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PoĔegnanie poety Jana Majewskiego
Nie obudzi siö o brzasku
ēeby wyjrzeè przez okno
Na sad w którym Jutrzenka
Z nocnego mroku
Wyäuskuje rumiane jabäka
Nie wyjdzie na próg
ēeby zganiè kosa
Który z zazdroĈci faäszuje pieĈþ drozda-Ĉpiewaka
LeĔy nieczuäy na äzy bliskich
Czoäo zmarszczone w kñciku ust
Jakby uĈmiech – bo znalazä
Swoje mieszkanie u dobrego Boga
MoĔe zamyĈliä siö w kaĔdym razie
Milczy choè siö przygotowaä
Na tö najwaĔniejszñ rozmowö
12 sierpnia 2014

Andrzej Grzyb

W Starogardzie GdaĔskim dnia 12 sierpnia 2014 roku w wieku 90 lat zmará

Jan Majewski
poeta, lekarz psychiatra, autor 9 ksiąĪek poetyckich:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

„Wiersze starego psychiatry” (1992)
„Beráo z leszczyny” (1999)
„Pan PejzaĪu” (2000)
„Podmiot i figura” (2002)
„Pacierz biedronki” (2005)
„Wiersze wybrane” (2007)
„Wszystko byáo przy drodze” (2009)
„Z ziemi i z obáoków” (2012)
„Ludzie i kwiaty” (2014)

Wiersze zacząá pisaü w wieku 17 lat, ale jego wáaĞciwy debiut to rok 1992. Wiersze drukowaá
w „Autografie”, „Dekadzie Literackiej”, „Toposie”, „Sáowie Powszechnym”, „Dzienniku
Baátyckim”, „Prowincji”.
Kociewie utraciáo znakomitego twórcĊ, poetĊ docenionego przez wielu krytyków literackich.
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Wydarzyáo siĊ na Kociewiu...
Ź Skórcz, 12 lipca
VII Turystyczny Bieg Czterech Jezior – to nie tylko sportowa rywalizacja w biegu na dystansie 15 km, ale równieĪ
zawody sportowe dla dzieci i máodzieĪy, nordic walking
oraz rodzinny piknik. Organizator: Loft Sport Team.
Ź Zblewo, 19 lipca
WystĊpy kociewskich zespoáów, konkurs kulinarny,
pokaz sztucznych ogni oraz koncert zespoáów Bayer Full
oraz Enej záoĪyáy siĊ na gáówne atrakcje XVI Festynu Kociewskiego, któremu przyĞwieca hasáo: „Kociewie najlepiej
czuje siĊ w Zblewie”.
Ź Starogard GdaĔski, 18-20 lipca
Ponad 290 zarejestrowanych uczestników, ok. 230 pojazdów (samochodów i motocykli) – te liczby Ğwiadczą
o skali popularnoĞci V Zlotu Weteranów Szos – Historia na
koáach, który przygotowaáo Starogardzkie Centrum Kultury wraz z miejscowym Klubem Motocykli Dawnych. GoĞciem imprezy byá zespóá popowy Feel.
Ź Subkowy, 27 lipca
Bractwo Rycerskie „Kerin” zaprosiáo miáoĞników historii na widowisko „ĝlub Mieszka i Dobrawy”. Oprócz
wysáuchania opowieĞci o początkach paĔstwa polskiego,
obyczajach i wierzeniach dawnych Sáowian i Wikingów,
moĪna byáo wziąü udziaá w turniejach rycerskich, przywdziaü wczesnoĞredniowieczne uzbrojenie, czy teĪ rozsmakowaü siĊ w dawnej kuchni.
Ź Tczew, 28 lipca
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie oraz Oddziaáowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu PamiĊci Narodowej w GdaĔsku zaprosiáy mieszkaĔców na wystawĊ ukazującą Īycie i dziaáalnoĞü Anny Walentynowicz – legendy
„SolidarnoĞci”.
Ź Tczew, 1 sierpnia
W 70. rocznicĊ wybuchu powstania warszawskiego jednym z elementów uroczystoĞci patriotycznych byáo otwarcie
wystawy „Odwaga’44 – Tczewianie w Powstaniu warszawskim” autorstwa pracowników Fabryki Sztuk oraz prezentacja filmu „Powstanie warszawskie” w kinie Helios.
Ź Tczew, 2 sierpnia
Zorganizowany przez FabrykĊ Sztuk w Tczewie piknik
rodzinny odbyá siĊ w iĞcie kociewskim klimacie, któremu
tworzyáy wystĊpy zespoáów folklorystycznych, warsztaty
rĊkodzielnicze, prezentacje ludowych twórców, smakoáyki
kociewskiej kuchni oraz konkursy o tematyce regionalnej.
Ź Pelplin, 15 sierpnia
Z okazji Dnia Patrona Pelplina – ĝwiĊtego Bernarda odbyáa siĊ uroczystoĞü, na którą záoĪyáy siĊ: uroczysta msza
ĞwiĊta, koncerty, konkursy, pokazy szczudlarzy i iluzjonistów, wystĊpy muzyczne, inscenizacja, biesiada z oprawą
muzyczną oraz zabawa ludowa. Tego dnia obchodzono
równieĪ XXVIII Wojewódzki DzieĔ Pszczelarza – ĞwiĊto miodów, zióá i runa leĞnego. W programie uroczystoĞci
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przewidziano takĪe zwiedzanie dawnego opactwa cysterskiego oraz ogrodów.
Ź Skórcz, 23 sierpnia
Miejski OĞrodek Kultury w Skórczu oraz Grudziądzkie
Towarzystwo Kolekcjonerów zaprosiáo nie tylko miáoĞników
antyków i sztuki, ale wszystkich, którzy chcieliby zakupiü
lub sprzedaü „przedmiot z duszą” na Jarmarku Staroci.
Ź Tczew, 23 sierpnia
JuĪ po raz trzynasty odbyá siĊ In Memoriam Festiwal
Grzegorza Ciechowskiego. W ramach imprezy szeĞü zespoáów rywalizowaáo w IX Ogólnopolskim Konkursie
Piosenek Grzegorza Ciechowskiego. W programie ponadto
wystąpiá Puchowski Ensemble & Ciechowski Special Project. Prologiem do festiwalu byáa wystawa „Z dyskografii
Grzegorza Ciechowskiego” przygotowana przez FabrykĊ
Sztuk w Tczewie, a prezentowana na terenie wĊzáa transportowego. Organizatorem In Memoriam jest Józef Golicki
– Agencja Impresaryjna „Pop&Art.”.
Ź Piaseczno, 23-24 sierpnia
W ramach XXI Festiwalu Folklorystycznego odbyá siĊ
XI Przegląd Kociewskich Zespoáów Folklorystycznych ku
czci Wáadczyni Kociewia, VII konkurs na „Wyc kociewski” oraz XVI Przegląd Zespoáów Folklorystycznych Póánocnej Polski ku czci Matki JednoĞci i Królowej Pomorza.
W rywalizacji konkursowej wziĊáo udziaá áącznie 29 zespoáów. Organizatorami byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gniewie oraz Urząd Miasta i Gminy Gniew.
Patronat honorowy objąá Marszalek Województwa Pomorskiego Mieczysáaw Struk.
Ź powiat tczewski, 30-31 sierpnia
Pierwsze Pomorskie ĝwiĊto Wisáy okazaáo siĊ doskonaáym sposobem, by przypominaü o królowej polskich rzek nie
tylko na oficjalnych konferencjach czy spotkaniach ekspertów.
Impreza zostaáa zainicjowana i przygotowana przez Ryszarda RóĪyckiego i Andrzeja BáaĪka. GoĞciem honorowym byá
Marszaáek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Uczestnicy ĞwiĊta mogli wziąü udziaá m.in. w festynach, miĊdzynarodowym
spáywie kajakowym, ogólnopolskim biegu przeáajowym, rajdzie rowerowym bądĨ motocyklowym, a takĪe zobaczyü paradĊ motorówek i odbyü rejs tramwajem wodnym.
Ź Kociewie, 31 sierpnia, 1 wrzeĞnia
Dwa waĪne w dziejach naszej Ojczyzny historyczne
wydarzenia: podpisanie porozumieĔ sierpniowych oraz
wybuch drugiej wojny Ğwiatowej zostaáy uroczyĞcie upamiĊtnione w caáym kraju. Marszaáek Senatu RP Bogdan
Borusewicz, Wicemarszaáek Sejmu RP Cezary Grabarczyk
oraz Podsekretarz Stanu, Szef SáuĪby Celnej Jacek Kapica
uczestniczyli w obchodach, jakie odbyáy siĊ w Tczewie.
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, mieszkaĔców, przyrodĊ oraz
zabytki.
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MAãGORZATA OLCZAK

PrzynaleĪnoĞü prawno-administracyjna
oraz tenutariusze wsi GrĊblin
w latach 1466-1772
PrzynaleĪnoĞü prawno-administracyjna

P

okój toruĔski, koĔczący wojnĊ 13-letnią pomiĊdzy
Polską a Zakonem KrzyĪackim, przyniósá kres
krzyĪackiemu panowaniu na Pomorzu Wschodnim. Obie strony zawaráy go 19 paĨdziernika 1466 roku.
Zgodnie z jego postanowieniami KrzyĪakom, jako lenno
króla polskiego, miaáy przypaĞü tzw. Prusy KsiąĪĊce,
w których skáad terytorialny wchodziü miaá Kwidzyn
z okolicami i ziemia królewiecka. Natomiast zachodnia
czĊĞü Prus miaáa zostaü scalona z królestwem polskim.
TĊ czĊĞü ziem nazwano Prusami Królewskimi, które odtąd miaáy stanowiü nową dzielnicĊ paĔstwa. W jej obrĊbie
znalazá siĊ równieĪ GrĊblin. Za zasáugi w walce z Zakonem królowie polscy pozwolili, aby Prusy Królewskie
zachowaáy swoje dotychczasowe prawa, co zaowocowaáo
pewną odrĊbnoĞcią tej dzielnicy od pozostaáych terytoriów Korony. Administracyjnie podzielono ją na trzy województwa: pomorskie, cheámiĔskie i malborskie1.
GrĊblin leĪaá w obrĊbie najwiĊkszego województwa
Prus Królewskich – województwa pomorskiego, obejmującego teren Pomorza NadwiĞlaĔskiego, które niegdyĞ zajĊli
KrzyĪacy. Zostaáo ono utworzone w 1454 roku. W tym teĪ
czasie powoáano pierwszego wojewodĊ pomorskiego. Granice województwa pomorskiego pokrywają siĊ w zasadzie
z tymi, które wytyczaáy terytorium krzyĪackiego Pomorza
Wschodniego z II poá. XIII wieku, z pominiĊciem kasztelanii
sáupskiej. W XVI wieku administracyjnie dzieliáo siĊ ono na
osiem powiatów: tucholski, tczewski, Ğwiecki, pucki, nowski, mirachowski, gdaĔski oraz czáuchowski. Ich utworzenie
znajduje swoją genezĊ w chĊci usprawnienia systemu sądowniczego. W powiatach funkcjonowaáy szlacheckie sądy
ziemskie, które poprzedzaáy obrady sejmiku wojewódzkiego, zbierającego siĊ w Starogardzie. SáuĪyáy one zarówno do
celów skarbowych, jak i sądowniczych. To wáaĞnie z powiatów byá Ğciągany podatek áanowy, na temat którego szerzej
bĊdĊ pisaáa w dalszej czĊĞci swojej pracy2.
Powiat tczewski, w którym leĪaá GrĊblin, byá najwiĊkszym z powiatów w województwie pomorskim i rozciągaá
siĊ na okrĊgi Sobowidza, Kiszewy, Skarszew, KoĞcierzyny,
wójtostwo tczewskie i komturstwo gniewskie oraz okrĊg
borzechowski. OkrĊg gniewski, w którego skáad wchodziáo
wójtostwo tczewskie i komturstwo gniewskie, funkcjonujący
dotąd jako osobna jednostka administracyjna, zostaá wcielony
do powiatu tczewskiego juĪ w II poá. XV wieku. Sam powiat
tczewski skáadaá siĊ ostatecznie z 9 starostw (zwanych teĪ
tenutami). NajwiĊkszym spoĞród nich byáo starostwo gniewskie, w którego obrĊbie znajdowaá siĊ GrĊblin3.
Zdaniem ks. P. Czaplewskiego, W. OdyĔca oraz A. Grotha GrĊblin juĪ w XV w. miaá wchodziü w obrĊb wyodrĊb-
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nionej ze starostwa gniewskiego tenuty „Lignowy, Rudno,
Gremblin”. P. Czapiewski swoją tezĊ opiera na tekĞcie listu
wojewody pomorskiego Mikoáaja Wolkowskiego wysáanego do GdaĔszczan w dniu 28 VI 1487 roku oraz na lustracji
z 1623 roku, gdzie jasno jest powiedziane o wyáączeniu
Rudna i Lignów ze starostwa gniewskiego4.
Od 1454 roku osady oraz ziemie wczeĞniej naleĪące do
ksiąĪąt pomorskich, które z czasem dostaáy siĊ pod zarząd
Zakonu KrzyĪackiego, przechodziáy najczĊĞciej pod osobiste zwierzchnictwo króla polskiego. W ten sposób zdobywaáy one status królewszczyzny. W Prusach Królewskich
podzielono je na starostwa (tenuty, dzierĪawy). PoniewaĪ
skarb paĔstwa Ğwieciá pustkami, zadecydowano o oddawaniu starostw szlachcie (bądĨ teĪ miastom) w dzierĪawĊ
lub w zastaw w zamian za udzielanie poĪyczek. DzierĪawcy starostw z czasem zaczĊli dąĪyü do dziedzicznego ich
przechodzenia na kolejnych czáonków rodziny. Na Pomorzu GdaĔskim aĪ 309 osad przemianowano na dobra królewskie, a wĞród nich znajdowaá siĊ równieĪ GrĊblin, który
w przeszáoĞci stanowiá zarówno wáasnoĞü ksiąĪĊcą, jak i zakonną5. Królewszczyzny stanowiáy jedno z podstawowych
Ĩródeá dochodów polskich królów. Zgodnie z konstytucją
z 1504 roku monarsze nie wolno byáo zastawiaü swoich dóbr
znajdujących siĊ w obrĊbie Rzeczypospolitej bez uprzedniej zgody senatu bądĨ sejmu. Królewszczyzny na terenie
Korony byáy postrzegane raczej jako wáasnoĞü paĔstwowa
niĨli prywatna, przeznaczona do swobodnej dyspozycji
wáadcy6.
W XVI wieku status prawno-administracyjny wsi GrĊblin ulegaá licznym zmianom. Jeszcze z koĔcem XV wieku
prawdopodobnie naleĪaá on jeszcze do tenuty lignowskiej.
W 1517 roku wieĞ przepisana zostaáa niejakiemu Ebreardusowi Ferberowi, przez co staáa siĊ na kilkanaĞcie lat pojedynczą dzierĪawą7. Dopiero w 1566 roku GrĊblin z powrotem pojawiá siĊ w dokumentach, obok Rudna i Lignów, jako
czĊĞü dzierĪawy lignowskiej8. JednakĪe w 1570 roku, jak
informuje ksiĊga poborowa, wieĞ ta stanowiáa juĪ dzierĪawĊ
klasztoru pelpliĔskiego9. Prawdopodobnie z dalszej dzierĪawy GrĊblina zrezygnowaáa Anna Konopacka, zmaráa w 1569
roku. Kiedy GrĊblin ponownie wróciá do tenuty lignowskiej
nie moĪna dokáadnie powiedzieü z powodu braku konkretnych Ĩródeá. Dopiero dokumenty z 1621 roku potwierdzają,
Īe wieĞ ta ponownie staáa siĊ czĊĞcią dzierĪawy lignowskiej.
Z treĞci dokumentu moĪna jednak wysnuü wniosek, Īe juĪ
za Stanisáawa Przyjemskiego GrĊblin naleĪaá do tej tenuty.
Jak wskazują póĨniejsze Ĩródáa, przynaleĪnoĞü administracyjna GrĊblina w kolejnych wiekach nie ulegáa juĪ prawdopodobnie istotniejszej zmianie. AĪ do pierwszego rozbioru
Polski wieĞ pozostawaáa pod zwierzchnictwem kolejnych
tenutariuszy lignowskich, a ostatnim z nich byá Adam Czar-
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toryski. Jego to wáaĞnie wáadze pruskie uznaáy za prawowitego dziedzica wsi10. W ten sposób z koĔcem XVIII wieku
GrĊblin przemianowany zostaá z dzierĪawionej wáasnoĞci
paĔstwowej na wáasnoĞü prywatną.
Tenutariusze

