĊ ze szkóá i uczelni na banicjĊ. W rezultacie czy
nie stają siĊ one syndykatem masy upadáoĞciowej, zamiast
w zgodzie ze swoją misją byü kreatorem krajoznawstwa
i turystyki?
UwaĪam, Īe wiĊcej niĪ liczby ubytku osób biorących
udziaá w róĪnych formach aktywnoĞci krajoznawczo-turystycznej wskazują jakoĞciowe trendy w tym zakresie. Po indoktrynacji komunistycznej w czasach PRL, która pociągaáa
za sobą sztucznie rozbudowane struktury krajoznawstwa
i turystyki w szkole i poza nią, zainteresowanie tymi formami aktywnoĞci byáo w znacznym stopniu traktowaniem ich
jako pewnego rodzaju instytucjĊ, która miaáa sáuĪyü wiadomemu wychowaniu. W wolnej Polsce krajoznawstwo i turystyka wracają do naturalnych proporcji. àączy siĊ z tym ich
naturalny, jakoĞciowy powrót do swych korzeni. Obie formy
dziaáalnoĞci, tak jak w swym zaraniu, zaczynają koncentrowaü siĊ na grupy spoáeczne o charakterze nie masowym,
lecz skupionych na jasno okreĞlonych ideach, postawach
i wartoĞciach.

Czy krajoznawstwo i turystyka są atrakcyjne
dla máodego pokolenia Polaków?

Czy wymienione w tym Ğródtytule formy aktywnoĞci
w dobie smartfonów, Internetu, gier komputerowych i wycieczek all inclusive są wciąĪ atrakcyjne dla máodego pokolenia Polaków? Z obserwacji i wstĊpnych badaĔ przeprowadzonych wĞród máodzieĪy szkolnej i studenckiej wynika, Īe
interesujące nas tu formy organizacji i spĊdzania przez nią
w ten sposób wolnego czasu stają siĊ mniej popularne. I to
nie dlatego, Īe jest duĪo nauki, ale takĪe bo máode pokolenie
jest coraz mniej ruchliwe, a nawet dlatego, Īe nie widzi ono
sensu brania udziaáu w zajĊciach, które w jego mniemaniu
nie dają wiĊkszego poĪytku w przyszáym Īyciu i nie stanowią pomocy w uzyskiwaniu pracy. Oznacza to, Īe trzeba tym
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bardziej przypominaü, Īe krajoznawstwo i turystyka w szkole i poza nią czy uczelni to nie tylko organizacja i spĊdzanie
wolnego czasu, lecz przede wszystkim wartoĞciowy, dbający o zdrowie styl Īycia. Stąd bardzo waĪne staje siĊ pozostawienie SKKT wiĊkszej swobody ruchów. Ich samodzielnoĞü
i rzutkoĞü we wáasnym swym zakresie ma duĪe znaczenie
wychowawcze, pobudza bowiem do czynu i samodzielnoĞci
inicjatywy, a to tak waĪne, gdy chodzi o wyrobienie poczucia koniecznoĞci dobrej znajomoĞci najbliĪszego otoczenia
zamieszkania, regionu, Polski, Europy i Ğwiata.
Erozji masowego charakteru krajoznawstwa i turystyki
sprzyjają zmiany cywilizacyjne, w tym wyraĨny odwrót od
tradycyjnych wartoĞci. Nie zagraĪa to jednak istocie krajoznawstwa i turystyki wĞród máodzieĪy i dorosáych. Mam
nadziejĊ, Īe aksjologiczny charakter obu sfer aktywnoĞci zawsze bĊdzie Īywy wĞród tych, którzy bĊdą odczuwaü potrzebĊ samorealizacji w krajoznawstwie i turystyce. Odnosi siĊ to
szczególnie do máodzieĪy szkolnej i studenckiej, związanej
silnymi wiĊzami z tradycją, historią, postawą patriotyczną. Ta
zawsze do krajoznawstwa i turystyki znajdzie drogĊ.
WĞród licznych zagroĪeĔ16 wspóáczesnej cywilizacji
zwraca uwagĊ zjawisko fragmentaryzacji wiedzy, co wyraĪa siĊ wąskim oglądem rzeczywistoĞci realnej. Obserwuje
siĊ malejące wĞród dzieci, máodzieĪy szkolnej i studentów
zainteresowanie miejscem wáasnego zamieszkania, najbliĪszego otoczenia przy jednoczesnej áatwoĞci poruszania siĊ
w rzeczywistoĞci wirtualnej, znanej z medialnych etykietek.
Stąd edukacja, od przedszkola po uczelniĊ, wymaga odbywania znacznego odsetka zajĊü dydaktyczno-wychowawczych poza áawką szkolną oraz krajoznawczego podejĞcia
do nich17. ĩeby zbliĪyü edukacjĊ do Īycia trzeba 30% zajĊü
szkolnych i uczelnianych odbywaü w Ğrodowisku przyrody,
spoáeczeĔstwa, kultury i techniki. Wymaga to zintensyfikowania organizacji ze strony szkóá, uczelni, PTTK, harcerstwa, zajĊü pozalekcyjnych i pozaszkolnych18, zwáaszcza
wycieczek19, kolonii i obozów, rajdów, záazów, spáywów
i rejsów. O zajĊciach tych moĪna powiedzieü, Īe nie są one
sformalizowane, werbalne, zachowawcze, pamiĊciowe, mechaniczne, lecz bezpoĞrednie, naturalne, radosne, zintegrowane, oparte na dziaáaniu, twórczym myĞleniu i przeĪywaniu. Odbywają siĊ w miáej atmosferze ich uczestników, co
czyni je spontanicznymi, przyjemnymi, Īywymi, samodziel-

nymi, problemowymi, interesującymi, áatwiejszymi i wcale
nie mniej efektywnymi od konwencjonalnej nauki szkolnej.

Konkluzje

M

oĪliwoĞci krajoznawstwa w zakresie edukacji są znacznie wiĊksze niĪ ich wykorzystanie w szkole i poza nią. Staáy rozwój ruchu krajoznawczo-turystycznego wĞród dzieci,
máodzieĪy i dorosáych ze wzglĊdu na jego liczne i bezsporne
walory powinien byü na równi z realizacją zadaĔ dydaktyczno-wychowawczych miernikiem jakoĞci pracy caáego
systemu edukacji narodowej. Stąd potrzebny jest renesans
krajoznawstwa w polskiej szkole20.
Czy bĊdziemy Ğwiadkami renesansu i rozwoju krajoznawstwa i turystyki w szkoáach i uczelniach? ZaleĪy to od
innowacyjnych nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych; máodzieĪy szkolnej i studenckiej kierującej siĊ
zasadą poznaj swój kraj, OjczyĨnie sáuĪ; jej rodziców; wáadz
oĞwiatowych i samorządowych; harcerstwa; PTTK i PTSM
wspóáodpowiedzialnych za prowadzenie edukacji szkolnej
i pozaszkolnej w tych formach. Chodzi o to, Īeby wykonywane przez nich w edukacji funkcje, czynnoĞci i zadania zbliĪaáy siĊ do pracy organicznej. Jej znaczenie i charakter trafnie
ująá Bolesáaw Prus. Jego zdaniem jest nią: praca rozumna
i wytrwaáa, która nie myĞli o zbieraniu owoców tydzieĔ po
posiewie, lecz umie dziaáaü bodajby przez kilka pokoleĔ,
przebija góry, nad przepaĞciami rzuca mosty, wydobywa
z gruntów jaáowych urodzaj, a w duszy spoáecznej hoduje wielkie przymioty21. Tylko taka praca moĪe liczyü na wyraĨny postĊp w wykorzystaniu krajoznawstwa i turystyki
w ksztaáceniu i wychowywaniu dzieci, máodzieĪy i dorosáych.
Dbajmy o postĊp: nieustanny, nieustĊpliwy przed niczym, ĞciĞle Ğwiadomy swego rozwoju i biegu, postĊp, który
siĊ zacząá w naszej OjczyĨnie z chwilą wyzwolenia jej z obcej
niewoli. Maáo go jeszcze, jak maáo szczerego záota w skarbcu
polskim (…). PostĊp nie moĪe siĊ zamknąü w Īadnej doktrynie, wyrywa siĊ z objĊü kaĪdej, szukając w swych przemianach formy coraz doskonalszej, a zuĪywszy poprzednią przeistacza siĊ w inną bardziej zbliĪoną do wzorca wyĞnionego.
(…) PostĊp ma wáasnoĞü Ğwiatáa, biegnącego w dal wiekuiĞcie i ma miarĊ linii prostej, która w swym niepowstrzymanym rzucie naprzód nigdy i nigdzie nie ma koĔca22.

9

Przypisy:
1

2

3

4

5

6

7

8

K. Denek, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i máodzieĪy szkolnej, Warszawa 1989; K. Denek,
K. RogoziĔski, Wprowadzenie do teorii i badaĔ turystyki, „Nauka
Polska”, nr 9-10.
J. Michalczyk, Krajoznawstwo jako czynnik urzeczywistnienia
wszechstronnego wyksztaácenia, (w:) Nauczyciel Kraju Ojczystego, red. L. Pawelski, B. Urbanek, Szczecinek 2012.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8
listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoáy i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. 2001, nr 135, poz.1516).
K. Chaáas, Wychowanie ku wartoĞciom, Lublin – Kielce 2003;
K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, ToruĔ 1999
i 2000; K. Denek, WartoĞci i Cele edukacji szkolnej, PoznaĔ-ToruĔ
1994; K. Olbrycht, Prawda, dobro i piĊkno w wychowaniu czáowieka jako osoby, Katowice 2002; S. Wielgus, Moja umiáowana
Ojczyzna, Sandomierz 2010.
K. Denek, W krĊgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole,
PoznaĔ 2000, s.103-131.
M. Rembierz, Egzystencjalne i aksjologiczne doĞwiadczenie domu
rodzinnego, (w:) Kultura dnia codziennego i Ğwiątecznego w rodzinie, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 1998, s. 41-57.
A. PaweáczyĔska, O istocie narodowej toĪsamoĞci, Lublin 2010.

14

10

11

12
13
14
15

16
17

18
19
20

21
22

K. Denek, …”aby jĊzyk giĊtki powiedziaá wszystko…” (w:) JĊzyk
– Komunikacja – Media – Edukacja, red. B. Siemieniecki, T. Lewowicki, ToruĔ 2010, s. 9-42.
S. Jurga, Krajoznawstwo czynnikiem wzbogacania edukacji, (w:)
Krajoznawstwo wĞród máodzieĪy, PoznaĔ 1999; S. Lorenc, Stąd
nasz ród, „Przegląd Wielkopolski” 2005, nr 1; J. Michalczyk, Krajoznawstwo jako czynnik urzeczywistnienia wszechstronnego wyksztaácenia, (w:) Nauczyciel Kraju Ojczystego, red. L. Pawelski,
B. Urbanek, Szczecinek 2012.
A. Grabek, Uczniowie podąĪą patriotyczną ĞcieĪką, „Rzeczpospolita” 2013, nr 209, s. 6.
K. Denek, Poza áawką szkolną, PoznaĔ 2002 i 2008.
K. Denek, Filozofia Īycia, PoznaĔ 2012.
K. Denek, Nauczyciel. MiĊdzy ideaáem a codziennoĞcią, PoznaĔ 2012.
K. Denek, A to Polska wáaĞnie, (w:) A to Polska wáaĞnie, Warszawa
– Wrocáaw 2007.
ZagroĪenia globalnej barierami rozwoju, PAN, Warszawa 2012.
K. Denek, Znaczenie krajoznawstwa w edukacji szkolne, (w:)
W krĊgu teorii i praktyki ksztaácenia wielostronnego, red. T. Lewowicki, Warszawa 1994, s. 19-33.
K. Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, PoznaĔ 2009, 2011.
K. Denek, Wycieczki we wspóáczesnej szkole, PoznaĔ 1997.
J. Michalczyk, O potrzebie renesansu krajoznawstwa w polskiej
szkole, „ Zeszyty Naukowe KoszaliĔskiej WyĪszej Szkoáy Nauk
Humanistycznych”, Koszalin 2013, nr 12.
B. Prus, Najogólniejsze ideaáy Īyciowe, Warszawa 1905, s. 10.
S. ĩeromski, Snobizm i postĊp, Warszawa 1923, s. 18.

KMR

KATARZYNA STURMOWSKA

Kim jestem? Dylemat wspóáczesnych
mieszkaĔców pogranicza Kaszub i Kociewia1

W

ielu z nas nie zadaje sobie pytania Kim jestem?
z bardzo prostego powodu. OtóĪ odpowiedĨ na to
pytanie wydaje siĊ oczywista: jestem Polakiem.
JednakĪe kaĪdy z nas, Ğwiadomie lub nie, naleĪy do pewnej
mniejszoĞci kraju, np. mniejszoĞci narodowej, kulturowej
czy etnicznej. PojĊcie mniejszoĞci etnicznej oraz odnalezienie jej toĪsamoĞci stanowią gáówny cel niniejszego artykuáu.
Odnalezienie toĪsamoĞci wĞród mieszkaĔców okreĞlonego
regionu jest trudną kwestią, natomiast wyznaczenie toĪsamoĞci dla mieszkaĔców pogranicza tego regionu sprawia juĪ
nie lada problem. To zagadnienie postanowiáam spróbowaü
wyjaĞniü, badając teren pogranicza kaszubsko-kociewskiego na terenie gmin Stara Kiszewa i Liniewo.
Czuje siĊ Pan bardziej Kociewiakiem czy Kaszubą? Tak
brzmiaáo ostatnie pytanie w przygotowanej przeze mnie ankiecie. Przeprowadzając badania, chciaáam przede wszystkim poznaü toĪsamoĞü mieszkaĔców, a takĪe jej wyznaczniki, które stanowią istotĊ samoidentyfikacji, np. miejsce
urodzenia, jĊzyk, zwyczaje. Za cel badaĔ przyjĊáam teĪ
sprawdzenie, czy gminy Liniewo i Stara Kiszewa rzeczywiĞcie są pograniczne, czy byü moĪe naleĪaáoby je zaliczyü do
Kaszub lub Kociewia, toĪsamoĞü kaszubska i kociewska są
bowiem dwiema najsilniejszymi na Pomorzu, w dodatku ze
sobą sąsiadującymi. Pod wzglĊdem obyczajowoĞci Kaszubi
i Kociewiacy wraz z Borowiakami i Krajniakami stanowią
jedną rodzinĊ. Ankietowani, których zadaniem byáo utoĪsamienie siĊ z Kaszubami lub Kociewiem, są mieszkaĔcami
Chwarzenka, Garczyna, Iáownicy, Kobyla, Konarzyn, Liniewa, Nowego Bukowca, Starej Kiszewy, Starych Polaszek oraz
Wysina. Wszystkie miejscowoĞci administracyjnie naleĪą do
powiatu koĞcierskiego, który zalicza siĊ do Kaszub. Z drugiej
strony wszystkie leĪą poza zasiĊgiem dialektu kaszubskiego,
obejmuje je zasiĊg gwar kociewskich, wiĊc pod wzglĊdem
jĊzykowym uznaje siĊ je za miejscowoĞci kociewskie. Czy
zatem kwestia geograficzna rozwiąĪe ten dylemat?
WaĪnym punktem tego artykuáu jest wyjaĞnienie istoty
pogranicza. Biorąc pod uwagĊ aspekt terytorialny, pograniczem nazwiemy obszar, gdzie nastĊpuje zetkniĊcie lub przemieszanie siĊ przynajmniej dwóch lub wiĊcej grup kulturowych, czĊsto etnicznych lub jĊzykowych. Pod pojĊciem grupy
etnicznej rozumie siĊ „zespóá ludzi zamieszkujących okreĞlone terytorium geograficzne, wyróĪniających siĊ od sąsiadów
pewnymi cechami kulturowymi i posiadających poczucie swej
przynaleĪnoĞci grupowej, opartej na ĞwiadomoĞci wáasnych
odrĊbnoĞci kulturowych”2. Kiedy dwie grupy siĊ zetkną lub
naáoĪą na siebie, powstaje specyficzny obszar pomiĊdzy centrami. W tym przypadku centrami nazwiemy powiat koĞcierski
i starogardzki. Z miejsca wyraĨnie okreĞlonego, zamkniĊtego
wchodzimy na teren, gdzie moĪna odkrywaü, szukaü, negocjowaü. Na takim terenie czĊsto wystĊpuje mieszanka jĊzykowo-etniczna, która jest spowodowana bliskoĞcią obu regionów i która uniemoĪliwia przeprowadzenie dokáadnej granicy
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miĊdzy kulturami. Zaciera siĊ tu ostroĞü podziaáu ze wzglĊdu
na proces wzajemnego oddziaáywania. MoĪna jedynie stwierdziü nasilanie siĊ cech jednej bądĨ drugiej kultury. Owa bliskoĞü dwóch regionów moĪe integrowaü lub dezintegrowaü
spoáecznoĞü pogranicza, a wzajemne oddziaáywanie dwóch
kultur rodzi róĪne postawy wĞród mieszkaĔców. Pojawia siĊ
nieporozumienie, walka, zazdroĞü, nagáa deklaracja lokalnego
patriotyzmu. Zdarza siĊ równieĪ przyjĊcie postawy neutralnej,
która nie utoĪsamia czáowieka z Īadną z kultur, w tym przypadku ani kaszubską, ani kociewską. Powinna tu zachodziü
wspóápraca miĊdzykulturowa, która pielĊgnowaáaby dialog
kultur, jednoczeĞnie chroniáaby przed globalizacją. Zamiast
walk i nieporozumieĔ pojawiáaby siĊ otwartoĞü, tolerancja
oraz dbaáoĞü o dziedzictwo kulturowe.
ĩycie na skrzyĪowaniu kultur utrudnia okreĞlenie wáasnej
toĪsamoĞci etnicznej. MoĪna powiedzieü o sobie: „Jestem
czáowiekiem pogranicza”3. Czáowiek pogranicza nie identyfikuje siĊ z Īadną z kultur, próbuje z boku siĊ im przyjrzeü.
Samo pojĊcie toĪsamoĞci kulturowej wiąĪe siĊ z dąĪeniem do
zachowania istnienia i dziedzictwa przodków. Ksztaátowanie
toĪsamoĞci kulturowej w regionach o wysokim stopniu homogenicznoĞci etnicznej odbywa siĊ sprawniej niĪ na terenach
áączących przynajmniej dwie grupy etniczne. Jak zauwaĪa
Dorota Simonides, „maáo kto bowiem zdaje sobie sprawĊ
z tego, Īe na terenach pogranicza narodowoĞü siĊ wybiera, Īe
siĊ do niej dojrzewa, Īe nie jest ona darem danym wraz z urodzeniem, lecz owocem trudnego i Ğwiadomego wyboru i pracy
nad wáasną samowiedzą”4. W związku z tym zawsze pojawi
siĊ ryzyko róĪnych przejawów toĪsamoĞci wĞród jednej grupy,
a co za tym idzie – wspomniana walka i zazdroĞü.
CzĊsto powodem nieporozumieĔ na pograniczu dwóch
kultur staje siĊ jeden z podstawowych wyznaczników toĪsamoĞci, czyli jĊzyk. KaĪda z kultur pragnie swoim jĊzykiem
czy teĪ jego odmianą zdominowaü tĊ drugą. Za przykáad
moĪe posáuĪyü nam konflikt na pograniczu polsko-litewskim, gdzie oba jĊzyki naleĪą do róĪnych systemów. Jak
sytuacja ta ma siĊ do pogranicza kaszubsko-kociewskiego?
OtóĪ róĪnica polega na tym, Īe na pograniczu kaszubsko-kociewskim rzadko sáyszy siĊ naturalną mowĊ Kaszubów albo
w ogóle siĊ jej nie sáyszy. JednakĪe jest ona pielĊgnowana
podczas wystĊpów kaszubskich zespoáów folklorystycznych
oraz w szkoáach podczas zajĊü nauki jĊzyka kaszubskiego.
Inaczej rzecz ma siĊ z gwarą kociewską, której cechy fonetyczne, fleksyjne, a takĪe leksykalne są zauwaĪalne szczególnie w mowie rdzennych mieszkaĔców, co potwierdzaáoby przynaleĪnoĞü tego terenu do regionu Kociewia. Tutaj
naleĪy zwróciü uwagĊ na to, Īe objĊty badaniem teren leĪy
poza zasiĊgiem dialektu kaszubskiego. Zarówno Bernard
Sychta, wybitny jĊzykoznawca, etnograf, autor 7-tomowego Sáownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, jak
i obecni naukowcy z Uniwersytetu GdaĔskiego nie wliczają
gmin Stara Kiszewa i Liniewo w poczet gmin kaszubskich.
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podstawie przeprowadzonej ankiety i badaĔ
terenowych. WĞród 50 ankietowanych znalazáy siĊ osoby czynne zawodowo, emeryci oraz
uczniowie. WiĊkszoĞü mieszkaĔców uwaĪa,
Īe bliĪszy jest im jĊzyk kaszubski (42,9%)
niĪ kociewski (35,7%), czego nie potwierdza
znajomoĞü sáów danego dialektu. Zdecydowana wiĊkszoĞü ankietowanych zna lepiej gwarĊ
kociewską, nieliczni potrafią podaü znaczenie pojedynczych sáów kaszubskich. Kilka
osób podaáo, Īe Īaden z dialektów nie jest im
znany, przy czym wypeániona lista sáów kociewskich potwierdzaáa znajomoĞü tej gwary.
W codziennej rozmowie oprócz standardowego jĊzyka polskiego ankietowani przyznali, iĪ
najczĊĞciej rozmawiają z rodzicami w jĊzyku
ogólnopolskim i gwarze kociewskiej (12,5%),
z dziadkami w jĊzyku kaszubskim (12,5%),
z rodzeĔstwem, znajomymi oraz sąsiadami
w jĊzyku ogólnopolskim i gwarze kociewskiej
(11,9 %) i w pracy równieĪ w jĊzyku ogólnopolskim oraz gwarze kociewskiej (5%). MoĪna zatem stwierdziü, iĪ czĊĞü mieszkaĔców
gmin Stara Kiszewa i Liniewo nie jest Ğwiadoma znajomoĞci gwary kociewskiej, która w
porównaniu z jĊzykiem kaszubskim znacznie
mniej odróĪnia siĊ od standardowej polszczyzny.
Niewiele osób czyta teĪ literaturĊ regioWystĊpowanie grup lokalnych na obszarze dialektów kaszubskich
nalną, tylko 9,4% mieszkaĔców czyta ksiąĪki
wedáug Bernarda Sychty5.
w dialekcie kaszubskim i 7,2% w dialekcie
kociewskim. Podobnie wygląda sytuacja ze
znajomoĞcią gazet i czasopism lokalnych.
NajwiĊcej osób czyta „Dziennik Baátycki”
z wkáadką „Gryf KoĞcierski” (59,5%), „GazetĊ Kociewską” czytuje zaledwie 19%
mieszkaĔców, co naturalnie spowodowane
jest wpáywem administracyjnym. Tylko jedna
osoba zna kwartalnik „Kociewski Magazyn
Regionalny”, co i tak jest sporym sukcesem,
mając na uwadze fakt, iĪ magazyn ten nie jest
dystrybuowany nawet w powiecie starogardzkim. Zadziwiające jest równieĪ, iĪ na terenie gmin Stara Kiszewa i Liniewo aĪ 40,5%
mieszkaĔców nie posiada ksiąĪek o tematyce
regionalnej. 35,7% ankietowanych wspomniaáo o posiadaniu kaszubskich ksiąĪek,
a o kociewskich tylko 4,8%. Ponadto 19%
MapĊ sporządzono na podstawie: Polskie i kaszubskie
mieszkaĔców potwierdziáo posiadanie równej
nazwy miejscowoĞci w regionie, [w:] J. Borzyszkowski,
iloĞci kaszubskich i kociewskich ksiąĪek.
J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia,
W regionie zróĪnicowanym pod wzglĊjĊzyk i piĞmiennictwo Kaszubów, GdaĔsk 1999, s. 190.
dem kulturowym kaĪdy mieszkaniec ma prawo uczestnictwa równoczeĞnie w roĪnych
przedsiĊwziĊciach oraz powinien mieü moĪliwoĞü wyboru ko„Omawiany teren to czĊĞü powiatów: koĞcierskierzystania z dziedzictwa kulturowego. 30,9% ankietowanych
go, chojnickiego, tucholskiego i bytowskiego oraz
przyznaáo, Īe uczestniczy w kaszubskich imprezach kulturalczáuchowskiego. Graniczne jednostki administracyjne
nych,
7,2% w kociewskich i 28,6% zarówno kaszubskich, jak
wyznaczające poáudniowy kres Kaszub to: Tuchomie,
i kociewskich. Pozostali (33,3%) nie uczestniczą w imprezach
Lipnica, Przechlewo, Konarzyny, Brusy, Karsin, Kokulturowych. AĪ 76,2% mieszkaĔców nie potrafi wskazaü
Ğcierzyna. W obrĊb Kaszub Poáudniowych wchodzą
osób, które dziaáają na rzecz regionu i przyczyniają siĊ do jego
dwie krainy: Zabory i Gochy. Na poáudniu leĪą Chojni6
rozwoju
kulturalnego bądĨ gospodarczego. Pozostaáe 19%
ce, miasto nazywane Bramą Kaszub” .
mówi o dziaáaczach na rzecz kultury kaszubskiej, a 4,8% na
UwagĊ przykuwa fakt, iĪ autorzy powyĪszego tekstu nie rzecz kultury kociewskiej. MieszkaĔcy sami teĪ w wiĊkszowspominają o gminach Stara Kiszewa i Liniewo nawet jako Ğci nie naleĪą do jakichkolwiek organizacji czy stowarzyszeĔ
gminach pogranicznych. Nieco innego zdania są ankietowani, (83,3%), pozostali są czáonkami kóá, które w wiĊkszej miemieszkaĔcy pogranicza kaszubsko-kociewskiego, przedstawi- rze nie realizują zaáoĪeĔ kultury kaszubskiej lub kociewskiej.
ciele róĪnych Ğrodowisk, od których odpowiedzi uzyskaáam na MieszkaĔcy badanego terenu rzadko teĪ odwiedzają strony in-
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ternetowe poĞwiĊcone tematyce kaszubskiej lub kociewskiej.
Oprócz ogólnopolskich stron internetowych ankietowani najczĊĞciej odwiedzają kaszubskie (14,3%) lub Īadne (14,3%).
Strony internetowe poĞwiĊcone kociewskiej tematyce odwiedzają tylko dwie osoby.
Zanim mieszkaĔcy mogli odpowiedzieü na pytanie Kim
jestem?, naleĪaáoby spytaü siebie Gdzie mieszkam? Na Kaszubach czy na Kociewiu? Trzeba zatem znaleĨü granicĊ pomiĊdzy Kaszubami a Kociewiem. Jeden z mieszkaĔców gminy
Liniewo w bardzo ciekawy sposób wyjaĞnia kwestiĊ zamieszkiwania ziem przez Kaszubów i Kociewiaków: Moim zdaniem,
oba regiony róĪniáy siĊ warunkami do Īycia, a szczególnie
gospodarowania. Chodzi mi w szczególnoĞci o klasy gleb, na
których przyszáo Īyü i pracowaü. Kaszubów naleĪy szukaü tam,
gdzie gleby byáy sáabe i lekkie, a to determinowaáo ich do szukania dodatkowych Ĩródeá dochodów. Dlatego wáaĞnie stawali
siĊ bardzo dobrymi rzemieĞlnikami, tak teĪ czĊsto zajmowali
siĊ handlem. Kociewie cechują lepsze ziemie, z których moĪna
byáo wyĪywiü rodzinĊ. Kociewie miaáo teĪ zawsze nieco inne
zasoby leĞne, bogatsze w drzewostan liĞciasty (…). GranicĊ
wyznaczyábym na tzw. „Orlewskim lesie”, czyli jeszcze przed
drogą powiatową miĊdzy Orlem a Starymi Polaszkami. MieszkaĔcy Starej Kiszewy umowną granicą pomiĊdzy Kaszubami
a Kociewiem wyznaczają na rzece Wierzyca, która dzieli wieĞ
na kaszubską i kociewską. Dalej granica biegnie drogą ze Starej Kiszewy do Liniewa, zostawiając Garczyn po kociewskiej,
a Orle po kaszubskiej stronie.
Zwróümy uwagĊ na fakt, iĪ jĊzyk jest jednym z podstawowych wyznaczników toĪsamoĞci regionalnej. Czy moĪliwe
jest zatem, aby mieszkaĔcy, nie rozumiejąc jĊzyka kaszubskiego, czuli siĊ Kaszubami? JeĞli tak siĊ zdarzy, to moĪna
przypuszczaü, Īe mamy do czynienia z chĊcią identyfikacji
z regionem bardziej popularnym, znanym. Dlaczego mamy
mówiü o gminach Liniewo i Stara Kiszewa jako gminach kaszubskich, skoro brakuje tu tego tak bardzo waĪnego wyznacznika toĪsamoĞci? MieszkaĔcy czują siĊ w wiĊkszoĞci Kaszubami (42,9%), Kociewiakami czuje siĊ 21,4%, tyle samo osób nie
potrafiáo wybraü toĪsamoĞci, a 14,3% mieszkaĔców nie uwaĪa
siĊ ani za KaszubĊ, ani za Kociewiaka. WiĊkszoĞü mieszkaĔców badanych gmin identyfikuje siĊ z Kaszubami, mimo iĪ
najczĊĞciej oboje rodziców pochodzi z miejscowoĞci oficjalnie
uznanych za pogranicze kaszubsko-kociewskie (31,7%) lub
z Kociewia i pogranicza (24,4%), 12,2% mieszkaĔców ma korzenie tylko kociewskie. I tu pojawia siĊ pewna sprzecznoĞü,
bowiem 44,1% mieszkaĔców uwaĪa, Īe bycie Kaszubą lub
Kociewiakiem to urodzenie siĊ w rodzinie wáaĞnie kaszubskiego lub kociewskiego pochodzenia. Zwróümy uwagĊ, Īe 68,3%
mieszkaĔców jest pochodzenia kociewskiego przynajmniej od
jednego z rodziców, natomiast kaszubskie korzenie równieĪ
przynajmniej od jednego z rodziców ma tylko 19,5% mieszkaĔców. Dlaczego zatem w wiĊkszoĞci czują siĊ Kaszubami?
Odpowiedzi moĪe byü wiele, np. tradycja kaszubska jest bardziej znana i pielĊgnowana, odgórnie wprowadzono kaszubską
edukacjĊ regionalną ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü obu gmin do
powiatu koĞcierskiego. JednakĪe sam teren naleĪy wedáug etnografów i historyków do Kociewia i o tym naleĪy pamiĊtaü.
Wielu mieszkaĔców ma problem z identyfikacją regionu, co jednak nie wpáywa negatywnie na przywiązanie do
tego miejsca. Zdecydowana wiĊkszoĞü (80%) jest związana
ze swoim miejscem zamieszkania, są to szczególnie osoby
mieszkające od ponad 20 lat w danej wiosce. ChociaĪ zdarzają siĊ wyjątki, jeden z mieszkaĔców oĞwiadczyá: ProszĊ
pani, postawią wiatraki, to sprzedajĊ dom i siĊ wyprowadzam. Swoje miejsce zamieszkania ankietowani utoĪsamiają
w wiĊkszoĞci z Kaszubami (48,8%), do Kociewia przyznaje
siĊ tylko 24,4%, a 26,8% mieszkaĔców nie potrafiáo odpowie-
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dzieü na to pytanie. Jak zatem naleĪy oceniü te wyniki, skoro
aĪ 25% ankietowanych Ĩle przyporządkowaáo miejscowoĞci
pochodzenia swoich rodziców do poszczególnych regionów?
Jak do przedstawionego problemu odnoszą siĊ wáadze
gminne i jakie podejmują dziaáania, czy są one ukierunkowane w stronĊ Kaszub czy Kociewia? Zajrzyjmy na stronĊ
internetową interesujących nas gmin. Gmina Stara Kiszewa
otwarta jest na wspóápracĊ, zarówno z instytucjami kociewskimi jak i kaszubskimi, odbyá siĊ tu np. Kociewsko-borowiacki rajd rowerowy, a w planach jest np. Plener krajobrazowy „Kaszuby”. Podobnie sytuacja wygląda w gminie
Liniewo, nawiązano tutaj wspóápracĊ z Lokalną Grupą Dziaáania „Chata Kociewia”, a nierzadko pojawiają siĊ akcenty
kaszubskie, np. w formie wystĊpów kaszubskich zespoáów
folklorystycznych. MoĪna zatem stwierdziü, Īe stanowisko
wáadz obu gmin jest adekwatne i wáaĞciwe dziaáaniom obowiązującym na terenie pogranicza.
Przyjrzyjmy siĊ bliĪej jednej z ciekawszych miejscowoĞci badanego terenu, Garczynowi. WieĞ ta leĪy poza
zasiĊgiem dialektów kaszubskich, mieszkaĔcy nie znają kaszubskiego, a w duĪej mierze rozumieją gwarĊ kociewską
i po czĊĞci siĊ nią posáugują. Garczyn nie naleĪy do Kaszub
równieĪ pod wzglĊdem geograficznym, o czym Ğwiadczy
wczeĞniejsza wypowiedĨ mieszkaĔca wsi, którą moĪna
uznaü za wiarygodną. Swój pogląd argumentuje dodatkowo
w nastĊpujący sposób: Garczyn leĪy na Kociewiu, nie mam
wątpliwoĞci. Jego okolice cechują siĊ dobrymi glebami,
z przewagą klasy IV. Mamy takĪe przewagĊ lasów liĞciastych.
Rolnictwo od wielu pokoleĔ stanowiáo podstawĊ utrzymania
tutejszych mieszkaĔców, oczywiĞcie mając na uwadze róĪne
uwarunkowania wáasnoĞciowe.
RównieĪ kwestia parafii naleĪącej do dekanatu skarszewskiego przekonuje o kociewskoĞci Garczyna. Jedynym czynnikiem przemawiającym za przynaleĪnoĞcią tej wsi do Kaszub byáaby administracja, która jako wyznacznik toĪsamoĞci
regionalnej ma znikome znaczenie, a odgrywa ogromną rolĊ
w jej rozbudzaniu. WeĨmy za przykáad szkoáĊ. W ramach
edukacji wpajane są m.in. wartoĞci kulturowe, a istotną rolĊ
odgrywa proces wychowania, takĪe w aspekcie regionalnym.
Skoro Garczyn uznajemy za wieĞ kociewską, dlaczego w tutejszej szkole wprowadzono naukĊ jĊzyka kaszubskiego? Za
jedyną sensowną odpowiedĨ moĪna uznaü sáowa jednego
z mieszkaĔców Garczyna: MoĪe wprowadzono kaszubski jako
naukĊ jĊzyka obcego, jako jĊzyka naszego sąsiada, tak jak my
uczymy siĊ jĊzyka niemieckiego. Natomiast jeĞli jĊzyk kaszubski zostaá wprowadzony w ramach edukacji regionalnej, to