O

d 1457 roku wáaĞcicielem wsi GrĊblin („Gremlyn”)
z woli króla byá Gotardo de Radlyn, capitaneo in
Rogoszno11. Posiadaá takĪe 7 innych osad: Novawyesz, Grabow, Januszow, Lalkowy, Cursten, Barloszno
i Elbranczdorf. W 1476 roku król ponownie potwierdziá
Gotardowi dokument zarządzanych przez niego wsi Novawyesz, Cursthen, Elbranczdorf, Janusszow, Barloszno
i Gunczerzowicze12. W dokumencie tym nie ma jednakĪe wzmianki o GrĊblinie. MoĪliwe, Īe takie zapewnienie
w tym wypadku nie byáo konieczne, lub teĪ Īe na jakiĞ czas
osada ta przeszáa w posiadanie innego tenutariusza, co jednak z braku konkretnych Ĩródeá nie jest moĪliwe do jednoznacznego stwierdzenia.
W 1488 roku pojawia siĊ królewski zapis, Īe GrĊblin
(Gremelin) nadal funkcjonuje w dokumentach jako królewszczyzna13. W tym okresie, jeszcze za panowania Kazimierza JagielloĔczyka, wáaĞcicielem GrĊblina staá siĊ niejaki
Tomiec z Máotkowa, który oprócz niego otrzymaá w posiadanie miĊdzy innymi Gniew, Starogard, Rudno, Wielki Garc,
MiĊdzyáĊĪ i Lyrnowy14. Przyjmując za sáuszne rozumowanie P. Czaplewskiego moĪna zaáoĪyü, Īe póĨniejszymi wáaĞcicielami GrĊblina, do początkowych lat XVI wieku, byli
dzierĪyciele tenuty lignowskiej. W takim wypadku od ok.
1488 roku GrĊblin naleĪaáby go Giesego Tiedemanna, rajcy
gdaĔskiego, a w latach 1503-1517 do jego syna, noszącego to
samo imiĊ15. Nie mając jednak konkretnego potwierdzenia
w Ĩródáach, które wyraĨnie mówią jedynie o dwóch wsiach
tworzących póĨniejszą tenutĊ lignowską, a mianowicie
o Rudnie i Lignowach, nie moĪna jednoznacznie okreĞliü,
kto byá wáaĞcicielem wsi GrĊblin w latach 1488-1515.
W 1515 roku GrĊblin znów pojawia siĊ na kartach historii. Wówczas wieĞ, obok innej królewszczyzny – Derschowa, jest juĪ w posiadaniu Ebreardusa Ferbera (ur. 1464, zm.
1529). Od 1510 roku byá on burmistrzem GdaĔska. Peániá
tĊ funkcjĊ do 1525 roku, kiedy to zostaá obalony na skutek
buntu luteran i gdaĔskiego plebsu. Po opuszczeniu miasta
Ferber przeniósá siĊ do pobliskiego Tczewa, gdzie do Ğmierci piastowaá urząd starosty miasta16. W 1517 roku wáadca
polski ponownie zatwierdziá jego prawo do nadanych mu
w 1515 roku wsi wyraĨnie podkreĞlając, Īe otrzymaá je za
swoje zasáugi17. Uczyniá to ponownie w 1521 roku, dopisując dodatkowo zgodĊ na przekazanie ich wyznaczonemu
przez burgrabiego gdaĔskiego sukcesorowi18.
W 1530 roku tenutariuszami wsi GrĊblin (Gremlin) byli
Jakub Rhesse wraz z maáĪonką, Barbarą, która byáa siostrą Eberharda Ferbera. W Ĩródle mówiącym o przekazaniu
wsi GrĊblin maáĪeĔstwu Rhessów, okreĞlono ją jako siostrĊ Jana Ferbera, pierwszego duchownego w tej rodzinie,
proboszcza w KoĞciele Mariackim i kanonika cheámiĔskiego19. Najprawdopodobniej przekazanie tenuty nastąpiáo po
Ğmierci Jana Ferbera, co faktycznie miaáo miejsce w 1530
roku. W takim wypadku naleĪaáoby przyjąü, Īe wyznaczonym w 1521 roku przez Eberharda Ferbera spadkobiercą dla
jego dóbr ziemskich, miaá byü jego brat Jan.
Jeszcze w 1531 roku GrĊblin zostaá przekazany Jacobusowi de Bercz, czyli Jakubowi Rhesse, obywatelowi miasta
GdaĔska. Scedowania wsi dokonaá kolejny z braci Eberharda Ferbera, Maurycy, piastujący w tym czasie urząd biskupa
warmiĔskiego. Przekazana wieĞ miaáa zapewniü tenutariu-
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szowi odpowiednie Ğrodki do Īycia20. Jakub Rhesse pozostaá wáaĞcicielem GrĊblina aĪ do swojej Ğmierci, która nastąpiáa w marcu 1549 roku. JednakĪe od 1546 roku faktycznym
dzierĪycielem wsi z woli króla byá Jerzy Konopacki, kasztelan gdaĔski i starosta Ğwiecki. Dnia 4 I 1549 roku uzyskaá on
kolejne potwierdzenie posiadania tenuty lignowskiej, obarczone jednak obowiązkiem wykupienia od Jakuba Rhesse
(Rexa) wsi GrĊblin21. JednakĪe po Ğmierci dotychczasowego
tenutariusza GrĊblina, wieĞ w marcu 1549 roku, za pozwoleniem króla polskiego, zostaáa wykupiona przez Krzysztofa
Konarskiego i pozostaáa juĪ w jego posiadaniu przez najbliĪszych kilkanaĞcie lat22. Jego obecnoĞü w GrĊblinie potwierdza lustracja z 1565 roku23. Jerzy Konopacki nie zamierzaá
jednak tak áatwo daü siĊ ograbiü z przyrzeczonych mu ziem.
W 1566 roku na sejmie lubelskim początkowo nie uznano
jego praw to tenuty lignowskiej. Dopiero 12 VIII 1566 roku
sejm nadaá Jerzemu Konopackiemu i jego maáĪonce Annie
doĪywotnie prawo do Rudna i Lignów, za uprzednim opáaceniem z tych wsi kwarty24. OdnoĞnie GrĊblina sprawa nie
byáa taka jasna, bowiem w kolejnych Ĩródáach opisujących
majątek Konopackiego, chociaĪby w 1568 roku, nie ma
wzmianek o tej wsi25. RównieĪ ksiĊgi podskarbiĔskie, sporządzone za panowania Stefana Batorego, nie wymieniają
wsi GrĊblin obok Lignów i Rudna, zarówno w majątku
Stanisáawa Przyjemskiego (1576 r.)26, jak i Anny Konopackiej (1578 r.)27. Daje to moĪliwoĞü wysnucia wniosku, Īe
w owym czasie dzierĪycielem wsi GrĊblin nadal pozostawaá
klasztor pelpliĔski. Nie jest wiadome, kiedy dokáadnie GrĊblin powróciá do tenuty lignowskiej. Pewne jest natomiast,
Īe w 1625 roku wieĞ ta stanowiáa juĪ jej czĊĞü. Ówczesnym
jej wáaĞcicielem zostaá Dymitr Weiher28.
Dymitr Weiher (ok. 1578-1628) przejąá tenutĊ lignowską od Stanisáawa Przyjemskiego, który wraz z Īoną, Katarzyną OpaliĔską, zrzekli siĊ dalszej dzierĪawy. Król zatwierdziá tĊ decyzjĊ dnia 4 VI 1621 roku 29. Posiadanie wsi
GrĊblin przez Weihera i jego maáĪonkĊ potwierdzają dwa
dokumenty. Pierwszy z nich wystawiony zostaá w dniu 26
X 1625 roku w Grzybowie. MaáĪeĔstwo tytuáuje siĊ w nim
w nastĊpujący sposób: Dymitr Weyher, Starosta KoĞcierski,
i Katarzyna ze Bnina Weyherowa, StaroĞcina KoĞcierzyĔska, na Lignowach, Rudnie i Gremblinie dzierĪawcy30. DzierĪawienie przez Dymitra Weihera oraz KatarzynĊ OpaliĔską
wsi Rudno, Lignowy i GrĊblin potwierdza takĪe dokument
wystawiony 29 VIII 1629 roku przez króla Zygmunta III, dotyczący nadania w dzierĪawĊ czterech áanów i innych gruntów w Rudnie niejakiemu Kasprowi KamiĔskiemu31.
Nowy dzierĪawca GrĊblina byá synem Ernesta Weihera,
puákownika i starosty puckiego, matką zaĞ Anna z MortĊskich. Jako máody cháopak przebywaá za granicą. Powróciá do
kraju dopiero w 1603 roku i w tymĪe teĪ roku poĞlubiá GertrudĊ Konarską. W 1611 roku zostaá mianowany starostą koĞcierskim. Niedáugo potem, po Ğmierci brata, jego majątek zostaje
wzbogacony o dobra koĞcierskie, które w 1620 roku sprzedaá
Stanisáawowi Przyjemskiemu. Rok wczeĞniej powtórnie siĊ
oĪeniá. Tym razem wybranką jego serca byáa Katarzyna OpaliĔska. W marcu 1626 roku Dymitr Weiher zostaá powoáany
na urząd kasztelana gdaĔskiego. Zmará 25 VIII 1628 roku
i zostaá pochowany w klasztorze karmelitów gdaĔskich32.
Katarzyna Weiherowa (OpaliĔska) przejĊáa po mĊĪu tenutĊ lignowską 6 VIII 1629 roku. Zarządzaáa nią samodzielnie do momentu, kiedy w 1629 roku powtórnie wyszáa za
mąĪ za Gerharda Denhoffa (1589-1648)33, syna wojewody
dorpackiego, Gerarda Denhoffa i Maágorzaty v. Zweiffeln.
Za máodu doskonaliá znajomoĞü sztuki wojskowej na dworze brandenburskim oraz w licznych bitwach, w których braá
udziaá. Po wyprawie chocimskiej wkupiá siĊ w áaski królewi-
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cza Wáadysáawa i odtąd przebywaá na jego dworze. W latach
1626-1629 Denhoff wziąá udziaá w wojnie o „UjĞcie Wisáy”,
po której zakoĔczeniu poĞlubiá KatarzynĊ OpaliĔską, otrzymując jednoczeĞnie w doĪywocie starostwo koĞcierskie. Po
wstąpieniu ksiĊcia Wáadysáawa na tron, kariera Gerharda
nabraáa tempa. Powierzane mu byáy róĪne zadania dyplomatyczne, istotne dla polityki miĊdzynarodowej paĔstwa.
Kierowaá równieĪ sprawami dotyczącymi polityki polskiej.
Od 1635 roku przewodniczyá Komisji OkrĊtów Królewskich.
Jego dziaáalnoĞü w Komisji zaowocowaáa stworzeniem nowej floty oraz ufortyfikowaniem polskiego nabrzeĪa. Liczne
zasáugi Denhoffa zostaáy oczywiĞcie odpowiednio wynagrodzone. W 1636 roku jego zwierzchnictwu powierzona zostaáa
ekonomia malborska, a od 1642 roku piastowaá urząd kasztelana gdaĔskiego, by rok póĨniej zostaü powoáanym na urząd
wojewody pomorskiego i podskarbiego pruskiego. W 1637
roku powtórnie siĊ oĪeniá z Sybillą Maágorzatą, ksiĊĪniczką
Brzegu i Legnicy. Po Ğmierci królowej Denhoff zostaá zaangaĪowany w dyplomatyczne rozmowy dotyczące kwestii
powtórnego maáĪeĔstwa Wáadysáawa IV, za co zostaá nagrodzony tytuáem marszaáka dworu królowej. Gerhard Denhoff
zmará 23 XII 1648 roku. Pochowano go w Elblągu34.
Sybilla Maágorzata Denhoffowa po Ğmierci swojego drugiego mĊĪa przejĊáa po nim starostwo koĞcierskie, a wraz
z nim tenutĊ lignowską. Rządy w swoich posiadáoĞciach do
koĔca Īycia peániáa osobiĞcie35. Jej panowanie w GrĊblinie
potwierdza wystawiony przez nią dokument dotyczący zatwierdzenia aktu kupna-sprzedaĪy karczmy w tej wáaĞnie
wsi36. KsiĊĪniczka Brzegu i Legnicy zmaráa 9 IV 1657 roku.
Zgodnie z jej Īyczeniem tenuta lignowska przeszáa w rĊce
wyznaczonego przez nią spadkobiercy37.
Kolejnym wáaĞcicielem tenuty lignowskiej zostaá syn
Gerarda Denhoffa i Sybilli Maágorzaty, Wáadysáaw Denhoff
(1639-1683). Otrzymaá on ją na mocy królewskiego uposaĪenia wystawionego w dniu 22 VI 1655 roku. Dnia 30 VI 1671
roku wáadca polski zezwoliá mu równieĪ na wydzierĪawienie
powyĪszej tenuty38. Jako dzierĪawca GrĊblina potwierdzony
zostaá w kilku przekazach Ĩródáowych. Pierwszym z nich byá
dokument zatwierdzający sprzedaĪ i zakup karczmy w GrĊblinie z 1660 roku39. Drugi stanowi lustracja tenuty lignowskiej
z dnia 26 III 1664 roku. Lustratorzy we wstĊpie zaznaczają,
Īe Tych wsi zastaliĞmy dzierĪawcą jego mci pana Wáadysáawa
Donhoffa, starostĊ KoĞcierskiego za przywilejem J. K. Mci,
szczĊĞliwie nam panującego de data Varsaviae Die 22 mensis
junii anno 1655 i za intromissią, cofam actis Veteris Civitatis
Gdanensis Die 9 mensis Aprilis anno 1957 facta et recognita40.
Trzeci natomiast wystawiony zostaá dnia 18 III 1678 roku
w KoĞcierzynie, gdzie Wáadysáaw Denhoff tytuáuje siebie
w nastĊpujący sposób: Wáadysáaw, Hrabia Denhoff, Wojewoda Pomorski, Skarszewski, KoĞcierzyĔski etc. Starosta, Pan
na Lignowach, Rudnie i Gremblinie, Puákownik JKM41.
Wáadysáaw Denhoff od 1655 roku figuruje w Ĩródáach
jako starosta koĞcierski. Niedáugo potem zaciągnąá siĊ do
sáuĪby wojskowej przy boku Jana Sobieskiego. Dostaá siĊ
równieĪ na dwór królewski, gdzie mianowano go dworzaninem pokojowym króla Jana Kazimierza. W 1664 roku Wáadysáaw Denhoff rozpocząá swoją karierĊ w sejmie. Na polu
wojskowoĞci takĪe odnosiá spore sukcesy – w 1668 roku
awansowaá na stopieĔ puákownika gwardii królewskiej.
Jeszcze za panowania Jana Kazimierza, Denhoff zostaá
powoáany na urząd podkomorzego pomorskiego. W 1672
roku przyáączyá siĊ do konfederacji szczebrzeszyĔskiej.
W wojnie chocimskiej dowodziá regimentem piechoty. Za
panowania Jana II Sobieskiego piastowaá urząd kasztelana cheámiĔskiego. Latem 1677 roku Denhoff mianowany
zostaá wojewodą pomorskim. Z polecenia króla polskiego
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zajmowaá siĊ kwestiami dotyczącymi polityki baátyckiej
oraz sprawami gdaĔskimi. PoniewaĪ okazaá siĊ sprawnym
politykiem, w 1679 roku stany pruskie wybraáy go na podskarbiego pruskiego. Z racji peánienia tej funkcji byá obecny
przy podpisywaniu rozejmu polsko-austriackiego w 1683
roku. Wziąá równieĪ udziaá w bitwie pod Wiedniem. Zginąá
w trakcie bitwy pod Parkanami 7 X 1683 roku42.
TenutĊ lignowską, po bohaterskiej Ğmierci Wáadysáawa Denhoffa, przejĊáa w posiadanie jego Īona, Konstancja
Denhoffowa (Sáuszczanka). Fakt ten znajduje potwierdzenie
w trzech dokumentach. Wszystkie one zostaáy wystawione w KoĞcierzynie kolejno w latach 1692, 1694 oraz 1700
i posiadaáy podobną tytulaturĊ, która brzmi: Konstancja
Sáuszczanka hrabina Denhoffowa, Wojewodzina Malborska, StaroĞcina KoĞcierzyĔska, Pani na Lignowach, Rudnie
i GrĊblinie43.
Konstancja Denhoffowa byáa córką Bogusáawa Sáuszki, podskarbiego nadwornego litewskiego. W starostwie
koĞcierskim sprawowaáa samodzielne rządy przez 30 lat,
aĪ do swojej Ğmierci, chociaĪ wyszáa powtórnie za mąĪ za
Ernesta Denhoffa, wojewodĊ malborskiego44.
Kolejnym dzierĪycielem tenuty lignowskiej byá syn Konstancji Denhoffowej i Wáadysáawa Denhoffa, Stanisáaw Ernest Denhoff (ok. 1673-1728). Przejąá zarząd nad rodzinnymi dobrami dopiero po Ğmierci swojej matki w 1717 roku45.
W Ĩródáach jago obecnoĞü na tenucie lignowskiej jest potwierdzona dokumentem z 5 III 1722 roku, wystawionym
w KoĞcierzynie. Tytuáuje siĊ on w nim nastĊpująco: Stanisáaw Denhoff, Hrabia, Wojewoda Páocki, Hetman Polny
WKs. Litewskiego, Nowomiejski, Mozyrski, Kaáuski, Latowicki, LubocheĔski, ZejdekaĔski, LuciĔski, KoĞcierzyĔski
etc. [Starosta], Pan na Lignowach, Rudnie i Gremblinie46.
Jako máody cháopak Stanisáaw duĪo podróĪowaá. Zaraz po
Ğmierci Jana II Sobieskiego posáowaá na sejm konwokacyjny. 1 paĨdziernika zostaá mianowany przez nowego wáadcĊ
Rzeczypospolitej, Augusta II, áowczym litewskim. Byá gorącym zwolennikiem polityki Wettina i pozostaá nim nawet
wtedy, gdy go zdetronizowano. W 1702 oraz w 1704 roku
wziąá czynny udziaá w zawiązywaniu i organizacji konfederacji sandomierskich. Nigdy nie popará kandydatury
LeszczyĔskiego. W 1704 roku zostaá powoáany na urząd
miecznika wielkiego koronnego. Po abdykacji Augusta II
w 1707 roku ponownie udzielaá siĊ na zjazdach konfederatów sandomierskich. W 1709 roku Stanisáaw Denhoff wyjechaá do Saksonii i powróciá wraz z Augustem II. DziĊki jego
staraniom, w 1710 roku zalegalizowano powtórne przybycie
króla do kraju. Denhoff zostaá wówczas mianowany hetmanem polnym litewskim. Braá udziaá w obradach sejmu 1717
roku. PoniewaĪ w wyniku obrad wáadza hetmaĔska zostaáa mocno uszczuplona, Denhoff zdecydowaá siĊ przejĞü do
opozycji. W 1722 roku z ramienia Augusta II zostaá wojewodą páockim. Zmará 2 VIII 1728 roku w GdaĔsku. Jego
Īyciową wybranką byáa Zofia Sieniawska47.
Po Ğmierci Stanisáawa Denhoffa wáadztwo nad dobrami
przejĊáa Maria Zofia Denhoffowa (Sieniawska). Sprawowaáa ona samodzielne rządy do momentu powtórnego wyjĞcia
za mąĪ za Augusta Aleksandra Czartoryskiego (1697-1782),
który 29 XI 1731 roku zostaá wybrany na starostĊ koĞcierskiego i tenutariusza lignowskiego48. Jego obecnoĞü na dzierĪawie lignowskiej potwierdzona zostaáa przez lustracjĊ przeprowadzoną w 1765 roku49.
August Aleksander Czartoryski byá synem Kazimierza
Czartoryskiego i Izabeli z Morsztynów. W máodoĞci wiele podróĪowaá. Zaciągnąá siĊ do austriackiej armii, gdzie
awansowaá do stopnia puákownika. W 1720 roku powróciá
do ojczyzny. W lipcu 1731 roku oĪeniá siĊ z Zofią Sieniaw-
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ską, pozyskując tym samym ogromny majątek po Stanisáawie Denhoffie. W listopadzie tegoĪ roku mianowany
zostaá wojewodą ruskim. W polityce popieraá Stanisáawa
LeszczyĔskiego. Po utraceniu szans na pozyskanie buáawy hetmaĔskiej zająá siĊ pomnaĪaniem swojego majątku.
W czasie bezkrólewia w latach 1762-1763 staraá siĊ osadziü swojego syna na tronie polskim. Jego zabiegi speázáy
jednak na niczym, a królem zostaá Stanisáaw Poniatowski,
którego Czartoryski nie darzyá szczególną sympatią. 13 VI
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ZBIGNIEW DðBROWSKI