Granice Kociewia wg prof. Haliny KaraĞ7
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mamy tu do czynienia z próbą wylansowania Garczyna
na miejscowoĞü kaszubską. MoĪna zatem przypuszczaü, Īe rozwinąá siĊ proces utoĪsamiania mieszkaĔców
z kulturą bardziej popularną, czyli kaszubską, a edukacja ewidentnie egzekwuje wartoĞci tej kultury. Powinno
siĊ jednak podtrzymywaü swoiste cechy regionu w zakresie jĊzyka i kultury, a jĊzykiem bliĪszym mieszkaĔcom Garczyna jest, jak wynika z przeprowadzonych
badaĔ, zdecydowanie kociewski. W związku z tym naleĪy zadaü pytanie, czy gmina Liniewo w ogóle leĪy na
pograniczu, czy byü moĪe jest to gmina kociewska?
Wiele wskazuje na kociewskoĞü gminy Liniewo,
wieĞ Garczyn niewątpliwie leĪy na Kociewiu, ale administracja ma wiĊkszą siáĊ. Niektórzy mieszkaĔcy
wykorzystują przynaleĪnoĞü swojej miejscowoĞci do
powiatu koĞcierskiego i próbują „podáączyü siĊ” do
Kaszub, chociaĪby z powodów czysto marketingowych, jak bowiem wytáumaczyü, Īe kociewska farma
strusi afrykaĔskich poáoĪona jest na przepiĊknych Kaszubach? OtóĪ kultura kaszubska jest dla rozwoju turystyki duĪo bardziej atrakcyjna niĪ kociewska, przede
wszystkim jest bardziej znana i rozpowszechniana.
WiĊkszoĞü mieszkaĔców Garczyna jednakĪe nie utoĪsamia siĊ na siáĊ z Kaszubami tak jak np. inni mieszkaĔcy gminy Liniewo. Jeden z nich z wrogim nastawieniem do Kociewia na proĞbĊ o wyznaczenie piĊciu
kociewskich miejscowoĞci zareagowaá: Nie interesuje
mnie to. MieszkaĔcy tutejszej wsi sami okreĞlają: Tu
Mapa Kaszub. http://www.e-kaszuby.pl/mapa-kaszub.html.
chyba jest Kociewie, ale są Ğwiadomi tego, Īe czĊĞciej
wybierają siĊ na Kaszuby, co zresztą jest zrozumiaáe ze
wzglĊdów ekonomicznych i administracyjnych: my po
wszystko jeĨdzimy do KoĞcierzyny, tam zaáatwiamy sprawy.
Na pograniczu kaszubsko-kociewskim tĊ granicĊ udaáo siĊ
Czynnik administracyjny wpáywa na poczucie toĪsa- wyznaczyü. MoĪna zatem stwierdziü, Īe obie gminy, Stara
moĞci równieĪ na terenie sąsiedniej gminy Stara Kiszewa. Kiszewa i Liniewo, w wiĊkszoĞci leĪą na terenie Kociewia.
Ruszyá tutaj projekt „Kaszubska szkoáa” wspóáfinansowany O tym Ğwiadczy teĪ waĪny wyznacznik toĪsamoĞci regionalze Ğrodków Unii Europejskiej. Celem projektu jest pogáĊbie- nej – jĊzyk. Gminy te nie są objĊte zasiĊgiem dialektu kanie wiedzy z zakresu jĊzyka kaszubskiego i kultury kaszub- szubskiego. Pod wzglĊdem geograficznym równieĪ naleĪą do
skiej, a w konsekwencji podtrzymanie kaszubskiej toĪsamoĞci Kociewia, o czym Ğwiadczy wspomniany rodzaj gleb i zasoby
u uczniów szkóá podstawowych z terenu powiatu koĞcierskie- leĞne. Wszystkie parafie gminy Stara Kiszewa są czĊĞcią dego poprzez ich udziaá w zajĊciach Kaszubskiej Szkoáy8. Nie kanatu zblewskiego, a parafie gminy Liniewo naleĪą do dekabyáoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iĪ gmina Stara natu skarszewskiego. Oba dekanaty leĪą na terenie Kociewia.
Kiszewa, a takĪe Liniewo jako jedyne z powiatu koĞcierskie- Jedynym wyznacznikiem kaszubskiej toĪsamoĞci tych gmin
go, nie leĪą na Kaszubach. Spójrzmy na mapkĊ sporządzoną mogáaby byü administracja paĔstwowa, która w dodatku jest
przez Kaszubów:
znacznie máodsza od administracji parafialnej. W związku
Interesujące nas gminy nie zostaáy uwzglĊdnione w ob- z tym, czynnik administracji paĔstwowej nie powinien byü
szarze regionu Kaszub. BĊdą to zatem gminy kociewskie lub znaczący w celu odnalezienia toĪsamoĞci, jednakĪe ma
pograniczne. OkreĞlony teren jest terenem pogranicznym, ogromny wpáyw na jej poczucie i z tego wzglĊdu czĊĞü mieszjeĞli nie uda siĊ wyznaczyü granicy pomiĊdzy kulturami. kaĔców terenu kociewskiego czuje siĊ Kaszubami.
Bibliografia:
Przypisy:
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8

PowyĪszy artykuá jest tekstem referatu wygáoszonego podczas
Ogólnopolskiej Konferencji nt. JĉZYK – WIELOKULTUROWOĝû – TOĩSAMOĝû w Bydgoszczy, dn. 17-18 wrzeĞnia 2012.
Staszczak Z., (red.), Sáownik etnologiczny, terminy ogólne, Warszawa-PoznaĔ 1987, s. 147.
KwaĞniewski K., Zderzenie kultur. ToĪsamoĞü a aspekty konfliktów
i tolerancji, Warszawa 1982, s. 76.
Simonides D., ĝląskie káopoty z toĪsamoĞcią, [w:] Nadciągają ĝlązacy. Czy istnieje narodowoĞü Ğląska?, pod red. L. M. Nijakowskiego, Warszawa 2004, s. 158.
Treder J., JĊzyk, piĞmiennictwo i kultura duchowa Kaszubów, [w:]
Historia, geografia, jĊzyk i piĞmiennictwo Kaszubów, pod red. J. Borzyszkowskiego, J. Mordawskiego, J. Tredera, GdaĔsk 1999, s. 129.
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=kaszubszczyzna. [dostĊp: 10.09.2012]
http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=kaszubszczyzna. [dostĊp: 10.09.2012]
http://www.starakiszewa.pl/news.php?readmore=468.[dostĊp:
10.09.2012]
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

JAN EJANKOWSKI

Przed 30-leciem Piaseckich Kociewiaków

P

isząc przed laty o 25-leciu piaseckiego zespoáu zamknąáem jego jubileuszową dziaáalnoĞü z koĔcem
2009 roku1. W ciągu tego roku zespóá wystąpiá m.in.
w tczewskim Gimnazjum nr 1, uczestniczyá w Przeglądzie PieĞni Maryjnych w Piasecznie (maj 2010), w Jarmarku na Kociewiu w ĝwieciu 29 maja 2010 roku2. W dniach 2-6 sierpnia 2010
roku „Piaseccy Kociewiacy” przebywali na obozie w Swarzewie koáo Pucka, gdzie wystąpili ze specjalnym koncertem dla
wczasowiczów3. Jako laureaci XVI Przeglądu Kociewskich
Zespoáów Folklorystycznych uczestniczyli w XVII Przeglądzie Pomorskich Przeglądów Folklorystycznych w Piasecznie,
zdobywając wraz z „Kujawami” z Radziejewa „brąz”4.
A oto skáad osobowy szóstej grupy: Maágorzata Dzióbek,
Katarzyna Kliszczewska, Beata KubaĞ, Karolina Meyer, Marta OĞwiecimska, Paulina Reptowska, Celina RuĪaáa, Justyna
Urban, Sandra Wieczorek, Jakub Czajka, Marcin RuĪaáa, Maciek ĝwirbutowicz, Mateusz ĝwirbutowicz.
Na przeáomie marca i czerwca 2010 roku zaczĊáa siĊ tworzyü siódma grupa „Piaseckich Kociewiaków”. Zgáosiáo siĊ
10 dziewcząt i 2 cháopców. Ci ostatni, po krótkim pobycie,
wystąpili z zespoáu. Pierwsze próby zaczĊáy siĊ w czerwcu
2010 roku, a regularnie co sobotĊ, od paĨdziernika 2010 roku.
Choreografią zajĊáy siĊ dwie kuzynki, byáe czáonkinie szóstej
grupy: Beata KubaĞ i Celina RuĪaáa.
Oto skáad osobowy zespoáu, który z dniem 1 stycznia 2011
roku zacząá autentycznie funkcjonowaü: Natalia Gretkowska,
Wioleta Labuda, Ida Maáolepsza, Joanna Szyfka, Karolina Sajdowska, Patrycja Siemiona, Patrycja Szramka, Anna Tarnowska, Angela Wypycha i Antoni Maáolepszy, brat Idy.
Ostatecznie choreografią zajĊáa siĊ i czyni to po dzieĔ
dzisiejszy Beata KubaĞ – studentka Politechniki GdaĔskiej.
DziĊki jej twórczej i systematycznej pracy zespóá nauczyá siĊ
10 kociewskich taĔców, są to walczyki i polki. A w trakcie
przygotowania jest 5 nastĊpnych taĔców.
WaĪną rolĊ – oprócz sobotnich prób – speániają w kaĪdym
roku obozy szkolno-wypoczynkowe, które w latach 2011-2013
odbyáy siĊ w Zakopanem (11-20.07.2011) i dwa razy w Swa-

rzewie koáo Pucka (2-10.2012 i 8-14.07.2013). W wymienionych obozach uczestniczyáa Beata KubaĞ, która peániáa dwie
funkcje: opiekunki i choreografki5. W br. zespóá przebywaá po
raz drugi na obozie w Osinach koáo Nowego, gdzie pod kierunkiem naszej akordeonistki, Jadwigi Mielke, przygotowywano
program na XX Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych6. To wszystko staáo siĊ moĪliwe dziĊki Īyczliwym
sponsorom: „FAMA” (p. Kazimierz PoznaĔski), „Alarmtech” (Olgierd Krauze), spóáka „Zamek” (Krzysztof Lisiecki)
w Gniewie. Wsparáo nas finansowo (3 tys. zá) maáĪeĔstwo GraĪyna i Waldemar Sandelscy z Piotrkowa Trybunalskiego7.
W trzecim roku dziaáalnoĞci zespoáu do wczeĞniej podanego skáadu osobowego doszli: Paweá Szefka, brat Joanny, Filip
ZieliĔski i Marcin Splitt.
Pierwszy wystĊp nowej siódmej grupy odbyá siĊ 7 czerwca
2011 roku w piaseckim muzeum w dniu otwarcia wystawy poĞwiĊconej Īyciu i twórczoĞci Stanisáawa i Wandy Warchoáowskich, wybitnych dziaáaczy polonijnych w Brazylii. NastĊpnie
zespóá uczestniczyá w Festiwalu Dziedzictwa Regionalnego
„KrzyĪacy kontra Kociewiacy”. Impreza odbyáa siĊ w dniach.
30-31 lipca 2011 roku na rynku w Gniewie8. „Piaseccy Kociewiacy” byli wspóáorganizatorami tej wielkiej imprezy. DziewczĊta wystąpiáy w nowych, kociewskich strojach.
NastĊpny sukces odnieĞli w XVIII Przeglądzie Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych, który odbyá siĊ w sobotĊ
20 sierpnia 2011 roku w Piasecznie, gdzie nasz zespóá zająá
drugie miejsce9.
W roku 2012 „Piaseccy Kociewiacy” uczestniczyli
w otwarciu kolejnych wystaw w piaseckim muzeum. W XIX
Kociewskim Przeglądzie zajĊli trzecie miejsce. Wystąpili takĪe dla piaseckich seniorów w dniu ich ĞwiĊta. Byáy i inne wystĊpy.
Rok 2013 to dalsza stabilizacja zespoáu i nastĊpne sukcesy
na polu krzewienia kociewskiej tradycji poprzez nasz ludowy
Ğpiew, dowcipne gadki i wspaniaáe tóĔce naszego ludu. Znacznie zwiĊkszyáa siĊ liczba wystĊpów i to poza Piasecznem. Wystąpili m.in. w Lipiej Górze, Lalkowach, Nowem i Gniewie10.
Czynią to wspaniale z myĞlą o zbliĪającym siĊ 30-leciu
wspólnej dziaáalnoĞci. Ta uroczystoĞü ma siĊ odbyü 6 grudnia
2014 roku w gniewskim zamku poprzedzona Mszą Ğw. w piaseckiej Ğwiątyni.
Máodzi cieszą siĊ, Īe naleĪą do zespoáu, o tak dáugim staĪu.
Dlatego starają siĊ, by o Kociewiu byáo gáoĞniej nie tylko na
Pomorzu, lecz w caáym kraju.
Przypisy:

WystĊp „Piaseckich Kociewiaków” podczas
otwarcia wystawy pn. Polacy w Argentynie
w piaseckim muzeum w lutym br.
Fot. ze zbiorów „Nowin Gniewskich”
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1
J. Ejankowski, 25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009),
Pelplin 2009, s. 94.
2
Zaproszenie i podziĊkowanie (w zbiorach autora).
3
Pisemne sprawozdanie z pobytu na ww. obozie.
4
Widowisko na ludowo, „Dziennik Tczewski” z dnia 27.08.2010,
s. 8.
5
Dokumentacja dotycząca ww. obozów.
6
Próby odbywaáy siĊ codziennie z udziaáem kierownika oĞrodka
i autora.
7
PaĔstwo G. i W. Sandelscy uczynili to na moją pisemną proĞbĊ.
8
Nowiny Gniewskie nr 6/2011, s.12.
9
„Gáos Powiatowy” nr 6/2011, s.12.
10
Relacje prasowe z 2013 (w zbiorach autora).
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

RYSZARD SZWOCH

Jubileusz üwierüwiecza
Kociewskiego Magazynu Regionalnego

A

ni siĊ spostrzegliĞmy, a juĪ üwierü wieku minĊáo,
odkąd w panoramie Īycia kulturalnego na Kociewiu
trwa prasowy organ jego Ğrodowiska regionalnego.
Nic dziwnego zatem, iĪ z tej okazji – niejako w urodzinowym charakterze – wrzeĞniowym popoáudniem spotkali siĊ
w Tczewie bardzo licznie wspóátwórcy Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jego wspóápracownicy i przyjaciele.
Dopiero tam okazaáo siĊ, jak wielka to rzesza ludzi naprawdĊ gáĊboko związanych z tym kwartalnikiem przez caáy ten
czas jego obecnoĞci na rynku prasy.
Spotkanie jubileuszowe byáo niewątpliwie konieczne,
chociaĪby po to wáaĞnie, Īeby uzmysáowiü sobie (takĪe innym, komu naleĪy) ogrom tej wspólnej rodziny redakcyjnej, zróĪnicowanej pokoleniowo, ale zespolonej silną wiĊzią
spoáecznej pracy, ba, nawet swoistej sáuĪby dobrej sprawie.
TakĪe i po to, by wiĊzi te oĪywiü poprzez osobiste spotkanie
tych konkretnych przecieĪ autorów, znanych sobie niekiedy
tylko z plonów ich pióra na áamach magazynu. Obie intencje
równie waĪne, zwaĪywszy na ciągle istotną potrzebĊ integracji Ğrodowiska regionalistów, rozproszonego na ogóá i zaabsorbowanego swoimi obszarami dziaáaĔ aĪ nadto. I trzeba
tu stwierdziü, iĪ ten cel znakomicie siĊ powiódá. Sala pĊkaáa
w szwach, a na urodziny magazynu stawili siĊ pewnie wszyscy, do których zaproszenie wystosowano.
Jak przystaáo na jubileuszową galĊ, po serdecznym powitaniu przybyáych, w tym i oficjalnych przedstawicieli
wáadz lokalnych województwa, powiatu, miasta i gminy
oraz takichĪe notabli z sąsiednich powiatów kociewskich,
potoczyáy siĊ najpierw wystąpienia goĞci. Gratulacje opáywaáy superlatywami, rzecz jasna, kwiecistą aurą zasáug ludzi
tworzących pismo i jego roli we wspóáczesnym krajobrazie
kulturowym regionu, nawet anegdotami, aby ton tych oracji
trafiá prosto do serc sáuchaczy. PiĊknym mowom towarzyszyáy bukiety i upominki, pisane laudacje i ozdobne adresy
pochwalne – sáowem zupeána gala. SpóĨniony umiarkowanie
(powiedzmy) wicemarszaáek Ryszard ĝwilski nie miaá gáowy do drobiazgów (ponoü miaá przyznaü i wrĊczyü stosowne dowody uznania), za to uraczyá obecnych emocjonalną,
páynącą z serca i rozczulającą mową, nagrodzoną oklaskami.
Inni mówcy teĪ zdobyli odwzajemniony aplauz.
PowaĪna impreza jubileuszowa nie obyáa siĊ bez czĊĞci
refleksyjnej, a do takich wspomnieĔ i przemyĞleĔ skáaniaáy kolejne wystąpienia – wcale nie naukowe, czy nawet popularnonaukowe, ale wáaĞnie swobodne w tonie i ukáadzie,
nieobciąĪone teoretyzowaniem i manierą profesjonalizmu poszczególnych mówców. I dobrze. Takie byáo bowiem zaáoĪenie
organizatorów, jako Īe zobiektywizowane wywody na zadane z wyprzedzeniem tematy ujĊto w artykuáach opublikowanych w okolicznoĞciowym wydaniu Kociewskiego Magazynu
Regionalnego (2013 nr 3) – wspaniaáomyĞlnie darowanym
wszystkim uczestnikom jubileuszu w formie sympatycznego
upominku. Wraz z nim wszyscy otrzymali teĪ niezwykle cenne
specjalne wydawnictwo jubileuszowe – sporą objĊtoĞciowo Bi-
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bliografiĊ zawartoĞci Kociewskiego Magazynu Regionalnego
1986-2012. Trudno przeceniü wartoĞü uĪytkową tego wydawnictwa1. Doceniü je musi kaĪdy, kto interesuje siĊ dorobkiem
regionalnym opisanym na áamach magazynu, takĪe kaĪdy potencjalny autor podejmujący siĊ pisania o regionie, zobowiązany do poznania dotychczasowego piĞmiennictwa (jakĪe tą nieznajomoĞcią grzeszą autorzy dyplomowych prac licencjackich
i magisterskich, to temat osobny) – to oczywiste.
Miód spáywaá do serca, gdy wertując z ciekawoĞcią
bez maáa stustronicową bibliografiĊ, konfrontowaáo siĊ co
waĪniejsze tytuáy z ich zapamiĊtaną treĞcią, przypominaáo
co niektóre „mocne” artykuáy, ich autorów i okolicznoĞci,
w których siĊ pojawiáy na áamach kwartalnika. W tĊ pospieszną (nieuniknioną) lekturĊ co raz wsączaáa siĊ niebanalna artystyczna propozycja muzyczna páynąca ze sceny, albo
wkraczanie na nią osób proszonych do przyjĊcia gratulacji.
Pogrupowani – a jakĪe – z racji niemaáej iloĞci tychĪe, zasáugujący na publiczne zaprezentowanie i nagrodzenie dyplomem, gadĪetami, uĞciskiem dáoni. Dopiero w tej chwili
moĪna byáo niejako ogarnąü liczebnoĞü tego zastĊpu ludzi
pióra, którzy na przestrzeni üwierüwiecza z áam magazynu
przemawiali do ĞwiadomoĞci czytelników treĞcią swoich
tekstów. Ogromny potencjaá, co by nie mówiü, dobrze wykorzystany dla edukacji regionalnej. Pewnie i satysfakcja,
Īe coĞ dobrego z tego trudu i spoáecznej misji przetrwaáo,
owocuje… Zakulisowo (i dyskretnie ze sceny) organizatorzy
jubileuszu wyjawili takĪe swój niedosyt i poniekąd rozczarowanie, iĪ ich starania o gest stosownego podziĊkowania od
wáadz wojewódzkich zostaáy zignorowane. No ale czy to aĪ
tak dziwi?
Wiele autentycznej radoĞci z jubileuszu kwartalnika doĞwiadczaáo siĊ w kuluarach. Chyba tam wáaĞnie najserdeczniej wybrzmiewaáa atmosfera „rodzinnego” spotkania wielkiej familii redakcyjnej. SpoĞród osób, które wspóátworzyáy
zrĊby przyszáego magazynu na dáugo przed ukazaniem siĊ
pierwszego numeru, obecny byá juĪ tylko niĪej podpisany.
ZasáuĪenie wiĊc ze wzruszeniem i uznaniem wspominano
twórcĊ i dáugoletniego redaktora naczelnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego, duszĊ Kociewskiego Kantoru
Edytorskiego, Ğp. Romana Landowskiego2. DziĊki jego determinacji i staraniom magazyn nie tylko powstaá, ale i wzrastaá przez dáugie lata, by doczekaü siĊ peánej dojrzaáoĞci. No
i powinien rozwijaü siĊ nadal, gdyĪ wáodarze miasta Tczewa
zaprosili juĪ wszystkich na trzydzieste jego urodziny.
Przypisy:
1

2

Trud rozszyfrowania autorów posáugujących siĊ kryptonimem
zasáuguje na uznanie, chociaĪ tu wkradáy siĊ pomyáki: np. E.S. to
ElĪbieta Szwoch, podobnie Paw-ela odnosi siĊ do ElĪbiety PawlikSzwoch, nie jak podano do niĪej podpisanego. WątpliwoĞü budzi
teĪ T.K. (Tadeusz Kubiszewski).
Znakomitym pomysáem upamiĊtnienia tego zasáuĪonego dla Tczewa literata, dziaáacza kultury i przyjaciela artystów byáo umieszczenie niedawno symbolicznej áawki z jego sylwetką (rzeĨby przestrzennej) w centrum miasta.
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Od lewej:
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Rady Programowej
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oraz czáonkowie:
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i Jan Kulas
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Augustyn,
prezydent Miasta
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Halina Rudko,
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Pająkowska-Kensik
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Szwoch

Wicemarszaáek Woj. Pomorskiego
Ryszard ĝwilski wrĊcza prezent
Urszuli Wierycho

Kazimierz Ickiewicz i Urszula Wierycho dziĊkują Zycie
Myszce i Czesáawowi Glinkowskiemu oraz prezydentom
Mirosáawowi Pobáockiemu i Zenonowi Drewie
za wspieranie dziaáaĔ Kociewskiego Kantoru Edytorskiego

Prezydent Mirosáaw Pobáocki i Urszula Wierycho wrĊczają
dyplomy osobom, którzy od lat wzbogacają áamy „KMR”

Fot. Jacek Cherek

Senatorowie: Andrzej Grzyb i Andrzej Kobiak

ZãOTY JUBILEUSZ

MAãGORZATA KRUK

O obcowaniu z kociewską literaturą
Echa VI Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego

N

iecodziennie zdarza siĊ tak wspaniaáe obcowanie
z literaturą kociewską. Mam na myĞli Konkurs Literacki im. Romana Landowskiego. Za nami juĪ kolejna, szósta edycja. Regulamin konkursu przez lata nie ulegá
wiĊkszym zmianom. W tym roku powiĊkszyáo siĊ grono
twórców, z których spuĞcizny skorzystali máodzi Kociewiacy. Obok utworów Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba
i ks. Franciszka Kameckiego moĪna byáo zasmakowaü
w twórczoĞci ks. Janusza St. Pasierba i Zygmunta Bukowskiego. Konkurs zostaá pomyĞlany jako dwudniowa impreza. Trzynastego listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Tczewie oceniani byli máodzi recytatorzy, a w Centrum Kultury i Sztuki jury oglądaáo programy sceniczne. Tego samego
dnia w Fabryce Sztyk odbyá siĊ wernisaĪ prac plastycznych
oraz juweniliów literackich. Tym razem ogáoszenie wyników
i wrĊczenie nagród nastąpiáo w dniu eliminacji. Rankiem
nastĊpnego dnia Kociewiacy zgromadzili siĊ na Starówce
przy ul. J. Dąbrowskiego, by z niecierpliwoĞcią oczekiwaü
odsáoniĊcia „áaweczki Romana Landowskiego”, wykonanej
przez artystĊ rzeĨbiarza Czesáawa GajdĊ. Kolejnym punktem
programu VI KKL byáa uroczysta gala finaáowa, która rozpoczĊáa siĊ spektaklem „STOP” w wykonaniu podopiecznych
ĝrodowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego OĞrodka
Pomocy Spoáecznej w Tczewie pod kierunkiem Piotra Weintza. Niesztampową interpretacją wierszy aktorzy ukazali
problem braku tolerancji, zachwycając nie tylko widzów, ale
jurorów, którzy przyznali im Grand Prix. Na scenie zaprezentowali siĊ równieĪ nagrodzeni recytatorzy: Jakub Wichmann,
Zuzanna Macuk, Bartáomiej Norkowski, Jakub Lewandowski,
Sandra Krajnik, Michalina JóĨwiak i Marian Graczyk. Gratką
dla miáoĞników poezji Ğpiewanej byá wystĊp uczniów z Collegium Marianum w Pelplinie. Dodaü naleĪy, Īe Agata Sowa
goĞcinnie wykonaáa „PiosenkĊ o Tczewie” do sáów Romana
Landowskiego, a goĞciem specjalnym gali byá zespóá folklo-

rystyczny „Frantówka”, który niemalĪe poderwaá publicznoĞü
do kociewskich pląsów. Sáowem o twórcach, z którego dorobku czerpali uczestnicy konkursu, podzieliáa siĊ dr hab. prof.
Maria Pająkowska-Kensik. ImprezĊ prowadziáa Jolanta Jank.
OczywiĞcie nie zabrakáo podziĊkowaĔ dla wáadz samorządowych, innych sponsorów i wspóáorganizatorów konkursu,
a po czĊĞci oficjalnej moĪna byáo skosztowaü pysznego tortu
oraz podyskutowaü w kuluarach.
Byü moĪe teraz, gdy jeszcze nie zdąĪyliĞmy ocháonąü po
szóstej edycji, jest odpowiedni moment, by zastanowiü siĊ
nad celowoĞcią konkursu, by zadaü sobie proste pytanie: dla
kogo jest konkurs? Z caáą pewnoĞcią, jest on dla uczestników. Dla niektórych z nich – to byü moĪe pierwszy kontakt
z dorobkiem piĞmienniczym naszej maáej Ojczyzny. MoĪe po
raz pierwszy poczuli teĪ paraliĪujący strach przed wystĊpem.
Byü moĪe zasmakowali pierwszej poraĪki. Z pewnoĞcią wiele
godzin spĊdzili na próbach, doskonaląc swoje umiejĊtnoĞci,
poszukując tej najwáaĞciwszej ich zdaniem interpretacji.
Dla nauczycieli, którzy wáoĪyli swą pracĊ w zachĊceniu
podopiecznych do konkursu, udzielali pomocy w doborze repertuaru, a potem z zaciĞniĊtym gardáem oglądali ich wystąpienia.
Dla literatów, którzy doĞwiadczyli niesamowitej radoĞci,
sáysząc swoje utwory w ujmującym wykonaniu.
Dla jurorów, którzy poczuli na swych barkach odpowiedzialnoĞü i w peánym skupieniu oceniali uczestników.
Dla organizatorów, którzy cieszą siĊ z niesáabnącego zainteresowania i zanim skoĔczy siĊ jedna edycja, juĪ myĞlą
o kolejnej, o tym, jak ją udoskonaliü, jak uatrakcyjniü formuáĊ.
Wreszcie dla publicznoĞci, dla której gala konkursowa
jest prawdziwą ucztą duchową, w tym roku okraszoną wystĊpem zespoáu folklorystycznego.
MyĞlĊ, Īe liczne jest grono osób, którzy z niecierpliwoĞcią oczekują kolejnej edycji.