Oátarz gáówny w jeĪewskim koĞciele
jako przykáad barokowego zabytku
z początku XVIII wieku

O

kres letnich urlopów sprzyja rozwojowi róĪnorodnych form turystyki. Niewątpliwie czĊĞü mieszkaĔców naszego powiatu preferuje rekreacjĊ rowerową, wyznaczając sobie ciekawe trasy w pobliĪu ĝwiecia.
Na szlakach poznawania piĊkna i historii ziemi Ğwieckiej
nie moĪe zabraknąü JeĪewa, które szczyci siĊ kilkusetletnią
przeszáoĞcią (ponad 700 lat), a takĪe piĊknem okolicznych
lasów i jezior.
JeĪeli chodzi o obiekty kultury materialnej w JeĪewie
naleĪy zwróciü uwagĊ na koĞcióá parafialny pod wezwaniem Trójcy ĝwiĊtej. Historia Ğwiątyni siĊga Ğredniowiecza. Wedáug przekazów historycznych, w 1427 roku na
miejscu drewnianego koĞcióáka, spalonego w czasie wojen
polsko-krzyĪackich, zbudowano nowy. Fragmenty murów
prezbiterium tamtej Ğwiątyni przetrwaáy do dziĞ. W kilkusetletnich dziejach obiekt kilkakrotnie przebudowywano
(przeáom XVII/XVIII wieku, 1749 rok, 1824 rok). Obecny
ksztaát i wygląd Ğwiątyni pochodzi z ostatniej gruntownej
przebudowy z lat 1925-1926, kiedy to dodano nawy boczne
i podwyĪszono wieĪĊ. W 2006 roku zmieniono zwieĔczenie wieĪy, zakáadając metalowy heám.
Wystrój koĞcioáa, na który skáadają siĊ miĊdzy innymi:
oátarz gáówny i dwa boczne, ambona, chrzcielnica, áawa
kolatorska jest w stylu barokowym i pochodzi z początku XVIII wieku. W nawie gáównej umieszczono okazaáy
obraz „Koronacja NajĞwiĊtszej Panny Maryi” z pierwszej
poáowy XVII wieku. Na chórze znajdują siĊ organy (początek XX wieku).
Zwiedzającego przyciąga przede wszystkim okazale
prezentujący siĊ oátarz gáówny. Jak juĪ wspomniano, reprezentuje on styl póĨnego baroku z początku XVIII wieku. Zachowana w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
wizytacja parafii jeĪewskiej z 1711 roku odnotowaáa fakt
istnienia w koĞciele nowego oátarza gáównego. Autor tego
dzieáa jest nieznany. W centrum oátarza znajduje siĊ obraz
„NajĞwiĊtszej Panny Maryi Niepokalanie PoczĊtej” pochodzący z poáowy XVII wieku. Na zasuwie umieszczono dwa
obrazy: Ğw. Walentego (XVIII wiek) i Matki Boskiej CzĊstochowskiej (poáowa XX wieku).
Po bokach obrazu znajdują siĊ trzy krĊcone kolumny. Na cokoáach pomiĊdzy nimi umieszczono rzeĨby: po
lewej stronie – Ğw. Jakub Starszy (1) i Ğw. Wojciech (2),
po prawej – Ğw. Stanisáaw (3) i Ğw. Wawrzyniec (4). PowyĪej, w zwieĔczeniu oátarza, umieszczono grupĊ figuralną „ĝwiĊta Trójca” (13) na tle aĪurowego obramienia
z liĞci akantu z póáleĪącymi anioáami. Po obu stronach
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„Ğw. Trójcy” usytuowano figury ĞwiĊtych na cokoáach i
figury anioáów z kartuszami (9-12). Po lewej – Ğw. Barbara (5) i Ğw. Szczepan (6), po prawej – Ğw. Maágorzata (7) i
Ğw. Kazimierz Królewicz (8).
Oátarz jeĪewski zajmuje znaczną przestrzeĔ prezbiterium. Jego wymiary to: 5,7 m wysokoĞci, 6,17 m szerokoĞci, 1,8 m gáĊbokoĞci. Wszystkie elementy są wykonane
z drewna pokrytego polichromią bogato záocone i srebrzone. Dzieáo kilkakrotnie podlegaáo konserwacji – ostatnia
miaáa miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku.
Oátarz gáówny w koĞciele w JeĪewie swoimi rozmiarami oraz przepiĊkną polichromią budzi zachwyt i przyciąga
uwagĊ zwiedzających. Dzieáo uwydatnia patrona Ğwiątyni
– TrójcĊ ĝwiĊtą, a takĪe mĊczenników KoĞcioáa, wĞród których poczesne miejsce znaleĨli tacy ĞwiĊci jak: Wojciech,
Stanisáaw i Kazimierz – bezpoĞrednio związani z dziejami
polskiego koĞcioáa katolickiego.
W prezbiterium po obu stronach oátarza gáównego,
umieszczono takĪe rzeĨby ĞwiĊtych: po lewej – Ğw. Piotra
(15), po prawej – Ğw. Pawáa (16) – obie barokowe, pochodzące z drugiej poáowy XVII wieku.
1. ĝW. JAKUB STARSZY
Nieznana data urodzenia, zmará w 43 lub 44 roku; jeden
z 12 apostoáów Jezusa Chrystusa, zginąá mĊczeĔską Ğmiercią (ĞciĊcie mieczem).
W JeĪewie przedstawiony jest jako starzec o silnej budowie ciaáa, z ksiĊgą i kijem pielgrzyma.
2. ĝW. WOJCIECH
Urodzony ok. 956 roku, zmará w 997 roku; czeski duchowny, biskup praski, misjonarz, mĊczennik KoĞcioáa.
W 997 roku, z inicjatywy Bolesáaw Chrobrego – ksiĊcia
Polski, wyruszyá jako misjonarz do pogaĔskich Prusów.
Wedáug tradycji koĞcielnej w trakcie swej wĊdrówki miaá
znaleĨü siĊ w JeĪewie. Zginąá zamordowany przez Prusów
23 kwietnia 997 roku. Jest jednym z trzech gáównych katolickich patronów Polski.
W JeĪewie przedstawiony jest w stroju biskupim z pastoraáem. W dáoni trzyma oráa, który symbolizuje paĔstwo
polskie.
3. ĝW. STANISàAW (ze Szczepanowa)
Urodzony ok. 1030 roku, zmará w 1079 roku; biskup
krakowski, mĊczennik. Zginąá z rozkazu króla Polski
Bolesáawa ĝmiaáego, z którym popadá w konf likt. Ka-
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Schemat indentyfikacyjny rzeĨb i obrazów
w oátarzu gáównym

nonizowany w 1253 roku. Jeden z gáównych katolickich
patronów Polski. W JeĪewie jest przedstawiony w stroju
biskupim, w dáoniach trzyma pastoraá i kielich. U jego
stóp leĪy umaráy Piotrowin – bohater XI-wiecznej legendy mówiącej o wskrzeszeniu Piotrowina przez biskupa
Stanisáawa.
4. ĝW. WAWRZYNIEC
Nieznana data urodzenia, zmará w 258 roku; diakon
i mĊczennik KoĞcioáa. Zginąá na rozĪarzonej do czerwonoĞci kracie (ruszcie). Jego kult rozwinąá siĊ w Europie w IV
wieku. Patron Diecezji PelpliĔskiej.
W JeĪewie jest przedstawiony jako mĊĪczyzna trzymający w rĊku kratĊ.
5. ĝW. BARBARA
ĩyáa w III wieku; dziewica, mĊczennica. ZginĊáa ĞciĊta
mieczem.
W JeĪewie przedstawiona jest w dáugiej tunice i szacie.
W rĊku trzyma kielich.
6. ĝW. SZCZEPAN
ĩyá na początku I wieku. Apostoá, pierwszy mĊczennik
KoĞcioáa. Zginąá przez ukamienowanie.
W JeĪewie jest przedstawiony jako máodzieniec bez zarostu, ubrany w szaty diakoĔskie, w rĊku trzyma pióro.
7. ĝW. MAàGORZATA
ĩyáa na przeáomie III/IV wieku, mĊczennica KoĞcioáa. Zakochaá siĊ w niej rzymski namiestnik, któremu Maágorzata odmówiáa rĊki odpowiadając, Īe jej
serce naleĪy do Chrystusa. Poddana torturom, zabita
poprzez ĞciĊcie. Jej kult rozpowszechniá siĊ w Europie
w Ğredniowieczu.
W JeĪewie jest przedstawiona jako máoda kobieta z koroną na gáowie, u stóp leĪy poskromiony smok.
8. ĝW. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ
Urodzony 1458 roku, zmará w 1484 roku, syn Kazimierza JagielloĔczyka i ElĪbiety Rakuszanki. CzĊsto przebywaá na Litwie, gdzie zyskaá duĪą sympatiĊ. Chory na
gruĨlicĊ, zmará w Grodnie w opinii ĞwiĊtoĞci. W 1604 roku
zostaá kanonizowany, Patron Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Litwy.
W JeĪewie jest przedstawiony w stroju ksiąĪĊcym z koroną na gáowie, w dáoniach trzyma pióro i krzyĪ.
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9, 10, 11, 12. ANIOàY Z KARTUSZAMI
W JeĪewie anioáy trzymają w dáoniach ornamentowe
tarcze – kartusze.
13. GRUPA FIGURALNA ĝW. TRÓJCY
W JeĪewie wyraĪana jest postacią Boga Ojca – brodatego mĊĪczyzny z koroną na gáowie, poniĪej znajduje siĊ
ukrzyĪowany Jezus Chrystus, pod którym umieszczono
goáĊbicĊ – symbol Ducha ĝwiĊtego.
14. OBRAZ NAJĝWIĉTSZEJ MARYI
NIEPOKALANIE POCZĉTEJ
Jedno z najcenniejszych dzieá sztuki malarskiej w JeĪewie.
Dzieáo to powstaáo w drugiej poáowie XVII wieku i reprezentuje sztukĊ baroku. Autor, niestety, nie jest znany. Obraz powstaá na páótnie o wymiarach 98 cm x 80 cm. Autor przedstawia NajĞwiĊtszą PannĊ MariĊ Niepokalanie PoczĊtą. Widzimy
peáne oblicze Maryi, twarz o delikatnych rysach. W prawej
dáoni trzyma beráo. Na gáowie artysta namalowaá szaro-brązowy welon, na nim wieniec z maáych róĪowych róĪ z listkami,
powyĪej umiejscowiono koronĊ o barwie brązowoĪóátej, imitującej záoto. Ubiór Maryi to suknia i páaszcz. Obraz utrzymany jest w gamie jednobarwnej – brązów i ugrów z akcentami
innych barw, doĞü ciemny w tonacji ogólnej.
15. ĝW. PIOTR
ĩyá w I wieku. Apostoá, uwaĪany przez KoĞcióá Katolicki za pierwszego papieĪa (pontyfikat w latach 33-64).
Zginąá mĊczeĔską Ğmiercią.
W JeĪewie jest przedstawiony jako áysiejący, siwy, brodaty starzec. W dáoniach trzyma dwa klucze i ksiĊgĊ.
16. ĝW. PAWEà
ĩyá w I wieku. W KoĞciele Katolickim zwany Apostoáem Narodów. Zginąá mĊczeĔską Ğmiercią przez ĞciĊcie.
W JeĪewie jest przedstawiony jako siwy, brodaty mĊĪczyzna. W rĊku trzyma ksiĊgĊ i miecz.
W artykule wykorzystano, miĊdzy innymi:
„Katalog zabytków sztuki w Polsce”, Tom XI, województwo
bydgoskie, pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana
Korneckiego, zeszyt 15, Powiat Ğwiecki, Warszawa 1970.
Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa
– KoĞcióá Trójcy ĝwiĊtej w miejscowoĞci JeĪewo, powiat Ğwiecki,
województwo kujawsko-pomorskie, 1998, Archiwum Parafialne
w JeĪewie.
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WOKÓã KRAZIEWICZOWSKIEJ MYćLI

GRZEGORZ WOLIýSKI

Dzieje wsi Rakowiec do 1772 roku
w Ğwietle niektórych Ĩródeá*

D

zieje tej wsi znane są historykowi ponoü od poáowy
XIV wieku, a faktycznie dopiero od roku 1402. Nie
odkryto jak dotąd na jej terenie Īadnego antycznego
skarbu czy reliktu, nie odnotowano takĪe istnienia Īadnego
staroĪytnego grodzisko plemienia Wenedów, Gotów czy Sáowian. Niemniej jednak wieĞ Rakowiec, której Ĩródáa dokumentacyjne zachowaáy siĊ dopiero od XV w. i która niczym
szczególnym siĊ w swych dziejach historycznych nie wyróĪniaáa (nie byáo w niej nawet koĞcioáa1, czy Īadnej waĪniejszej bitwy w jej okolicach), urzekáa mnie swym krajobrazem,
specyficznym uksztaátowaniem terenu, poáoĪeniem jakoby
pomiĊdzy dwoma jeziorami, wtopieniem siĊ w umajone pola
oraz leĞną knieją na poáudniowych kraĔcach.
Wypada jednak, poruszając dzieje wspomnianej wsi, zacząü od wyjaĞnienia pochodzenia jej nazwy. JĊzykoznawca
Halina Bugalska podaje z zachowanych Ĩródeá nastĊpujące zapisy tej miejscowoĞci: Rakowicz (1402), Reckowitcz
(1438), Rekewitcz (1444), Rakowiec (1534), Rakouiecz
(1565), Rakowiec (1583), Rakowiec (1624), Rakowitz (1772
do 1920) – czyli nazwa ta ulegáa zgermanizowaniu po 1772
roku. A gwarowo takie odmiany jak: RakĤviec, do RakĤfca2.
Wedáug niej jest to nazwa topograficzna prymarna ponowiona od nazwy jeziora (i báot) Rakowiec, nad którym wieĞ
leĪy3. Z kolei nazwa jeziora Rakowiec i báot, jest nazwą topograficzną z formantem – ec – od nazwy rakowe (jezioro
i báoto)4 stąd ‘Rakow(i)ec’.
SądzĊ jednak, Īe wyjaĞnienie nazwy wsi Rakowiec jest
inne. OtóĪ w jĊzyku staropolskim, juĪ od koĔca XIII wieku
istniaáa nazwa osobowa Rak i Rek5. Ponadto z zebranego
przeze mnie materiaáu Ĩródáowego, tj. gáównie Lustracji
dóbr królewskich z XVI i XVII wieku nie wynika, Īeby
wieĞ Rakowiec posiadaáa w tym czasie jezioro zwące siĊ
Rakowieckie (albo Rakowiec). Inaczej rzecz siĊ ma w sąsiedniej wsi JeleĔ, gdzie w Lustracji 1565 roku znajdujemy
bezpoĞrednią informacjĊ: Jezioro (w tej wsi) od przezwiska
wsi przezwane6 (czyli JeleĔskie). Chciaábym dodaü, Īe Jezioro Rakowieckie nie wystĊpuje w spisach jezior starostwa
gniewskiego w Lustracjach z XVII wieku, do którego wieĞ
Rakowiec naleĪaáa7. Niemniej jednak wspomniana Lustracja z 1565 roku pod wsią Rakowiec podaje nam informacjĊ,
która mówi, Īe Jezioro przy tej wsi Rakowiecz, na którym
tonia 18. Zwróciü chciaábym uwagĊ na pierwszą czĊĞü powyĪszego zdania z którego jasno wynika, Īe jest to jezioro
poáoĪone: przy tej wsi (tj. przy Rakowcu)9. Czyli mogáoby
tu w tym wypadku chodziü o jezioro poáoĪone w póánocno-zachodniej czĊĞci wsi (obec. jezioro prywatne, bez nazwy10); ponadto warto zaznaczyü, Īe Jezioro Rakowieckie
jest od Rakowca nieco oddalone na poáudnie. Warto dodaü
na marginesie (odnoĞnie powyĪszego „akwenu”), Īe z innej
karty Lustracji 1565 roku dowiadujemy siĊ o rewidowaniu
tamtejszego Báota Rakowskiego, które byáo przynaleĪne do
starostwa gniewskiego. CzĊĞü z tych báot nadaá w 1552 roku
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król Zygmunt August szlachcicowi Jerzemu Oleskiemu,
który je zagospodarowaá wykopując na nich staw niemaáy11
(o czym szerzej poniĪej).
Konkretniejszą wzmiankĊ Ĩródáową odnoĞnie Jeziora
Rakowieckiego znajdujemy dopiero w spisie jezior starostwa
gniewskiego wymienionych w Lustracji z 1765 roku, która
podaje m.in.: Za wsią Rakowcem póá jeziora do zamku gniewskiego, a póá do Ostrowitego naleĪy12. Wynika z tego, Īe na
przestrzeni ponad dwóch stuleci (1552-1765) ze stawu Ostrowickiego i reszty Báot Rakowskich powstaáo jedno jezioro13
(tj. obec. Jez. Rakowieckie). TezĊ tĊ zdają siĊ potwierdzaü
póĨniejsze pruskie mapy sztabowe z XIX i 1. poá. XX wieku,
gdzie wspomniane jezioro nazywane jest na nich dwojako,
od strony Rakowca jako Rakowitzer See, a od strony Maáej
Karczmy jako Klein Kruger See14. Natomiast polska mapa
WIG-u z 1935 roku okreĞla nazwĊ jego juĪ jednolicie jako:
Jezioro Rakowieckie (czyli tak jak wspóáczeĞnie)15. Wynika
wiĊc z tego, Īe funkcjonowaáy (urzĊdowo?) dwie nazwy tego
jeziora16, które z czasem zostaáy zastąpione jedną nazwą – Jeziora Rakowieckiego – która to zostaáa ponowiona od nazwy
pobliskiej wsi Rakowiec (czyli „odwrotnie” do wyjaĞnienia
Bugalskiej). Ale jakie jest wyjaĞnienie pochodzenia nazwy
wsi Rakowiec?! MyĞlĊ, Īe jej nazwa powstaáa od wspomnianej powyĪej nazwy osobowej: Rak, Rek wystĊpującej w XIV
wieku i na Pomorzu GdaĔskim17, zdają siĊ to potwierdzaü
pierwsze zapisy nazwy tej wsi: Rak|owicz (1402), Reck|owitcz (1438) oraz póĨniejsze np. Rak|owa (1565). Podsumowując uwaĪam, Īe moje wyjaĞnienia odnoĞnie nazwy Jeziora
Rakowieckiego, która zostaáa ponowiona od nazwy wsi oraz
nazwy wsi Rakowiec, która wziĊáa siĊ od nazwy osobowej
Rak, Rek, warto braü pod uwagĊ, poruszając zagadnienie etymologii tych obiektów.
Dokument lokacyjny (inaczej zaáoĪycielski) wsi nie zachowaá siĊ. Klemens Bruski ustala datacjĊ Rakowca na poá.
XIV wieku, mniej wiĊcej w tym samym czasie co lokacje
pobliskich wsi, tj.: Tymawy, JaĨwisk, Piaseczna i Jelenia18.
Warto dodaü, Īe dla tych dwóch ostatnich miejscowoĞci równieĪ nie posiadamy dokumentów lokacyjnych. W inskrypcji
krzyĪackiej - znajdującej siĊ na przedostatniej zewnĊtrznej
warstwie cegieá prezbiterium koĞcioáa pw. Narodzenia NMP
w Piasecznie – widnieje rok 1348. Wynika z tego, Īe w tym
roku ukoĔczono budowĊ koĞcioáa19. Niemniej podkreĞliü
chciaábym, Īe sama lokacja Piaseczna musiaáa nastąpiü zapewne przed rozpoczĊciem budowy tamtejszego koĞcioáa
(moĪe w 1343/44 r.? – po pokoju kaliskim?20). Z kolei wieĞ
JeleĔ zostaáa wymieniona po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym Tymawy z 1351 roku prawdopodobnie pod nazwą
Hirsberc, której to areaá sąsiadowaá z granicami areaáu Tymawy21. Brak dokumentu lokacyjnego dla Jelenia powoduje,
Īe nic konkretnego odnoĞnie historii tej wsi w XIV wieku
nie da siĊ powiedzieü22, poza niektórymi ogólnymi ustaleniami, mającymi oparcie w Ĩródáach z pocz. XV wieku23. Rów-
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nieĪ czasu lokacji sąsiedniego Rakowca nie da siĊ dokáadnie
okreĞliü. Z zachowanego dokumentu lokacyjnego dla pobliskich JaĨwisk z 1355 roku wynika, Īe ich areaá nie graniczyá
z areaáem Rakowca (cyt.: granica biegnie do obsypanego
kamienia, do miejsca granicznego pomiĊdzy Aplinkami, Jeleniem i JaĨwiskami24). Widocznie pomiĊdzy tymi dwoma
wsiami (Rakowcem i JaĨwiskami) mieliĞmy w tym czasie
teren niezagospodarowany (dziewiczy). Potwierdza nam to
Ĩródáo póĨniejsze, mianowicie Lustracja z 1565 roku, w której czytamy, Īe „Rakowiec miaá granicĊ z Jeleniem [póánoc]
i puszczą Ostrowickiego [wschód i poáudniowy wschód]”25.
Maria Kieáczewska-Zaleska, na opracowanej przez siebie
mapie osadnictwa Pomorza GdaĔskiego od XII do XV wieku
na tle gleb, zalicza Rakowiec jako miejscowoĞü wzmiankowaną od XV wieku, poáoĪoną na glebach maáo urodzajnych,
a nawet nieurodzajnych26. Nie jest wiĊc wykluczone, Īe fakt
ten mógá siĊ przyczyniü do póĨniejszej lokacji tej wsi przez
KrzyĪaków, byü moĪe w 2. poá. XIV w.(?).
Jak wspomniaáem powyĪej, Rakowiec lokowany byá
w 1. poá./ lub 2. poá. XIV w. przez KrzyĪaków najprawdopodobniej na prawie cheámiĔskim. WieĞ wchodziáa w skáad
komturstwa gniewskiego, diecezji wáocáawskiej i prawdopodobnie przynaleĪaáa w tym czasie do parafii piaseckiej. Pierwszą zachowaną wzmiankĊ pisaną dotyczącą Rakowca mamy
dopiero z początku XV wieku. Mianowicie w spisie dziesiĊcin
bpa wáocáawskiego Jan Kropidáy z lat 1402-1415, gdzie odnotowana jest powierzchnia wsi wynosząca 38 áanów, z której to
cháopi páacili dziesiĊcinĊ w wysokoĞci 5 grzywien i 1 wiardunka27. NastĊpną informacjĊ o Rakowcu znajdujemy w krzyĪackich ksiĊgach czynszowych, tj.: krzyĪackiej Wielkiej ksiĊdze
czynszowej z lat 1347-1348 i KsiĊdze komturstwa gniewskiego
z 1444 roku.28 Wedáug tego pierwszego Ĩródáa, wieĞ posiadaáa
(w 1437 r.) 36 áanów (czyli o 2 áany mniej niĪ w l. 1402-1415).
Z tego tylko 10 áanów byáo osiadáych, a aĪ 26 pustych (wuste).
WieĞ (cháopi) zobowiązana byáa do páacenia corocznego czynszu w pieniądzu wynoszącego z kaĪdego áanu po 16 skojców29
i 2 kury na dzieĔ Ğw. Marcina (11 listopada). Z wpisu dowiadujemy siĊ o istniejącej we wsi karczmie, z której karczmarz
páaciá raz na rok czynsz w pieniądzu wynoszący 1 i ½ grzywny30. Z kolei z KsiĊgi czynszowej komturstwa gniewskiego
z 1444 roku dowiadujemy siĊ, Īe wieĞ miaáa 36 áanów, z których cháopi musieli páaciü (od áanu) czynsz po 16 skojców
i 2 kury na Ğw. Marcina, a karczmarz páaciá tyle samo, co
w roku 1437, czyli 1 i ½ grzywny31.

NastĊpnie, po II pokoju toruĔskim i utworzeniu Prus
Królewskich w 1466 roku, wieĞ Rakowiec weszáa w skáad
nowo powstaáego starostwa gniewskiego, a takĪe staáa siĊ
tzw. królewszczyzną, tj. wioską wchodzącą w skáad dóbr
króla polskiego. W 1534 roku w Inwentarzu dóbr i dochodów biskupstwa wáocáawskiego Rakowiec widnieje jako wieĞ
przynaleĪna do parafii Piaseczno i posiada powierzchniĊ 36
áanów, z których cháopi (od áanu) páacili 7 groszy32. Klemens
Bruski dotará do pewnego cennego Ĩródáa, znajdującego
siĊ w AGAD w Warszawie, o nazwie Inwentarz starostwa
gniewskiego z 1548 roku, gdzie w wykazie wsi – Rakowiec
byá w tym czasie wsią opuszczoną, która jednak, co pokaĪą
póĨniejsze Ĩródáa (Lustracje), nie zaginĊáa33.
Wedáug Lustracji dóbr królewskich z 1565 roku Rakowiec
zostaá wymieniony jako: Jedenasta wieĞ przynaleĪna do starostwa gniewskiego34. PoáoĪona byáa ponad 1 milĊ35 od zamku gniewskiego na gruncie „borowem”, graniczyáa z Jeleniem
i puszczą Ostrowickiego. Z lustracji posiadamy informacjĊ,
Īe jest to wieĞ nowo osadzona od 10 lat (tj. od 1555 r.) za pana
starosty (chodzi tu o lata urzĊdowania starosty gniewskiego
Achacego CzemĊ w latach 1548-1565). Potwierdzaáby siĊ zatem fakt, Īe wieĞ ta byáa w 1548 roku opustoszaáa (a zasiedlono ją na nowo). Posiadaáa 28 wáók (1 wáóka = 16,5 ha), w tym
4 soátysie, z których soátys sáuĪy jak inni soátysi (nie podano
jak sáuĪy), i 3 wáóki nowo osadzone – wolne od czynszu na
7 lat, które po tym terminie bĊdą páaciü jak inne wáóki. Czynszowych wáók wieĞ posiadaáa 21, na których osiadáych byáo
gburów 6, od kaĪdej wáóki páacili 26 groszy oraz po 2 kury.
Ponadto mieszkaĔcy mieli drewno choinowe na swoje potrzeby domowe, a pastwiska posiadali w zaroĞlach ról swoich. We
wsi mieszkaá 1 ogrodnik (tj. zagrodnik), który posiadaá ogród
przy swym siedlisku. Wedáug Lustracji powinien on pracowaü
za pieniądze w folwarku36. Natomiast wspominani gburzy ze
wsi winni we Īniwa pracowaü 1 dzieĔ na folwarku przy zbiorze jĊczmienia i jego zwózce37. Ze wzglĊdu na kiepskie gleby
w Rakowcu, mieszkaĔcy nie pracowali przy sianokosach, tylko przy innych pracach – sáuĪących nowej osiadáoĞci. Poza
tym ze swych wáók winni we Īniwa zwieĞü (do folwarku)
3 kopy Īyta, bądĨ pszenicy. MieszkaĔcy wsi przynaleĪeli do
koĞcioáa w Tymawie (pw. Ğw. Michaáa Archanioáa) i dawali tamtejszemu plebanowi po ½ üwiertni Īyta i po ½ üwiertni owsa. Lustracja podaje nam informacjĊ o jeziorze we wsi,
w którym znajdowaáa siĊ 1 tonia, lecz ryb Īadnych mieszkaĔcy
z niego nie „sprzedawają”, a mają na swoje potrzeby stoáu38.