Organizatorzy: Towarzystwo MiáoĞników Ziemi Tczewskiej, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im.
Aleksandra Skulteta w Tczewie, Fabryka Sztuk w Tczewie.
Patronat Honorowy: Andrzej Grzyb – Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespoáu Kociewskiego, Mirosáaw Pobáocki – Prezydent Miasta Tczewa, Edmund Stachowicz – Prezydent Starogardu GdaĔskiego, Tadeusz Pogoda – Burmistrz ĝwiecia, Józef PuczyĔski
– Starosta Tczewski, Leszek Burczyk – Starosta Starogardzki, Marzena KempiĔska – Starosta ĝwiecki.
Uczestnicy: 258 osób (pod kierunkiem 84 opiekunów) z powiatów: tczewskiego (198 osób), starogardzkiego (57 osób), Ğwieckiego
(93 osoby) reprezentujących 35 placówek, w tym: 3 przedszkola, 13 szkóá podstawowych, 6 gimnazjów, 9 szkóá ponadgimnazjalnych,
4 placówki pozaszkolne, 8 zgáoszeĔ indywidualnych.
Jurorzy oceniali: 32 máodzieĔcze prace literackie, 85 recytacji, 1 program poetycko-muzyczny, 8 inscenizacji, 61 prac plastycznych.
Skáad jury:
w kategorii recytacje: prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner, (pracownik naukowy Uniwersytetu GdaĔskiego, regionalista) dr hab. prof.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Maria Pająkowska-Kensik (regionalistka), Alicja Górecka (reĪyser teatru dzieci i máodzieĪy), Magdalena Riebandt (polonistka, animator kultury), Bogdan WiĞniewski (polonista), Marek Biedrzycki (poeta)
w kategorii programy sceniczne: Florian Staniewski (aktor i reĪyser teatralny), Mirosáawa Möller (choreograf), Malwina Baádowska
(absolwentka studiów teatralnych)
w kategorii juwenilia literackie: Anna Wilczewska (poetka), dr Danuta Lica (jĊzykoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu GdaĔskiego), Zdzisáaw CzyĪ (nauczyciel bibliotekarz)
w kategorii plastyka: Stefan Kukowski (historyk sztuki), Joanna Czarnecka (instruktor zajĊü plastycznych dla dzieci i máodzieĪy),
Kamila Gillmeister (specjalista ds. wystawienniczych i warsztatów plastycznych), Katarzyna Kaffka (plastyk), Katarzyna Szczodrowska
(nauczyciel rysunku i malarstwa).
Fundatorzy nagród: Urząd Miejski w Tczewie, Urząd Miasta Starogard GdaĔski, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Starogardzie GdaĔskim, Senator RP Andrzej Grzyb, Janusz Landowski.
Wspomogli organizacjĊ konkursu: Bank Spóádzielczy w Tczewie, Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spoáecznego, Zespóá Szkóá
Ekonomicznych w Tczewie, Leszek Meler – Piekarnia i Ciastkarnia w Pelplinie, Stefan Kukowski – Pracownia Usáug Plastycznych
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VI KOCIEWSKI KONKURS LITERACKI
WYNIKI:
RECYTACJE:
przedszkola
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Jakub Wichmann, Przedszkole nr 8 w Tczewie
II miejsce: Julia Madeja, Przedszkole nr 8 w Tczewie
WyróĪnienia: Dominika ZarĊba, Kacper Jabáonka, Dorota
Plombon (wszyscy z Miejskiego Przedszkola Publicznego
„Bajeczka” w Starogardzie GdaĔskim)
szkoáy podstawowe kl. 1-3
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Zuzanna Macuk, Zespóá Szkóá nr 2 w Pelplinie
II miejsce: Kornelia Krysiak, Gminny OĞrodek Kultury
w Lubichowie
III miejsce: Paweá Dietrich, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie
WyróĪnienia:
Aleksandra JaczyĔska, Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie
Kornelia Kowalewska, Zespóá Szkóá nr 2 w Pelplinie
Ksenia Iwanowska, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3
w Starogardzie GdaĔskim
szkoáy podstawowe kl. 4-6
kategoria: poezja
I miejsce: Jakub Lewandowski, Szkoáa Podstawowa nr 12
w Tczewie
II miejsce: Marcel CzerwiĔski, Zespóá Szkóá w Subkowach
III miejsce: Urszula Nitkowska, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie
WyróĪnienia:
Aleksandra GoáuĔska, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
Zofia Szweda, Szkoáa Podstawowa nr 11 w Tczewie
Aleksandra Kuraszewicz, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3
w Starogardzie GdaĔskim
kategoria: proza
I miejsce: Bartáomiej Norkowski, Szkoáa Podstawowa nr 12
w Tczewie
II miejsce: Oliwia Mieliwek, Szkoáa Podstawowa w Miáobądzu
III miejsce: Agata Cejer, Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie
WyróĪnienie:
Julia Wierzchowska, Szkoáa Podstawowa nr 8 w Tczewie
gimnazja:
kategoria: poezja i proza
I miejsce: Sandra Krajnik, Publiczne Gimnazjum nr 1
w Starogardzie GdaĔskim
II miejsce: Sara Szczuka, Publiczne Katolickie Gimnazjum
w Tczewie
III miejsce: Olga KrzyĪyĔska, Starogardzkie Centrum Kultury
w Starogardzie GdaĔskim
WyróĪnienia:
Klaudia Rzóska, Gminny OĞrodek Kultury w Lubichowie
Nicole Hartun, Gimnazjum Nr 2 w Tczewie
Wiktoria Dąbrowska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Starogardzie GdaĔskim
szkoáy ponadgimnazjalne:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Michalina JóĨwiak, Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnoksztaácące w Tczewie
II miejsce: Daniela Pawáowska, Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Starogardzie GdaĔskim
III miejsce: Aleksandra GoáuĔska, II Liceum Ogólnoksztaácące
w Starogardzie GdaĔskim
WyróĪnienia:
Miáosz ĝwiatczyĔski, Collegium Marianum Liceum Katolickie
w Pelplinie
Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnoksztaácące w Tczewie
Kajetan Wuttkowski, Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
ĝrodowiskowe Domy Samopomocy:
kategoria: proza i poezja
I miejsce: Marian Graczyk, Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej,
ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie, ul. Chopina
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II miejsce: Karol Niewiedziaá, Miejski OĞrodek Pomocy
Spoáecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Chopina
III miejsce: Danuta Bojarska, Miejski OĞrodek Pomocy
Spoáecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Nowowiejska
PROGRAMY SCENICZNE
Grand Prix: Miejski OĞrodek Pomocy Spoáecznej, ĝrodowiskowe
Domy Samopomocy w Tczewie
I miejsce: Internat Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
II miejsce: Collegium Marianum w Pelplinie
III miejsce: Szkoáa Podstawowa nr 4 w Starogardzie GdaĔskim
WyróĪnienie: Szkoáa Podstawowa nr 5 w Tczewie
oraz:
Nagrody Senatora RP Andrzeja Grzyba:
Anna Swoboda, Szkoáa Podstawowa nr 5 w Tczewie
Wiktoria Cieplak, Szkoáa Podstawowa nr 5 w Tczewie
Martyna Bronowiecka, Szkoáa Podstawowa nr 7 w Tczewie
Szymon Kamaszewski, Szkoáa Podstawowa nr 7 w Tczewie
Nagroda Janusza Landowskiego dla Szkoáy Podstawowej nr 4
w Starogardzie GdaĔskim
JUWENILIA LITERACKIE
Grupa wiekowa do lat 12:
I miejsce: Oliwia Orlikowska, Szkoáa Podstawowa nr 4
w Starogardzie GdaĔskim, utwór Jestem drzewem
II miejsce: Anna SzmydyĔska, Szkoáa Podstawowa nr 11
w Tczewie, utwór Dziedzictwo
III miejsce: Filip Maliszewski, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie, utwór Notatka z pamiĊtnika
WyróĪnienia: Aleksandra GoáuĔska, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie, utwór Gryf
Klaudia Rogosz, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie, utwór
Lubiszewo
Grupa wiekowa powyĪej lat 12:
I miejsce: Maria Dietrich, Kociewska kraina
II miejsce: Wiktoria Muza, Gimnazjum nr 2 w Tczewie, utwór
Tczew – moja maáa ojczyzna
III miejsce: Marieta Domachowska, Zespóá Szkóá Publicznych
w Suminie, utwór Záote zboĪa…
WyróĪnienie: àukasz Jasionowski, Zespóá Szkóá Budowlanych
i OdzieĪowych w Tczewie, utwór TĊsknota emigranta, czyli
szneka z glancem
kategoria proza
I miejsce: Jakub Miczek, Starogardzkie Centrum Kultury, utwór
Bunia
II miejsce: Aleksandra Kuraszewicz, Szkoáa Podstawowa nr 3
w Starogardzie GdaĔskim, utwór PiĊkna kraina
III miejsce: Agata Kowalewska, Uniwersyteckie Liceum
Katolickie w Tczewie, utwór Czarty z Pelplina
WyróĪnienie: Michaá GrodĨ, Szkoáa Podstawowa nr 10
w Tczewie, utwór Legenda o Waümierzu
KONKURS PLASTYCZNY
przedszkola, szkoáy podstawowe kl. 1-3:
I miejsce: Zuzanna Sawczak, Szkoáa Podstawowa nr 7 w Tczewie
II miejsce: Jakub Kosmacz, Przedszkole nr 8 z Oddziaáami
Integracyjnymi w Tczewie
III miejsce: Zuzanna Mądrzejewska, Zespóá Szkóá nr 2
w Pelplinie
Marta Wierzbowska, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie
WyróĪnienia: Emilia Podjacka, Przedszkole nr 8 z Oddziaáami
Integracyjnymi w Tczewie
Julia Morus, Szkoáa Podstawowa nr 10 w Tczewie
Julia Mazella, Szkoáa Podstawowa nr 12 w Tczewie
Ida Kiedrowska, Przedszkole nr 8 z Oddziaáami Integracyjnymi c
w Tczewie
24-25
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szkoáy podstawowe kl. 4-6:
I miejsce: Agata Tiaáowska ze Starogardu GdaĔskiego
II miejsce: Robert Tiaáowski ze Starogardu GdaĔskiego
III miejsce: Aleksandra Kuraszewicz, Publiczna Szkoáa Podstawowa nr 3 w Starogardzie GdaĔskim
WyróĪnienia: Jakub Miczek, Starogardzkie Centrum Kultury
w Starogardzie GdaĔskim
Iga Diller, Szkoáa Podstawowa w Lubiszewie
Maágorzata Cholc, Szkoáa Podstawowa nr 11 w Tczewie
Mikoáaj Eron, Szkoáa Podstawowa nr 11 w Tczewie

gimnazja, szkoáy ponadgimnazjalne:
I miejsce: Artur Hausmann z Tczewa
II miejsce: Alina Haftka, Zespóá Szkóá RzemieĞlniczych
i Kupieckich w Tczewie
III miejsce: Justyna KuszyĔska, II Liceum Ogólnoksztaácące
w Tczewie
WyróĪnienie: Marzena Pawáowska, Zespóá Szkóá Budowlanych
i OdzieĪowych w Tczewie

NagrodĊ Grant Prix otrzymaáy ĝrodowiskowe Domy Sampomocy MOPS w Tczewie za spektakl pt. „Stop”

Grupa najmáodszych uczestników Konkursu. WĞród nich (u doáu drugi z lewej) Jakub Wichmann
z Przedszkola nr 8 w Tczewie, który zdobyá I miejsce w kategorii proza i poezja

dzieci i máodzieĪ, wychowankowie Ğwietlic terapeutycznych,
oĞrodków terapii zajĊciowej
oraz oĞrodków szkolno-wychowawczych,
zainteresowani mieszkaĔcy Kociewia
i innych regionów Polski
I miejsce: Danuta Puchowska, Miejski OĞrodek Pomocy
Spoáecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie,
ul. Nowowiejska
II miejsce: Piotr Wáostowski, Miejski OĞrodek Pomocy Spo-

áecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w
ul. Armii Krajowej
III miejsce: Czesáaw Gajewski, Miejski OĞrodek
Spoáecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w
ul. Nowowiejska
WyróĪnienie: Bogusáaw Reszka, Miejski OĞrodek
Spoáecznej, ĝrodowiskowy Dom Samopomocy w
ul. NiepodlegáoĞci

Tczewie,
Pomocy
Tczewie,
Pomocy
Tczewie,

WernisaĪ prac plastycznych
i juweniliów literackich
Obie fot. Jerzy Cyganowski

Bartáomiej Norkowski

Michalina JóĨwiak

Julia Madeja

Jakub Lewandowski

Sandra Krajnik

Marian Graczyk

Pozostaáe fot. Jacek Cherek

W dniu eliminacji VI Konkursu odsáoniĊcia „áaweczki
Romana Landowskiego” dokonali: prezydent
Miasta Tczewa Mirosáaw Pobáocki oraz syn pisarza,
poety i wielkiego regionalisty – Janusz Landowski

PALENISKO NIE WYGAćNIE

UroczystoĞci upamiĊtniające
74. rocznicĊ wybuchu II wojny Ğwiatowej

J

H.R.
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GoĞci przywitaá i historiĊ wybuchu
II wojny Ğwiatowej przedstawiá Prezydent
Miasta Tczewa Mirosáaw Pobáocki

Wszystkie fot. Stanisáaw ZaczyĔski

ak co roku, 1 wrzeĞnia, odbyáy siĊ oficjalne uroczystoĞci związane z wybuchem
II wojny Ğwiatowej. Zdaniem niektórych historyków wojna rozpoczĊáa siĊ wáaĞnie
w naszym mieĞcie, a nie na Westerplatte, stąd
szczególny charakter lokalnych obchodów. Samorządowcy uczcili pamiĊü zamordowanych
kolejarzy i mieszkaĔców, zarówno w Tczewie,
Malborku jak i w Szymankowie.
UroczystoĞci rozpoczĊto w malborskim
Kaádowie przed Pomnikiem Celników Polskich.
Ponad 70 lat temu w tym miejscu, gdzie obecnie
stoi pomnik, znajdowaáo siĊ przejĞcie graniczne.
Po ostrzelaniu i spaleniu placówki celnej polscy
inspektorzy celni nie wycofali siĊ, a kontynuowali swoją sáuĪbĊ w wagonach kolejowych. Po
zajĊciu Pomorza przez niemieckich hitlerowców
polscy celnicy zostali w wiĊkszoĞci aresztowani, a nastĊpnie rozstrzelani.
NastĊpnie uczestnicy wyruszyli do Szymankowa, by uczciü pamiĊü pomordowanych
kolejarzy.
Szymankowo jest bardzo waĪnym miejscem dla celników i pracowników kolei. Przyjechali z caáej Polski, by wziąü udziaá w uroczystoĞciach w intencji pomordowanych tutaj
1 wrzeĞnia 1939 roku inspektorów celnych
i kolejarzy. Najpierw odbyáa siĊ msza ĞwiĊta
celebrowana przez biskupa elbląskiego, a potem przemarsz i obchody pod pomnikiem.
Trzecia czĊĞü uroczystoĞci miaáa miejsce
na Bulwarze nad Wisáą w Tczewie przy kamieniu upamiĊtniającym ObroĔców Mostu Tczewskiego. Jak co roku odbyáy siĊ one przed tamtejszym zabytkowym mostem nad Wisáą. To
wáaĞnie ten obiekt (11 minut wczeĞniej przed
Westerplatte) zostaá zaatakowany przez niemieckie wojsko.
W obchodach uczestniczyli:
Bogdan Borusewicz, marszaáek Senatu RP,
Sáawomir Nowak (byáy minister transportu),
Jacek Kapica, szef SáuĪby Celnej, wiceminister
finansów, a takĪe wielu innych goĞci.
Honorowy patronat:
Marszaáka Sejmu RP, Marszaáka Senatu
RP, Ministra Finansów, Ministra SprawiedliwoĞci, Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Związku Pracodawców
Kolejowych.

Marszaáek Senatu Bogdan Borusewicz
i senator RP Andrzej Grzyb (z lewej)

Byáy minister transportu
Sáawomir Nowak. Na drugim
planie pierwszy z lewej
syn Macieja PáaĪyĔskiego
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WOKÓã REGIONALIZMU

MAãGORZATA PAUCH

WOLNY=RADOSNY
Radosne obchody ĝwiĊta NiepodlegáoĞci
w pelpliĔskiej Dwójce

N

ieco wczeĞniej, niĪ przypada w
kalendarzu, uczniowie naszej
szkoáy uczcili Narodowe ĝwiĊto NiepodlegáoĞci. W szkole królowaáy
kolory biaáo-czerwone; korytarz tonąá
w balonach, zawisáy piĊkne plakaty
o treĞciach patriotycznych, uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoáy ubrani byli w stroje o barwach narodowych
oraz przyozdobili siĊ kotylionami.
JuĪ od rana czuü byáo podekscytowanie wĞród uczniów gimnazjum,
którzy uczestniczyli w grze terenowej
„Droga do niepodlegáoĞci”. Reprezentacje klas, walcząc o punkty, musiaáy
wykazaü siĊ wszechstronną wiedzą
historyczną, dotyczącą zwáaszcza biografii Marszaáka Józefa Piásudskiego,
wiedzą muzyczną oraz sprawnoĞcią
fizyczną. Jedno z zadaĔ przebiegaáo
pod okiem szkolnej pielĊgniarki, która
oceniaáa umiejĊtnoĞü zakáadania chusty
na ramiĊ. Máodzi ludzie mieli okazjĊ
wczuü siĊ w trudy i znoje wojenne oraz
udzieliü pomocy medycznej.
Uzyskane podczas gry terenowej
punkty, zasiliáy konta klas w czĊĞci turniejowej. Wszystkie klasy gimnazjalne
wraz z wychowawcami przygotowaáy
siĊ solidnie, wiedząc Īe konkurencja
jest duĪa. PrzeĞcigaáy siĊ w pomysáowoĞci ubiorów; oprócz biaáo-czerwonych, máodzieĪ ubrana byáa w stroje
harcerskie i Īoánierskie. RównieĪ ozdoby, stroiki niepodlegáoĞciowe zachwycaáy oryginalnoĞcią. Jury w osobach
wicedyrektor Barbary Nabakowskiej
i Barbary Lisewskiej – nauczycielki
historii, miaáo trudne zadanie wybierając w róĪnorodnoĞci muszek, kokard,
kotylionów, szarf, serduszek, bransolet
– a to wszystko w barwach narodowych.
InwencjĊ twórczą naszej máodzieĪy
mogliĞmy poznaü przy prezentacji haseá promujących PolskĊ, które przedstawiane byáy na papierze, w Ğpiewie,
recytacji. NajwiĊcej emocji wzbudziá
konkurs na wykonanie piosenki patriotycznej. Podczas prezentacji byáo wiele
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radoĞci o czym Ğwiadczyá aplauz i energiczne reakcje máodzieĪy. Wielu wystĊpom towarzyszyáy instrumenty Īywe,
a jedna z klas zaprezentowaáa caákowicie autorski utwór przygotowany specjalnie na tĊ okazjĊ przez ucznia klasy
III b Eryka Zaborowskiego.
Uczniowie caáym sercem zaangaĪowali siĊ w jak najlepszą prezentacjĊ
swoich zadaĔ, dlatego trudne okazaáo
siĊ wyáonienie zwyciĊzców. Turniej
zwyciĊĪyáa klasa II b, której wychowawczynią jest Ewelina MaĞlanka. Dyrekcja wrĊczyáa dyplomy i podziĊkowania dla klas i wychowawców, a laureaci
otrzymali sáodką nagrodĊ – tort, który
musiaá byü, rzecz oczywista – w barwach narodowych. Sponsorem tortu
byá p. Jacek Zywert, wáaĞciciel Piekarni Sambor. Pani Ewelina MaĞlanka
– wychowawczyni zwyciĊskiej klasy
– zostaáa zaproszona na wizytĊ przez
Salon Fryzjerski La Treppa. Naszym
sponsorom serdecznie dziĊkujemy!
Turniej klas byá równieĪ okazją do
wrĊczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu plastycznego na plakat
patriotyczny. RadoĞcią napawa nas,
iĪ uczniowie tak chĊtnie biorą udziaá
w róĪnych formach rywalizacji, prezentując swoje róĪnorodne uzdolnienia.

Najlepsze prace przygotowali
uczniowie: I m-ce Wiktoria GrzebiĔska i Julia ZieliĔska – kl. III a; II m-ce
Patrycja Pielecka – kl. III c; III m-ce
Laura Latecka – kl. III b.
WyróĪnienia otrzymali: Dawid
Gajkowski i Oskar Bradtke – kl. I b;
Zuzanna Kluczewska – kl. Ia; Laura
Latecka – kl. III b; Karolina Pielecka
– kl. I b, Alicja KrzyĪyĔska – kl. I a;
Alicja Rulewska – kl. I a i Szymon Nierzwicki – kl. III c.
W nastrój zadumy wprowadziá nas
wystĊp wokalny Parasolek, które wyĞpiewaáy nam zapomniane nieco pieĞni:
Jesienny deszcz oraz Gdzie są cháopcy
z tamtych lat? ĝpiew tychĪe utalentowanych dziewcząt, laureatek wielu
konkursów, które prowadzi Katarzyna
Bembenek, wywoáaá poruszenie i zachwyt wszystkich zebranych.
Po takiej dawce strawy duchowej
mogliĞmy zakoĔczyü radosne potyczki
klas, przypominając, Īe patriotą moĪe
byü kaĪdy z nas i to na co dzieĔ; wypeániając swoje powinnoĞci, ucząc
siĊ, dbając o mowĊ ojczystą, szanując
przyrodĊ i ludzi.
MyĞlimy, Īe warto ĞwiĊtowaü naszą NiepodlegáoĞü w taki wáaĞnie niecodzienny, radosny sposób!

c
Kuranty w wykonaniu klasy III a
Fot. Grzegorz Ichniowski 28
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Dzielne wychowawczynie

Gáówna nagroda od Piekarni Sambor

Klasa I b. Chwaáa Wielkiej Polsce!

Fot. Grzegorz Ichniowski

Klasa II b w barwach narodowych

Przybyli uáani z II b
pod okienko....

Uczniowie klasy I a
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VII NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne

N

a początku paĨdziernika
Oddziaá Kociewski
Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Tczewie
zorganizowaá NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne – cykliczną imprezĊ,
której pierwsza edycja
odbyáa siĊ w 2007 roku.
JuĪ od kilku lat w programie znajdują siĊ staáe
punkty, takie jak: prelekcje w szkoáach, debata dla
PodróĪnik Andrzej Netkowski
mieszkaĔców
Tczewa,
Fot. Jacek Cherek
spotkanie z podróĪnikiem
oraz konferencja. Oficjalna inauguracja odbyáa siĊ 3 paĨdziernika w Fabryce Sztuk
spotkaniem z Andrzejem Netkowskim, który latem tego roku
przepáynąá WisáĊ z OĞwiĊcimia do Tczewa. Byá to nie lada
wyczyn, który wymagaá wáaĞciwego przygotowania, dobrej
kondycji fizycznej i przede wszystkim wielkiego hartu ducha.
Pan Andrzej opowiadaá o przygodach, trudnoĞciach, spotykaniu Īyczliwych ludzi oraz nadwiĞlaĔskich krajobrazach.
Spotkanie poprowadziá dr Krzysztof Korda, który wspomniaá
równieĪ o tradycjach rodzinnych Netkowskich, którzy od lat
związani są z królową polskich rzek.
Piątkowy wieczór zgromadziá przede wszystkim miáoĞników historii Tczewa, którzy wziĊli udziaá w debacie „Ochrona
zabytków architektury miejskiej i przemysáowej (w kontekĞcie remontu mostu wiĞlanego w Tczewie)”. Gáosy wprowadzające naleĪaáy do: muzealnika, historyka sztuki Katarzyny
Piotrowskiej i dra nauk humanistycznych Michaáa Kargula.
PodkreĞlano fakt, Īe czĊsto naduĪywa siĊ terminu „rewitalizacja”, okreĞlając nim tylko remont czy modernizacjĊ jakiegoĞ
obiektu. Wskazywano równieĪ uwagĊ na to, Īe rewitalizacja
to przede wszystkim oĪywienie w sferze spoáecznej, w której
najwaĪniejszą rolĊ odgrywa czáowiek. Debatowano o wykorzystaniu mostów tczewskich i knybawskiego jako produktu
turystycznego, plusach i minusach dotychczasowej rewitalizacji Starego Miasta, zwáaszcza o oĪywieniu placu Hallera.
Podawano przykáady udanej rewitalizacji w innych miastach,
np. àodzi, Toruniu. W dyskusji wziĊli udziaá m.in. àukasz
Brządkowski – przedstawiciel forum „Dawny Tczew”, dziennikarz Janusz CzeĞnik, archeolog Karolina Czonstke, Alicja
Gajewska – dyrektor Fabryki Sztuk, slawistka Magdalena
Kargul, Feliks Lewandowski – dáugoletni pracownik administracyjny. Temat debaty nie pojawiá siĊ przypadkowo, albowiem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obraáo patronem
2013 roku ks. Janusza St. Pasierba – nie tylko wybitnego kaznodziejĊ, eseistĊ, ale równieĪ historyka sztuki.
Na ostatni dzieĔ Siódmych NadwiĞlaĔskich SpotkaĔ
Regionalnych zaplanowano sesjĊ popularnonaukową, która odbyáa siĊ w Domu Kultury w Opaleniu. Prelegenci
w sposób ciekawy i wyczerpujący przybliĪyli elementy hi-
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storii, architektury, kultury i gospodarki ziem nadwiĞlaĔskich, skupiając siĊ rzecz jasna na odcinku Dolnej Wisáy.
Referaty wygáosili historycy z wiĊkszoĞci oĞrodków znad
Dolnej Wisáy, m.in. z Towarzystwa MiáoĞników Ziemi KwidzyĔskiej i Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Sztumskiej oraz
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tego typu spotkania są
równieĪ okazją do wymiany doĞwiadczeĔ i podtrzymywania
wzajemnych kontaktów pomiĊdzy regionalistami. We wspomnianej sesji uczestniczyli m.in.: senator RP Andrzej Grzyb,
starosta tczewski dr Józef PuczyĔski, burmistrz Gniewu Maria Taraszkiewicz-GurzyĔska, prezes LGD „WstĊga Kociewia” Bogdan Badziąg, nestor kociewskich regionalistów Jan
Ejankowski i niestrudzony orĊdownik oĪywienia Īeglugi
Ğródlądowej na Dolnej WiĞle Tadeusz Wrycza.
Spotkania adresowane są równieĪ do uczniów szkóá podstawowych i Ğrednich. Z myĞlą o nich odbywaáy siĊ pokazy
sprzĊtu PaĔstwowej StraĪy àowieckiej w GdaĔsku, prelekcje na temat rewitalizacji prowadzone przez KatarzynĊ Piotrowską i KarolinĊ Czosntke oraz spotkania z podróĪniczką
i dziaáaczką spoáeczną – Magdaleną Roglewską.
Siódme NadwiĞlaĔskie Spotkania Regionalne, w których
wziĊáo udziaá ponad 600 osób, odbyáy siĊ dziĊki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Tczewa, Samorządu Miasta
i Gminy Gniew, Zarządu Gáównego Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego oraz Banku Spóádzielczego w Tczewie. Partnerami projektu byli: Fabryka Sztuk w Tczewie, PaĔstwowa StraĪ àowiecka w GdaĔsku, Szkoáa Podstawowa nr 7
w Tczewie, Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Tczewie, Zespóá Szkóá Katolickich w Tczewie, Zespóá Szkóá w Suchym
DĊbie. Wymiernym efektem imprezy bĊdzie wydany drukiem i dostĊpny online siódmy zeszyt „Tek kociewskich”,
który ukaĪe siĊ pod koniec 2013 roku.
JuĪ trwają pierwsze ustalenia dotyczące programu kolejnej, ósmej edycji SpotkaĔ.