Rakowiec i okolice na mapie
Schroettera z 1796 roku
ħródáo: Schroetter, Karte von Ost
= Preussen nebst Preussisch Lithauen
und West = Preussen nebst dem
Netzdistrickt 1796 – 1802, [w:]
Historisch – geographischer Atlas […] hrsg.
H. Mortensen, G. Mortensen,
R. Wenskus, H. Jäger, Lieferung 6,
Wiesbaden 1978, Skala 1:150 000.
Sekcja XV. op.cit.
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Jezioro Rakowieckie
wspóáczeĞnie
Fot. autora

Warto zwróciü uwagĊ na dwa fakty z powyĪszej Lustracji. Nie posiadamy informacji o karczmie, tak jak np.
w czasach krzyĪackich. Wynika z tego, Īe jeszcze jej nie wybudowano i nie ustanowiono od poprzedniego opustoszenia
wsi oraz Īe zmieniáa siĊ przynaleĪnoĞü parafialna Rakowca z parafii piaseckiej na tymawską. W tej samej Lustracji
z 1565 roku mamy interesujący opis rewidowania Báota Rakowskiego (o którym wzmiankowaáem powyĪej) cyt.: które
leĪaáo w granicach wsi Rakowa przysáuszającej do starostwa
gniewskiego. (…) Które rewidowanie okazaáo siĊ z terminacyjej sejmowej in haec verba:
Jerzy Oleski alias Ostrowicki – czĊĞü báota rakowskiego.
Pan Stanisáaw Czarnkowski sĊdziwy ukazaá39 imieniem
jego list od dzisiejszego króla JM, którem JKM daü raczyá
czĊĞü báota Rakowiecz i przyáączyá je wiecznie wsi dziedzicznej Dąbrowcze [Dąbrówce] dla zbudowania stawu. Donacyja nowa, záa, zostaü nie moĪe. A wszkaĪe JKM ma rewizory
wysáaü i jeĞliby siĊ za kontentacyją40 jaką zostaü nie mogáa,
którą storona chce uczyniü, bo juĪ tam staw niemaáem kosztem zbudowaáa.
Zbudowaá p. Jerzy Ostrowicki staw niemaáy i wielkiem
kosztem naprawiony na swej wáasnej dziedzinie41 wsi Dąbrowki, który staw mionowity zająá tych báot Rakowskich
wierzchowiskiem na 2 gonach Ğrzednich, na dáuĪą i na
szerzą 42, którem zalewkiem znaczy siĊ, iĪ nie uczyniá szkody tej wsi Rakowi ani Rzeczypospolitej, bo mianowite báota nie byáy nigdy w Īadnem uĪywaniu od poddanych tej
wsi, ani Īadnem poĪytkiem, bo byáy barzo glnące, chrapowe43, jako siĊ to okazuje na tem stawie, który jest gáĊboki
i lgnący.
Ukazaá teĪ tenĪe p. Jerzy Olleski rzeczkĊ BieliczkĊ, która wpada w ten staw, [u] którego stawu na grobli zbudowaá
máyn nakáadem swem niemaáem, i na swem gruncie, z którego stawu zaĞ wychodzi rzeczka Bieliczka, która dzieli powiat
nowski i gniewski.
(…) TenĪe Jerzy Ostrowiczki w zalewku tego stawu ukazaá drogĊ ziemską alias44 wielki goĞciniec przez te báota rakowskie, która przed tem bywaáa z wielką szkodą przejeĪdĪających postronnych ludzi, iĪ byáa bardzo glnąca i gáĊboka.
A tak w sposób tej, którą staw zalaá, obróciá górą lepszą drogą i naprawiá bez szkody i trudnoĞci ludzi. Acz go przed tem
gdaĔszczanie i insze miasta pozywali o tĊ drogĊ, która potem
bacząc byü lepszą i nawyprawniejszą, ze wszelakich pozwów
wypuĞcili i dobrowolnego uczynili.
Z którego báota dawano starodawna liczby polskiej fl. 1.45
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Warto dodaü kilka sáów o wspomnianym w Ĩródle Jerzym
Oleskim vel Ostrowickim herbu Grzymaáa (1502-1569). OtóĪ
byá on podkomorzym malborskim oraz kasztelanem cheámiĔskim. W 1568 r. znalazá siĊ w skáadzie sáynnej Komisji bpa
Karnkowskiego46, a rok póĨniej braá udziaá w obradach sejmu
unijnego lubelskiego, poza tym Ğwiadkowaá na kilku królewskich dokumentach Zygmunta Augusta. Od 1550 roku byá
panem na Ostrowitem, PieniąĪkowie, Milewku i innych tamtejszych dobrach, posiadaá tam 100 áanów (w tym 9 wsi[!]),
które usiáowaá w tej okolicy powiĊkszaü. Na przykáad w 1552
roku król Zygmunt August nadaá mu wspomniane powyĪej
Báota Rakowieckie, na których (jak podaje nam powyĪszy
fragment lustracji) wykopaá staw, nastĊpnie postawiá przy nim
máyn wodny oraz poprowadziá nową drogĊ w kierunku GdaĔska (A tak w sposób tej, którą staw zalaá, obróciá górą lepszą
drogą i naprawiá bez szkody i trudnoĞci ludzi47), co wzbudziáo
początkowo niezadowolenie tego miasta z „samowoli” Ostrowickiego. Poza tym procesowaá siĊ o pastwiska przy JaĨwiskach z ówczesnym starostą gniewskim Achacym Czemą48.
Rozpocząá budowĊ koĞcioáa w PieniąĪkowie, w którym zostaá
pochowany 17.08.1569 roku49.
W 1570 roku w KsiĊdze poborowej kontrybucji województwa pomorskiego50 Rakowiec widnieje jako poáoĪony
w dystrykcie tczewskim, starostwie gniewskim w parafii
Piaseczno. Zapewne ta zmiana koĞcioáa byáa spowodowana reformacją i utratą Ğwiątyni w Tymawie na rzecz protestantów. PodkreĞliü chciaábym, iĪ koĞcióá w Piasecznie byá
w czasie reformacji jedynym koĞcioáem katolickim patronatu rządowego w starostwie gniewskim51. WieĞ posiadaáa,
wedáug prof. Maksymiliana Grzegorza, grunta wymierzone
w áanach (mansos)52 i miaáa ich 40, z czego 4 byáy soátyskie,
6 áanów byáo nowo (ĞwieĪo) zasiedlonych i 3 puste (vacui).
Z 31 áanów oczynszowanych czynsz wynosiá po 20 groszy
od áanu. Karczma doroczna we wsi páaciáa 12 groszy na rok,
a karczma dziedziczna 20 groszy na rok. Czopowe (tj. podatek od trunków) z powyĪszych 2 karczem, wynosiáo 1 floren
i 20 groszy. Zagrodnik páaciá od swej zagrody 4 grosze, 2 rzemieĞlników po 16 groszy, a 2 czeladników po 12 groszy53.
Podsumowując powyĪsze informacje Ĩródáowe uwaĪam,
Īe na szczególną uwagĊ zasáugują funkcjonujące dwie karczmy we wsi, poza tym rzemieĞlnicy plus czeladnicy. Przyznaü
wiĊc moĪna ogólnie, Īe kondycja gospodarcza Rakowca
w 1570 roku byáa caákiem niezáa.
Przeprowadzona w 1583 roku z polecenia bpa wáocáawskiego Hieronima RozdraĪewskiego wizytacja, odnotowaáa
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w Rakowcu 12 cháopów, którzy zobowiązani byli dawaü
dziesiĊcinĊ od áanu wynoszącą ½ korca Īyta54. Natomiast w
1597 roku, wedáug nastĊpnej wizytacji, powierzchnia wsi
wynosiáa 40 áanów, z których cháopi uiszczali dziesiĊcinĊ
wspólną wynoszącą 7 korców: Īyta, jĊczmienia i owsa55.
W 1624 roku, w kolejnej Lustracji dóbr królewskich,
wieĞ posiadaáa wáók 40, z tego 4 soátyskie, osiadáych 15,
a pustych aĪ 21(!)56. Zastanawiające jest zjawisko takiego
regresu rolniczego w tej wsi. Przyczyną aĪ 21 wáók pustych
mogáy byü kiepskie gleby, trudna ich uprawa, znaczne zachwaszczenie gruntów i tym podobne. Wedáug wspomnianej Lustracji, soátys powinien stawaü na szarwark. Gburów
byáo we wsi 5, páacili czynsz od kaĪdej wáóki wynoszący
25 groszy plus po 2 kury. Karczmarz páaciá 2 floreny czynszu. Natomiast z drugiej karczmy (jak podawaáa Lustracja)
dawaá przed laty od szynkowania piwa 12 florenów niejaki
karczmarz zwany Siekierka, ale teraz karczma opustoszaáa.
Pastwiska wieĞniacy wynajmowali w zaroĞlach bielskich
i páacili za ich wynajem 16 florenów. Parafialnie, mieszkaĔcy wsi przynaleĪeli do koĞcioáa w Tymawie i páacili tamtejszemu plebanowi – kaĪdy gbur po üwiertni Īyta
i jĊczmienia57.
W 1664 roku wedáug Lustracji przedstawiającej nam
m.in. obraz zniszczeĔ po „potopie szwedzkim” czytamy, Īe
wieĞ posiadaáa 40 wáók, a prawa do niej mieli za porozumieniem ksiĊĪnej Krystyny A. Radziwiááowej (staroĞciny
gniewskiej) z dnia 1.03.1664 roku58 – pan Stanisáaw Enoch
Szemberk i Konstancja Klinska – maáĪonkowie. NastĊpnie
dowiadujemy siĊ, Īe gburów we wsi nie ma, a byáo przedtem
3; karczma pusta, ale cháop piwo szynkuje i páaci od swej
zagrody 6 florenów. Soátystwo w tej wsi posiadaáo 4 wáóki, ich wáaĞcicielami byli Aleksander Stanisáawski i Anna
BartliĔska – maáĪonkowie, z kolei inne wáóki (jak podawaáa Lustracja) puste leĪą. Drugi cháop (jak byáo to okreĞlone) Wojciech, daje od swej chaáupy 10 florenów. Lustracja
wspomina, Īe na grunty wsi zachodzi staw od wsi Ostrowitego, do którego wieĞ (Rakowiec) nie naleĪy59. MoĪna powiedzieü, Īe wzglĊdnie wieĞ byáa opustoszaáa. Wedáug Taryf podatkowych ziem pruskich z roku 1682, w Rakowcu osiadáych
byáo 28 morgów, a 10 i ½ byáo pustych. We wsi mieszkaáo
2 ogrodników (zagrodników) oraz karczmarz paĔski – páacili oni razem czynsz wynoszący 2 záote, 1 grosz i 15 i ½
denara. Ponadto w spisie dzierĪaw z tegoĪ roku dowiadujemy siĊ, Īe niejaki Kossowski páaciá od 15 osiadáych mórg
w Rakowcczynsz, wynoszący 22 grosze i 9 denarów60.
W 1765 roku, wedáug ostatniej Lustracji, Rakowiec
miaá 41 osiadáych wáók, a gburów byáo 11 na 32 wáókach.
Dwie wáóki posiadaá gbur tzw. starszy – dla czynienia we
wsi porządku, które miaá zwolnione od czynszu. NastĊpnie

1 wáókĊ leĞny trzymaá, którą miaá równieĪ wolną od czynszu, 1 wáókĊ karczmarz – od szynku trzymaá, którą miaá
takĪe wolną, a soátys wsi posiadaá 4 wáóki61. Soáectwo rakowieckie byáo wáasnoĞcią jaĞnie pana Michaáa Uzdowskiego
i Perpetui z Kozáowskich – maáĪonków, za konsensem króla
JMP Augusta III Sasa z dnia 27.01.1759 roku. Z soáectwa
tego dzierĪawca podaá nastĊpujący dochód. Wysiew Īyta
wynosiá 20 korców (od áasztu licząc 100 zápr. – dawaáo kwotĊ: 33,20 zápr.); jarzyny natomiast wieĞ miaáa na swój wáasny uĪytek gospodarski. Owiec mieszkaĔcy mogli hodowaü
30 (licząc od owcy 18 groszy, co dawaáo dochód 18 zápr.)62.
Patrząc caáoĞciowo na powyĪszą LustracjĊ przyznaü trzeba,
Īe kondycja gospodarcza tej wsi (i nie tylko tej) w Prusach
Królewskich w przededniu dokonania zaboru przez Prusy
Fryderyka II, byáa zadowalająca.
Fryderyk II juĪ w 1770 roku, pod pozorem wojskowego „kordonu sanitarnego”, odgrodziá Prusy Królewskie od
reszty terytorium Rzeczypospolitej, by nastĊpnie w 1772
roku dokonaü nieprawego zaboru tej prowincji, w skáad której wchodziáy województwa: pomorskie, malborskie (dawna ekonomia), cheámiĔskie, poza tym ksiĊstwo warmiĔskie,
czĊĞü województwa poznaĔskiego, gnieĨnieĔskiego, inowrocáawskiego oraz brzesko-kujawskiego, bez GdaĔska i Torunia. W ten sposób przywáaszczyá sobie jedno z najbardziej
dochodowych województw pod wzglĊdem gospodarczym
I Rzeczypospolitej. Historyk Mariusz Markiewicz twierdziá, Īe byáy to wrĊcz najsilniejsze ekonomicznie dzielnice I RP63. Do bardziej szczgóáowych informacji na temat
I rozbioru Polski w 1772 roku, odsyáam do ksiąĪki Stanisáawa Salmonowicza pt.: Fryderyk Wielki64 oraz do pracy Niny
Kracherowej Partyzant moralnoĞci65 a takĪe do artykuáu
dotyczącego wsi Subkowy autorstwa Marka Kordowskiego, zamieszczonego na áamach „KMR”66. Na zakoĔczenie,
jako ciekawostkĊ odnoĞnie historii Rakowca w XIX wieku
podam, Īe w 1807 roku67 przez wieĞ przemaszerowaáy wojska polsko-napoleoĔskie. Z lektury zaĞ pruskich map agronomicznych68 wynika, Īe w miejscu, gdzie obecnie stoi zajazd
„Gniewko” funkcjonowaá cmentarz ewangelicki.
Zarysowane w powyĪszym artykule dzieje Rakowca
do 1772 roku w Ğwietle niektórych Ĩródeá (szczególnie gospodarczych) skáaniają do dalszego prowadzenia badaĔ
onomastycznych oraz historycznych dotyczących tej wsi.
Dostrzegam koniecznoĞü podjĊcia badaĔ dotyczących stanu
ksztaátowania siĊ ludnoĞci, zagadnieĔ przynaleĪnoĞci parafialnej, rozwoju osadnictwa w XIX i XX wieku czy historii
tamtejszego Jeziora Rakowieckiego. Dodaü trzeba, Īe zachowane Ĩródáa dają historykowi taką moĪliwoĞü. Dotyczy to
równieĪ pobliskich miejscowoĞci: Gaju, Milanowa, Bielska
czy Maáych i Wielkich WyrĊbów.

Przypisy:
*

1

2

3
4
5

Niniejszy artykuá stanowi wzbogaconą wersjĊ referatu o tym samym
tytule, wygáoszonym przeze mnie w Ğwietlicy wiejskiej w Rakowcu
(gmina Gniew), dnia 10.05.2014 w ramach sesji historycznych organizowanych przez odziaá Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
Dopiero okoáo 1989 r. za staraniem proboszcza piaseckiego
ks. dra K. Myszkowskiego, oddano do uĪytku w Rakowcu kaplicĊ katechetyczną pw. Ğw. Kazimierza. Zob. J. Ejankowski, 50 lat
w sáuĪbie Bogu i wiernym, Piaseczno 2006, s. 60-66.
H. Bugalska, Toponimia byáych powiatów gdaĔskiego i tczewskiego,
Wrocáaw 1985, op. cit., s. 85. W Sáowniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów sáowiaĔskich (dalej: SGKP), t. IX, pod red.
B. Chlebowskiego et. al., Warszaw 1888, na s. 516 jest m.in.:
Rakówiec.
H. Bugalska, op.cit., s. 85.
H. Bugalska, op.cit., s. 153.
Zob. Sáownik staropolskich nazw osobowych (dalej: SSNO), pod
red. W. Taszyckiego, t. 4., z. 3., Wrocáaw 1976, s. 438-439, por.
K. Rymut Nazwiska Polaków, Wrocáaw 1991, s. 227, gdzie nazwi-
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6

7

8
9

10

sko: Rak, Rek pochodzi od raka tj. skorupiaka dziesiĊcionogiego
– zwierzĊcia o formie dziwacznej – przyp. G.W.
Lustracja województwa pomorskiego 1565 (dalej: LWP 1565),
wyd. S. Hoszowski, GdaĔsk 1961, op. cit., s. 145.
Zob. odnoĞnie jezior: Lustracja województw Prus Królewskich
1624, z fragmentami lustracji 1615 roku (dalej: LWP 1624), wyd.
S. Hoszowski, GdaĔsk 1967, s. 132; Opis królewszczyzn w województwach cheámiĔskim pomorskim i malborski w roku 1664 (dalej:
Opis 1664), wyd. J. Paczkowski, ToruĔ 1938, s. 44. A w Lustracji
z poprzedniego stulecia tj. z 1565 r., brak informacji o jeziorach
w starostwie gniewskim.
LWP 1565, op.cit., s. 144.
Por. H. Bugalska, Toponimia…, s. 153. Odniosáa zapis ten (Jezioro
przy tej wsi Rakowiecz), do nazwy jeziora, a nie do nazwy miejscowoĞci(!).
SGKP, t. IX, s. 516; B. Richlingowa, Katalog jezior polskich, [w:]
„Biuletyn Geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego”,
zeszyt 1, 1952, nr 101, s. 20. Wspóáczesny brak nazwy tego jeziora potwierdziáo mi, aĪ 3 mieszkaĔców Rakowca. Podejrzewam jednak (posiadając argumenty), Īe mogáo ono zwaü siĊ niegdyĞ Jez. Wiejskim.
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LWP 1565, op.cit., s. 161-162; J. Maááek, Oleski vel Ostrowicki Jerzy h. Grzymaáa (1502-1569), [w:] Polski Sáownik Biograficzny,
t. 23/4, Ossolineum 1978, op.cit., s. 749-750 (749).
Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. 1, Województwo
Pomorskie, cz. 2., Powiaty tczewski, gdaĔski i nowski (dalej: LWP
1765), wyd. J. Dygdaáa, ToruĔ 2003, s. 122.
Ze Ĩródeá wynika równieĪ, Īe przed 1552 r. (na miejscu obec. Jez.
Rakowieckiego) nie byáo jeziora, a tylko rozlegle Báota Rakowskie.
Archiwalne mapy Pomorza GdaĔskiego (dalej AMPG), dostĊpne
na stronie internetowej:www.mapy.eksploracja.pl. Ibidem, Topographie aufgen. von Königlich Preussen. Generalstab 1872. Agronomische 3139 (889) Münsterwalde, hrsg. 1889. Skala 1: 25 000.
Sekcja B – III; Messtischblatt 2278 (899) Münsterwalde, hrsg.
1910. Auflegedruck 1913. Skala 1:25 000.
AMPG, Mapa szczegóáowa Polski, JaĨwiska. Pas 33 – Sáup 27 I,
Warszawa (WIG) 1935. Skala 1:25 000.
Dodaü chciaábym, Īe dwie róĪne nazwy tego jeziora tj.: Jez. Rakowieckie i Jez. w Maáej Karczmie, potwierdza jeszcze niedawne sformuáowanie funkcjonujące w gminie Gniew, a brzmiące: Īe jedziemy
siĊ kąpaü do jeziora w Maáej Karczmie, lub: byliĞmy w Maáej Karczmie nad jeziorem, a nie nad Jez. Rakowieckim. Pewna starsza mieszkanka Rakowca twierdziáa w rozmowie ze mną, Īe kiedyĞ uĪywano
wyáącznie formy: Jez. w Maáej Karczmie. WspóáczeĞnie sądzĊ, Īe
utrwaliáo siĊ sformuáowanie jednolite brzmiące: Jezioro Rakowieckie, np.: Kąpielisko nad Jeziorem Rakowieckiem.
SSNO, t. 4, z. 3, s. 438-439.
K. Bruski, Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV wieku, GdaĔsk 1997, s. 161-162. PrzybliĪonej daty lokacji Rakowca
nie da siĊ ustaliü, nie ma na to dowodów Ĩródáowych.
WiĊcej na ten temat: G. WoliĔski, W sprawie piaseckiej inskrypcji,
[w:] KMR, nr 85, 2014, s. 17-19, gdzie dalsza literatura.
OdnoĞnie pokoju kaliskiego (wieczystego) z 1343 r., pomierzy
Polską a Zakonem krzyĪackim, pisaáem krótko w „Lilii” piĞmie
parafii Piaseczno, nr 76, 2006, s. 6 (artykuá pt.: Powstanie koĞcioáa
pw. Narodzenia NMP w Piasecznie).
Zob. Preussisches Urkundenbuch (dalej: PrU), Bd. IV, hrsg. M. Koeppen, Marburg 1960, nr 681 przyp. 7; por. K. Bruski, Ziemie…, s. 157,
który przyjmuje, Īe Hirsberc, to wieĞ JeleĔ.
Byü moĪe, Īe dokáadna analiza etymologiczna nazwy wsi JeleĔ,
mogáaby coĞ wiĊcej wyjaĞniü na jej temat.
Patrz Ĩródáa wymienione poniĪej w przyp. 27, 28.
PrU, Bd. V, hrsg. K. Conrad, Marburg 1969, nr 355.
LWP 1565, op.cit., s. 143. Por. mapĊ Schroettera.
Osadnictwo od XII do XV w. na tle gleb, oprac. M. Kieáczeska-Zaleska. Skala 1:300 000, [w:] eadem, O powstaniu i przeobraĪeniu
ksztaátów wsi Pomorza GdaĔskiego, Warszawa 1956. Poza tym na
podstawie map katastralnych i topograficznych z XIX w. ustaliáa,
Īe wsie Rakowiec oraz JeleĔ, zostaáy rozparcelowane w XIX i XX
w. taĪ: Mapa ksztaátów wsi Pomorza Gd. wzmiankowanych w koĔcu
XV w. etc. Skala 1:300 000, [w:] O powstaniu…
Zob. Das Zinsbuch Bischof Johannes Kropidlos von Wáocáawek
vom Beginn des 14. Jahrhunderts, hrsg. von P. Kriedte, Jahrbuch
für die Geschichte Mittel – und Ostdeutschlands, Bd. 22, 1973,
s. 65 i 106. Por. M. Grzegorz, Sáownik hist.-geograficzny komturstwa gniewskiego…, Gniew 2009, s. 74. 1 áan = 16, 5 do 16, 8 ha (w
niniejszym artykule przyjmujĊ wartoĞü 16,5 ha), czyli 38 × 16,5 =
627 ha – tyle okoáo wynosiáa powierzchnia Rakowca w Ğredniowieczu. Z kolei 1 grzywna cheámiĔska = 180 gramom srebra, natomiast
wiardunek (virdung) = 1/4 grzywny. OdnoĞnie pojĊcia dziesiĊcina
zob. Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983, s. 600 i n.
Das Grosse Zinsbuch des Deutschen Ritterordens (1414-1438,
dalej: GZB), hrsg. P.G. Thielen, Marburg/ Lahn 1958, s. 115; M.
Grzegorz, KsiĊga czynszowa komturstwa gniewskiego z 1444 r.
(dalej: KCKG 1444), [w:] Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Pedagogicznej w Bydgoszczy, zeszyt nr 3 „Studia Historyczne”, Bydgoszcz 1993, s. 130.
1 skojec (scotus) stanowiá jednostkĊ obrachunkową w paĔstwie
krzyĪackim; 24 skojce = 1 grzywnie cheámiĔskiej (marce).
GZB, s. 115, pod: Reckowitcz.
KCKG, s. 130, pod: Rekawitcz.
Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa wáocáawskiego z 1534, ed.
B. Ulanowski, Kraków, 1916, s. 116.
TenĪe, Ziemie…, s. 166.
LWP 1565, s. 143 – 144.
1 mila cheámiĔska = ok. 7,8 km.
LWP, op.cit., s. 143. Ogrodnik (zagrodnik), cháop posiadający chaáupĊ, przy niej niewielki ogród oraz najogólniej od 1 morgi do 1/4 áanu
(wáóki) ziemi. CzĊsto nie mogąc utrzymaü siĊ z posiadanych (niewielkich) gruntów rolnych pracowali m.in. w folwarkach. Z zagrodników
rekrutowali siĊ teĪ drobni, uboĪsi rzemieĞlnicy wiejscy. WiĊcej na ten
temat: M. Kamler, Zagrodnicy, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 2, Warszawa 1981, s. 536. W przypadku
omawianego Rakowca, zagrodnik posiadaá li tylko ogród…
Lustracja z 1565 r. w starostwie gniewskim wymienia nastĊpują-
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ce folwarki: Grunowo (Gronowo), Ciepáy Dwór (Ciepáe) i Brok
(Brody), tamĪe, s. 148, 150-152. OdnoĞnie Rakowca w grĊ musiaá
wchodziü folwark najbliĪej poáoĪony wzglĊdem tej wsi.
LWP 1565, op.cit., s. 144.
Ukazaá – pokazaá. Przy táumaczeniu niektórych wyrazów staropolskich posiákowaáem siĊ sáownikami: S. Reczek, PodrĊczny sáownik
dawnej polszczyzny, Wrocáaw 1968, oraz cennym Sáowikiem JĊzyka
Polskiego, pod. red. J. Karáowicza, A. KryĔskiego i W. NiedĨwieckiego, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.
Kontentacyja – zaspokojenie, zadoĞüuczynienie.
Dziedzina – dziedzictwo.
Gony – dowolna miara dáugoĞci, inaczej zagony.
Glnące – grząskie. Chrapowe – najprawdopodobniej zarosáe.
Alias z áac. – w innym czasie, lub kiedy indziej.
LWP 1565, op.cit., s. 161-162, por. wzmiankĊ o tych báotach
w: Lustracja województwa malborskiego i cheámiĔskiego 1570,
wyd. S. Hoszowski, GdaĔsk 1962, s. 145.
Komisji ta w 1568 r. badaáa sprawĊ samowoli Rady miasta GdaĔska w stosunku do kaprów królewskich z floty kaperskiej króla
i naruszenia w tym mieĞcie jego prerogatyw. Rada miejska uznając bowiem w peáni swą niezaleĪnoĞü, osądziáa i ĞciĊáa z powodu
zbójeckiej napaĞci kaprów (na cháopów wiozących jedzenie) 11
z nich wywieszając ich gáowy na Bramie WyĪynnej, a takĪe przyczyniáa siĊ do zatopienia ich statku. W odpowiedzi król zwoáaá
tzw. KomisjĊ Karnkowskiego, która miaáa zbadaü sprawĊ – w jej
skáadzie byá m.in. Jerzy Ostrowicki. W 1570 r. komisja wydaáa tzw.
KonstytucjĊ Karnkowskiego, która akcentowaáa zwierzchnie prawa króla i Korony nad GdaĔskiem, a co za tym idzie prowadzenia
w peáni polityki morskiej przez monarchĊ, np. nakáadania ceá, podatków, prawo nad otwieraniem i zamykaniem Īeglugi, uprawnienia sądownicze, itd. Na ten temat patrz: H. Samsonowicz, GdaĔsk
a poczynania morskie Zygmunta Augusta, [w:] Historia GdaĔska,
t. 2, pod red. E. CieĞlaka, GdaĔsk 1982, op.cit., s. 293, 305 i n. Warto dodaü, Īe Konstytucja ta byáa jedną z gáównych przyczyn wojny, jaka wybucháa w 1576 r. pomiĊdzy zbuntowanym GdaĔskiem
a królem Polski Stefanem Batorym.
LWP 1565, op.cit., s. 162.
LWP 1565, s. 162, por. J. Maááek, Oleski…, s. 749.
Zob. J. Maááek, Oleski vel Ostrowicki, op.cit., s. 749-750. Ten interesujący szlachcic wymaga, moim zdaniem, niewątpliwie obszerniejszego opracowania.
ħródáa Dziejowe, t. 23, Polska XVI w., pod wzglĊdem geograficznostatystycznym, t. 12 Prusy Królewskie, cz. 1 (dalej: ħDz), wyd. I.T.
Baranowski, Warszawa 1911, s. 103.
Diecezja CheámiĔska. Zarys historyczno-statystyczny (dalej: Diec.
Cheám. Zarys.), Pelplin 1928, op. cit., s. 282.
M. Grzegorz, Sáownik hist. – geograficzny komturstwa gniewskiego…, s. 74.
ħDz, t. 23, s. 103.
Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo RozraĪewski
Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae (dalej: Visitationes),
curavit ks. S. Kujot, [w:] Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. I-III, ToruĔ 1897-1899, t. I, s. 70, por. SGKP, t. IX, s. 516.
Wizytacja z 1583 r. podawaáa, Īe Rakowiec przynaleĪaá do koĞcioáa
w Tymawie. Niemniej jednak w tym czasie, koĞcióá w Tymawie znajdowaá siĊ w rĊkach protestantów (zob. Visitationes, t. I, s. 70, t. II,
s. 386-387, por. ħDz, t. 23, s. 103). Zostali oni z niego wyparci
dopiero w 1596 r., przez bpa H. RozdraĪewskiego. Diec. Cheám.
Zarys., op.cit., s. 285.
Visitationes, t. II, s. 389.
LWP 1624, op.cit., s 140.
Ibidem, s. 140, por. przyp. 54.
Krystyna A. Radziwiááowa, Īona Albrychta S. Radziwiááa, starosty gniewskiego z lat 1621-1656, po mĊĪu dzierĪawiáa w spadku
starostwo gniewskie do 1667 r. W 1642 r. cudownie uzdrowiona
w piaseckim sanktuarium. Zob. na ten temat: G. WoliĔski, Cudowne uzdrowienie, [w:] KMR, nr 78, 2012, s. 8-12.
Opis 1664, s. 47.
Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682, wyd. S. KĊtrzyĔski, [w:]
Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, V, ToruĔ 1901, s. 65, 68.
LWP 1765, op.cit., s. 108.
Ibid. s. 133.
M. Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2006, op.cit.,
s. 669.
S. Salmanowicz, Fryderyk Wielki, wyd. 4., Wrocáaw 2006.
N. Kracherowa, Partyzant moralnoĞci, Katowice 1989.
M. Kordowski, Subkowy na przestrzeni wieków, cz. 9, [w:] KMR,
nr 76, 2012, s. 8 i n.n.
S. ĩeromski, Popioáy. PowieĞü z koĔca XVIII i początku XIX w., t. 2.,
Warszawa 1974, s. 319-320 i n. por. odnoĞnie korzystania ze Ĩródeá
przez ĩeromskiego notĊ redaktorską S. Pigonia w tomie 3, s. 321.
AMPG, Topographie aufgen. von Königlich Preussen. Generalstab
1872. Agronomische 3139 (889) Münsterwalde, hrsg. 1889. Skala
1: 25 000. Sekcja B – III.
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Czáonkowie bractwa kapáaĔskiego
z trzech dekanatów pomorskich