Uczestnicy konferencji w Opaleniu
Fot. Jacek Cherek
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WOKÓã IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

JAN EJANKOWSKI

Piasecka parafia w latach drugiej
wojny Ğwiatowej
czĊĞü pierwsza

O

d początku wrzeĞnia 1956 roku byáem kierownikiem „jednoklasówki” (kl. I-IV) w Piaseckim Polu.
Po piĊciu latach zostaáem kierownikiem Szkoáy
Podstawowej w Piasecznie, gdzie pracowaáem do wrzeĞnia
1974 roku. Wymienione miejscowoĞci na trwaáe zapisaáy siĊ
w mojej pamiĊci. To wáaĞnie w Piasecznie poznaáem przebogatą historiĊ wsi, o czym moĪna siĊ przekonaü zwiedzając piaseckie muzeum, które powstaáo dziĊki tzw. lekcjom
wychowania regionalnego, które z mojej inicjatywy w ww.
szkole zaczĊto wdraĪaü.
Przed wojną do piaseckiej parafii naleĪaáy nastĊpujące
miejscowoĞci: Piaseczno, Piaseckie Pole, JeleĔ, Jelenica,
Milanowo, WyrĊbki, WyrĊby i Bielsk1. Publiczne szkoáy powszechne dziaáaáy w niĪej wymienionych miejscowoĞciach:
w Piasecznie – 3 klasy, 3 nauczycieli, 118 uczniów; w Piaseckim Polu – 3 klasy, 3 nauczycieli i 115 uczniów; w Jeleniu
– 1 klasa, 1 nauczyciel, 45 uczniów i w Bielsku – 1 klasa,
1 nauczyciel, 45 uczniów (dane z 1929 roku). Rakowiec
w owym czasie naleĪaá do tymawskiej parafii.
O tym, Īe wojna siĊ zbliĪa, czĊsto mówiono w rodzinnych
domach i na róĪnorakich spotkaniach. Starzy czĊsto przepowiadali, Īe wojna wisi w powietrzu. Mieli racjĊ. Miaáem
wtedy 10 lat, wiĊc sporo pamiĊtam o 1939 roku. W czwartek
24 sierpnia 1939 roku ogáoszono powszechną mobilizacjĊ,
Jan Brzóska
tzw. „kolorową”. RezerwiĞci i poborowi natychmiast musieli siĊ stawiü we wskazanych jednostkach wojskowych, m.in. w Gniewie,
Tczewie, Gdyni2. W rodzinach trwaáy smutne poĪegnania ojców, synów,
braci, czĊsto ostatnie w Īyciu…
W wyniku tej mobilizacji do
wojska zostali powoáani: Jan Brzóska, urodzony 26 grudnia 1904 roku
w Wierzbinach (powiat starogardzki).
Po zawarciu związku maáĪeĔskiego
z Franciszką Suchecką z Piaseckiego
Pola zamieszkali w Piasecznie, gdzie
Jan prowadziá warsztat rymarski.
Wcielony do 2 Batalionu Strzelców
w Tczewie, polegá w godzinach poáudniowych w piątek 1 wrzeĞnia 1939
roku i zostaá pochowany na starym
tczewskim cmentarzu3. Byá pierwszym polegáym Īoánierzem wrzeĞnia
z Piaseczna4.
Drugim polegáym z Piaseczna byá
kapral Marian Libiszewski, urodzony
10 stycznia 1913 roku w Piasecznie.
W okresie od 30 wrzeĞnia 1936 do
Franciszek Klein w Stalagu (w drugim rzĊdzie trzeci z lewej)
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GINõLI ZA POLSKõ
12 marca 1937 roku przebywaá w szkole podoficerskiej Pierwszej Kompanii Strzeleckiej 65 puáku piechoty w Grudziądzu,
którą ukoĔczyá z wynikiem dobrym5. Polegá na KĊpie Oksywskiej we wrzeĞniu 1939 roku. Osierociá ĪonĊ i syna6.
Do 2 Batalionu Piechoty w Gniewie zostaá powoáany rezerwista Franciszek Klein, który urodziá siĊ 21 stycznia 1916
roku w Piasecznie. PoniewaĪ gniewski batalion w wyniku
„kolorowej mobilizacji” osiągnąá stan okoáo 1200 Īoánierzy, czĊĞü wcielonych zostaáa zakwaterowana w gniewskim
gimnazjum, a wĞród nich wyĪej wymieniony, który autorowi
záoĪyá nastĊpującą pisemną relacjĊ: „Latem 1939 roku jako rezerwista zostaáem wcielony do gniewskiego batalionu na üwiczenia. ZbliĪaá siĊ koniec sierpnia 1939 roku. Major Artur Gudera zarządziá zbiórkĊ batalionu i wydaá rozkaz: »Ochotnicy,
kawalerowie wystąp!« Wystąpiáem. A potem nocą przeprowadzaliĞmy rewizjĊ niemieckich mieszkaĔ w mieĞcie. ZnaleĨliĞmy broĔ, amunicjĊ, materiaáy propagandowe. Dlatego baáem
siĊ ze stalagu wróciü do Piaseczna7”.
W wojnie obronnej 1939 roku brali takĪe udziaá Roman
Ernist, Īoánierz Batalionu Obrony Narodowej „Starogard”,
kapral Wáadysáaw CzerwiĔski, Īoánierz 98 Dywizjonu Artylerii CiĊĪkiej we Wáodawie, Bernard Suchecki, który walczyá
w rejonie Torunia i wielu innych parafian. Wszyscy godnie
stanĊli w obronie Ojczyzny, przepojeni patriotyzmem, który
wynieĞli z rodzinnych domów. Po latach czĊsto wspominali,
Īe takiego patriotyzmu, który dominowaá wĞród wiĊkszoĞci
Polaków lat 1939-1945 chyba juĪ nie bĊdzie. Mieli racjĊ8.
1. Druga poáowa paĨdziernika 1939 roku początkiem
zbliĪających siĊ dni grozy.

W

rzesieĔ 1939 roku minąá tutejszym parafianom w miarĊ
spokojnie. Ksiądz proboszcz Augustyn Bukolt dalej sprawowaá codzienne i niedzielne msze. Z ksiĊgi chrztów wynika,
Īe po raz ostatni ochrzciá w niedzielĊ 10 wrzeĞnia 1939 roku
Wáadysáawa Henryka Jaskowskiego9, a jak mówi ksiĊga zgonów w czwartek 19 paĨdziernika 1939 roku pochowaá nagle
zmaráego 75-letniego Ignacego GdaĔca z Piaseckiego Pola10.
Do dnia aresztowania ksiądz proboszcz Augustyn Bukolt
wszystkich wpisów dokonywaá w j. polskim.
Organista Ksawery Pozorski dalej graá w piaseckiej Ğwiątyni i uprawiaá ziemiĊ. W porĊ udaáo mu siĊ ukryü na wieĪy
koĞcioáa sztandar miejscowego koáa Towarzystwa PowstaĔców i Wojaków, a jego Īona na akt erekcyjny ww. sztandaru
naáoĪyáa obraz NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa. Jak oĞwiadczyáa Īona, a potwierdza to córka, Halina Klein, zamieszkaáa
w Gniewie, na ich oczach torturowany i zbroczony krwią nie
zdradziá miejsca ukrycia sztandaru11.
Kazimierz MachaliĔski wraz z matką, wdową Aurelią,
prowadziá piekarniĊ i sklep z pieczywem w Piasecznie, a jego
brat Zygfryd z Īoną Heleną prowadziá sklep wielobranĪowy
w Rakowcu.
Rolnik, Józef Kubat, dalej zajmowaá siĊ uprawą ziemi
w Jeleniu, a ziemianin Jan Kowalski – byáy wójt gminy Morzeszczyn dalej mieszkaá w Bielsku. Jego sąsiad, kierownik
bielskiej szkoáy, Bolesáaw Woszewski, dalej mieszkaá w budynku szkolnym.
Zapewne nikt z wyĪej wymienionych nie spodziewaá siĊ
tego, co im Niemcy zgotują… Nastąpiáy nagáe aresztowania
i tortury w gniewskich kazamatach, koĔczące siĊ mĊczeĔską
drogą krzyĪową do SzpĊgawska, skąd nie byáo powrotu12. Po
tych nagáych, tragicznych wydarzeniach w tutejszej parafii zapanowaá strach i niepewnoĞü jutra.
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NastĊpny etap niemieckiego terroru to masowe niszczenie przydroĪnych krzyĪy i kapliczek. Byáy one i są ozdobą
naszego regionu i zewnĊtrznymi znakami wiary, o których
ksiądz Henryk Mross tak napisaá: „Kapliczki, krzyĪe i figury są poezją naszych dróg, pól, ogrodów i cmentarzy,
a zarazem drogi krzyĪowej pracującego ludu i jego ziemską niedolą uciĞnionego serca”.
Od 1889 roku na rozwidleniu dróg ku Piaseckiemu
Polu i Gogolewa staá okazaáy Īelazny krzyĪ, który zapewne miaá strzec Piaseczna przed wszelkimi zagroĪeniami.
Prawdopodobnie w 1940 roku, chyba przy pomocy koni,
zostaá przez Niemców wyrwany z ziemi, nastĊpnie przewieziony do fabryki maszyn do Gniewu, gdzie miaá byü
przetopiony na cele wojenne. Pracownicy fabryki, ryzykując wáasnym Īyciem, ukryli go pod páotem w Ğmieciach
i dziĊki ich bohaterskiej postawie zostaá uratowany.
W 1946 roku wróciá na swoje miejsce13.
Oprawcy zniszczyli takĪe BoĪą MĊkĊ, usytuowaną
przy wjeĨdzie do Piaseczna od strony póánocnej. Zniszczyli takĪe kapliczkĊ ĝwiĊtej Tekli, którą piaseccy parafianie postawili w 1906 roku tuĪ przy dworskim parku
w Piasecznie. FigurĊ Ğw. Tekli przed zniszczeniem uratowaáa Leokadia Lorbiecka, ukrywając ją na poddaszu wáasnego domu14. RównieĪ w Maáych WyrĊbach, na rozkaz
zarządcy miejscowego majątku, Niemca Dika, próbowano
zniszczyü BoĪą MĊkĊ. FigurĊ udaáo siĊ uratowaü rodzinie
Domachowskich15. Niemcy zamierzali takĪe zniszczyü
okazaáą kapliczkĊ przy Studzience, gdzie od stuleci odbywają siĊ sáynne piaseckie odpusty wrzeĞniowe. O tym,
dlaczego im siĊ to nie udaáo, piszĊ w aneksie I do przygotowywanej do druku ksiąĪki.
2. Wywózki, przesiedlenia, prace przymusowe.

W

ywózki na terenie piaseckiej parafii rozpoczĊáy siĊ
w 1940 roku. Polskie rodziny wywoĪono do Pucka, Jabáonowa, do tzw. „Szmalcówki” w Toruniu oraz do najwiĊkszego na Pomorzu i najciĊĪszego obozu przesiedleĔczego
w Potulicach koáo Nakáa nad Notecią. Wywózki odbywaáy
siĊ przewaĪnie nocą. W ciągu 15-30 minut ze skromnym
15-30 kg bagaĪem ludzie musieli opuĞciü wáasne domostwo. Nie przeraĪaá Niemców páacz maáych dzieci, którym
oprawcy sen przerwali i lament báagających o litoĞü rodziców, dziadków… Bezprawnie wywoĪeni czy przesiedlani
musieli pozostawiü caáy swój dobytek, który przez kilkadziesiąt lat w pocie czoáa tworzyli16.
Po zamordowaniu wspomnianego juĪ Jana Kowalskiego Niemcy wysiedlili jego rodzinĊ z Bielska, a najstarszą
córkĊ, HalinĊ, studentkĊ Uniwersytetu Warszawskiego,
wywieĨli do Dachau, a nastĊpnie do Ravensbrück, gdzie
przebywaáa do koĔca wojny17.
Taki sam los spotkaá rodzinĊ Piotra Nicy (Nitzy) z Jelenia. WczeĞniej oprawcy zamordowali trzech jego braci:
Franciszka (1908), który do dnia aresztowania prowadziá piĊciohektarowe gospodarstwo w Widlicach, Leona
(1917), alumna Seminarium Duchownego w Pelplinie
i Jana (1920), studenta medycyny na Uniwersytecie PoznaĔskim.
Piotr Nica byá teĪ przez Niemców aresztowany
i przetrzymywany w gdaĔskim wiĊzieniu. Po zwolnieniu
przebywaá na pracach przymusowych przy budowie KZ
Stutthof. Pod koniec 1939 roku wróciá do Īony Marii w
Jeleniu. Za odmowĊ podpisu (III grupa) zostaá wraz z Īoną
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i dzieümi wywieziony do obozu w Toruniu do tzw. „Szmalcówki”, gdzie z gáodu umará ich najstarszy syn, Edward. NastĊpnie zostali umieszczeni w Potulicach, gdzie przebywali
do koĔca wojny18. Podobnie postąpiono z rodziną Franciszka i Franciszki Sucheckich z Piaseckiego Pola i ich córką,
wdową Franciszką Brzóską z Piaseczna. Umieszczono ich
takĪe w Potulicach, gdzie przebywali do koĔca wojny. Byáa
to zemsta Niemców za to, Īe ich syn Bernard, otrzymawszy
powoáanie do Wehrmachtu, nie stawiá siĊ w jednostce. Zdezerterowaá i ukrywaá siĊ u przyszáej Īony, Marty KruĪy19.
W Potulicach przebywaáy takĪe inne rodziny, m.in.: rodzina
Stanisáawa Banacha z Piaseczna, rodzina Rajskich z Piaseckiego Pola i wiele innych.
Oprócz wywózek byáy i przesiedlenia z wáasnych gospodarstw we wskazane przez Niemców miejsce (miejscowoĞü)
lub do krewnych, znajomych. RodzinĊ rolnika Feliksa Herolda z Piaseckiego Pola przesiedlono do Gogolewa, a na jej
posiadáoĞü sprowadzono Niemca Mixa. Na majątku Czesáawa
Raabe w Piasecznie osiedlono Niemca Dinglera, a na gospodarstwo Aleksego Olszewskiego osiedlono rodzinĊ Seka20.
Inaczej postąpiono z rodziną Aleksego Káosa w Piaseckim Polu, gdzie jej gospodarstwo przejąá Niemiec z Estonii,
Erik Schwartz, a oni – prawowici wáaĞciciele – stali siĊ jego
robotnikami.
Na gospodarstwa wysiedlonych i przesiedlonych Polaków sprowadzano niemieckie rodziny ze Wschodu, tzw.
Baltendeutsche i Besarabendeutsche, które w wiĊkszoĞci nie
byáy wrogo nastawione do sąsiadów Polaków, za wyjątkiem
wspomnianego juĪ Erika Schwartza, który czĊsto paradowaá
w czarnym mundurze SS. CzĊsto siĊ upijaá, a wtedy – jak
po latach zeznaá piszącemu byáy jego woĨnica – stawaá siĊ
osobą nieobliczalną. Biada temu, kto po godzinie policyjnej
byá poza domem. Goniá i strzelaá…21.
Niektórzy parafianie przebywali w obozach koncentracyjnych: KZ Stutthof, KZ Auschwitz-Birkenau. W pierwszym obozie zostali zamordowani:
– Paweá Banicki z Rakowca, zginąá 7 paĨdziernika 1941
roku;
– marynarz Antoni Kisicki z Piaseckiego Pola, zginąá
4 kwietnia 1940 roku;
– Antoni Kalinowski z Piaseckiego Pola, zginąá 10 stycznia 1943 roku;
– Alfons Lisewski z Piaseczna, zginąá 17 lipca 1942
roku22.

Antoni Kisicki

Natomiast w KZ Auschwitz zostaá zamordowany Benedykt DáuĪewski z Gogolewa-Wybudowania. Urodziá siĊ
14 maja 1909 roku w rodzinie rolnika Franciszka i Leokadii
w Gogolewie. W latach 1939-1941 pracowaá w gospodarstwie matki. KtoĞ doniósá, Īe w stodole ukryá broĔ. 17 grudnia 1941 roku zostaá aresztowany, a nastĊpnie przez Stapo
Danzig zostaá skierowany do KZ Auschwitz jako wiĊzieĔ
polityczny (P. Pole) – numer 24627. Do matki zdąĪyá wysáaü
tylko dwa listy, Īe czuje siĊ dobrze. Zginąá 9 marca 1942
roku. Jako przyczynĊ zgonu podano: grypa i osáabienie serca. Kierownictwo KZ Auschwitz przesáaáo matce telegram
o Ğmierci syna23.
Wymienione dwa listy i telegram znajdują siĊ w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (oddziaá
w Piasecznie).
KZ Stutthof udaáo siĊ przeĪyü Klarze Watkowskiej z Piaseczna, która urodziáa siĊ 5 sierpnia 1883 roku w Piasecznie.
Aresztowana 3 czerwca 1943 roku w Piasecznie. NastĊpnie
3 czerwca 1944 roku24 osadzona przez Stapo Danzig w KZ
Stutthof jako wiĊzieĔ polityczny z numerem 36426. W obozie przebywaáa do koĔca wojny.
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Alfons GuziĔski
Legenda sportu Tczewa

W dziejach Tczewa, znajdziemy niewielu tak wybitnych i zasáuĪonych nauczycieli jak Alfons GuziĔski (1894-1982).
Urodziá siĊ i wychowywaá w okresie niewoli zaboru pruskiego. OpatrznoĞü obdarzyáa go dáugim, dobrym i ciekawym
Īyciem. Jego charakter uksztaátowaá siĊ w skautingu. A. GuziĔski byá nauczycielem i wychowawcą dwóch pokoleĔ
tczewian. PiĊkne karty zapisaá teĪ w tajnym nauczaniu podczas okupacji hitlerowskiej. W „Grodzie Sambora” przez
ponad póá wieku promowaá i wspieraá rozwój sportu i kultury fizycznej. Odszedá od nas 30 lat temu.
Nie jest áatwo pisaü o Alfonsie Franciszku GuziĔskim, autorytecie i legendzie tczewskiego Ğrodowiska pedagogicznego
i sportowego. Tym bardziej, Īe Īyá w trzech róĪnych epokach historycznych. Na szczĊĞcie Īyje jeszcze córka Profesora,
a i wnuki chĊtnie odwoáują siĊ do sáawnego i zasáuĪonego dziadka. Pisaü o prof. A. GuziĔskim to duĪe wyzwanie
i zaszczyt. Bowiem chlubą i niejako skarbem Īywym naszej ziemi są jego wybitni i oddanie idei pro publico bono
obywatele. Tak siĊ równieĪ dobrze záoĪyáo, Īe Profesor urodziá siĊ, wychowaá, dziaáaá i tworzyá na Ziemi Tczewskiej.
Z 88. lat Īycia, jedynie lat piĊü, poĞwiĊciá lubelszczyĨnie podczas okupacji hitlerowskiej.

Pod zaborem pruskim
Alfons Franciszek GuziĔski urodziá siĊ 21 lipca 1894
w Morzeszczynie. Byá synem Jana i Amelii z domu Szarmach.
Ociec z zawodu byá murarzem. Z czasem wyrobiá sobie markĊ
solidnego pracownika budowlanego. Wielodzietna (oĞmioro
dzieci) rodzina Jana i Amelii GuziĔskich Īyáa skromnie. Początkowo (do 1900 r.) zamieszkiwali w Morzeszczynie, a nastĊpnie w DzierĪąĪnie i Kulicach. W roku 1904 przenieĞli siĊ
na staáe do Pelplina. ZwaĪmy, Īe pod zaborem pruskim spĊdziá
máody Alfons ponad üwierü wieku Īycia. Jego pokolenie byáo
teĪ pokoleniem doĞwiadczonym przez trudy i niebezpieczeĔstwa I wojny Ğwiatowej.
Alfons wychowywaá siĊ w rodzinie, gdzie duĪą wagĊ przykáadano do pracy i porządnego wychowania. Matce zawdziĊczaá wychowanie patriotyczne i wyzwolenie jego aspiracji edukacyjnych. Rodzice mówili do niego zdrobniale „Alek”. ImiĊ
Alek przyjĊáo siĊ wĞród najbliĪszych i koleĪeĔstwa niemal na
staáe. W roku 1906 Alek ukoĔczyá pruską szkoáĊ powszechną
w Pelplinie. JuĪ w tej szkole ujawniáy siĊ jego wybitne zdolnoĞci edukacyjne. NastĊpnie Alek podjąá naukĊ w opromienionym sáawą i zasáugami Collegium Marianum w Pelplinie.
PieniĊdzy z domu starczyáo na opáatĊ czesnego za I kwartaá, ale
jako bardzo dobry uczeĔ korzystaá na przestrzeni 6 lat edukacji
ze stypendium. Collegium Marianum byáo ogniskiem polskoĞci i gáównie kuĨnią duchowieĔstwa, z racji ograniczeĔ paĔstwa pruskiego (niemieckiego), nie miaáa jednak uprawnieĔ
peánej szkoáy Ğredniej. Alek GuziĔski bardzo dobrze opanowaá
naukĊ jĊzyka polskiego i niemieckiego. W pelpliĔskim progimnazjum poáknąá teĪ bakcyla sportowego.
W tamtych czasach Ğwiadectwo dojrzaáoĞci i przepustkĊ
na studia uzyskiwaáo siĊ po ukoĔczeniu Gimnazjum. W istocie
rzeczy Gimnazjum ksztaáciáo juĪ kadry inteligencji. JednakĪe
gimnazja miaáy elitarny charakter. DoĞwiadczyá tego osobiĞcie
Alfons GuziĔski. Nie zostaá przyjĊty do Īadnego z trzech renomowanych gimnazjów katolickich w Cheámnie, Chojnicach
i Wejherowie. W póĨniejszych wspomnieniach oceniá rzecz
nastĊpująco: „WszĊdzie mi odmówiono, bo byáem niezamoĪny
i Polakiem”.
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Po wielu staraniach, Alfons GuziĔski zostaá przyjĊty do
Gimnazjum ewangelickiego w ĝwieciu. Tutaj szczĊĞliwie trafiá na rodaków. Jako najlepszy uczeĔ zwróciá na siebie uwagĊ.
Bowiem w ĝwieciu miaá okazjĊ przystąpiü do patriotycznego
Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ). Na tym jednak nie poprzestawaá. Jego indywidualnoĞü i aktywnoĞü zostaáa doceniona
przez najbliĪsze Ğrodowisko. Wybrano go skarbnikiem TTZ.
Swobodne kontynuowanie nauki w gimnazjum przez Alka GuziĔskiego byáo moĪliwe dziĊki udzielanym korepetycjom.
W ĝwieciu, kiedyĞ jednej ze stolic Pomorza Wschodniego
(Pomorza GdaĔskiego), napotkaá Alek na jedno z pierwszych
ognisk narodzin skautingu (polskiego harcerstwa). JuĪ w 1912 r.
naleĪaá do szkolnego skautingu. Z uwagi na wáadze niemieckie
wszystko dziaáo siĊ na póá leganie. Tutaj naleĪy przypomnieü,
Īe początki skautingu miaáy miejsce na ziemiach polskich,
w wolnoĞciowej Galicji, w roku 1911. Dlatego teĪ Gimnazjum
w ĝwieciu piĊknie sáuĪyáo bardzo wczesnemu upowszechnianiu skautingu w Prusach Zachodnich. Zatem moĪna i trzeba
zaliczyü druha A. GuziĔskiego do prekursorów harcerstwa na
Pomorzu. Córka, Halina, zapamiĊtaáa zdjĊcie ojca w mundurze harcerskim. Dodajmy, Īe skauting, harcerstwo, staáo siĊ
ideą przewodnią polskiej máodzieĪy. W póĨniejszych latach
twórca Ğwiatowego skautingu generaá Robert Baden-Powell
(1857-1941) mawiaá, skauting najbardziej sprawdziá siĊ wĞród
máodzieĪy angielskiej i polskiej. Wszystko wskazuje na to, Īe
w ĝwieciu, w skautingu, uksztaátowaáa siĊ ostatecznie – duĪa
i bogata indywidualnoĞü A. GuziĔskiego. Zresztą harcerski
styl Īycia, szczególnie związany ze sportem, pozostaá mu bliski przez caáe Īycie.
W okresie nauki w Gimnazjum w ĝwieciu Alfonsa spotkaáo bolesne doĞwiadczenie rodzinne. Posáuchajmy jego wspomnieĔ: „W kwietniu 1913 roku spotkaá mnie straszliwy cios,
umaráa moja ukochana matka”. Miaáa wtedy zaledwie 41 lat.
Jej zawdziĊczaá Alek osobiste wywyĪszenie poprzez umoĪliwienie nauki w szkole Ğredniej. Zawsze wierzyáa w zdolnoĞci
i pracowitoĞü swojego ulubionego syna.
W 1915 roku Alfons GuziĔski powinien uzyskaü Ğwiadectwo dojrzaáoĞci w Gimnazjum w ĝwieciu. Uczyá siĊ bardzo do-
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brze. WczeĞniej dojrzewaáo w nim powoáanie do zawodu nauczycielskiego. Wydawaáo siĊ, Īe jasna i przyjazna przyszáoĞü
staáa przed nim otworem.
Niestety, w pierwszych dniach sierpnia 1914 wybucháa
I wojna Ğwiatowa. Pomorze jako integralna czĊĞü, wtedy Cesarstwa Niemieckiego (cesarz Wilhelm II), podlegaáo surowemu
prawu wojennemu. Niemcy prowadzące wojnĊ na froncie zachodnim i wschodnim, przeprowadziáy powszechną, masową
mobilizacjĊ. Jak wiadomo I wojna Ğwiatowa trwaáa peáne 4 lata
i ponad 3 miesiące. PocháonĊáa okoáo 10 milionów ofiar. Na
wszystkich frontach wojny, zginĊáo kilkaset tysiĊcy Polaków.
Ostatecznie wojna zakoĔczyáa siĊ niemal jednoczesną klĊską
wszystkich 3 mocarstw zaborczych.
W poáowie paĨdziernika 1914 r. zaledwie 20. letni wówczas Alfons GuziĔski zostaá przymusowo wcielony do wojska
niemieckiego. Początkowo zostaá skierowany na szkolenie
rekruckie do Grudziądza. Na początku stycznia 1915 r. zostaá
wysáany na front wschodni. Wojna miaáa tutaj stosunkowo
spokojny przebieg, dlatego teĪ 3.07.1915 r. A. GuziĔski zdaá
maturĊ w szkole Ğredniej w Toruniu. NastĊpnie odbyá równieĪ
piĊciomiesiĊczne szkolenie oficerskie, chociaĪ mianowania na
stopieĔ oficerski sie nie doczekaá.
W listopadzie 1915 roku sierĪant Alfons GuziĔski zostaá
wysáany na gáówny front dziaáaĔ wojennych, czyli na front zachodni, we Francji. Braá udziaá w zasadniczych i niezmiernie
krwawych bataliach pod Verdun, nad Sommą i pod Champagne. Wtedy w walkach na froncie francusko-niemieckim ginĊáy setki tysiĊcy ludzi kaĪdego roku. Na początku 1916 roku
zostaá ciĊĪko ranny w rĊkĊ (prawe ramiĊ), co wykluczyáo jego
dalszy udziaá w wojnie. Ta rana, jak wspominaá w póĨniejszych
latach, uniemoĪliwiaáa mu aktywne uprawianie sportu.
Okres rekonwalescencji przeznaczyá na dalszą edukacjĊ.
DuĪo czytaá, uczyá siĊ i pogáĊbiaá swoje zainteresowania. Nabieraá teĪ, jakbyĞmy dziĞ powiedzieli, dojrzaáoĞci spoáecznej
i obywatelskiej.
Na początku listopada 1918 roku rewolucja opanowaáa
Berlin i pozostaáe czĊĞci Niemiec. Upadáo Cesarstwo Niemieckie. Powstawaáa socjaldemokratyczna republika niemiecka.
W okresie przejĞciowym wáadzĊ sprawowaáy Rady Delegatów
Robotniczych i ĩoánierskich. Na ziemiach polskich zaboru
pruskiego powstawaáy Rady Ludowe.
W czasach II Rzeczypospolitej
Od paĨdziernika 1918 r. przebywaá w szpitalu w GdaĔsku,
w stolicy prowincji Prusy Zachodnie. Jako máody Īoánierz,
zaangaĪowaá siĊ w dziaáalnoĞü Rady ĩoánierskiej w GdaĔsku,
szczególnie w Radzie ĩoánierzy Polaków. Nasz rodak stanąá
po stronie zmagaĔ polskich na rzecz powrotu GdaĔska do Polski. Niestety, i w tutejszych radach, jak i w samym GdaĔsku,
dominowaá Īywioá niemiecki. Z woli mocarstw zachodnich,
z GdaĔska i najbliĪszych kilku powiatów, utworzono twór paĔstwowy pod nazwą „Wolne Miasto GdaĔsk”. Z kolei na Warmii, Mazurach i PowiĞlu oraz na ĝląsku o przynaleĪnoĞci do
Polski lub Niemiec miaáy zadecydowaü plebiscyty.
Dnia 2 stycznia 1919 r. Alfons GuziĔski zostaá caákowicie
zwolniony z wojska. Postanowiá jednak caáym sercem zaangaĪowaü siĊ na rzecz powrotu kresów zachodnich i póánocnych
do Polski. Od początku stycznia do 15 maja 1919 r. pracowaá
w polskojĊzycznej i zasáuĪonej „Gazecie GdaĔskiej”, która
w póĨniejszych latach byáa orĊdownikiem Polonii w Wolnym
MieĞcie GdaĔsku.
W maju 1919 r. Alfons GuziĔski rozpocząá studia na Uniwersytecie PoznaĔskim. Studiowaá filologiĊ klasyczną i jednoczeĞnie dorabiaá na wáasne utrzymanie. Spoáecznie udzielaá
siĊ w związku studentów. Latem 1920 r. wraz z ochotnikami
studentami z Poznania, dziaáaá na rzecz Polski podczas Plebi-
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scytu na Warmii, Mazurach i PowiĞlu. Uprawiaá propolską agitacjĊ. NastĊpnie wziąá udziaá w propolskiej akcji informacyjnej
w czasie plebiscytu na ĝląsku. Uczestniczyá równieĪ w ochotniczym zaciągu Polaków do III Powstania ĝląskiego. W ciągu
3 tygodni braá udziaáw kilku walkach i potyczkach. Wkrótce powróciá na dalsze studia do Poznania, które ukoĔczyá
28 sierpnia 1921 r.
Poszukiwaá pracy. W Kuratorium OĞwiaty w Toruniu
otrzymaá w 1921 r. skierowanie jako nauczyciel jĊzyka áaciĔskiego i j. niemieckiego do Humanistycznego Gimnazjum
MĊskiego w Tczewie. Z potrzeby szkoáy okresowo uczyá takĪe
wychowania fizycznego. W szkole tej pracowaá peáne 4 lata.
Warto dodaü, Īe do tradycji tej Szkoáy nawiązywaü bĊdzie po
1945 roku Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácące, póĨniej LO
im. A. Mickiewicza.
Od jesieni 1925 r., aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej
(14 lat), uczyá Alfons GuziĔski „swoich przedmiotów” w Humanistycznym Gimnazjum ĩeĔskim w Tczewie. Na Pomorzu
wciąĪ brakowaáo polskich kadr oĞwiatowych. Faktem jest,
Īe A. GuziĔski z „Grodem Sambora” związaá siĊ zawodowo
i z potrzeby serca, na zawsze. Jak siĊ podkreĞla byá lubiany
przez máodzieĪ i umiaá „znaleĨü drogĊ do serc máodzieĪy”.
W tym okresie GuziĔski zadbaá o podniesienie swoich kwalifikacji. W roku 1929 r. zdawaá egzaminy przed PaĔstwową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. Uzyskaá „Dyplom nauczyciela szkóá Ğrednich”, który upowaĪniaá do nauczania jĊzyka
áaciĔskiego w szkoáach Ğrednich ogólnoksztaácących i seminariach nauczycielskich z jĊzykiem wykáadowym polskim.
W wieku 27 lat rozpocząá swoją dáugą i piĊkną karierĊ
pedagogiczną w „Grodzie Sambora”. Potrwa ona blisko póá
wieku. GuziĔski áączyá pracĊ nauczyciela z podnoszeniem
wáasnych kwalifikacji.
W Polsce miĊdzywojennej bardzo dobrze realizowaá siĊ
jako nauczyciel i dziaáacz spoáeczny. Przez 18 lat ksztaáciá
i wychowywaá kolejne roczniki tczewian. Uczyá áaciny i jĊzyka
niemieckiego. WczeĞnie odkryá w sobie powoáanie do zwodu
nauczycielskiego.
Drugą pasją Alfonsa GuziĔskiego staá siĊ sport. WiĊkszoĞü
dawnych tczewian kojarzy go ze szkoáą i wáaĞnie ze sportem.
W istocie rzeczy, tym dwóm muzom poĞwieciá swoje Īycie.
W swoich póĨniejszych wspomnieniach wyraĨnie podkreĞliá,
Īe „do polityki siĊ nie wtrącaáem”.
W 1924 r. odnajdujemy Alfonsa GuziĔskiego wĞród zaáoĪycieli Klubu Sportowego „Wisáa” w Tczewie. Od początku
angaĪowaá siĊ w konkretną dziaáalnoĞü. Jeszcze w 1924 zakáadaá z przyjacióámi klub krĊglarski. Jednak gáówną jego pasją
sportową byáa piáka noĪna. W 1927 r. powoáaá wraz z Wudarskim i Mikoáajczykiem sekcjĊ piáki noĪnej. W kolejnych latach
istotnie przyczyniá siĊ do zaáoĪenia sekcji tenisa ziemnego,
sekcji szachowej i hokeja na lodzie. W 1931 r. zostaá prezesem
Klubu Sportowego „Wisáa” Tczew, którym bĊdzie kierowaá zą
do 1939 r. ĩycie dzielone pomiĊdzy Gimnazjum, sportem, klubem, sprawiaáo, Īe niewiele czasu zostawaáo dla rodziny.
NieobojĊtne byáy Alfonsowi GuziĔskiemu inne sfery Īycia
spoáecznego. WáaĞciwie prawie wszystko go w Tczewie interesowaáo. Z przekonaniem teĪ wspóáuczestniczyá w powoáaniu
Chóru MĊskiego „Echo”.
Lata okupacji hitlerowskiej
Wybuch wojny polsko-niemieckiej dnia 1 wrzeĞnia 1939
roku przerwaá dynamiczny i harmonijny rozwój Tczewa, jak
i caáej Polski. RozpĊtana przez Hitlera i Stalina II wojna Ğwiatowa zmieniáa los, a czĊsto i Īycie milionów ludzi. Tak byáo
i w przypadku Alfonsa GuziĔskiego. Z racji wysokiej aktywnoĞci spoáecznej i cenzusu wyksztaácenia, musiaá liczyü siĊ
z konsekwencjami zbrodniczej machiny hitlerowskiej.
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Jesienią 1939 roku rozpoczĊáy siĊ wysiedlenia i wyjazdy
ludnoĞci polskiej, gáównie inteligencji, z miast pomorskich.
GuziĔski nie zwlekaá z ewakuacją. Czuá siĊ odpowiedzialny
za rodzinĊ. Wyjechali do Generalnej Guberni, gdzie szukali
schronienia u krewnych Īony w Warszawie. Po wielu dalszych
perypetiach (Luboml, ucieczka przed Rosjanami) i staraniach,
udali siĊ do Cheáma Lubelskiego. W tym mieĞcie spĊdzili praktycznie caáy okres okupacji.
Naturalnie dusza Alfonsa GuziĔskiego nie mogáa poprzestaü jedynie na egzystencji. Nie byáa teĪ dla niego ujmą praca
fizyczna. DoĞü szybko jednak zostaá zatrudniony jako táumacz
polsko-niemiecki przez dyrektora spóádzielczoĞci „Spoáem”,
Piotra Frankowskiego. Istotnie pomógá tutaj rodak, redaktor
pelpliĔskiego „Pielgrzyma”, Józef Matáosz. A. GuziĔski realizowaá siĊ równieĪ w tajnym nauczaniu. Uczyá matematyki,
historii, j. polskiego i áaciny. Zapewne wtedy teĪ nawiązaá bliską wspóápracĊ z podziemną Armią Krajową (AK). Z pewnych
przekazów wynika, Īe peániá tem kierownicze stanowisko.
Nie budzi to zdziwienia, wziąwszy pod uwagĊ jego harcerski,
kombatancki i nauczycieli okres doĞwiadczenia Īyciowego.
JednakĪe ryzyko w dziaáalnoĞci podziemnej byáo ogromne.
Dnia 5 listopada 1943 roku zostaá aresztowany przez gestapo w Cheámie Lubelskim. SzczĊĞliwie uniknąá Ğmierci i zesáania do obozu koncentracyjnego. Pomogáa mu w tym sáuĪba
w armii niemieckiej podczas I wojny Ğwiatowej. Interweniowali przyjaciele, nie Īaáowali teĪ pieniĊdzy. W marcu 1944 r.
zostaá zwolniony z wiĊzienia. Póá roku póĨniej wojska radzieckie wyzwoliáy lubelszczyznĊ. Od 1 wrzeĞnia 1944 r. A. GuziĔski zajmowaá siĊ organizacją szkolnictwa na terenie Cheáma
Lubelskiego. W roku szkolnym 1944/1945 pracowaá jako nauczyciel w miejscowym gimnazjum.
Z uwagi na groĪące niebezpieczeĔstwo ze strony komunistów, A. GuziĔski nie skorzystaá z moĪliwoĞci (po 1945 roku)
tzw. ujawnienia siĊ, które czĊsto koĔczyáo siĊ represjami.
JednakĪe nieujawnienie wáadzom dziaáalnoĞci w AK, w razie
donosu lub dekonspiracji, wiązaáo siĊ z ryzykiem nawet kilkuletniego wiĊzienia w Polsce stalinowskiej. Z tym ciĊĪarem lub
tajemnicą, Īyá A. GuziĔski przez wiele lat. Zapewne w trudnych latach 1948-1953, nie obyáo siĊ bez stresów i napiĊü.
W latach PRL
Wiosną 1945 roku Pomorze zostaáo wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. W poáowie czerwca 1945 r. Alfons GuziĔski wraz z rodziną powróciá do Tczewa. Tu bowiem byáa jego
„Maáa Ojczyzna”. Postanowiá oddaü siĊ odbudowie miasta
i pracy pedagogicznej.
Latem 1945 roku nie byáo tradycyjnych wakacji. Z dniem
1 lipca Alfons GuziĔski rozpocząá pracĊ w PaĔstwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácącym. W krótkim czasie szkoáa
ta przeszáa do historii jako Liceum Ogólnoksztaácące im. Adama Mickiewicza. Profesor A. GuziĔski uczyá w niej jĊzyka áaciĔskiego i jĊzyka niemieckiego. Przez pewien okres uczyá teĪ
logiki.
Z uwagi na wielkie niedobory kadry pedagogicznej w okresie powojennym, prof. GuziĔski uczyá równieĪ w miejscowym
Liceum Ogólnoksztaácącym im. Marii Skáodowskiej-Curie
(powstaáe w 1948 r.). Nauczaá równieĪ áaciny i j. niemieckiego. Gáównym jednak jego miejscem pracy pozostawaáo LO im.
A. Mickiewicza. Z „Koniki szkolnej” dowiadujemy siĊ np., Īe
w roku szkolnym 1950/1951 uczyá j. áaciĔskiego, j. niemieckiego i logiki, miaá teĪ wychowawstwo w klasie XI a. W sumie uczyá w tym legendarnym liceum aĪ do lata 1967 r., czyli do czasu likwidacji szkoáy, formalnie poáączenia z LO im.
M. Skáodowskiej-Curie.
W LO im. A. Mickiewcza ceniono bardzo wysoko prof.
Alfonsa GuziĔskiego. Doceniano fakt, Īe obok swoich podsta-
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wowych przedmiotów nauczania, angaĪowaá siĊ w Īycie spoáeczne szkoáy, m.in. w ramach „organizacji máodzieĪowych”
opiekowaá siĊ Spóádzielnią Uczniowską. Z naturalnych powodów pomagaá w organizacji imprez sportowych. Jako wychowawca miaá swoje klasy. W 1955 r. byá jednym z gáównych organizatorów Zjazdu Absolwentów sáawnego przedwojennego
Gimnazjum. Dnia 22 wrzeĞnia 1957 r. uĞwietniaá uroczystoĞü
wrĊczenia sztandaru i nadania imienia Adama Mickiewicza.
A. GuziĔski stanowiá bowiem pomost pomiĊdzy róĪnymi pokoleniami absolwentów.
Alfons GuziĔski byá pedagogiem i spoáecznikiem z powoáania. Naturalnie, Īe nie mogáo go zabraknąü przy obchodach 700-lecia miasta Tczewa. Znajdowaá siĊ w pierwszej
dziesiątce czáonków Spoáecznego Komitetu Obchodu 700-lecia Tczewa. Przy jego nazwisku odnotowano: „Radny MRN,
profesor Liceum Ogólnoksztaácącego im. A. Mickiewicza”.
Dnia 31 grudnia 1959 r. zainaugurowano obchody Tysiąclecia Polski i 700-lecia Tczewa. W kronice obchodów jubileuszu
(„Miasto-Jubilat”) czytamy: „OtóĪ przed mikrofonem stanąá senior radnych miejskich i nestor nauczycielstwa tczewskiego, nauczyciel szkóá Ğrednich Alfons GuziĔski, któremu
przypadáo w udziale odczytanie odezwy okolicznoĞciowej do
mieszkaĔców Tczewa”. Przypomnijmy, Īe caáy rok 1960 miaá
charakter roku jubileuszowego. Dla Alfonsa GuziĔskiego jedną z najwaĪniejszych imprez byá Zjazd Absolwentów Szkoáy,
z okazji 40-lecia jej powstania i dla uĞwietnienia historycznego
Jubileuszu Tczewa. To kultywowanie tradycji przedwojennego
Gimnazjum i Liceum Ogólnoksztaácącego miaáo patriotyczny
i wychowawczy wymiar. Otwarcia Zjazdu Absolwentów Szkoáy dokonaá „nestor nauczycieli tczewskich Alfons GuziĔski”.
Zaiste wymowny to symbol i piĊkny gest ze strony dyrektora
LO im. A. Mickiewicza, Antoniego Tomczyka. Tytuáem uzupeánienia dodajmy, Īe w roku szkolnym 1961/1962 w gronie
pedagogicznym tej szkoáy powitano nowego matematyka
w osobie Haliny Szpakowskiej, córki prof. A. GuziĔskiego.
Alfons GuziĔski, jak wspomniano, chĊtnie i czĊsto udzielaá
siĊ spoáecznie w Īyciu szkoáy. Nie stroniá takĪe od rekreacji
i udziaáu w Īyciu towarzyskim. Lubiá przebywaü z máodzieĪą.
Miaá opiniĊ dobrej duszy towarzyskiej. Znane m.in. byáo jego
zamiáowanie to taĔca towarzyskiego. Opanowaá równieĪ taĔce
wspóáczesnego pokolenia. W jednym z wywiadów wspomniaá,
Īe „nie opuszczam ani jednego taĔca na Īadnej zabawie”.
Dnia 13 wrzeĞnia 1966 r. dyrektor LO im. A. Mickiewicza,
Antoni Tomczyk, wraz z máodzieĪą, zorganizowali uroczystoĞü
45-lecia pracy pedagogicznej prof. Alfonsa GuziĔskiego. PodziĊkowaniom, sáowom uznania, wydawaáo siĊ nie byü koĔca.
W lokalnej prasie lokalnej pisano o nim zwiĊĨle i wymownie:
„Pedagog z powoáania”.
JednakĪe w 1967 r. los LO im. A. Mickiewicza w Tczewie
dobiegá koĔca. Dla wielu jego absolwentów poáączenie z LO
im. Marii Skáodowskiej-Curie byáo po prostu likwidacją tej
elitarnej szkoáy. Praktycznie prof. A. GuziĔski odszedá, jak siĊ
wydaje, solidarnie razem z legendarnym dyrektorem Antonim
Tomczykiem. Odszedá na emeryturĊ, jako Īe miaá juĪ 73 lata.
Potem jeszcze krótko uczyá j. áaciĔskiego w tczewskim Liceum
Medycznym. Na emeryturze udzielaá siĊ spoáecznie. Nauczycielem i pedagogiem pozostaá do koĔca Īycia.
W 1946 r. Alfons GuziĔski powróciá do sportu, i to nie tylko
w skali Tczewa. WiĊcej, byá jednym z organizatorów powojennego Īycia sportowego na Pomorzu. Najbardziej w tym zakresie udzielaá siĊ na niwie piáki noĪnej i boksu. Z kronikarskich
zapisów wynika, Īe w latach 1945-1952 braá spoáeczny udziaá
w pracach OkrĊgowego Związku Piáki NoĪnej w GdaĔsku.
Początkowo zasiadaá w jego Komisji Rewizyjnej. NastĊpnie
peániá funkcjĊ czáonka w Sądzie KoleĪeĔskim tegoĪ Związku.
Jak widaü, darzono go i w tym zakresie duĪym zaufaniem.
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Jeszcze w 1946 r. Alfons GuziĔski wraz z tczewskimi
przyjacióámi reaktywowaá Klub Sportowy „Wisáa”. Zgodziá
siĊ teĪ zostaü jego prezesem. W latach 1946-1952 ponownie
kierowaá swoim ulubionym klubem sportowym. Troszczyá siĊ
o równomierny rozwój poszczególnych sekcji sportowych.
W roku 1952 mocą uchwaáy Walnego Zebrania nadano A. GuziĔskiemu tytuá – „Honorowy Prezes Klubu”. Jak podkreĞla
znany dziaáacz sportowy, Bronisáaw Drewa, w okresie jego
dziaáalnoĞci, „poszczególne sekcje osiągaáy dobre wyniki sportowe, w szczególnoĞci hokej na lodzie, piáka noĪna i boks”.
W latach nastĊpnych Honorowy Prezes Klubu interesowaá siĊ
Īyciem zawodników i dziaáaczy sportowych. Staraá siĊ pomóc
w ich problemach socjalnych i organizacyjnych. Kiedy zaszáa
potrzeba, pomagaá równieĪ w znalezieniu zatrudnienia. MáodzieĪ usportowioną zachĊcaá do dalszej nauki. Do koĔca Īycia
interesowaá siĊ wydarzeniami sportowymi w kraju i na arenie
miĊdzynarodowej. Jako emeryt Alfons GuziĔski lubiá zachodziü do klubu MKS „Wisáa” Tczew. WciąĪ Īyá sportem.
Udzielaá siĊ teĪ w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Interesowaáo go dziedzictwo oĞwiaty tczewskiej. W 1972 r. powoáano KomisjĊ Historyczną przy Oddziale Powiatowym ZNP
w Tczewie. W jej skáad weszli najwybitniejsi i zasáuĪeni tczewscy nauczyciele: Stanisáaw Gniewosz, Bolesáaw Grzywacz,
Alfons GuziĔski, Piotr Kleina i Antoni Stangenberg. Komisji
przewodniczyá A. Stangenberg, ojciec wybitnych tczewskich
harcerzy (Albin i Hubert).
AktywnoĞü, dziaáalnoĞü Alfonsa GuziĔskiego miaáa
wszechstronny i wielowymiarowy charakter. MoĪna by nią
obdarzyü kilka biografii. Umiaá zapalaü tczewskie Ğrodowisko
do waĪnych celów i inicjatyw. Tak np. byáo z ideą odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie na początku lat 70. minionego wieku. Inicjowaá i przeprowadziá zbiórkĊ pieniĊdzy na
ten szlachetny cel.
Nie sposób pominąü dziaáalnoĞci spoáeczno-politycznej
Alfonsa GuziĔskiego. Naturalnie w czasach PRL jej ramy byáy
reglamentowane. Realizm polityczny oscylowaá u niego pomiĊdzy pracą zawodową, sportem i utrzymaniem rodziny. Jak
siĊ wydaje, GuziĔski znalazá dobry sposób polityczny, który
zawieraá siĊ w pragmatycznym kompromisie pomiĊdzy dziaáalnoĞcią publiczną, a zachowaniem wáasnej toĪsamoĞci.
DziaáalnoĞü publiczną zaczynaá w PSS „Spoáem” w Tczewie. Szybko wyspecjalizowaá siĊ w spóádzielczoĞci. W krótkim czasie zostaá czáonkiem rady nadzorczej PSS „Spoáem”.
Staá siĊ uznanym fachowcem, cenionym dziaáaczem w ruchu
spóádzielczym przez ponad 20 lat.

50-lecie Klubu – 1974 rok. WrĊczenie odznaczeĔ Kultury
Fizycznej przez przedstawiciela Związków Sortowych
dla dáugoletnich prezesów. Od lewej:
prof. Alfons GuziĔski, Bronisáaw Drewa, Bolesáaw Hajdasz
Fot. archiwum ZNP w Tczewie
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Autorytet pedagogiczny i sportowy Alfonsa GuziĔskiego
sprawiaá, Īe takĪe máode koncesjonowane partie polityczne,
staraáy siĊ go pozyskaü. Caákiem Ğwiadomie, w brzemiennym
1948 roku, A. GuziĔski przystąpiá do Stronnictwa Demokratycznego (SD). Z tą organizacja związaá siĊ czynnie na wiele
lat, praktycznie na staáe. Z upáywem czasu byá coraz bardziej
doceniany i rozumiany. Bez trudnoĞci awansowaá w hierarchii
partyjnej. Blisko 10 lat wspóáuczestniczyá w gremiach kierowniczych miejskiej i powiatowej struktury SD. Od 28 marca 1956
do 15 listopada 1959 r. byá przewodniczącym SD w Tczewie.
MáodzieĪ zawsze byáa bliska A. GuziĔskiemu. Dlatego teĪ 14
kwietnia 1960 roku podjąá siĊ roli opiekuna nowo powstaáego
Koáa Máodych przy Powiatowym Komitecie SD. Okresowo zasiadaá on równieĪ w Wojewódzkim Komitecie SD w GdaĔsku.
W 1980 roku wáadze krajowe SD przyznaáy A. GuziĔskiemu
tytuá „ZasáuĪony Czáonek SD”. Do koĔca teĪ Īycia braá udziaá
w spotkaniach dziaáaczy-seniorów SD w Tczewie.
Z poparcia SD i ZNP, w latach 50. i 60. minionego wieku,
Alfons GuziĔski piastowaá mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Tczewie. Z reguáy przewodniczyá Komisji
OĞwiaty i Kultury. Jako nestor tczewskich nauczycieli cieszyá
siĊ duĪą sympatią i popularnoĞcią. Nie przypadkiem w 1972 r.
zostaá odznaczony KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Aktu dekoracji dokonaá Zygmunt Kuáakowski, wiceprzewodniczący Prezydium MRN.
Rodzina
Alfons GuziĔski miaá szczĊĞcie mieü dobrą i kochającą rodzinĊ. ĩona Olga Koim, urodzona w 1901 roku, pochodziáa
z Lwowa i doĞwiadczyáa trudnego dzieciĔstwa. DziĊki wytrwaáoĞci i sile woli ukoĔczyáa we Lwowie Seminarium Nauczycielskie. W 1924 roku podjĊáa pracĊ w szkole powszechnej,
w pobliskim SwaroĪynie. Pani Olga uczyáa tutaj j. polskiego,
historii i geografii. Uzupeánijmy faktografiĊ. W tamtych latach
na Pomorzu bardzo brakowaáo wykwalifikowanych polskich
nauczycieli. Dawna Galicja staáa siĊ naturalnym zapleczem
polskich kadr dla Pomorza. Takim teĪ sposobem Olga Koim,
jako máodziutka (23 lata) nauczycielka, trafiáa na Pomorze.
PaĔstwo GuziĔscy pobrali siĊ 14 wrzeĞnia 1925 r. w Tczewie. SpĊdzą razem w zgodnym maáĪeĔstwie 57 lat Īycia!
Z uwagi na stan rodzinny, Pani Olga podjĊáa pracĊ w „Grodzie
Sambora”, w Szkole Powszechnej nr 4 przy ul. CzyĪykowskiej. Po pewnym czasie z uwagi na narodziny kolejnych dzieci
(w sumie 6), zawiesiáa aktywnoĞü zawodową na okres 20. lat.
Z relacji przyjacióá wiadomo, Īe Alfons GuziĔski „bardzo wysoko ceniá maáĪonkĊ”. CzĊsto zwracaá siĊ do niej czule „OleĔka”. ZasáuĪyáa sobie na miáoĞü i szacunek, bowiem
na niej spoczywaáo utrzymanie domu i wychowanie sporej
gromadki dzieci. Dodajmy, Īe Pani Olga pracowaáa równieĪ
w tczewskich szkoáach po 1945 roku, po odchowaniu dzieci.
Po przejĞciu na emeryturĊ udzielaáa siĊ spoáecznie. Dziaáaáa
w Sekcji Emerytów ZNP w Tczewie. MiĊdzy innymi w 1962
roku zostaáa wybrana sekretarzem zarządu sekcji, przewodniczącym zostaá Antoni Stangenberg. Olga GuziĔska jako nauczycielka i spoáecznik byáa lubiana i doceniana.
Jak wspomina córka, Halina Szpakowska, ojciec poza
pracą zawodową ciągle „Īyá sportem”. OsobiĞcie uprawiaá
jedną dziedzinĊ sportu, tj. tenis ziemny. Na korcie piáeczki
podawaáa ojcu Halina. Jako kibic najbardziej pasjonowaá siĊ
piáką noĪną. Z kolei dla relaksu lubiá graü w brydĪa. Czasami
z dzieümi chodziá teĪ na krĊgielniĊ. Od czasu do czasu, caáa
familia wybieraáa siĊ na strzelnicĊ. „Ojciec”, podkreĞla córka
Halina, „miaá duĪe poczucie humoru”. Lubiá kawaáy, dowcipy.
Jako ojciec byá pogodny i tolerancyjny. W niedzielĊ rodzina
udawaáa siĊ na mszĊ ĞwiĊtą do fary. W (nielicznych) wolnych
chwilach chĊtnie spacerowano nad Wisáą. W latach 1935-1939
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urządzano rodzinne wycieczki do GdaĔska i jeszcze czĊĞciej
do Gdyni. Z relacji córki Haliny wynika teĪ, Īe Alfons GuziĔski „nie przywiązywaá wagi do jedzenia”. Warto dodaü, Īe do
1939 roku paĔstwo GuziĔscy mieszkali w Tczewie przy ul. Paderewskiego. Po roku 1946, po okresie przejĞciowym, na staáe
zamieszkali przy ul. Wyzwolenia 3.
W rodzinie Alfonsa i Olgi GuziĔskich przyszáo na Ğwiat
trzech synów i trzy córki. Do 1939 roku paĔstwo GuziĔscy zatrudniali u siebie pomoc domową. Niestety, w okresie okupacji
zmará najstarszy syn Jan i córka Terenia. Rodzice przeĪyli to
bardzo boleĞnie. Bez reszty oddali siĊ pozostaáym pociechom.
W wychowaniu dzieci, paĔstwo GuziĔscy na pierwszym miejscu stawiali uczciwoĞü. Zadbali o wychowanie religijne swoich dzieci. Stworzyli równieĪ taki klimat rodzinny, Īe wszyscy
chcieli siĊ uczyü. Caáa czwórka dzieci ukoĔczyáa tczewskie LO
im. A. Mickiewicza. W sumie, paĔstwo GuziĔscy zapewnili
swoim dzieciom wáaĞciwe wychowanie i solidne wyksztaácenie, i to na poziomie wyĪszym.
Alfons Guzinski miaá szczĊĞliwą rodzinĊ. Kapitalnym
dla niego oparciem byáa Īona Olga. We wspomnieniu poĞmiertnym trafnie napisano o niej, Īe „przez caáe Īycie byáa
serdecznym i nieodstĊpnym towarzyszem w Īyciu mĊĪa”.
Nie tylko stanowiáa gáówne oparcie dla rodziny, ale jeszcze podzielaáa pasje sportowe swojego mĊĪa. Razem teĪ
udzielali siĊ w Īyciu towarzyskim. Sama Pani Olga miaáa
duĪe uzdolnienia w zakresie gry w szachy. Jak wspominają
jej bliscy, mając 67 lat zdobyáa wicemistrzostwo (1972 r.)
w szachach w gdaĔskim okrĊgu ZNP. W pewnym okresie
oboje maáĪonkowie GuziĔscy, wystĊpowali jako duet w brydĪu sportowym. W Ğrodowisku oĞwiatowym osiągnĊli klasĊ
mistrzowską. PaĔstwo GuziĔscy nie tylko byli szanowani i lubiani, ale mieli równieĪ prawdziwych przyjacióá. Do ich wypróbowanych i wiernych przyjacióá zaliczali siĊ animatorzy
ruchu związkowego (ZNP) w Tczewie, tj. Józef Dylkiewicz
(1906-1989), Maria (1912-1981) i Stanisáaw (1903-1981)
Gniewoszowie, Jadwiga (1911-1988) i Wáadysáaw JĊdruchowie (1914-1985) oraz Piotr Kleina (1904-1978). Znajdowali teĪ czas na relaks i rozrywkĊ, a i zapewne na dyskusjĊ
o ówczesnej rzeczywistoĞci. W tczewskim klubie ZNP umilali sobie czas grą w szachy i brydĪa sportowego. W obu tych
dyscyplinach, wspomniany krąg przyjacióá, gdzie seniorem
zawsze pozostawaá A. GuziĔski, wyróĪniaá siĊ osiągniĊciami w skali caáego okrĊgu gdaĔskiego. Dopowiedzmy, Īe
w trudnych czasach PRL, prawdziwa przyjaĨĔ kosztowaáa
niemaáo i dlatego teĪ byáa bezcenna. W takim krĊgu przyjaĨ-

Nadanie Stadionowi Miejskiemu im. Alfonsa GuziĔskiego
w 1992 roku. W Ğrodku syn Prof. Andrzej GuziĔski,
z lewej prezydent Tczewa Ferdynand Motas
Fot. archiwum ZNP w Tczewie
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ni i autonomii związkowej moĪna byáo w miarĊ normalnie
Īyü, nie ulegając presji totalitarnego systemu, jakim niewątpliwie pozostawaá realny socjalizm czasów PRL.
Ostatnie lata Īycia upáywaáy GuziĔskim pogodnie i w niezáym zdrowiu. Cieszyli siĊ szacunkiem i uznaniem. 24 marca
1972 r. „zostaá wreszcie” A. GuziĔski odznaczony KrzyĪem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. WczeĞniejsze wnioski w tej sprawie wáadze odrzucaáy z powodu jego religijnej
postawy. Z kolei dnia 15 wrzeĞnia 1975 r. Alfons i Olga GuziĔscy obchodzili Záoty Jubileusz MaáĪeĔstwa. Na ta niezwykáą
okazjĊ Józef Dylkiewicz napisaá wiersz pt. „Dostojnym Jubilatom, PaĔstwu Oldze i Alfonsowi GuziĔski z okazji Záotych Godów”. PiĊknym jubileuszem radowaáa siĊ wraz z nimi rodzina,
przyjaciele oraz liczni nauczyciele i sportowcy.
Wiadomo, Īe w ostatnich latach Īycia Alfons GuziĔski
napisaá kilka wierszy. Nic w tym dziwnego, miaá bowiem humanistyczne i pogodne usposobienie. Bardziej znany w Ğrodowisku oĞwiatowym byá jego wiersz pt. „Czwartki Seniorów”.
Z okazji zaĞ imienin swoich koleĪanek w ZNP napisaá wiersz
pt. „Drogim Jadwigom”. Wierszem równieĪ odpowiedziaá GuziĔski „Panu Koledze Dylkiewiczowi podziĊkowanie”, z okazji Záotych Godów.
Warto kila sáów poĞwiĊciü najbliĪszej rodzinie Alfonsa
i Olgi GuziĔskich. Córki, to po prostu Halina (po mĊĪu Szpakowska) i Maria GuziĔska. Obie najbardziej realizowaáy siĊ
w szkolnictwie. Halina Szpakowska kontynuowaáa równieĪ
pasje sportowe swojego ojca. Jej ulubionym zajĊciem byáy
szachy. Pani Halina byáa w tej dziedzinie trzykrotną wicemistrzynią, a w 1960 roku mistrzynią Polski! Jej siostrĊ MariĊ,
pamiĊtamy teĪ z pracy oĞwiatowej w UrzĊdzie Miejskim w
Tczewie. Z kolei, pierwszy syn, Andrzej GuziĔski, zapracowaá
sobie na porządną markĊ profesora Politechniki GdaĔskiej.
W máodoĞci byá takĪe dáugoletnim zawodnikiem sekcji szachowej i piáki noĪnej. Niestety, od kilku lat juĪ nie Īyje. W 2010
r. zmaráa córka Maria GuziĔska. Máodszy syn, Wojciech, po
ukoĔczeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, staá siĊ
cenionym informatykiem. Wiele lat pracowaá w OĞrodku BadaĔ Jądrowych w ĝwierku. Od pewnego jednak czasu realizuje
siĊ na terenie Stanów Zjednoczonych.
Dzisiaj wspomina Alfonsa GuziĔskiego pokolenie jego
wnuków. Bowiem legenda dziadka pozostaje wciąĪ Īywa.
Jedną z jego wnuczek jest Iwona Malmur, b. nauczycielka LO
im. Marii Skáodowskiej-Curie w Tczewie, radna tutejszej Rady
Miejskiej (1990-1994) oraz wspóázaáoĪycielka i wieloletnia
dyrektor Centrum Edukacji Dorosáych (1992-2012) w Tczewie. Wnuk, Maciej GuziĔski, realizuje siĊ w stolicy jako doktor elektroniki. Inna wnuczka, Katarzyna Ostrowska, pracuje
jako architekt w Atlancie, w USA.
Podsumowanie
Alfons GuziĔski zmará nagle, dnia 22 sierpnia 1982 roku,
w Tczewie. TydzieĔ wczeĞniej byá na meczu piáki noĪnej.
ĩegnaáo go wielu rodaków, szczególnie nauczycieli i sportowców. Nad grobem wygáoszono cztery mowy poĪegnalne.
W siedem miesiĊcy póĨniej odeszáa z tego Ğwiata (12.03.1983
r.) jego ukochana Īona Olga. W sumie Alfons GuziĔski przeĪyá
peáne 88 lat. Jak mawiaá, swoją ĪywotnoĞü czerpie ze „staáego
przebywania wĞród máodzieĪy”.
Niewątpliwie Alfons GuziĔski zalicza siĊ do najwybitniejszych tczewian minionego wieku. Trafnie mówi siĊ o nim
jako o nestorze tczewskich nauczycieli. Nade wszystko byá
pedagogiem z powoáania. W istocie rzeczy blisko póá wieku
uczyá, wychowaá co najmniej dwa pokolenia tczewian. Trzeba
pamiĊtaü o jego odwadze i szlachetnoĞci w tajnym nauczaniu.
Byá oddanym patriotą. Z przekonaĔ i postawy pozostawaá demokratą.
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To równieĪ wielka indywidualnoĞü
tczewskiego sportu. W latach 19311939 oraz 1945-1952, jako prezes kierowaá Klubem Sportowym „Wisáa”
Tczew. Cieszyáy go sukcesy tczewskiego sportu, jak równieĪ indywidualne dokonania poszczególnych zawodników,
a máodzieĪy w szczególnoĞci. Dlatego
dobrze teĪ siĊ staáo, Īe dnia 7 listopada
1992 r., w wolnej i samorządnej Polsce,
nadano Stadionowi Miejskiemu w Tczewie „imiĊ Alfonsa GuziĔskiego”.
W monografii „Zjazd Absolwentów
Liceów” (Tczew, 2002) pod redakcją
BoĪeny Deja-Gaáeckiej, celnie spuentowano Īyciorys prof. Alfonsa GuziĔskiego: „Kochaá máodzieĪ i zawód
nauczycielski, ponadto jego pasją byá
sport”. Z kolei Bronisáaw Drewa, prezes MKS Wisáa (1969-1993), w ksiąĪce
pt. „Z boisk i ringów”, przywoáuje m.in.
spotkania z Prezesem Honorowym
i jego cenne rady. W opracowaniu autorskim pt. „80 lat KS Wisáa Tczew 19242004”, B. Drewa cytuje w caáoĞci „OdĊ
do sportowców” (31 zwrotek), Alfonsa
GuziĔskiego, czyli literacką zadumĊ nad
dziejami tczewskiego sportu.
Niewiele mamy w Tczewie tak bogatych i róĪnorodnych indywidualnoĞci
w najnowszych dziejach „Grodu Sambora”, jak wáaĞnie Alfons GuziĔski. Swoim
Īyciem, pracą pedagogiczną, realizacją
pasji spoáecznych i sportowych, wyrobiá
sobie ogromny autorytet. ZasáuĪyá sobie
w naturalny sposób na pamiĊü, wdziĊcznoĞü i uznanie. Niejako przy okazji, za
Īycia doczekaá siĊ wysokich odznaczeĔ,
medali, wyróĪnieĔ oraz licznych dyplomów uznania. Ich peána lista liczy ponad
50 pozycji, na czele ze Záotym KrzyĪem
Zasáugi i KrzyĪem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
P. S. Za pomoc w uzyskaniu materiaáów
do tej biografii serdecznie dziĊkujĊ córce Profesora mgr Halinie Szpakowskiej (rozmowa
30.01.2013 r.), znanemu dziaáaczowi sportowemu MKS „Wisáa” Tczew, Bronisáawowi Drewie, Maágorzacie Kruk, spoáecznikowi Romanowi Ormianinowi, Jerzemu Waruszewskiemu
– Prezesowi ZNP w Tczewie, dr Wiesáawowi
Wika, mgr Markowi JaĪdĪewskiemu i oczywiĞcie Dyrekcji LO im. Marii Skáodowskiej-Curie
w Tczewie.