P

otrzeba i chĊü wzajemnego wspierania siĊ nie tylko
w nabywaniu Ğwieckich cnót i dąĪeniu do doskonaáoĞci chrzeĞcijaĔskiej doprowadziáa juĪ okoáo VIII
wieku do powstawania róĪnego rodzaju bractw koĞcielnych.
Na przestrzeni wieków rozwinĊáy siĊ organizacyjnie, stając
siĊ motorem rozbudzenia Īycia religijnego, nawoáując do czci
ĞwiĊtych tajemnic i propagowania dobroczynnoĞci chrzeĞcijaĔskiej. Oprócz bractw laickich, równieĪ osoby duchowne
zaczĊáy dąĪyü do zakáadania osobnych solidacji – bractw
kapáaĔskich. NajwczeĞniej bractwo kapáaĔskie na terenie diecezji wáocáawskiej powstaáo w XIV wieku w GdaĔsku przy
koĞciele parafialnym NMP1. W XVI wieku na wzmiankowanym terenie byáo ich juĪ kilka. Do zadaĔ czáonków tej konfraterni, nakreĞlonych na synodzie w 1566 roku przez ówczesnego biskupa kujawskiego Stanisáawa Karnkowskiego, naleĪaáo
Īycie w duchu wielkiej poboĪnoĞci, aby daü wiernym godny
przykáad do naĞladowania. Czáonkowie tegoĪ bractwa mieli
siĊ takĪe modliü i odprawiaü msze za zmaráych wspóábraci,
gáosiü kazania i lud upominaü, aby pamiĊtaü o zmaráych swoich pasterzach KoĞcioáa i czciü ich pamiĊü. Wszyscy wspóábracia tworzący tĊ sodalicjĊ zostali zobowiązani do tego, aby
wspieraü siĊ wzajemnie w rozwiązywaniu problemów natury
moralnej i wspólnie walczyü z duchowymi i cielesnymi pokusami. Wedáug wskazówek biskupa Karnkowskiego, kapáani
zobowiązani byli w dniu pierwszego swego zebrania do czytania postanowieĔ synodalnych i dekretu soboru trydenckiego o staáym rezydowaniu proboszcza w parafii2.
Bractwo kapáaĔskie z trzech dekanatów pomorskich
(tczewskiego, gniewskiego i starogardzkiego) w latach 1701-1735 pochowaáo i odprawiaáo modlitwy za 50 swoich czáonków. W celu uáatwienia czáonkom tegoĪ bractwa odprawiania
modlitw za zmaráych wspóábraci, ks. Jan Kazimierz Jugowski – kanonik wáocáawski, proboszcz gniewski i starogardzki, archidiakon pomorski w 1701 roku za zgodą dziekanów
gniewskiego i tczewskiego zezwoliá na poáączenie ww. dekanatów. Podczas pogrzebu wspóábrata naleĪaáo byü ubranym
w komĪĊ.
Obowiązki modlitewne czáonków bractwa kapáaĔskiego
polegaáy na odprawieniu trzech mszy ĞwiĊtych za duszĊ kaĪdego zmaráego brata i jednego oficium (wigilii) za zmaráych.
Wspomniana wyĪej konfraternia miaáa do swej dyspozycji dwie dalmatyki czarne, zakupione w 1713 roku ze skáadek
ksiĊĪy oraz ornat i kapĊ w kolorze czarnym, zakupione dwa
lata póĨniej3.
PoniĪej wspomnienia poĞmiertne o czáonkach tego
bractwa.
Jan Szyszkiewicz – pleban w Garczynie, póĨniej w Nowej Cerkwi i w miejscowoĞci Królów Las. Podczas piastowania przez niego funkcji proboszcza spaliáy siĊ naleĪące
do plebanii budynki, które dziĊki hojnoĞci parafian zostaáy
odbudowane. W Nowej Cerkwi byá proboszczem przez 20 lat.
Zmará 28 wrzeĞnia 1701 roku w wieku 60 lat.
Michaá Czarnoleski – pleban garczyĔski, komendarz
niedamowski i wysiĔski. Zmará 15 listopada 1701 roku
w wieku 45 lat. W metryce garczyĔskiej natomiast czytamy,
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iĪ odszedá on na áono Abrahama w 1698 roku, a jego nastĊpcą
na urzĊdzie zostaá ksiądz Skwierawski.
Bartáomiej Gruszewicz – przez wiele lat peániá funkcjĊ
wikarego w Piasecznie i Tczewie. Dla koĞcioáa tczewskiego
w swym testamencie zapisaá kwotĊ 100 záotych. Zmará w wieku 60 lat dnia 20 lutego 1702 roku.
Ignacy Cynkowski – kleryk seminarium papieskiego
w Brunsberdze. Po ukoĔczeniu seminarium pracowaá w diecezji pomezaĔskiej. PóĨniej zostaá powoáany na stanowisko
wikarego w Starogardzie Gd.. Zarządzaá koĞcioáem starogardzkim przez okres 6 miesiĊcy. Zmará 16 kwietnia 1703
roku w wieku okoáo 40 lat4.
Aleksander Nurowski – alumn papieski, bransberski.
Przez 7 lat sprawowaá urząd proboszcza w Klonówce. W wieku 43 lat objąá probostwo w Rajkowach. Byá równieĪ tam komendarzem. Zmará 29 maja 1705 roku.
Ojciec Wilhelm KĊdzierski – cysters z Lądu pod Kaliszem, komendarz godziszewski i oboziĔski. Byá przeĞladowany przez luteran. Podczas najazdu szwedzkiego, z powodu
przeĞladowaĔ przez innowierców, na trzy lata musiaá odsunąü
siĊ od KoĞcioáa. Przez kilka lat zarządzaá koĞcioáem w Godziszewie, który doprowadziá do wielkiej ĞwietnoĞci. Zmará
6 lipca 1706 roku w wieku 50 lat.
Nieco odmienne dane podaje o nim kronika godziszewska. Z tego dokumentu dowiadujemy siĊ miĊdzy innymi, Īe
Ojciec Wilhelm KĊdzierski pochodziá z GdaĔska. Nosiá tytuá
notariusza apostolskiego, byá proboszczem godziszewskim,
káodawskim i trąbskim. Jego zasáugą miaáo byü nawrócenie
na wiarĊ katolicką 160 innowierców. PosáugĊ kapáaĔską w Godziszewie peániá przez okres 21 lat. Pewnego razu zostaá uprowadzony przez Szwedów do GdaĔska, gdzie zmará 26 marca
1710 roku. Pochowano go w koĞciele Ojców Dominikanów.
Wedáug ks. Frydrychowicza, Ojciec Wilhelm KĊdzierski
pochodziá z Warmii. W 1674 roku wstąpiá do klasztoru, ĞwiĊcenia kapáaĔskie przyjąá w 1681 roku. W cztery lata póĨniej
piastowaá juĪ funkcjĊ administratora parafii pelpliĔskiej5.
Ojciec Benedykt Rogawski – cysters pelpliĔski, pleban
pogódzki i kleszczewski, ekonom opacki w Pogódkach. Rządziá parafią w Pogódkach przez okres 10 lat. Przez 5 lat sprawowaá tam funkcjĊ komendarza, a przez kolejne 5 lat plebana.
BĊdąc w GdaĔsku zachorowaá i zmará mając lat 50.
Michaá Dyringk – proboszcz i pleban w Starogardzie
i Nowej Wsi. FunkcjĊ proboszcza sprawowaá przez 5 lat. WczeĞniej byá równieĪ kapelanem biskupa diecezjalnego Stanisáawa
Szembeka. Zmará 14 lutego 1707 roku w wieku 36 lat.
Przypisy:
1

2

3
4
5

S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI – XVIII wieku.
Struktura, funkcje spoáeczno – religijne i edukacyjne, Lublin 2004,
s. 220.
A. MaĔkowski, Bractwo kapáanów w trzech dekanatach
pomorskich ( tczewskim, gniewskim i starogardzkim), Pelplin
1917, s. 4.
TamĪe, s. 6 – 7.
TamĪe, s. 10.
TamĪe, s. 11.
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KAZIMIERZ ICKIEWICZ

KsiąĪka o doktor Danucie Galewskiej

K

siąĪka pt. „Doktor Danuta Galewska 1935-2012.
ĩycie z pasją i w trosce o bliĨnich”, autorstwa Adama Galewskiego i Jana Kulasa, jest piątą tczewską
biografią z najnowszej historii miasta. Dla porządku przypomnijmy, Īe w 2007 roku ukazaáa siĊ ksiąĪka „Grzegorz
Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”
pod redakcją Jana Kulasa. W 2010 roku Jan Kulas, Kazimierz Ickiewicz i Adam Chyáa przygotowali i zredagowali
publikacjĊ pt. „Zdzisáaw JaĞkowiak 1949-2000. ĝwiadectwo wiary i miáoĞci Ojczyzny”. Ten sam zespóá autorów
w 2011 roku przygotowaá ksiąĪkĊ „Parafia NajĞwiĊtszej
Maryi Panny Matki KoĞcioáa w Tczewie i jej proboszcz ks.
Stanisáaw Cieniewicz”. Natomiast w 2012 roku pod redakcją
Jana Kulasa i Kazimierza Ickiewicza opublikowana zostaáa
ksiąĪka pt. „Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz. Póá wieku
pracy i sáuĪby dla Tczewa”. Prawie wszystkie wymienione
ksiąĪki zostaáy redakcyjnie przygotowane przez Kociewski
Kantor Edytorski, a wydane w koedycji z wydawnictwem
„Bernardinum” z Pelplina.
KsiąĪka „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. ĩycie
z pasją i w trosce o bliĨnich” skáada siĊ z piĊciu rozdziaáów,
wstĊpu i zakoĔczenia.
Rozdziaá pierwszy, zatytuáowany „Zarys biografii Danuty Galewskiej 1935-2012”, zawiera autobiografiĊ bohaterki
ksiąĪki napisaną w 1991 roku oraz jej biogram, kalendarium
Īycia i dziaáalnoĞci na tle aktywnoĞci solidarnoĞciowej i antyalkoholowej. Oba teksty są autorstwa Jana Kulasa.
Drugi rozdziaá to wspomnienia osobiste Danuty Galewskiej dotyczące dziaáalnoĞci solidarnoĞciowej. W rozdziale tym znalazáy siĊ notatki naszej bohaterki z pierwszego
okresu dziaáalnoĞci NSZZ „SolidarnoĞü”, wspomnienia dotyczące „SolidarnoĞci” z lat 1980-1981, ale spisane po wielu
latach, bo 1 lipca 2005 roku, opis dziaáalnoĞci związanej
z podziemną „Gazetą Tczewską” i podziemną „SolidarnoĞcią Tczewską” w latach 1982-1989. Zamieszczony zostaá
w tym rozdziale tekst na temat internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i ich traktowaniu przez
ówczesne wáadze komunistycznej Polski, a takĪe przedstawiona struktura organizacji zakáadowej NSZZ „SolidarnoĞü” w tczewskim ZOZ-ie w 1981 roku. W tej czĊĞci
zamieszczono równieĪ oĞwiadczenie dra Zbigniewa Bulczaka dotyczące dziaáalnoĞci Danuty Galewskiej oraz opiniĊ dyrektora Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku dra
Romualda Jeznacha o aktywnoĞci zawodowej dr Danuty
Galewskiej z 15 stycznia 1990 roku.
Rozdziaá trzeci „Danuta Galewska nie tylko o swojej
dziaáalnoĞci antyalkoholowej” obejmuje trzy teksty bohaterki ksiąĪki poĞwiĊcone dr Aleksandrze Gabrysiak (1942-1993), spotkaniom i pracy z alkoholikami, które dr Danuta
Galewska uwaĪaáa za najwiĊksze osiągniĊcie zawodowe,
a takĪe dziaáalnoĞci Tczewskiego Stowarzyszenia „TrzeĨwoĞü” w latach 1994-1998.
Rozdziaá czwarty pt. „Danuta Galewska w oczach najbliĪszej rodziny” stanowią wspomnienia czáonków najbliĪszej rodziny – syna Adama, wspóáautora ksiąĪki oraz córki
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Ewy, po mĊĪu Ruszkowskiej. Ze wspomnieĔ tych dowiadujemy siĊ wiĊcej o rodzinie Danuty Galewskiej.
Rozdziaá piąty redaktorzy zatytuáowali „Wspomnienia, relacje i refleksje”. W tej czĊĞci ksiąĪki znalazáy siĊ
62 wspomnienia i relacje osób, które w sposób bardzo bezpoĞredni i serdeczny przybliĪyáy czytelnikom niezwykáą
indywidualnoĞü dr Danuty Galewskiej i jej oddanie pacjentom i osobom, które czĊsto nie z wáasnej winy znalazáy siĊ
w trudnej sytuacji Īyciowej. Mają one w wielu przypadkach
charakter osobistego Ğwiadectwa. Wyáania siĊ z nich – jak
piszą Adam Galewski i Jan Kulas w zakoĔczeniu ksiąĪki
– „obraz pani doktor jako osoby dobrej i wraĪliwej, prawej
i szlachetnej, patriotki i profesjonalistki – jednym sáowem
duĪej indywidualnoĞci z wielką pasją spoáeczną. Jako lekarz
i wielki spoáecznik doktor D. Galewska miaáa teĪ wpáyw na
Īycie szeregu osób. Ten wpáyw sprowadzaá siĊ nierzadko
do tego, co najwaĪniejsze – do ratowania ludzkiego Īycia
lub przywrócenia mu elementarnych wartoĞci”.
O roli i znaczeniu dr Danuty Galewskiej mówią tytuáy
zamieszczonych w ksiąĪce relacji i wspomnieĔ. Wyáania siĊ
z nich obraz dobrego czáowieka, piĊknej i wspaniaáej kobiety, zaangaĪowanego lekarza, niezastąpionej matki i babci.
KsiąĪka „Doktor Danuta Galewska 1935-2012. ĩycie
z pasją i w trosce o bliĨnich” na poszczególnych jej stronicach mówi, Īe warto byü czáowiekiem dobrym, przyzwoitym
i pomocnym. Takim byáa doktor Danuta Galewska. Powiedzmy dobitnie, Īe nasza bohaterka byáa Autorytetem.
PublikacjĊ zamykają: wybór Ĩródeá i literatury oraz lista honorowych darczyĔców. Wzbogacają ją takĪe zamieszczone fotografie, dostarczone przez osoby prywatne przywoáane przez autorów we wstĊpie ksiąĪki.
Projekt okáadki przygotowaáa Regina Jeszke-Golicka –
jak zawsze profesjonalnie. KsiąĪkĊ do druku przygotowano
i wydano w Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie.
Wyrazy uznania za przygotowanie tej ksiąĪki – nad
którą prace trwaáy dwa lata – naleĪą siĊ jej autorom: Adamowi Galewskiemu i Janowi Kulasowi.
KoĔcząc, ĪyczĊ PaĔstwu ciekawej i inspirującej lektury. Warto po tĊ ksiąĪkĊ siĊgnąü, do czego zachĊcam.
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MAãGORZATA KRUK

ĝwiat wyobraĨni

W

ostatnią ĞrodĊ czerwca Miejski OĞrodek Kul- torzy wraz ze swym instruktorem przygotowali jeszcze dwie
tury w Pelplinie zaprosiá na uroczyste zakoĔ- premiery. W etiudzie „Emocje” dziewczyny w jednej chwili
czenie warsztatów teatralnych prowadzonych przechodziáy w róĪne stany – od euforii po gniew. Z kolei
w roku szkolnym 2013/14.
interpretacja „UzaleĪnionych od wyobraĨni” nie jest tak jedPrzed salą widowiskową moĪna byáo wyczuü lekką noznaczna. W moim przekonaniu to przedstawienie, którego
irytacjĊ publicznoĞci oczekującej na uroczystoĞü. Jakby twórcy balansują na doĞü cienkiej linie, bowiem takie probleuwadze goĞci uszedá fakt, Īe spotkanie juĪ siĊ rozpoczĊ- my, jak alkoholizm i narkomania pokazywane są z przymruáo, wáaĞnie na korytarzu, gdzie na duĪym ekranie mieliĞmy Īeniem oka. Tak przynajmniej moĪe wydawaü siĊ podczas
przedsmak tego, co nasz czeka. Wkrótce zdenerwowanie powierzchownego obejrzenia spektaklu i nie skupiwszy siĊ
zostaáo wyparte przez zdziwienie.
na jego zakoĔczeniu.
„Dlaczego nie moĪemy wejĞü wszyWystĊpy sceniczne byáy przescy od razu, tylko zapraszają po piĊü
platane wideoklipem do popularPodczas finaáu wystąpiáy:
osób?” – pojawiaáy siĊ pytania. Jednak
nej piosenki Happy Pharrella WilAleksandra Cetera, Kornelia Gerowpo miniĊciu progu sali – niczym Aliliamsa oraz fragmentami filmu
ska, Zuzanna Jabáonka, Marta KotlĊga,
cja w Krainie Czarów – wstąpiliĞmy
z udziaáem gáównych bohaterek,
Weronika Krajnik, Marta OkĊcka,
do Ğwiata wyobraĨni i wszystko okaktóre wypowiadaáy siĊ na róĪne
Maria Piontek, Sandra Szachta, Alekzaáo siĊ jasne, przynajmniej tak nam,
tematy. Mówiáy m.in. o motywasandra Wielczyk, Oliwia Wojcik (grupa
goĞciom, siĊ wydawaáo. Naszą uwagĊ
cji,
pierwszych sukcesach na scemáodsza) oraz Marta Choinska, Emilia
nie
i
swoim instruktorze – Piotrze
zwróciáy nastĊpujące elementy: powiFloryn, Paulina Grala, Oliwia JanakowWeintzu.
Uogólniając, moĪna by
tanie w formie rytmicznych oklasków
ska, Zuzanna Kluczewska, Weronika
stwierdziü,
Īe warsztaty teatralne
aktorek, nieschematycznie ustawione
Krajnik, Katarzyna Loduchowska, Anna
są
okazją,
by
nie tylko nauczyü siĊ
krzesáa, zdjĊcia uczestniczek warszPuchowska, Magdalena ĝwitaáa, Aneta
ruchu
scenicznego
i umiejĊtnoĞci
tatów wyĞwietlane na… suficie. Niby
ĩelaskowska (grupa starsza).
recytatorskich, ale przede wszystnic takiego, a jednak... JuĪ na samym
kim uodporniü na lĊk przed pokapoczątku mogliĞmy zdaü sobie sprawĊ
zaniem siĊ szerszej publicznoĞci.
jak schematyzm i sztampowoĞü ogranicza nas w codziennym Īyciu, zawĊĪa naszą wyobraĨniĊ i Są sposobem na pokonanie sáaboĞci i nieĞmiaáoĞci oraz
sposób widzenia Ğwiata. I czy naprawdĊ trzeba wybraü siĊ wyzbycie siĊ róĪnych blokad. OczywiĞcie, równie cenne są
do MOK-u, Īeby to zrozumieü i przeáamaü stereotypy?
zawarte znajomoĞci i mile spĊdzony na zajĊciach czas.
MyĞlĊ, Īe obecni na spotkaniu czáonkowie rodzin
Wracając do meritum, zobaczyliĞmy przedstawienia:
„LekcjĊ jĊzyka angielskiego” – z pozoru i z początku zabaw- i znajomi uczestniczek warsztatów dowiedzieli siĊ czegoĞ
ne, a w gruncie rzeczy mówiące o problemach związanych wiĊcej o máodych aktorkach. A moĪe jeszcze wiĊcej dowiez emigracją oraz „KamieĔ”, czyli niezwykle wymowną i bra- dzieli siĊ o sobie?
wurową interpretacjĊ sáów wybitnego humanisty ks. Janusza
P.S. Teledysk Happy to theater workshops dostĊpny jest
St. Pasierba. Moim zdaniem, to opowieĞü o miáoĞci, tĊsknocie, przemijaniu i o wolnoĞci, a moĪe bardziej o jej braku. Ak- na kanale YouTube.