Wybór Ĩródeá:
Archiwum ZNP w Tczewie, biogram Alfonsa
Franciszka GuziĔskiego, w: „Ocaliü od zapomnienia. Zjazd Trzech Liceów”. Praca zbiorowa
pod red. BoĪeny Deja-Gaáeckiej, Tczew 2002,
Bronisáaw Drewa, „Z boisk i ringów”,
Tczew
…Dyplom Nauczyciela Szkóá ĝrednich
z 8.02.1929 roku w Poznaniu,
Alfons GuziĔski „Wspomnienia z mego Īycia” (MBP w Tczewie),
„Kronika Liceum Ogólnoksztaácącego im.
Adama Mickiewicza w Tczewie”,
„Kroniki Sekcji Emerytów ZNP w Tczewie”,
Rozmowy osobiste z Bronisáawem Drewą
i Haliną Szpakowską.
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PoniĔej prezentujemy Czytelnikom dwa referaty,
Ryszarda Szwocha i prof. Tadeusza Linknera,
wygäoszone podczas Biesiady Literackiej
w Czarnej Wodzie w dniu 28 wrzeĈnia 2013 roku

RYSZARD SZWOCH

O nowoĞciach
wydawniczych z Kociewia
Nieäatwo zorientowaè siö co do aktywnoĈci literackiej, zarówno miejscowego Ĉrodowiska jak i twórców spoza Kociewia.
Zasadniczy brak bieĔñcej informacji o nowoĈciach edytorskich i kñcików z publikacjami regionalnymi w ksiögarniach
utrudnia dostöp do nich, a wiöc takĔe bieĔñcñ orientacjö co
do piĈmiennictwa kociewskiego. Usprawiedliwia zatem i te
pominiöcia, które dopuszcza siö w tym omówieniu1.
Skoncentrujemy siö tu na piĈmiennictwie z zakresu literatury piöknej, publicystyki, regionalistyki i sztuki. Porzñdkujñc
to omówienie wedäug kryterium odpowiadajñcego tym dziedzinom, na wstöpie wypada zaznaczyè, iĔ nie zawsze da siö
je przeprowadziè konsekwentnie, w niektórych przypadkach
wröcz byäaby koniecznoĈè odröbnego i bardziej szczegóäowego omówienia dorobku pewnych autorów czy nawet inicjatyw edytorskich. I tak np. ze wzglödu na bogaty i róĔnorodny
gatunkowo dorobek pisarski Andrzeja Grzyba – obejmujñcy
chociaĔby za ostatni tylko okres wiele pozycji2 – naleĔaäoby
poĈwiöciè mu obszerniejsze omówienie poza tym artykuäem.

Proza literacka

S

iĊgając po najciekawsze z róĪnych wzglĊdów debiuty literackie, wypada
z uznaniem odnieĞü siĊ do nowego objawienia na tym polu, jakim jest niezwykle máody adept pióra, Kornel Machnikowski, 15-letni autor powieĞci
obyczajowej Albinos, wydanej w 2013 roku3. O prozaiku (rocznik 1996) wiemy
tyle, iĪ jest pelplinianinem – „uczniem i marzycielem”, który „próbuje swych siá
jako muzyk i tekĞciarz w máodzieĪowym zespole rockowym”, a „w przyszáoĞci
moĪe zostanie pisarzem, moĪe dziennikarzem, a moĪe basistą” – jak zaznaczono
na skrzydeáku okáadki jego powieĞci.
Sporym echem – zwáaszcza wĞród internautów (czytaj: máodych) – odbiá siĊ
ciekawy debiut powieĞciowy Wojciecha Ragini. PowieĞü pt. CiĊĪki kawaáek nieba4, spora co do objĊtoĞci (blisko póá tysiąca stron), wzbudziáa zachwyt czytelników, co przeáoĪyáo siĊ na internetowe gáosy miáoĞników fantasy. Ten máody starogardzianin z póĨnego wyboru5 – mocno i pewnie zawáadnąá nowym dla siebie
rzemiosáem (jest zawodowym straĪakiem). Znakomicie wáada tworzywem sáownym, brawurowo kreĞli sytuacje powieĞciowe i z niebywaáą lekkoĞcią snuje przed
czytelnikiem obrazy literackiego Ğwiata fantazji. Debiutancka powieĞü Wojciecha
Ragini zdaje siĊ rokowaü autorowi trwalsze miejsce na rynku czytelniczym.
W drodze do obszerniejszych powieĞciowych utworów áatwiej prozaikom
zdobyü siĊ na formy krótsze.
Na áamach kwartalnika „Prowincja” – interesującego periodyku sąsiedniego regionu Īuáawsko-powiĞlaĔskiego6, zadebiutowaá Michaá Majewski7 nowelką
pt. ZieliĔski, niewielkim tekstem opowiadającym o cháopskim bohaterze, ukazanym
w anegdotycznym rysie jego nieposkromionej fantazji. Ten nieduĪy obrazek (nowelka) pozwala dostrzec predyspozycje pisarskie (powĞciągliwoĞü i oszczĊdnoĞü
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narracji) oraz zmysá obserwacji Ğwiata z pogodną nutą nostalgii za odlegáym dzieciĔstwem. Jeszcze wyraĨniej osobiste doĞwiadczenia autora z okresu jego morskich zatrudnieĔ
naáoĪyáy siĊ na opowieĞü pt. Galabija8 z umiejĊtnie zastosowaną sekwencją retrospektywy i oszczĊdną narracją. Autor
– mieszkaniec Starogardu Gd. – z zawodu mechanik okrĊtowy, z talentu niepoĞledni rzeĨbiarz – pokazaá siĊ zatem ostatnio takĪe w nowej roli prozaika i publicysty9.
Marek Biegalski ze Starogardu10 obdarzyá czytelników swoim nieduĪym tomikiem prozy pt. Bardzo rzadkie
nieporozumienie11, z oficyny „Black Unicorn”. To literacki
reportaĪ, nasycony osobistymi refleksjami autora z podróĪy po Buágarii w roku 1989, a tytuáowe nieporozumienie to
konstatacja narratora na zakoĔczenie utworu, iĪ rzadko tam
w sezonie turystycznym pojawia siĊ deszcz.

Poezja

P

otwierdzenie niewyczerpanej listy nowych nazwisk
w gronie piszących wiersze znajdujemy nie tylko
w rosnącej popularnoĞci starogardzkiej „Kawiarenki
Pod Gwiazdami”, jest nią teĪ wybór juweniliów zaproponowany przez wydawcĊ – FundacjĊ OKO-LICE KULTURY12.
Skoro mowa o wydawcy – promotorze máodych talentów, na
jakiego pragnie wyrosnąü zblewska Fundacja, godzi siĊ przypomnieü jej poprzedni tomik (stosuje ich jednolitą formĊ edytorską) wierszy Mateusza Bruckiego pt. Wybrane, zawierający
22 utwory tego autora, jak sugeruje tytuá, pochodzące gáównie
z poprzednich tomików Bruckiego, z dodatkiem 8 nowych
wierszy13. Tomik ciekawie zilustrowany zostaá 25 fotografiami
autorstwa Lecha Zdrojewskiego, pomysáodawcy serii.
Dorobek wierszopisarski pokolenia starszego proponuje tczewski almanach poezji Po drugiej stronie horyzontu14.
Dokonujący wyboru utworów Kazimierz Bagnucki zgromadziá w nim po dziesiĊü wierszy z dorobku piĊciorga twórców: Julianny Cejrowskiej, Magdy Malinowskiej, Macieja
Olszewskiego, Andrzeja Peicherta i Artura Wirkusa.
Mieczysáawa KrzywiĔska podzieliáa siĊ swoimi subtelnymi refleksjami w zbiorku pt. Nuta zmierzchu15, wchodząc
tym samym w krąg poetycki autorów debiutujących. Regina

Kotáowska wydaáa zbiorek wierszy pt. Anioáy16, pokazując
swoje nowe niejako oblicze, jako Īe daáa siĊ juĪ poznaü
w roli publicystki i miáoĞniczki najbliĪszych jej stron.
Wspomniany wyĪej Marek Biegalski zadebiutowaá tomikiem wierszy pt. Godzina smutku, który zostaá nominowany
do nagrody „Kociewskiego Pióra 2012”. Autor zapewne
wzbogaci swój dorobek kolejnymi propozycjami17. To samo
da siĊ powiedzieü o Jolancie Steppun, autorce zbioru wierszy
Szkice z drugiego brzegu18, okraszonych wáasnymi pracami
plastycznymi. Kazimierz Kujawski wydaá garĞü nowych
wierszy pt. Fatum Odysa, o których napisano we wstĊpie,
iĪ są konsekwencją wnikliwej obserwacji Īycia i osobistych
doĞwiadczeĔ autora, nierzadko traumatycznych19.
WiernoĞü poezji potwierdzili w minionym okresie takĪe
znani i uznani poeci z Kociewia. W jubileusz 50-lecia pracy twórczej w roku 2011 ks. Franciszek Kamecki wszedá
z dwoma nowymi tomikami wierszy: Kuglarz i Ğwiadek
– wybór z lat 1961-2011, oraz drugim tomem Borowiackiego
jĊzykowania20. Przypomniaáa siĊ czytelnikom warszawianka Anna Basara, córka starogardzkich pedagogów lat powojennych, niewielkim zbiorkiem wierszy Galeria werbalna21,
w którym dzieli siĊ swoimi „zamyĞleniami nad sáowami”,
jako Īe w tomiku znalazáy siĊ „portreciki przypadkowych
wyrazów oraz odczuü i skojarzeĔ zupeánie indywidualnych,
jakie powstaáy pod wpáywem nie tylko znaczeĔ tych sáów
czy nawet ich brzmienia, ale teĪ sytuacji, nastrojów i emocji
towarzyszących podczas ich wypowiadania”.

Publicystyka literacka

Z

nany juĪ w kraju ze swych sukcesów literackich
Remigiusz Grzela22 – dziennikarz i pisarz rodem ze
Starogardu Gd., do swojego dotychczasowego dorobku publicystycznego ostatnio dorzuciá tom zatytuáowany
Wolne23, z oficyny Krytyki Politycznej. WĞród rozmówczyĔ
dziennikarza znalazáo siĊ dwanaĞcie kobiet znanych mniej
lub bardziej w kraju i poza nim, jednak bez reprezentantki
Kociewia, stąd odnotowujemy tĊ publikacjĊ (jak teĪ pozostaáe ksiąĪki autora) ze wzglĊdu na osobĊ byáego starogardzkiego stypendysty.

O nowoĞciach wydawniczych mówi Ryszard Szwoch (pierwszy z lewej)
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W podobnym duchu utrzymana jest publikacja pt. Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Póá wieku pracy i sáuĪby dla
Tczewa24. Jako kolejna (czwarta) z serii ksiąĪek o wspóáczesnych tczewianach, przybliĪa sylwetkĊ lekarki i dziaáaczki
ruchu obywatelskiego, cieszącej siĊ sympatią miejscowego
Ğrodowiska, o czym zaĞwiadczają w laudacyjnym tonie liczni jej przyjaciele, wypowiadający siĊ w zbiorowym hoádzie.
Pisanie o ludziach Īyjących jest zawsze trudnym wyzwaniem. Zachowanie dystansu nie przychodzi áatwo wobec
tych, których zna siĊ na co dzieĔ i z którymi przychodzi
utrzymywaü bliskie relacje na kaĪdym kroku, co w maáych
Ğrodowiskach jest nieuniknione.
Ryszard Szwoch opracowaá dwie publikacje okolicznoĞciowe: Ks. Bernard Sychta: wdziĊcznoĞü i pamiĊü (2012)25
oraz Duszpasterstwo parafii Ğw. Mateusza w Starogardzie
GdaĔskim od 1945 roku (2013), w której – prócz omawianego zagadnienia tytuáowego – znalazáy siĊ szkice biograficzne duszpasterzy, w tym równieĪ obszerna, licząca 276
pozycji bibliografia dotychczasowych publikacji autorstwa
ks. dr. Stanisáawa Czáapy26, pomocna np. dla przyszáych badaczy Ğrodowiska naukowego WSD w Pelplinie.
Charakter wspomnieniowy ma wydana w ramach Fundacji Historia i Kultura Wydawnictwa Trio osobliwa ksiąĪka
pt. Trzy dni zdjĊciowe z Ireną Anders i Albinem Ossowskim,
opracowana przez red. MariĊ DáuĪewską, a bĊdąca zapisem
realizacji jej filmu „Seans”. Dokumentalistka ta utrwaliáa
przebieg spotkania po wielu latach gáównych bohaterów
fabularnego filmu „Wielka droga” w reĪyserii Michaáa WaszyĔskiego (Wáochy 1946): Renaty BogdaĔskiej (filmowa
Irena) – generaáowej Andersowej i Albina Ossowskiego
(pchor. Adam Krajewski). Dla mniej zorientowanych konieczna jest tu informacja, iĪ omawiana ksiąĪka dotyczy
postaci starogardzianina, Honorowego Obywatela Miasta,
londyĔczyka do niedawna, a obecnie mieszkaĔca Szteklina
(dworek) Albina Ossowskiego27.

Historia sztuki

T

a dziedzina kultury, wáaĞciwie najsáabiej reprezentowana w piĞmiennictwie ostatnich lat, doczekaáa
siĊ w roku 2012 niezwykle piĊknej ksiąĪki (pod
wzglĊdem edytorskim), waĪnej dla miáoĞników sztuki sakralnej, nie mówiąc juĪ o lokalnym Ğrodowisku skórzeckim, gdyĪ dotyczy ona wáaĞnie artystycznego wyposaĪenia
tamtejszej Ğwiątyni pw. Wszystkich ĝwiĊtych28. Omówienie
i próba interpretacji treĞci dzieá sztuki, zilustrowanie procesu ich renowacji oraz ukazanie finalnych efektów zabiegów
konserwatorskich to gáówna wartoĞü ksiąĪki, nie licząc jej
piĊknego, wysmakowanego edytorsko, albumowego charakteru. Licząca 98 stron (w tym wiele kolorowych fotografii)
ksiąĪka opracowana przez znanych juĪ pasjonatów historii
Skórcza i jego kronikarzy Alojzego i Rafaáa Koseckich,
to prawdziwy rarytas wydawniczy Towarzystwa Przyjacióá Skórcza i Ziemi Kociewskiej29. Nie bĊdzie przesady
w stwierdzeniu, iĪ bliĨniaczym niejako dzieáem jest ksiąĪka
Wiesáawa Brzoskowskiego o wystroju koĞcioáa pw. Ğw. Michaáa Archanioáa w Skarszewach, zaprezentowana podczas
XIX Biesiady Literackiej w Czarnej Wodzie. àączy je taka
sama szata graficzna i ukáad treĞci, bogata zawartoĞü ikonograficzna, wysokiej jakoĞci fotografie.
W tym nurcie mieĞci siĊ teĪ wydana przez Ryszarda
Szwocha wáasnym sumptem w nakáadzie bibliofilskim publikacja pt. Corpus inscriptionum Starogardiae (2013)30, mają-
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ca zapoczątkowaü seriĊ wydawnictw rejestrujących zabytki
epigraficzne stolicy Kociewia, a byü moĪe i caáego regionu.
Ukazaáa siĊ ona dziĊki ĪyczliwoĞci Teresy i Bolesáawa Budów, wáaĞcicieli drukarni w KoteĪach, zawsze chĊtnych do
wspierania inicjatyw regionalnych.
Na zbiegu tematyki historii sztuki naleĪy dostrzec pracĊ z dziedziny kultury religijnej pt. Katedra Pelplin XVII
wiek31. Podejmuje ona zagadnienie zgodnej koegzystencji
architektury, sztuk plastycznych, muzyki, liturgii i kaznodziejstwa we wspólnym oddziaáywaniu na czáowieka, oraz
wskazuje na wymiar jego szczególnego dialogu z Bogiem.
PelpliĔskie Bernardinum nieustannie zresztą wzbogaca takĪe regionalną, kociewską póákĊ o cenne i edytorsko dopracowane wydawnictwa.

Regionalistyka kociewska

S

koro mowa o piĞmiennictwie kociewskim, naleĪy
dostrzec równieĪ aktywnoĞü edytorską Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.32. NajĞwieĪszym wytworem skupionych wokóá tej placówki regionalistów są opracowane przez MirosáawĊ Möller i Grzegorza Ollera metodyczne zeszyty üwiczeĔ do elementarza
gwary kociewskiej Gadómy po naszamó (2012)33. Powstaáy
one na kanwie prac zespoáu nauczycieli zaangaĪowanych
w powyĪszy program edukacyjny34.
Kociewskiej poetce ludowej z Pinczyna poĞwiĊcono
ksiąĪeczkĊ pt. Jeszcze zaĞwieci sáoneczko…35. O jej wydanie
zatroszczyáa siĊ Katarzyna Sturmowska, zamieszczając na
wstĊpie niewielki rys biograficzny Franciszki Powalskiej,
której twórczoĞü nastĊpnie skrzĊtnie przedrukowuje wedle
zachowanych maszynopisów pozostawionych po jej Ğmierci w zbiorach rodziny i kilku folklorystów. Ta czĊĞü ksiąĪki
zresztą wypeánia nieomal caáy tom, uzupeániony na koĔcu
kilkoma szkicami i wspomnieniami.
Charakterystycznym profilem wydawniczym OPP wydaje siĊ byü upowszechnianie dorobku regionalnego Kociewia
poprzez siĊganie do literackiej twórczoĞci ludowej i opartej
na ludowych przekazach36.
Potwierdza to wznowienie dwóch prac zacnego historyka pelpliĔskiego (z tzw. pelpliĔskiej szkoáy historycznej), ks.
Romualda Frydrychowicza, opublikowanych na początku XX
wieku, przypomnianych zaĞ w jednym wspólnym wydaniu
jako Podania i legendy pomorskie37. To wielce odpowiedzialne
zadanie „redakcji i opracowania” tomiku powierzono Patrycji Frenkiel, która – podejmując siĊ go z máodzieĔczą odwagą – wziĊáa na siebie potrzebĊ nakreĞlenia zwiĊzáego wstĊpu
i skrótowego Īyciorysu ks. Frydrychowicza. Tym samym dzieáo pelpliĔskiego kapáana odĪyáo na nowo w ujednoliconym
jĊzykowo ksztaácie (bez potrzeby siĊgania po niemiecki oryginaá pierwszego zbioru legend z 1914 r.), co jest najwaĪniejszą
zaletą i chyba gáównym powodem zajĊcia siĊ tym nowym wydaniem38. Ta potrzebna wspóáczesnemu czytelnikowi antologia
tematów i motywów dotyczących legendy napoleoĔskiej na
tym terenie, a takĪe innych reliktów ludowej tradycji gawĊdziarskiej, jaką w zamiarze autora byáo ich zebranie i wydanie,
zasáuguje na wnikliwsze omówienie i dopowiedzenie istotnych
faktów pominiĊtych w obecnej edycji. A naleĪy do nich chociaĪby rozszyfrowanie personaliów i danych biograficznych
osób, rzeczywistych autorów zgromadzonych przez Frydrychowicza tekstów, której to okazji nie wykorzystano w nowym
wydaniu, a byáoby to cennym wzbogaceniem naszej wiedzy
odnoĞnie Ğrodowiska twórczego Pomorza tego okresu39. Mno-
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BIESIADA LITERACKA
goĞü tych gloss przekracza ramy niniejszego omówienia, zatem
znajdzie siĊ w obszerniejszej formie w innym miejscu.
Ciekawostką z rzĊdu publikacji onomastycznych jest
próba wyjaĞnienia genezy nazwy Kociewia w oparciu
o dotychczasową bazĊ Ĩródáową, poddaną wáasnym ocenom
i osobliwej interpretacji, dokonana przez Bogdana KruszonĊ40. Programowo autor odrzuca w niej zaufanie do nauki,
wyklucza naukową obiektywnoĞü dotychczasowych badaczy obarczonych „wadą wiedzy”, przedkáada wáasną intuicjĊ
i zapamiĊtane z dzieciĔstwa opowieĞci rodzinne, by orzec
„jak byáo naprawdĊ” z Kociewiem.
***
KoĔcząc ten przegląd wydawnictw, przy ĞwiadomoĞci jego wybiórczego i niekompletnego charakteru, moĪna
sformuáowaü kilka wniosków ogólnych. Lista autorów pa-

rających siĊ piórem (z Kociewia) znacznie siĊ powiĊkszyáa.
W ogromnej wiĊkszoĞci są to bardzo máodzi debiutanci oddani wierszopisaniu. Zainteresowanie gatunkami literackimi
rozkáada siĊ w miarĊ równomiernie miĊdzy beletrystyką
(wyprzedza poezja) a formami paraliterackimi. Predyspozycje literackie autorów nie ograniczają tego grona wyáącznie
do humanistów, gdyĪ wĞród nich notujemy uczniów gimnazjalnych, wuefistów, straĪaków, urzĊdników biurowych,
mechaników ciĊĪkiego sprzĊtu, czy ludzi nieokreĞlonych zawodów. Ma to i ten skutek, iĪ dziĊki tak indywidualnym doĞwiadczeniom obraz Ğwiata przez tychĪe autorów przekazywany czytelnikowi jawi siĊ w perspektywie tyleĪ osobliwej,
co autentycznej, ale zarazem obciąĪonej przypadáoĞciami
tych profesji. Poszerza siĊ takĪe lista wydawców41 i wydawnictw, w których swoją twórczoĞü mogli drukowaü autorzy
wchodzący do literatury, jak i ci w niej juĪ zadomowieni.
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Wydaje siĊ sáuszne organizowanie targów ksiąĪki kociewskiej, bowiem informacje o nowoĞciach ksiąĪkowych na áamach pism regionalnych są zazwyczaj spóĨnione i dotyczą niewielu tytuáów.
Andrzej Grzyb Miejsce na ziemi i inne drobiazgi. Pelplin 2013,
tomik omówiony przez T. Linknera: Kociewski Magazyn Regionalny [dalej: KMR] R. 2013 nr 2, s. 48-49; tenĪe, BaĞniowe Kociewie. Pelplin 2011, omawia P. Hamerska: tamĪe R. 2011 nr 2,
s. 48-49; tenĪe, Ryby spod gwiazdy polarnej. Pelplin 2011, zob. tamĪe
R. 2012 nr 1, s. 49.
Kornel Machnikowski, Albinos. Nowae Res – Wydawnictwo Innowacyjne 2013, ss. 346.
Wojciech Raginia, CiĊĪki kawaáek nieba. Wyd. Novae Res 2012,
s. 474.
MieszkaĔca Starogardu Gd. przyjąá w swoim gabinecie prezydent
miasta (XI 2012), miaá on teĪ spotkanie autorskie z czytelnikami
w miejscowej bibliotece 21 I 2013 r. (takĪe w Jeleniej Górze
19 IV 2013).
„Prowincja” Kwartalnik Spoáeczno-Kulturalny Dolnego PowiĞla
i ĩuáaw [dalej: „Prowincja”] R. 2012 nr 4.
Michaá Majewski (*1954), syn uznanego poety Jana Majewskiego
i brat reportaĪysty Tadeusza (*1955).
„Prowincja” R. 2013 nr 2.
ZamieĞciá szkic pt. Malarstwo i witraĪe Zofii SumczyĔskiej, „Prowincja” R. 2013 nr 1 (11), s. 174-175; na okáadce takĪe trzy jej
obrazy. W tym numerze równieĪ tekst opowiadania A. Grzyba
Przetartym szlakiem.
Marek Biegalski (*1957) opublikowaá tomik wierszy Godzina
smutku.
Marek Biegalski, Bardzo rzadkie nieporozumienie. Black Unicorn,
JastrzĊbie-Zdrój 2012.
Zapowiedzi kilku wybranych utworów kilku autorów z okolic
– 2013: uczniowie Agata Paweáek, Ania Przybylska, Basia Jedwabska, BáaĪej KoĞnik, Dawid Winiarski, Hania Osijewska, Luiza
Kaliszewska, po debiucie Jolanta Steppun, Kornel Machnikowski,
kilkoro z nich to stypendyĞci tej Fundacji.
Mateusz Brucki, Wybrane. Zblewo 2012. W zbiorku przypomniano
12 wierszy z tomiku Nie polecam was bogom (Starogard Gd. 2010)
i 2 z debiutanckiego tomiku Wpóá do wiersza (Pelplin 2008).
Po drugiej stronie horyzontu. Tczewski almanach poezji. KKE
Tczew 2012
Mieczysáawa KrzywiĔska, Nuta zmierzchu. Tczew 2012, zob. KMR
2013 nr 2, s. 49.
Regina Kotáowska, Anioáy, brm; takĪe album pt. Historia zamkniĊta w obrazie. Ziemia smĊtowska i jej mieszkaĔcy w starej fotografii i pocztówce, bm (2013), przy wsparciu finansowym wáadz
tej gminy.
O twórczoĞci Marka Biegalskiego szerzej mówiono na XVIII Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie w 2012 roku.
Jolanta Steppun, Szkice z drugiego brzegu. 2012. Tomik omówiono
na XVIII Biesiadzie Literackiej w Czarnej Wodzie w 2012 roku.
Kazimierz Kujawski, Fatum Odysa. [2013] bm. Sponsorem tomiku
jest Krzysztof Gornowicz.
Franciszek Kamecki, Kuglarz i Ğwiadek (Nowa Ruda 2011); Borowiackie jĊzykowanie (II) Bernardinum Pelplin 2011. Por. Franciszek Kamecki. 50 lat Jubileusz poetycki. Bydgoszcz-Gruczno
2011.
Anna Basara, Galeria werbalna. Warszawa 2012. Poprzednio wydaáa debiutancki tomik wierszy ĝcieĪką przez Īycie (Warszawa
2005) ze wstĊpem Ryszarda Szwocha.
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Remigiusz Grzela (*1977) – starogardzianin, absolwent I LO, laureat Wierzyczanki 2007.
Wolne. Rozmawia Remigiusz Grzela. Krytyka Polityczna 2012.
Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Póá wieku pracy i sáuĪby dla
Tczewa. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kulasa i Kazimierza
Ickiewicza. KKE i Bernardinum 2012.
Ks. dr Bernard Sychta (1907-1982) WdziĊcznoĞü i pamiĊü, oprac.
R. Szwoch. Starogard Gd. 2012.
Ryszard Szwoch, Materiaáy do bibliografii publikacji ks. praá. dr.
Stanisáawa Czáapy (w:) Duszpasterstwo w parafii Ğw. Mateusza
w Starogardzie GdaĔskim po 1945 roku. Praca zbiorowa pod red.
Ryszarda Szwocha. Pelplin 2013, s. 185-205.
M. Odya, Spotkanie z Albinem Ossowskim filmowym narzeczonym
Ireny Anders, KMR 2013 nr 2, s. 26-27.
Alojzy Kosecki, Rafaá Kosecki, U Wszystkich ĝwiĊtych. Skórcz 2012.
Druk i oprawa Drukarnia Mirotki. Por. KMR 2013 nr 3, s. 48-49.
Obchodzi w 2013 r. jubileusz dziesiĊciolecia dziaáalnoĞci. Z tej
okazji opublikowaáo Kalendarium 10 lat Towarzystwa Przyjacióá
Skórcza i Ziemi Kociewskiej w opracowaniu Barbary Pawáowskiej
i Rafaáa Koseckiego.
Corpus inscriptionum Starogardiae. Ecclesiae parochialis St. Mathei, volumen primum, edidit Richardus Szwoch, MMXIII, wydano
w nakáadzie 100 egzemplarzy numerowanych, z kolorowymi zdjĊciami obiektów.
Agnieszka Laddach, Katedra Pelplin XVII wiek. Kulturowy wymiar
barokowej liturgii, Bernardinum 2013.
Z okazji 60-lecia tej placówki, adoptującej tradycje tzw. Domu
Harcerza, wydano jubileuszową publikacjĊ pt. Kronika kronik.
Historia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim
w latach 1953-2013, zredagowaną przez Tadeusza Majewskiego.
Korekty wymagają m.in. báĊdy w imionach i nazwiskach osób ukazanych w ksiąĪce.
Zob. Katarzyna Sturmowska, Elementarz gwary kociewskiej. Zeszyt üwiczeĔ, KMR 2013 nr 1, s. 47.
M. JĊdrzyĔski, ûwiczenia z gwarą, „Dziennik Kociewski” (8 III
2013) s. 5.
Katarzyna Sturmowska, Jeszcze zaĞwieci sáoneczko… Wokóá pamiĊtnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna. Pelplin 2013. Por.
KMR 2013 nr 3, s. 49.
Taki charakter ma takĪe wydany ostatnio Ğpiewniczek kociewski
Marii Schulz.
Romuald Frydrychowicz, Podania i legendy pomorskie zebrane
w latach 1914-1922. Redakcja i opracowanie Patrycja Frenkiel
[Starogard Gd.] 2013.
Z tych praktycznych wzglĊdów ostatnimi czasy staje siĊ zwyczajem
wydawanie reprintów dawnych publikacji, zwalniając obecnych
czytelników ze zbĊdnego trudu poszukiwaĔ oryginaáów cennych,
czĊsto unikalnych, ich edycji w bibliotekach.
Sygnowanie przez Frydrychowicza tekstów inicjaáami i miejscem
pochodzenia informatorów pozwala w zupeánoĞci ustaliü wszystkie
personalia.
Bogdan Kruszona, Kociewie czy kocioáki. Bernardinum 2013.
W tym miejscu naleĪy wspomnieü o inicjatywnie redakcji gazety
Polaka Dziennik Baátycki w wydaniu lokalnym, dziĊki której ukazaáy siĊ dwa dodatki: Alfabet Starogardu Gd. i powiatu starogardzkiego (2012) i Kto jest kim w powiecie starogardzkim (2013). Te
mini leksykony rejestrują áącznie 138 haseá osobowych i 50 rzeczowych z terenu powiatu starogardzkiego. UwagĊ zwraca fakt,
Īe aĪ 10 haseá osobowych nie ma bezpoĞredniego związku z tym
powiatem (kosztem istotnych pominiĊü). W kolejnych pomysáach
redaktorskich warto uwzglĊdniü tĊ uwagĊ.
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KONTERFEKTY

TADEUSZ LINKNER

O kociewskiej legendzie i kociewskim
pamiĊtniku, a takĪe o góralach
spod Starogardu
I

W

tym roku (2013) pod redakcją i w opracowaniu Patrycji Frenkiel (Hamerskiej) ukazaáy siĊ
„Podania i legendy pomorskie” ks. Romulada
Frydrychowicza (1850-1932). PoniewaĪ autor zbieraá je
w latach 1914-1922, wiĊc te pierwsze spod zaboru pruskiego podaá w jĊzyku niemieckim, a nastĊpne w wolnej Polsce w jĊzyku ojczystym. Pierwsze wymagaáy wobec tego
translacji i uczyniáa to Magdalena Madeja-Grzyb, co nie
byáo wcale áatwe, pamiĊtając o archaizmach i niewprawnym literacko jĊzyku, poniewaĪ jak czytamy na stronie
tytuáowej „Zachodniopruskich legend”, wydanych w roku
1914, zostaáy one „Zebrane przez uczniów Collegium Marianum w Pelplinie”. I to pierwsza czĊĞü tej ksiąĪki, licząca czterdzieĞci piĊü stron. Natomiast druga to „Podania
ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleoĔskich”, nie
wszystkie zebrane przez uczniów tej szkoáy, ale tylko „po
wiĊkszej czĊĞci”, co zajĊáo tutaj wiĊcej miejsca, bo stron
szeĞüdziesiąt szeĞü. W tym miejscu trzeba zwróciü uwagĊ
i pochwaliü zamysá Frydrychowicza, by wspomniane legendy i podania zbierali uczniowie, bo samemu nie przyszáoby mu tak áatwo, a ponadto swoi zawsze mieli áatwiejszy kontakt z nadawcami opowiadającymi ludowe teksty.
Podobnie czyniá ks. Konstanty Damrot bĊdąc dyrektorem
Królewskiego Katolickiego Seminarium w KoĞcierzynie
w latach 1870-1884, kiedy to jeden z uczniów tej szkoáy
zbieraá mu gwarowe nazewnictwo Borowiaków. A poniewaĪ uczyli siĊ tam wtenczas na nauczycieli takĪe Kaszubi
i Kociewiacy, jak chociaĪby Jan Teodor Pestka z àĊga, wiĊc
moĪe i jemu teĪ przypadáo to czyniü. Ale o tym nie zachowaáy siĊ Īadne wieĞci, podobnie jak nie wiemy, co Damrotowi znosili ze swoich miejsc urodzenia i zamieszkania
inni uczniowie, wszak tym nieznanym sobie regionem ten
poeta z Górnego ĝląska byá Īywotnie zainteresowany, czego najlepszym dowodem pierwszy reportaĪ o Kaszubach,
Kociewiu i Pomorzu podany w „Szkicach z ziemi i historii
Prus Królewskich” (1877-78, 1886). Tak wiĊc trzeba o zamyĞle Damrota wiedzieü, a mówiąc tu o Frydrychowiczu,
za realizacjĊ takiego zamysáu pochwaliü. Wszak dziĊki niemu niemiáosierny czas nie zatraciá legend i podaĔ, znanych
ongiĞ i moĪliwych dziĊki tej publikacji do poznania dzisiaj.
W tym miejscu nie moĪna zapomnieü jeszcze o tym, Īe
Frydrychowicza pobudziá do dziaáania ogáoszony w piĞmie
„Mitteilungen des Westpreusischen Geschichtsvereins”
w 1912 roku „apel dotyczący zbierania wszystkiego, co áączy siĊ z ludowym folklorem”. Autorzy czy autor tego apelu
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pragnĊli poznaü folklor Prus Zachodnich, natomiast celem
Frydrychowicza byáo zainteresowanie dawnymi dziejami dalszego i bliĪszego regionu i wzbudzenie „miáoĞci do
rodzinnych stron”. A poniewaĪ mamy tu inne legendy niĪ
te opublikowane przez Paula Behrenda” (teĪ nauczyciela)
w „Westpreussischer Sagenschatz”, wiĊc pelpliĔskie dzieáo
Frydrychowicza byáo i jest tym bardziej cenne.
Pomijając dobrze opracowany tutaj przez PatrycjĊ Frenkiel „WstĊp” i rzecz „O Autorze”, gdzie zarówno wiele
o podaniu i legendzie mamy, jak zainteresowaniu folklorem
i etnografią na przeáomie wieku XIX i XX, o motywach zebranych legend i podaĔ i Īyciopisaniu ksiĊdza, historyka
i filozofa Romualda Frydrychowicza, trzeba najpierw wiedzieü, Īe tematyka tych ludowych opowieĞci jest wielce
róĪnorodna. Mówi siĊ wiĊc w tych legendach i podaniach
o „zatopionych koĞcioáach i dzwonach”, „zamkowych górach i szwedzkich szaĔcach”, „Gáazach narzutowych i eratycznych” oraz o innych sprawach lud interesujących, i to
nie tylko wedle etymologii ale takĪe wedle zdarzeĔ historycznych, obejmujących chociaĪby przemarsze przez Kociewie i najbliĪsze okolice wojsk napoleoĔskich.
O dzwonach bijących w jeziorach i zdradzających miejsce zatopionego czy zapadáego pod ziemiĊ lub zasypanego
lotnym piaskiem koĞcioáa legendy mówią czĊsto, i to nie
tylko na Kociewiu, Kaszubach, w Borach Tucholskich czy
na Pomorzu, ale niemal wszĊdzie. Lecz o rybakach, którzy
siecią trafiają na koĞcielny krzyĪ, nie zawsze, i to juĪ lokalny
wskaĨnik tych legend, zdradzający religijnoĞü mieszkaĔców.
Podobnie moĪna by go odnaleĨü przy zamkowych górach
czy legendarnych gáazach, a takĪe w podaniach, które opowiadają o sosnach czy dĊbach, bo tych drzew na Pomorzu
wiele.
PoniewaĪ Frydrychowicz niemal zawsze przydaje do
tych legend swój historyczny komentarz, wiĊc wzbogaca
to ich treĞü i w wielu momentach czyni tym bardziej wiarygodną. Wszak wiadomo, Īe w kaĪdej legendzie zawsze
jest ziarnko prawdy. Dlatego gdy mowa tutaj o Jamielniku
czy Ostromecku, to jeszcze nie legenda, a raczej dopiero jej zaczątek i warto by dzisiaj sprawdziü, jaki los tych
opowieĞci, czy je zupeánie zapomniano, czy moĪe juĪ legendami siĊ staáy. Tak moĪna by uczyniü ze wszystkimi tu
podanymi tekstami, i wtenczas byáoby to tym bardziej interesujące i oczywiĞcie jak najbardziej twórcze dziaáanie.
Czy najlepiej udaáoby siĊ to z wieĞciami o zatopionych
koĞcioáach, czy górach kryjących w swym wnĊtrzu zamki,
a moĪe wáaĞnie z tymi o kamiennych ostaĔcach i menhirach, które w wiĊkszoĞci siĊ ostaáy i zakodowaáy najbar-
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dziej w pamiĊci miejscowej ludnoĞci. To byáoby rzeczywiĞcie ciekawe. Bowiem „legendy etymologiczne” na pewno
siĊ pamiĊta, a bodaj najlepiej te o Tucholi. ChociaĪ w Wisinie i Osiu moĪe teĪ niektórzy wiedzą, skąd wedle ludowej
etymologii wziĊáy siĊ nazwy ich miejscowoĞci. Podobnie
powinno byü w ludowymi podaniami z napoleoĔskich czasów, jak chociaĪby z tymi o sáynnym napoleoĔskim trakcie
czy miejscach, gdzie Napoleon byá i którĊdy przejeĪdĪaá.
Podobnie by moĪna powiedzieü o tym, co mówi siĊ tutaj
o „Czerwonym jak krew piasku w lesie Gostycyn” i podobnych tego rodzaju mitemach z okresu napoleoĔskich
przemarszów przez Kociewie i szwedzkiego najazdu.
TakĪe o tejĪe ambonie, zbudowanej z tryumfalnego wozu
Sobieskiego i w którymĞ koĞciele na Pomorzu istniejącej,
teĪ jeszcze siĊ pamiĊta, co Frydrychowicz swoim objaĞnieniem skutecznie dopeánia.
I wáaĞnie na to chciaáem w tym miejscu zwróciü uwagĊ.
MateriĊ tych ludowych podaĔ czĊsto wzbogaca Frydrychowicz swoimi dopowiedzeniami. Raz są to przydane tym legendom i podaniom historyczne fakty, które z legendarnymi
tworzą spójną caáoĞü, jak w tymĪe „Podaniu o dzwonach
dawnego koĞcioáa w Kleszczewie”, a innym razem oryginalne rozwaĪania o samej li tylko legendarnej materii, jak
mamy to w „Zatopionym w jeziorze JeleĔ koĞciele”, gdzie
o ludowej wyobraĨni mowa wobec zjawisk atmosferycznych, konkretnie zaĞ wobec burzy i chmur. JeĪeli nawet ta
interpretacja kojarzy siĊ z opowieĞcią Mickiewicza w „Panu
Tadeuszu”, to nic, bo tym bardziej umiejĊtnej imaginacji dowodzi, którą lud nieobeznany z naukową materią, byá tym
bardziej obdarzony. Wszak tak juĪ jest, Īe wiedza specjalnie
wyobraĨni nie sprzyja. Dlatego trzeba wysáuchaü Frydrychowicza, i to zarówno teraz:
„Interpretacji tych podaĔ naleĪy szukaü na gruncie mitologicznym. Powstaáy one z naturalnej skáonnoĞci ludu, by
wszystko pojmowaü osobiĞcie i wedáug znanych uwarunkowaĔ uáoĪyü to w myĞli. Zwáaszcza są to zjawiska związane
z burzą, które stanowią materiaá dla pewnej iloĞci podaĔ.
Twory chmur przybierają coraz to inne ksztaáty, dziĊki ludowej wyobraĨni są sprowadzane na ziemiĊ i przybierają
konkretne formy. Podczas burzy chmury wydają siĊ byü
powietrznymi zamkami, które zostają zatopione w niebiaĔskich wodach. WyobraĨnia ludowa tworzy na tej podstawie podanie o zatopionym koĞciele lub zamku i áączy je
z konkretnym jeziorem lub górą zamkową. RównieĪ bicie
zatopionych dzwonów moĪna uzasadniü grzmotami. A gdy
podczas stale zmieniającej siĊ scenerii te wáaĞnie zatopione
zamki powietrzne ze swymi skarbami pojawiają siĊ na nowo
i wydają siĊ zmierzaü ku niebu, to wyobraĨnia ludowa tworzy na tej podstawie podania o wynurzonych z wody miastach Vineta i Arkona” (s. 36),
jak w przypadku „Zasypanego i na nowo odgrzebanego koĞcioáa w DzierĪąĪnie”, gdzie przytaczając podobną opowieĞü
o koĞciele w Zwiniarzu, którego miejsce wskazaá jeleĔ, zwróci przy tej okazji uwagĊ na kult Ğw. Huberta na Kociewiu:
„Dawno, dawno temu mówiono, Īe koĞcióá w Zwiniarzu
zatopiá siĊ i Īaden czáowiek nie mógá go znaleĨü. Pewnego
razu zdarzyáo siĊ, Īe jeleĔ swym poroĪem wygrzebaá czubek
wieĪy z piasku. Zatem stopniowo wygrzebano caáy koĞcióá
(...). Na wieĪy leĪy poroĪe jelenia pochodzące od ósmaka,
które do roku 1890 wisiaáo na poprzecznicy w nawie gáównej koĞcioáa. Jeszcze dzisiaj wiszą poroĪa jelenie w Cheám-
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nie, CheámĪy, Bischöflich, Papowie Biskupim, Grucznie
i Topolnie. Są one pamiątką po wczeĞniej rozpowszechnionym kulcie Ğw. Huberta, który do tej pory uwaĪany jest za
patrona myĞliwych” (s. 43),
czy wtedy, jak ludowa wyobraĨnia kreowaáa opowieĞci o kamiennych ostaĔcach:
„Dla wyobraĨni ludowej byáy one jako gáazy narzutowe
zawsze na nowo impulsem do przemyĞleĔ na temat ich pochodzenia. PogaĔscy pramieszkaĔcy patrzyli na nie z bojaĨnią
i by zjednaü sobie bogów, skáadali na nich swe ofiary. Wedáug
nawróconych pramieszkaĔców byáy one narzĊdziem diabáa,
za ich pomocą chciaá on zniszczyü koĞcióá lub go zabarykadowaü. ĝlady zwietrzenia, które do tej pory tworzyáy niezwykáe figury, byáy interpretowane jako odciski palców lub Ğlady
stóp, w pĊkniĊciach i Īyáach widziano bruzdy áaĔcucha, dziĊki któremu diabeá przytaszczyá blok skalny” (s. 55).
JeĪeli mówiü jeszcze o tych przypisach, warto zwróciü uwagĊ na ich bibliografiĊ, poniewaĪ wiele mogą z niej
skorzystaü zainteresowani dziejami Kociewia. Bowiem
Frydrychowicz juĪ w „Przedmowie” wskazuje na pracĊ
Paula Behrenda „Westpreussischer Sagenschatz”, a potem
na wiele innych pozycji, zarówno tych ksiąĪkowych jak artykuáów, z których moĪna by utworzyü sporą bibliografiĊ.
A poniewaĪ podaje sumiennie ich lokalizacjĊ, wiĊc dotarcie
do niech nie powinno sprawiaü specjalnego káopotu. I tak jest
zarówno w pierwszej czĊĞci tego zbioru legend i podaĔ, jak
w nastĊpnej, chociaĪ wtedy niemal wcale nie ma odniesieĔ
do prac niemieckich (tylko dwukrotnie), natomiast gáównie
do naszych prac, jak np. artykuáów w „Pielgrzymie”, toruĔskim „Roczniku Towarzystwa Naukowego”, „Gazecie
GdaĔskiej”, Przyjacielu Ludu” i najczĊĞciej do „Sáownika
geograficznego...”.
Interesująca jest równieĪ topografia miejsc tych legendarnych opowieĞci, ustalanych przez uczniów zbierających
te folklorystyczne teksty. Z tytuáów i pierwszych ich sáów
wiemy, skąd pochodzili, a wiĊc z Iwiczna, Osieka, Tuszynka, Jamielnika, Gorzna, Wieldządza, Kleszczewa, Jelenia,
Sarbinowa, Ostromecka... Zdarzaáo siĊ, Īe jedna miejscowoĞü miaáa kilka legend i podaĔ, jak chociaĪby Osie czy
Borkowo.
Jak jednak w tekstach zbieranych do „Zachodniopruskich legend” w latach 1912-1913, kiedy kwerendy dokonywano podczas zaboru pruskiego, wiadome bĊdą tylko miejscowoĞci, tak w wolnej Polsce Frydrychowicz co raz podaje
inicjaáy swoich uczniów, co pozwala sądziü, Īe nie byáo
juĪ obawy przed cenzurą. Tak wiĊc spisującymi podanie
o „Bitwie pod Borkowem” okaĪą siĊ uczniowie z DzierĪąĪna
i Miryc, podpisujący siĊ jako A. L. z czwartej klasy i A. S.
z klasy trzeciej. O Īoánierskich mogiáach Francuzów spod
BoĪej MĊki w Gąsiorkach opowie pierwszoklasista A. K.
z pobliskiej Piáy. Dąb Napoleona w leĞnictwie Goáąbek wskaĪe uczeĔ klasy trzeciej z Bielska, podpisujący siĊ inicjaáami
B. E. I tak bĊdzie w wielu miejscach, co dzisiaj pozwoliáoby
odtworzyü nie tylko nazwiska tych szkolnych informatorów,
ale takĪe zainteresowaü siĊ ich dalszymi losami, a wreszcie dziĊki temu wiedzieü, skąd przybywali uczniowie do
pelpliĔskiego Collegium Marianum. Jedynie w przypadku
autora opowieĞci „O starych bukach pod Junkrowami” wiadomo, Īe to Franciszek Nierzwicki z WiĊcków, piszący do
„Pielgrzyma” i innych pomorskich gazet pod pseudo Stary
Franek. Ponadto wĞród uczniów trafi siĊ takĪe pochodzący
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z RoĪentala student teologii o inicjaáach S. N., którego moĪna by teĪ rozszyfrowaü
II
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oĔcząc na tym o tej niezbyt obszernej ale bogatej
w legendarne i historyczne treĞci ksiąĪce Romualda
Frydrychowicza, moĪna natychmiast przejĞü do nastĊpnej, która podobnie jak pierwsza ukazaáa siĊ teĪ w roku
2013 i ma wiele z tamtą wspólnych, jak przede wszystkim
naczelny temat Kociewia i wáaĞnie legendy. ĩe natomiast
czasem jest nam bliĪsza, to oczywiĞcie naturalna sprawa, bo
chociaĪ podobnie jak poprzednia ukazaáa siĊ w roku 2013,
to napisano ją obecnie. MyĞlĊ tu o Katarzyny Sturmowskiej
monograficznej ksiąĪce o Franciszce Powalskiej z Pinczyna,
autorce interesującego „PamiĊtnika”, który, jak wszystko co
pisaáa, teĪ jest podany tu wierszem, co godne uwagi i pamiĊci; podobnie zresztą jak tytuá tej ksiąĪki „Jeszcze zaĞwieci
sáoneczko...”, na optymizm kociewskiej poetki trafnie wskazujący, co niemal z kaĪdego wersu Ğwita. Po biograficznym
sáowie o Franciszce Powalskiej i omówieniu Kociewia w jej
twórczoĞci trafiamy natychmiast na wiersze piĔczyĔskiej poetki, na jej piosenki, ludowe pieĞni, legendy i „Mój pamiĊtnik”, a potem są tu jeszcze wywiady z Franciszką Powalską
w Radiu GdaĔsk i wspomnienia: wnuka i listonosza oraz
charakterystyka Pinczyna, a takĪe o kociewskiej gwarze
i religii w twórczoĞci Powalskiej. Natomiast w aneksie moĪemy raz jeszcze poznaü jej wiersze, ale podane tym razem
kociewską gwarą, co brzmi bardziej naturalnie, bo tak wáaĞnie w Pinczynie i na Kociewiu siĊ mówiáo, do czego coraz
to siĊ wraca. Wszystkiemu zaĞ towarzyszy gáos kociewskiej
poetki z jej wywiadów do gdaĔskiego radia. Udany to zamysá i godny pochwaáy, która siĊ naleĪy autorce, Katarzynie
Sturmowskiej, i wspomagającej ją swoim doĞwiadczonym
sáowem, Profesor Marii Pająkowskiej-Kensik.
Wierszopisanie Franciszki Powalskiej nie jest wydumane, ale zdaje sprawĊ z szarej codziennoĞci kociewskiej wsi
sprzed lat. Kiedy czyta siĊ te wiersze, ma siĊ wraĪenie, Īe
ukáadaáy siĊ same i aĪ nie chce siĊ o nich powiedzieü, Īe
to mowa wiązana. Są bowiem naturalne w swoim wygáosie
i poetyckim zaĞpiewie i stąd nie dziwią zaraz potem piosenki
z tekstem tej poetki tu podane oraz spisany mową wiązaną
pamiĊtnik, który udaáo siĊ odnaleĨü. To wszystko wzbogaca
folklor Kociewia i za to dziĊki autorce tej pracy, którą moĪna tak zwaü, bo jest zaczątkiem monografii, która mogáaby
z tego rzeczywiĞcie powstaü.
Tu jednak nie o wszystkim, jak to w monografii siĊ praktykuje, bĊdĊ mówiá, ale zajmĊ siĊ jedynie tym, od czego zacząáem, czyli legendami Franciszki Powalskiej. U Frydrychowicza Īadne podanie, ani legenda nie pochodzą z Pinczyna,
a przecieĪ kociewskich miejscowoĞci tam najwiĊcej. Zapewne z tej wsi nikogo akurat w roku 1912, 1913 czy 1921
w pelpliĔskim Collegium Marianum nie byáo, albo akurat
nikt nie zechciaá kwerendą legend siĊ zająü, lub nie byáo odpowiednich informatorów, co teĪ jest jakąĞ informacją. Lecz
chociaĪ niegdyĞ Īadna legenda z Pinczyna nie wyszáa, to dziĊki Franciszce Powalskiej kilka moĪemy poznaü, co zarazem
katalog kociewskich legend oczywiĞcie wzbogaca. Pierwsza
o „Babich doáach pod Pinczynem” powiada o gospodzie w Piekieáku, gdzie zbójcy napadali na kupców. Lecz odkąd zostali
rozgromieni, poczĊáo tam straszyü, czego doĞwiadczyá pewien
máodzieniec. Kolejna legenda teĪ o strachach, ale tym razem
w okolicy Pogódek i poniewaĪ spotkaáo to mĊĪa pani Powalskiej i proboszcza, wiĊc jakĪe w to nie wierzyü. NastĊpną,
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o „Zamkowej górze pod Zblewem”, Frydrychowicz by natychmiast wáączyá do pierwszego rozdziaáu swojej antologii,
bo odpowiadaáaby nawet schematowi jego utworów i kompozycji, a jedynie przydany jej okupacyjny wątek uznaáby za
nielegendowy i tak Ĩle o Niemcu w pruskim zaborze cenzura
zapewne nie pozwoliáaby mu powiedzieü. OczywiĞcie o „Kamieniu diabelskim pod Pinczynem” nie trzeba juĪ mówiü, bo
to rzecz znana, chociaĪ tutaj teĪ negacjĊ niemieckoĞci mamy,
widoczną w czynie diabáa, co zarazem doĞü trafne i oryginalne. JeĪeli natomiast trzeba by powiedzieü „O starej kapliczce
w Pinczynie”, o jeziorze w Jeziorcach i pod Drzycimiem,
o grobowcu pewnej niemieckiej rodziny i nawet o ziemi, która
siĊ zapadáa w powiecie koĞcierskim, to wszĊdzie o strachach
mowa. Jest to staáy motyw legend Powalskiej i tutaj podobnie waĪny, jak ta pinczyĔska tematyka, która czĊsto dawne
z nowym kojarzy, co jej legendom przydaje innoĞci i sprawia, Īe są one niepodobne do tych, które mieliĞmy okazje poznaü u Frydrychowicza. Przy czym zdarzenie z tej ostatniej,
które takĪe GarczyĔskiego jeziora dotyczy, zainteresowaáoby
nawet romantycznego filozofa Bronisáawa Trentowskiego,
który podobne sprawy w swojej peánej mitologii „Wierze
sáowiaĔskiej...” omawiaá, przydając dziaáaniu sáowiaĔskiego
boga podziemia, Peklenca, który, jak pisaáem w „SáowiaĔskich bogach i demonach” (1998), tak karaá niegodnie Īyjących w swoim miejscu ludzi, Īe wszystko tam siĊ zapadaáo
i powstawaáo jezioro, z którego sáyszano potem jĊki i rozpaczne woáania.
III
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atomiast na koniec coĞ rzeczywistego, chociaĪ
legendą to teĪ moĪe siĊ kiedyĞ staü. W miĊdzywojennych „WiadomoĞciach Literackich”, które
w powojennym czasie moĪna by kojarzyü z „ĩyciem Literackim”, a obecnie z niczym, bo tego rodzaju pism juĪ
siĊ nie uĞwiadczy, a jeĪeli nawet siĊ pojawiają, to mają zupeánie inny charakter i nie są staáe, poniewaĪ co jakiĞ czas
zastĊpują je nowe, zajmując siĊ nie tak bardzo ogólnopolską tematyką, jak tamte, trafiáem w szesnastym numerze
roku 1938 na artykuá „Górale na Pomorzu”, którego autor,
„specjalny wysáannik” tego periodyku, Jerzy Mieczysáaw
Rytard (1899-1970), krakowski literat zajmujący siĊ tematem Podhala i Tatr, a wiĊc znający siĊ na sprawie, mówiąc o góralach, którzy w miĊdzywojniu osiedlali siĊ na
Pomorzu, podawaá, Īe trafili równieĪ na Kociewie. Kontynuując ten temat, mówiá wiĊc, skąd przybyli, kogo byáa
ziemią, którą im przydzielono, w którym roku to siĊ staáo,
w jakiej okolicy mieszkają i jak w nowej rzeczywistoĞci sobie radzą, co w cytacji tak wyglądaáo:
„Wreszcie na póánoc od Starogardu Kokoszkowy, gdzie
osiedliáa siĊ gromadka autentycznych Podhalan z Orkanowej PorĊby Wielkiej.
I tutaj sprawiedliwoĞci staáo siĊ zadoĞü. PoáowĊ majątku
Niemca Würtza 280 ha rozparcelowano na 31 gospodarstw.
Na falistych brzyzkach stoją osady z zabudowy 1937 roku.
Obszerne murowane stajnie, przestronne stodoáy. Budynki
mieszkalne zaleĪnie od Īyczenia osadnika drewniane lub
murowane.
I tutaj táoczą siĊ w kuchniach, bo w pokojach jeszcze tynki mokre. Lecz jazgotliwe gaĨdziny z humorem opowiadają
o tym, jak im siĊ nagle caáe Īycie przekrĊciáo w inną stronĊ. ĩe przywieĨli na zasiew swoją pszenicĊ i nie mogą siĊ
wiosny doczekaü, Īeby ją wypróbowaü, Īe mają trzy krowy,
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a jeszcze jedną kupią. Na Podhalu cztery krowy, to dzisiaj
juĪ hruba gazdówka”.
Jak siĊ to staáo, Īe otrzymali tĊ ziemiĊ, teĪ o tym tu
mamy, a warto to wiedzieü, by doceniü ówczeĞnie rządzących, od których dzisiaj wiele moĪna by siĊ nauczyü. PoniewaĪ w wolnej Polsce ostaáa siĊ pozostawiona po niektórych
z pruskich junkrów ziemia, wiĊc zdecydowano siĊ rozdzieliü
nie pomiĊdzy obcych a swoich najbiedniejszych rolników,
jakimi byli chociaĪby górale z tych okolic, które opisaá tak
sugestywnie Wáadysáaw Orkan w „Komornikach”. OczywiĞcie trzeba byáo za to zapáaciü, ale w ratach, i dlatego wielu mogáo sobie na to pozwoliü. Jak natomiast to wyglądaáo
w PoznaĔskiem i na Pomorzu, gdzie do rozrządzenia pozostaáo 423.000 ha (np. w roku 1938 zdecydowano siĊ rozparcelowaü 39.000), trzeba tu podaü, bo wyglądaáo to zupeánie
inaczej niĪ uczyniono to z pegeerowską ziemią. Ale Īeby to
wiedzieü, trzeba czytaü!
„Obejmując dziaákĊ rolniczą 8-10 ha, z budynkami i zasiewami, wpáaca osadnik od 3-5 % ogólnej ceny szacunkowej. Wynosi to od 1.300-1.800 zá w zaleĪnoĞci od tego, jakie
zamówiá sobie budynki, drewniane czy murowane. Pozostaáą sumĊ spáacaü bĊdzie w 60 ratach rocznych, wynoszących
od 45 do 65 zá z ha. Przy czym w tym roku (1938 – T. L.)
zainicjowana zostaáa akcja, aby raty owe ustaliü maksymalnie na 45 zá z ha”.
Na tym moĪna by skoĔczyü, gdyby tylko o góralach byáa
tu mowa. Ale kiedy dowiadujemy siĊ, Īe pod Starogardem
zamieszkali mieszkaĔcy z Orkanowskiej PorĊby Wielkiej
i wĞród nich jego krewni, trzeba pociągnąü to dalej. Zresztą, sprawozdawca „WiadomoĞci Literackich” teĪ wiĊcej by
o tym nie pisaá, ale jakĪe nie miaá podjąü Orkanowskiego
wątku w literackim piĞmie?! ZakoĔczyá zaĞ tĊ relacjĊ zdaniem sprawy z tego, jak miejscowi przyjĊli obcych. Wszak
tamte czasy to nie obecne, kiedy wszyscy od dziada pradziada na swoim siedzieli i wobec obcych zawsze byli nieufni. Tu jednak w Kokoszkowach nie byáo wcale tak Ĩle, co
o Kociewiu mogáo tym lepiej Ğwiadczyü.
„Ale najbardziej zadowoleni z wszystkich są Harasowie,
krewni Orkana. PokrewieĔstwo doĞü bliskie: dziadek Harasowej byá wujem Orkana.
Otrzymali osadĊ z 11 ha gruntu w poáowie pszenno-buraczanego, poáoĪoną o kilometr od Starogardu. Zima dáuga,
wiĊc mają czas medytowaü nad instrukcją izby rolniczej
o páodozmianie na ich osadzie. Do instrukcji doáączono mapkĊ
i tabelĊ. KaĪdy z osadników otrzymuje taki komplet przystosowany do jego gruntów. Jest wiĊc opieka nad rolnikiem, który
przystĊpuje do pracy na nowym, nieznanym sobie warsztacie.
Bardzo jest pocieszające, Īe o ile góral na Podhalu nie pozwoli
wtrącaü siĊ nikomu do swojej gazdówki, osiedleni tutaj odnoszą siĊ z peánym zaufaniem do owych instrukcji i nie myĞlą
mĊdrkowaü po podhalaĔsku na pomorskiej ziemi.
Z kaĪdego kąta w tym domu wieje góralszczyzną. Pokazują staroĞwieckie biaáe koĪuchy, czarną cuhĊ, portki cyfrowane, kapelusz z kostkami. Brat Harasa paraduje jeszcze
w góralskich spodniach. Jednego z porĊbian osiadáych
w Kokoszkowach o maáo nie pobili miejscowi, gdy przyszedá w niedzielĊ do koĞcioáa ubrany po góralsku! Ale to
nic, pomaáu przyzwyczają siĊ do tego stroju, bo przecieĪ
w niedzielĊ najfajniej ubraü siĊ po podhalaĔsku. Tak sobie
projektują, ale czy dáugo wytrwają?”
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Czy wytrwali wszyscy, którzy z PorĊby Wielkiej do tej
wsi siĊ sprowadzili, tego nie wiadomo. Zresztą potem wybucháa wojna i zataráa o nich doĞü skutecznie wszelkie wieĞci. Nie byáem nigdy w Kokoszkowach, ale moĪe kogoĞ to
zainteresuje i sprawdzi, ilu pamiĊta tam jeszcze swoich góralskich przodków, o czym najwiĊcej mogą powiedzieü nazwiska. Wiadomo tylko, Īe na pewno rodzina Harasów wojnĊ
w Kokoszkowach przetrwaáa. Na tamtejszym cmentarzu moĪna na nagrobkach przeczytaü, Īe Jan Haras zmará w roku 1951,
a Zofia Haras w roku 1970. A poniewaĪ urodzili siĊ w roku
1900 i 1898, wiĊc chyba byli tymi Harasami, z którymi rozmawiaá zimą 1938 roku warszawski dziennikarz. Czy jednak dzisiaj ktoĞ z rodziny Harasów w Kokoszkowach Īyje,
nie wiadomo. ChociaĪ kiedy ostatnio byáem w Tczewie na
90-leciu Związku àowieckiego usáyszaáem nazwisko Haras
i dowiedziaáem siĊ, Īe mieszka w Starogardzie, skąd przecieĪ
tak blisko do tej wioski, gdzie przed wojną to nazwisko funkcjonowaáo.
Ale to jeszcze nie koniec. MoĪna by siĊ teĪ zastanowiü,
dlaczego akurat na pomorskie Kociewie zdecydowali siĊ
Harasowie przyjechaü. ĩe Ğciągnąá ich tutaj gáód ziemi, to
wiadomo, ale co jeszcze? Co prawda ich krewny, Wáadysáaw Orkan, juĪ od siedmiu lat nie Īyá, ale moĪe wáaĞnie
za jego sprawą tak siĊ staáo. Wszak w 1921 roku, bodaj na
przeáomie sierpnia i wrzeĞnia, odwiedziá GdaĔsk, GdyniĊ
i Hel, o czym moĪemy siĊ dowiedzieü z jego maáo znanego
artykuáu, drukowanego w dwóch odcinkach w tym roku we
wrzeĞniowym „Pomorzu”, dodatku do „Dziennika GdaĔskiego”, artykuáu mającego tytuá „Nad Baátykiem”, gdzie
tak zachwycaá siĊ morzem oraz portem wojennym w Gdyni,
którego budowĊ rozpoczĊto w roku 1920. To wáaĞnie stamtąd wypáynąá ze studentami w rejs wojennym okrĊtem „Komendant Piásudski”, a potem gdy wróciá do PorĊby Wielkiej, na pewno o tym swoim najbliĪszym wiele opowiadaá.
Kiedy wiĊc ogáoszono, Īe na Pomorzu moĪna siĊ osiedlaü
i otrzymaü gospodarstwo, wielu górali udaáo siĊ w te strony.
I tak byáo równieĪ z tymi z PorĊby Wielkiej. Ale Kociewie
wybrali najpewniej dlatego, bo byáa tam o wiele lepsza niĪ
na Kaszubach ziemia.
I to byáoby tyle! JeĪeli zainteresują kogoĞ dalsze losy
górali z PorĊby Wielkiej, którzy zamieszkali przed wojną
w Kokoszkowach, niechaj siĊ tym zajmie, bo to waĪne zarówno dla wiedzy o kociewskim regionie i jego kulturze,
jak w ogóle dla wiedzy o Pomorzu. I przy tej okazji moĪe
uda siĊ trafiü na Ğlad Orkana na Kaszubach i Kociewiu.
Bo nie chce siĊ wierzyü, aby Orkan tylko bywaá nad morzem, a nie zainteresowaá siĊ np. Kaszubami i moĪe takĪe
Kociewiem. Mógá tych regionów byü chociaĪby ciekawy
dlatego, jeĪeli chciaá, aby powstaáa ogólnopolska regionalna organizacja „Ognisko ziem”, w której m.in. widziaá
Kaszuby. Ale gdyby ta inicjatywa siĊ speániáa, a przyszáo
mu dáuĪej Īyü, to o Kociewiu wáaĞnie za sprawą swoich
ziomków na pewno by nie zapomniaá. Tak wiĊc koĔcząc,
moĪna by zaryzykowaü powiedzenie, oczywiĞcie mówiąc to z przymruĪeniem oka, Īe wobec kokoszkowskiej
sytuacji lepiej niĪ do Kaszubów pasowaáoby powiedzenie Tischnera, Īe „Kociewiacy to górale, którzy nie zdąĪyli na statek do Ameryki”. Zresztą po co by im to byáo
i mieliby jej szukaü za oceanem, jeĪeli swoją AmerykĊ znaleĨli na Kociewiu, w Kokoszkowach pod Starogardem.
Na nastĊpnej str.
czytaj relacjĊ z promocji ksiąĪki
„Jeszcze zaĞwieci sáoneczko...”
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Jeszcze zaĞwieci sáoneczko…
Refleksje ze spotkania autorskiego Katarzyny Sturmowskiej, autorki ksiąĪki
o Īyciu i twórczoĞci poetki ludowej Franciszki Powalskiej

P

iątkowy letni wieczór 6 wrzeĞnia 2013 roku, wokóá Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie gwarno, przybywają zaproszeni goĞcie i mieszkaĔcy.
Na progu WDK ubrane w stroje kociewskie dzieci, Paweá
Spica i Angelika KamiĔska witają wszystkich serdecznym
pozdrowieniem i ukáonem. Wewnątrz panuje póámrok. SalĊ
rozĞwietla ogieĔ z kominka, którego wesoáe páomienie rozdają ciepáo kaĪdemu, kto siĊ zbliĪy. Wystrój sali przenosi
nas w lata szeĞüdziesiąte ubiegáego wieku: te same drewniane póáki, na nich ksiąĪki i rĊkodzieáo wykonane przez twórców ludowych z Pinczyna (AnnĊ Juraszewską – malarstwo,
KrystynĊ Engler – wyroby dziane) na stolikach haftowane
serwety. Chwila wyczekiwania, przybywający goĞcie rozmawiają póágáosem. I tylko postaü Franciszki Powalskiej
spoglądającej na wszystkich z multimedialnego ekranu kaĪe
siĊ domyĞlaü, Īe dzisiejszy wieczór bĊdzie jej poĞwiĊcony, a dokáadniej promocji ksiąĪki Katarzyny Sturmowskiej
pt. ,,Jeszcze zaĞwieci sáoneczko…Wokóá pamiĊtnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna”.
Tą niezwykáą uroczystoĞü rozpoczĊli goĞcie, na co dzieĔ
związani z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Mirosáawa MĘller i Grzegorz Oller ,,Piosenką o Pinczynie” Franciszki Powalskiej. Byáo to premierowe wykonanie tego utworu, publicznoĞü wtórowaáa refren i udzieliá siĊ wszystkim nastrój
z czasów babci Powalskiej, która lubiáa spotykaü siĊ z mieszkaĔcami Pinczyna w Ğwietlicy.
Dalszą czĊĞü uroczystoĞci poprowadziáa bibliotekarka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pinczynie pani Justyna
Machnikowska, która przywitaáa przybyáych na uroczystoĞü
goĞci: profesor MariĊ Pająkowską-Kensik, jĊzykoznawcĊ,
eksperta dziedzictwa kulturowego Kociewia, senatora RP
Andrzeja Grzyba, wójta gminy Zblewo Krzysztofa Trawickiego, proboszcza tutejszej parafii ks. Mieczysáawa Bizonia,

soátysa wsi Pinczyn Tomasza BoszkĊ, przedstawicieli rodu
Powalskich, mieszkaĔców Pinczyna. Pani Justyna oddaáa
gáos zaproszonym goĞciom.
Zabierający gáos goĞcie – Andrzej Grzyb, Krzysztof
Trawicki oraz Grzegorz Oller – podzielili siĊ refleksjami na
temat powstania tej publikacji oraz pierwszymi wraĪeniami
po jej przeczytaniu. Wszyscy gratulowali autorce Katarzynie Sturmowskiej wspaniale wydanej ksiąĪki, podkreĞlając,
Īe Franciszka Powalska doczekaáa siĊ solidnego i piĊknego
opracowania swojej twórczoĞci.
Nadszedá czas na prezentacjĊ ksiąĪki. ,,Mój pamiĊtnik”
babci Powalskiej, który w powstaniu tej ksiąĪki odegraá najistotniejszą rolĊ, udaáo siĊ odnaleĨü po ponad czterdziestu
latach – mówi autorka Katarzyna Sturmowska. Początkowo
miaá sáuĪyü jako gáówne Ĩródáo do powstania artykuáu o znanej pinczyĔskiej poetce. Taki artykuá powstaá, okazaáo siĊ jednak, Īe materiaáów nagromadziáo siĊ tyle, by mogáa powstaü
ksiąĪka. Tak rozpoczĊáy siĊ prace nad ksiąĪką, które trwaáy
prawie trzy lata. W ksiąĪce zostaáa przedstawiona sylwetka
i twórczoĞü pinczyĔskiej poetki. Autorka oddaje do naszych rąk
twórczoĞü Franciszki Powalskiej, która odgrywa waĪną rolĊ
w upowszechnianiu i rozwoju kultury Kociewia. Jest to pamiĊtnik, zawierający istotne fakty historyczne przekazane nam
przez wieloletniego naocznego Ğwiadka dziejów pinczyĔskiej
wsi. Dla nauczycieli regionalistów jest nieocenionym Ĩródáem
wiedzy. Ogromne znaczenie ma równieĪ dla rodziny Franciszki Powalskiej, dla której bĊdzie wartoĞciowym wspomnieniem
o wáasnych korzeniach oraz zasáuĪonej dla Kociewia babci.
Podczas prezentacji wszyscy goĞcie mogli usáyszeü gáos
babci Powalskiej. Byáo to moĪliwe dziĊki nagraniom, jakich
dokonaáa Franciszka Powalska podczas swoich wizyt w Radiu GdaĔsk. Do ksiąĪki zostaáa doáączona páyta z nagranymi
wówczas audycjami.

Katarzyna Sturmowska
wpisuje dedykacje kupującym ksiąĪkĊ
fot. Tadeusz Majewski

Licznie zgromadzeni goĞcie
oraz czáonkowie rodziny Babci Powalskiej
fot. Tadeusz Majewski
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LITERACKIE ãAMY
PrezentacjĊ uĞwietniáy wystĊpy czáonków pinczyĔskiego zespoáu folklorystycznego ,,Kociewska Familija” prowadzonego przez ZytĊ Mikoáajewską. Urszula Smukaáa, Angelika KamiĔska i Paweá Spica recytowali wiersze Franciszki
Powalskiej ,,Do Pinczyna” oraz ,,Skarby przyrody leĞnej”.
Na koniec swojego wystąpienia autorka podziĊkowaáa
wszystkim osobom zaangaĪowanym w powstanie publikacji
oraz w organizacjĊ tegoĪ spotkania.
I jeszcze babcia we wspomnieniach rodziny. Wspominaá
wnuk Tadeusz Powalski, syn Leona Powalskiego. Jak mówiá,
wtedy odlegáoĞü z Pinczyna do Elbląga byáa znacznie dáuĪsza niĪ dzisiaj, ale babcia u nich bywaáa i oni w Pinczynie
u babci teĪ bywali. We wspomnieniach pana Tadeusza babcia byáa osobą energiczną i wymagającą. To wáaĞnie jemu
zleciáa przepisanie na maszynie swojego pamiĊtnika.
Sáowo podsumowujące prezentacjĊ wygáosiáa pani profesor Maria Pająkowska-Kensik. DoczekaliĞmy siĊ opracowania
dorobku Franciszki Powalskiej, która w swoim Īyciu, rozpoczĊtym w XIX wieku i wypeánionym ciĊĪką pracą, wykazaáa
zamiáowanie do poezji i zaangaĪowanie spoáeczne. Dorobek
Franciszki Powalskiej, mieszczący siĊ w nurcie twórczoĞci ludowej, wzbogaca niewątpliwie literaturĊ regionalną Kociewia.
Niniejsze opracowanie nie tylko chroni je od zapomnienia, ale
upowszechnia obraz dokonaĔ pinczynianki. Caáe opracowanie
dorobku i zasáug Franciszki Powalskiej zawdziĊczamy máodej
badaczce kultury Kociewia – Katarzynie Sturmowskiej, która
zainteresowaáa siĊ wczeĞniej „Kubą z Psinczina”. Tu trzeba
teĪ przypomnieü wydaną niedawno pod redakcją pani Kasi
ksiąĪkĊ pinczyĔskiej pisarki, Anny Juraszewskiej „MiĊdzy
nami na Kociewiu”. MoĪna powiedzieü, Īe Pinczyn wyróĪnia
siĊ zdecydowanie na mapie regionu, mając szczĊĞcie do ciekawych, twórczych postaci – mówiáa pani profesor.
Zapanowaáa rodzinna atmosfera, babciĊ Powalską
wspominają mieszkaĔcy Pinczyna, gáos zabraáa równieĪ
Józefa Marchewicz, dyrektorka Zespoáu Szkóá Publicznych
w Pogódkach, którego patronem jest Piotr Szturmowski, pradziadek autorki. Wspomnieniom nie byáo koĔca. Gratulacje
i sáowa podziĊkowania za tak interesujące opracowanie
twórczoĞci babci Powalskiej skierowaá do Kasi (bo to przecieĪ nasza Kasia Pinczynianka) soátys Tomasz Boszka.
Do kupna ksiąĪki nie trzeba byáo nikogo namawiaü. Natychmiast ustawiáa siĊ dáuga kolejka po autografy, pani Kasia musiaáa sprostaü nie lada zadaniu.
Panie z Koáa GospodyĔ Wiejskich przygotowaáy dla
wszystkich wspaniaáy poczĊstunek. Byáy pyszne ciasta,
oczywiĞcie kociewska droĪdĪówka, równieĪ kawa, herbata.
Za oknem juĪ zmrok, a w sali WDK jeszcze gwarno, ludzie rozmawiają, wspominają. Niektórzy spotkali siĊ tu po
wielu, wielu latach. Jak listonosz Edward Odya, który swoją funkcjĊ peániá w Pinczynie w latach 1954-1963. Oprócz
listów, paczek i gazet przynosiá ludziom róĪne wieĞci. Byá
jednym z najcierpliwszych sáuchaczy babci Powalskiej. Prawie wszyscy go tu pamiĊtają i cieszą siĊ ze spotkania, bo od
wielu lat pan listonosz nie mieszka juĪ w Paáubinku.
Ten niezwykáy wieczór dobiega koĔca, goĞcie powoli siĊ
rozchodzą. Pani Katarzyna rozdaje ostatnie autografy, jeszcze przyjmuje gratulacje i Īyczenia. Wszyscy Īyczą sobie
ponownego spotkania.
Teraz pani Kasia moĪe chwilĊ poĞwiĊciü najbliĪszym,
których wsparcie i pomoc w czasie pracy nad publikacją tej
ksiąĪki są nieocenione.
Wszyscy wychodzą z przekonaniem, Īe ksiąĪką ,,Jeszcze zaĞwieci sáoneczko…Wokóá pamiĊtnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna”, Katarzyna Sturmowska przywraca
babci Powalskiej naleĪne jej miejsce wĞród poetów ludowych Kociewia.
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ANDRZEJ GRZYB

List z Pelplina
PamiĊci ks. Janusza Stanisáawa Pasierba

Nie zatrzymaá siĊ
WciąĪ idzie
Na spotkanie z nami
Wyciąga rĊkĊ na powitanie
UĞmiecha siĊ
Patrzy w oczy nasze
I wyĪej
Podziwia strzelistą skaáĊ katedry
Nie szukając swojego cienia
Lecz chwaáy niebios
Poszedá dalej o myĞlnik albo przecinek
Tak Īeby zwykáa mądra rozmowa
WciąĪ byáa moĪliwa

Gotycki koĞcióá
w Lalkowach
Spáakana wapnem, osmalona poĪogą Ğciana.
Bartholomeus
Joannes
Valentinus
Albertus
póá tysiąca lat temu wydrapane imiona
cegáą na cegle
pnie siĊ do nieba koĞlawa litania.

ANDRZEJ GRZYB poeta i prozaik urodzony w Záym MiĊsie na Kociewiu. Mieszka w Czarnej Wodzie.
Wspóátwórca pisma studentów Uniwersytetu GdaĔskiego
„Literaria”. WspóázaáoĪyciel kilku stowarzyszeĔ spoáecznokulturalnych na Kociewiu. Jako poeta debiutowaá w 1973 roku
na áamach czasopisma „Pomerania”. W 1974 zdobyá pierwszą
nagrodĊ w konkursie poetyckim „Kandelabr”, organizowanym
przez UG. W 1975 roku nakáadem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ukazaáa siĊ jego pierwsza ksiąĪka – tomik poetycki
„Skrajem lasów”. W sumie wydaá ponad 36 ksiąĪek.
Posiada odznaczenia paĔstwowe, resortowe, regionalne i za
twórczoĞü literacką. W 2005 roku otrzymaá Honorową NagrodĊ
GdaĔskiego Towarzystwa Przyjacióá Sztuki za twórczoĞü literacką, w 2006 nagrodĊ „Kociewskie Pióro”, a w 2007 medal „ZasáuĪony Kulturze – Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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REGAã REGIONALNY
PoniĪej przedstawiamy prelekcjĊ odczytaną przez Józefa Golickiego podczas promocji
Jego kolejnego Albumu Tczewskiego, która miaáa miejsce w Fabryce Sztuk w Tczewie.

W

tym roku wypada maáy jubileusz, bowiem upáywa 20 lat jak prowadzĊ zawodowo dziaáalnoĞü
wydawniczą, edycjĊ ksiąĪek. Moja firma byáa
pierwszą po zmianach ustrojowych prywatną oficyną wydawniczą w Tczewie i jedną z pierwszych na WybrzeĪu. Firma powstaáa trzy lata wczeĞniej, ale od 1993 roku zajmuje
siĊ takĪe dziaáalnoĞcią edytorską.
Dotychczas ukazaáo siĊ kilkanaĞcie ksiąĪek sygnowanych przez GazetĊ Reklamową. Wszystkie dotyczą Tczewa,
regionu i upowszechniają wiedzĊ o dziejach miasta i okolicy nam najbliĪszej. Najtrudniejsze byáy początki. Pierwszą
dwutomową publikacjĊ „Tczew – spacery w czasie i przestrzeni” Romana Landowskiego przygotowywaliĞmy ponad
trzy lata. Potem byáa „Jasna i Dersáaw”. BaĞnie, podania
i legendy z Kociewia” równieĪ Romana Landowskiego.
Kolejne pozycje to, poszukiwany równieĪ dzisiaj „Tczew
w starej fotografii” czĊĞü I i II.
Pod koniec lat 90-tych XX wieku pojawiáa siĊ idea Albumów Tczewskich, to jest przedstawienia w formie edytorskiej najnowszych dziejów Tczewa, dotyczących gáównie
XX wieku. ZaleĪaáo mi na tym, by nie tylko popularyzowaü
i upowszechniaü historiĊ miasta, ale przede wszystkim ocaliü i zachowaü to wszystko, co zostaáo w prywatnych, domowych zbiorach, kronikach róĪnych instytucji i organizacji.

Idea ochraniania – aby nie odeszáo w zapomnienie – tego
wszystkiego, co Ğwiadczy o toĪsamoĞci Tczewa, jego tradycji i niepowtarzalnoĞci, zostaáa poparta przez setki tczewian,
którzy udostĊpnili swoje dokumenty, zdjĊcia. MoĪna powiedzieü, Īe Albumy Tczewskie są zbiorowym dorobkiem wielu mieszkaĔców naszego miasta. Dotychczas w tym cyklu
wydawniczym ukazaáy siĊ nastĊpujące publikacje: „Rody
i rodziny tczewskie”, „Szkolnictwo i gospodarka Tczewa”,
„ĩycie religijne, kulturalne i sportowe tczewian”, „Tczew
i jego mieszkaĔcy w czasie I i II wojny Ğwiatowej”, „Album
Tczewski 1900-1945”, „Początek i koniec”, „Tczewskie mosty przez WisáĊ. 150-lat historii”.
Idea Albumów Tczewskich jeszcze siĊ nie wyczerpaáa.
Dalej zbieram i porządkujĊ materiaáy z róĪnych prywatnych
zbiorów w celu ich wykorzystania w kolejnych publikacjach.
Jeszcze w tym roku ukaĪe siĊ pierwsza ksiąĪka pokazująca
fotografie (mieszkaĔców, miasta, wydarzeĔ) wykonane do
1945 roku.
Poza cyklem Albumów ukazaáy siĊ dwie ksiąĪki w ramach Biblioteki 750-lecia miasta Tczewa: „Staromiejska
fara i klasztor dominikanów” i „WĊdrówki po Ğredniowiecznym Tczewie. Kto, co, kiedy i dlaczego”.
Dla Starostwa w Tczewie w 2012 roku przygotowaáem publikacjĊ „Niezwykáe miejsca powiatu tczewskiego”.

RYSZARD LIDZBARSKI

Zamiast wstĊpu
„Co byáo nie wróci, szaty rozdzieraü by próĪno,
cóĪ kaĪda epoka ma wáasny porządek i áad...”
(Buáat OkudĪawa – ballada „Aleksandr Siergiejewicz Puszkin”)

P

rzeszáoĞü zawsze pozostanie czĊĞcią naszej teraĨniejszoĞci. Wielkie inwestycje, wspomagane Ğrodkami finansowymi z Unii Europejskiej, modernizują
nasz system wodno-Ğciekowy na niespotykaną dotychczas
skalĊ.
Coraz wiĊcej i w coraz wiĊkszym stopniu oczyszczamy
Ğcieki, pijemy coraz lepszą jakoĞciowo wodĊ. Zmienia siĊ
wykorzystywana w tym celu technika i technologia. MoĪe
wáaĞnie dlatego pojawia siĊ zainteresowanie przeszáoĞcią
inĪynierii wodociągowej i fascynacja zabytkami infrastruktury wodno-Ğciekowej. Jest ona niezaleĪna od wieku, wyksztaácenia, czy wykonywanego zawodu.
Znaczącym elementem tej infrastruktury są wieĪe ciĞnieĔ. Wielu zachwyca siĊ tymi zabytkami, które znane są
gáównie jako nieodáączny skáadnik systemu wodociągowego. Ich obecnoĞü w wodnej infrastrukturze kolejowej jest
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mniej dostrzegana. WieĪe ciĞnieĔ niekiedy przetrwaáy tylko
w starych dokumentach, czy na starych fotografiach i nie ma
ich juĪ w naszym krajobrazie, ale zachwyt nad nimi pozostaje caáy czas niezmienny.
Materiaá przedstawiony w tej publikacji jest w gáównej mierze rezultatem kwerendy w tczewskich archiwach:
UrzĊdu Miasta, Zakáadu Wodociągów i Kanalizacji, Kolei
i Archiwum PaĔstwowego w GdaĔsku oraz pochodzi z archiwalnych zbiorów udostĊpnionych przez osoby prywatne. Uzupeániają go wáasne analizy i weryfikacja w terenie.
Zawiera reprodukcje wielu unikatowych stuletnich dokumentów, nigdzie wczeĞniej nie publikowanych. Przyczynkiem do historii wodociągów tczewskich mogą byü opisy
kolejowych i miejskich ujĊü wody z początku XX wieku.
W publikacji przedstawiono maáo znane początki kolejowej
infrastruktury wodociągowej.

KMR

Najnowsza publikacja pt.: „Fotografie
mostów przez WisáĊ” nawiązuje do wczeĞniejszej mojej ksiąĪki, wydanej na 150-lecie tczewskich mostów, która byáa pierwszą
próbą opisu historii naszych mostów. Nakáad
tej historycznej publikacji zostaá dawno wyczerpany. Pojawiają siĊ jednak ciągle osoby
i instytucje zainteresowane jej zakupem,
dlatego postanowiáem przygotowaü nowe
wydawnictwo. Nowa ksiąĪka áączy w sobie
zwiĊzáoĞü i lapidarnoĞü opisu z rozbudowaną
warstwą fotograficzną. Skáada siĊ z czterech
czĊĞci, chronologicznie porządkujących materiĊ fotograficzną. Tak jak w innych moich
publikacjach zadbaáem o szatĊ graficzną
i ksztaát edytorski wydawnictwa. SpoĞród
bardzo wielu szkiców, zdjĊü wybraáem tylko
takie, które są o tzw. wysokiej rozdzielczoĞci, pamiĊci. Korzystaáem ze zgromadzonych przeze mnie zbiorów, a takĪe udostĊpnionych przez BibliotekĊ GdaĔską PAN,
Instytut PamiĊci Narodowej oddziaá gdaĔski
(za poĞrednictwem Marcina KáodziĔskiego),
Archiwum PaĔstwowe w GdaĔsku, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Miejską BibliotekĊ
Publiczną (dziaá historii miasta) w Tczewie,
prof. Wielanda Ramma. W publikacji znajduje siĊ wiele interesujących zdjĊü, niektóre
z nich nie byáy dotąd publikowane.

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotograﬁe mostów tczewskich, Gazeta Reklamowa
Pop&Art, 2013, form. 21 x 21 cm, s. 96, il., opr. miúkka.

Korzystanie z najstarszych, stuletnich dokumentów Ĩródáowych stwarzaáo okreĞlony poziom
trudnoĞci, poniewaĪ napisane są gotykiem (niem.
Schwabacher).
Z uwagi na upáywający czas, dostĊpnoĞü zbiorów
archiwalnych staje siĊ coraz bardziej ograniczona.
DuĪa ich czĊĞü zostaáa bezpowrotnie zniszczona podczas poĪaru tczewskiego ratusza miejskiego
w dniu 18 maja 1916 roku. Pierwsza i druga wojna
Ğwiatowa odcisnĊáa równieĪ swoje niszczycielskie
piĊtno na zbiorach archiwalnych. W poĪogach wojennych zniszczeniu bezpowrotnemu ulegáo wiele
dokumentów, czĊĞü zostaáa wywieziona za granicĊ.
Z dokumentów kolejowych to, co ocalaáo, ulegáo
rozproszeniu, ale równieĪ i zniszczeniu pod koniec XX wieku w trakcie podziaáu Polskich Kolei
PaĔstwowych na spóáki zarządzające wydzielonym
majątkiem.
Mam ĞwiadomoĞü, Īe nie dotaráem jeszcze do
wszystkich Ĩródeá i nie w peáni przedstawiáem problematykĊ tczewskich wieĪ ciĞnieĔ, dlatego bĊdĊ
wdziĊczny za wszelkie uzupeánienia, uwagi i komentarze.

Ryszard Lidzbarski, W poszukiwaniu tczewskich wieľ
ciħnieē, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., 2013, form.
24 x 17 cm, s. 144, il., opr. twarda.

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Bartkowscy w historii Gniewu

KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

Andrzeja Lubiýskiego

• Piasecka parafia
w latach drugiej wojny ćwiatowej (cz. II)

Jana Ejankowskiego

• Nasze termedyje (trzecia czõćç tryptyku)

Huberta Pobãockiego

• Bronisãaw Gođdzielewski – pedagog i spoãecznik

Boēeny Deji-Gaãeckiej

• Stanisãaw Buczkowski (1956-2012).
Wizerunek tczewskiego artysty Jana Kulasa

Fot. Andrzej Grzyb

BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEĒEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