Uczestniczki warsztatów teatralnych

Jedna z etiud pt. „UzaleĪnieni od wyobraĨni”

Fot. Wiesáaw ĝwitaáa/Miejski OĞrodek Kultury w Pelplinie
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HUBERT POBãOCKI

Dubeltowy dochtor dla chwalby zes Kociewia

L

atoĞ wew dziaĔ 27 czyrwca 2014 roku spotkeli sia
wew wielgachny zali, co sia mnianuje Atheneum
Gedanense Novum Uniwersytetu Medycznego wew
GdoĔsku uczóne ji goĞcie zes Ğwata kultury ji nauki WybrzeĪa.
àokazyjo byáo nadanie chwalby Kociewiakowi áurodzónymu 24 grudnia 1922 roku wew Starogardzie: lykarzowi,
profesorowi Stefanowi Raszei. Jego rodziciele mnieli eszcze
psiaĔü knapów ji dwa sryty.Przed wojnó pomnieszkiweli
wew walnym dómostwie przy ulicy Sikorskiego. Na szpicu
familiji stojaá Bolesáaw, chtórny byá szkólnym. Zes knapów
wyroĞli: harcmnistrz, szkólny, saĔdzia, lykarz ji profesor.
Wpsiyrwij na zala weszli: goĞcie, czáónki senatu, ozute wew dáuge aĪ do ikrów delije, a na áostaciek terazki ji
áonygdejsze rechtory UM wew GdóĔsku zes grymkami na
gáowach ji zasiedli przy walnym stole. Razom zes nimi nasz
Kociewiak áusiad sia na apartnym, polstrowanym zeslu
gdóĔskim na chtórnym stojaáo wyryte wew drewnie „Nec
temere, nec timide” to je: Ani trwoĪliwie, ani zuchwale.
Kele niego stojeli dwa halabardniki po oba jego bokach, co
by jamu dinowaü. Tedy chór szkólny zabolechowaá prastara
polska psiaĞĔ „Gaude Mater Polonia”. Potam naczali sia gawaĔdy rechtora, profesorów ji dochtorów, chtórne wychwaleli zasáugi Kociewiaka. Na áostaciek áón sóm palnóá apartna gawaĔda co sia mnianuje: „Klasyka medycyny sądowej
i odpowiedzialnoĞü lekarza eksperta”. PoĞwiaĔciá jó wáasny
familiji, a dycht apartnie áukochany swoji.
Na zali niy brukowaáo Kociewiaków. Psiszóncy te
sztrófki záoĪyá jubzilatówi powjinszowanie wew jimnianiu
zarzóndu TKK wew GdóĔsku. Prezes TMZK wew Starogardzie Mirosáaw Kalkowski ji sekrytarz Ryszard Szwoch
haleli dochtorantowi áobrazek namalowany przez Kociewiaka Grzegorza OlszynkĊ na chtórnym da wjidaü rynek
starogardzki. Jubzilat dostaá tyĪ fol bryfów na ta mniara
áod senatora Andrzeja Grzyba ji waĪnych fiszów zes caáki
Polski. Po tam jak chór szkólny, na áostaciek, zabolechowaá
Gaudeamus igitur... wszistke wyszli do hollu chdzie áodsáonianto tablica honorowa na chtórny stojaáo wypsisane
jimnie ji nazwisko Kociewiaka STEFANA RASZEI. Je to
uĪ druga chwalba ucónygo Kociewiaka. Psiyrwsza áotrzymaá áod Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikoáaja
Kopernika wew Toruniu.

Fot. Jerzy Gajewicz

Niektóre sáówka kociewskie w kolejnoĞci wystĊpowania w tekĞcie:
dubeltowy – podwojny, dwukrotny
dochtor dla chwalby – doktor honoris causa
latoĞ – bieĪącego roku.
sia mnianuje – nazywa siĊ
rodziciele – rodzice
knapów – synów,cháopców
sryty – córki, podlotki
szpicu – na czele
familiji – rodziny
szkolny.– nauczyciel
wpsirwij – wpierw
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ozute – ubrani
do ikrów – do áydek
delije – togi
grymki – nakrycie gáowy czáonków senatu
apartny – oddzielny, specjalny
polstrowanym – obite skórą siedzenie
zesel – fotel w stylu gdaĔskim
halabardniki – straĪ honorowa z halabardami
dinowaü – sáuĪyü
zabolechowaá – zaĞpiewaá uroczyĞcie, gáoĞno,
donoĞnie

gawaĔdy – wystąpienia, przemówienia,
laudacje
palnóá – wygáosiá ze swadą
swoji – Īonie
niy brukowaáo – nie brakowaáo
sztrófki – wersy
haleli – przynieĞli
áobrazek – akwarela
fol – mnóstwo
bryfów – listów
fiszów – VIP-ów
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Panu Profesorowi Īyczenia dalszych sukcesów w Īyciu
zawodowym i osobistym záoĪyli czáonkowie zarządu Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków w GdaĔsku – Patrycja Frenkiel, Maria Odya, Gerard Sulewski i Hubert Pobáocki:
POWJINSZOWANIE
DLA PROF. STEFANA RASZEI
Toü wejta Jano!
Chto sia na Kociewiu áurodziá
Do szkoáów ji koĞcioáów tamój chodziá.
Choc by byá dalek wew Ğwat
Precz wyjechany,
Tan zawdi rad nazadki dó nas
PrzyĔdzie, jak do mamy.
Niy kóĪdy moĪe byü bohatyram
Chto áobowiónzek speánia swój.
Chto potrafsi praca czyniü swoja,
Choc wkoáo trud ji znój.
TyĞ zmniarkowaá Īe kóĪdamu
Dziaá do speánienia wew Īyciu dan.
Ji Īe Cia kiedyĞ psiytaü baĔdzie
CóĪeĞ áuczyniá – Ğwatów Pan.
Na drogach Īycia TyĞ nóm zes dawna,
Jako przewodnia Ğwiycisz gwazda,
Wianc chdy Twój nadszed jubzilejusz,
Jidzim zes bliska ji zes daleka
Do stóp Twych Profesorze chyliü gáowy,
By uczciü Kociewiaka ji Czáowieka.

Senator RP Andrzej Grzyb przesáaá Profesorowi Stefanowi Raszei list gratulacyjny nastĊpującej treĞci:

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

S

káadam Panu serdeczne gratulacje z okazji
nadania godnoĞci Doktora Honoris Causa
GdaĔskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jestem dumny, Īe na Kociewiu urodziá siĊ ambasador polskiej medycyny sądowej w Ğwiecie –
wybitny lekarz i uczony, którego dorobek naukowy
budzi uznanie w szerokich krĊgach medycznych.
PaĔska biografia jest kwintesencją patriotyzmu. WyraĪam podziw dla PaĔskiej aktywnoĞci
na rzecz Pomorza i naszego Kociewia.
ĩyczĊ Panu Profesorowi zdrowia, sukcesów
oraz pomyĞlnoĞci w Īyciu osobistym.
Ad multum annos Dostojny Doktorze Honoris
Causa!
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

OddaliĞmy hoád
polskim lotnikom
w Holandii

S

tarogard, jak wiele innych miast i wsi, ma swoich
bohaterów z lat II wojny Ğwiatowej. Niestety, wielu
z nich nie doczekaáo wolnoĞci, oddając swoje Īycie
w walce. Jedni zginĊli w kraju, inni poza jego granicami.
O tych pierwszych pamiĊtają wszyscy, albo prawie wszyscy
i w stosownych chwilach na ich grobach stawiają kwiaty i znicze. CzĊstokroü ci, pochowani na obcej ziemi, gdzie nie mieszka Īaden Polak, zostają zapomniani. Chlubnym wyjątkiem jest
spoáecznoĞü holenderskiego miasteczka Raalte, która nie zapomniaáa o tych, którzy oddali Īycie w imiĊ ich wolnoĞci. Tu
o polegáych w II wojnie Ğwiatowej, w tym takĪe o polegáych
polskich lotnikach, pamiĊta siĊ zawsze.
Jak co roku, w dniu 4 maja, ostatnim dniu okupacji Holandii, zostaáy zorganizowane uroczystoĞci upamiĊtniające
wszystkich mieszkaĔców Raalte oraz alianckich lotników,
którzy zginĊli na terenie gminy i w Raalte zostali pochowani. W bieĪącym roku, po 29 latach, na uroczystoĞci ponownie zostali zaproszeni krewni pochowanych w Raalte pilotów
RAF-u. WĞród zaproszonych przez burmistrza Raalte, Pieta
Zoona byliĞmy takĪe my – ja z Īoną ElĪbietą i nasz najstarszy wnuk, dwunastoletni Mateusz. Jednym z miejsc, w którym
oddawany jest hoád wojennym bohaterom, jest cmentarz miejski Westdorplaan, na którym pochowanych jest 23 lotników
RAF, w tym 4 polskich lotników 305 Dywizjonu Bombowego.
Pochowani Polacy to Alojzy Gusowski (pochodzący ze Starogardu) oraz Marian ĝwiderski, Henryk Jankiewicz i Kazimierz
Ardelli. Zaáoga ich bombowca liczyáa piĊciu czáonków i tylko
jeden z nich, Stefan Madejczyk, zdoáaá siĊ uratowaü. HistoriĊ
Alojzego Gusowskiego, wuja mojej Īony, oraz pozostaáych
czáonków jego zaáogi opisaáem w mojej ksiąĪce „Alojzy Paweá Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego”, a historiĊ
Alojzego Gusowskiego w skrócie przedstawiáem na stronach
www.krzysztofkowalkowski.pl oraz www.kociewiacy.pl.
Do Raalte przyjechaliĞmy 1 maja wieczorem. PodróĪ przebiegáa bez Īadnych przeszkód, bo ruch na autostradzie przez
Niemcy byá niewielki. Mimo zaproszenia burmistrza i zaoferowania nam goĞciny w hotelu na koszt miasta, zatrzymaliĞmy
siĊ u naszych wieloletnich przyjacióá Dini i Appie Wassing.
Pozostali goĞcie z Anglii przyjechali póĨniej. WiedzieliĞmy,
Īe bĊdzie syn Stefana Madejczyka – Nicholas ze swym synem Thomasem, ale, jak siĊ okazaáo, przyjechali takĪe Patrycja i Charles Dudley, którego wuj wraz z caáą siedmioosobową zaáogą zginąá 13 czerwca 1943 roku w Avro Lancasterze
w okolicy Raalte. Fakt naszego przyjazdu do Raalte zostaá natychmiast odnotowany w gazecie „de Stentor” ukazującej siĊ
w regionie Salland, na terenie którego znajduje siĊ Raalte.
Nasze trzy rodziny spotkaáy siĊ 3 maja w hotelu i restauracji de Zwaan. Wszystkich goĞci przywitaá nasz znajomy,
pasjonat historii, Richard Woolderink i on teĪ zaplanowaá wizyty w miejscach związanych z polegáymi lotnikami. Najpierw
pojechaliĞmy do niedalekiej miejscowoĞci Schoonheeten, do
miejsca, gdzie na polu znaleziono ciaáa 4 polskich lotników.
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Po chwili zadumy i wspomnieniach o zmaráych oraz po wykonaniu wielu zdjĊü pojechaliĞmy do niedaleko poáoĪonego
domu, w którym pomocy lekarskiej udzielono Stefanowi Madejczykowi. To miejsce szczególnie interesowaáo Nicholasa
i Thomasa, którzy oglądali je, nie ukrywając wzruszenia. Tu
takĪe kaĪde z nas wykonaáo seriĊ zdjĊü, a na koniec ustawiliĞmy siĊ do wspólnej fotografii w miejscu, gdzie taką fotografiĊ w 1985 roku zrobiono Stefanowi Madejczykowi i osobom,
które udzieliáy mu pierwszej pomocy. Stamtąd udaliĞmy siĊ do
Mariënheem na miejsce katastrofy samolotu Avro Lancaster.
MieszkaĔcy zadbali, aby miejsce katastrofy zostaáo wáaĞciwie
oznakowane tablicami pamiątkowymi w jĊzyku holenderskim
i angielskim, przy których Charles wraz Īoną Patrycją záoĪyli
kwiaty. Kolejnym miejscem byá Luttenberg, gdzie w miejscu
tragedii, jaka wydarzyáa siĊ w 4 grudnia 1944 roku postawiono
pomnik. Wówczas to wystrzelona z niedalekiej wyrzutni rakieta V-2 z nieznanych przyczyn spadáa na pola i nie wybucháa.
Zaciekawieni mieszkaĔcy zebrali siĊ wokóá niej i wtedy nastąpiá opóĨniony wybuch, na skutek którego zginĊáo 19 osób.
Ostatnim miejscem byá cmentarz Westdorplaan w Raalte. Tu zatrzymaliĞmy siĊ przy grobach polskich lotników.
Szkoda, Īe nie udaáo siĊ zlokalizowaü adresów pozostaáych
trzech rodzin z polskiej zaáogi Wellingtona Z-8339 SM-N
„Nana” i nie byáo ich z nami, ale pamiĊtaliĞmy o wszystkich
polegáych polskich lotnikach. JuĪ nastĊpnego dnia (4 maja)
rano na kaĪdym z polskich grobów zatknĊliĞmy polskie flagi. Wywoáaáy one poruszenie wĞród mieszkaĔców miasteczka, gdy tego samego dnia podczas popoáudniowych uroczystoĞci wchodzili na cmentarz. UroczystoĞü byáa wspaniaáa
i wzruszająca, a my (goĞcie spoza Holandii) zostaliĞmy przywitani szczególnie serdecznie. W uroczystoĞci uczestniczyli
burmistrz Raalte Piet Zoon, kombatanci II wojny Ğwiatowej
oraz wojen w Afryce i Azji, w których uczestniczyli holenderscy Īoánierze oraz bardzo licznie przybyli mieszkaĔcy.
Przy pamiątkowym drewnianym krzyĪu záoĪono wieĔce
od miasta i kombatantów, a kombatanci záoĪyli na kaĪdym
grobie po jednej biaáej róĪy. NastĊpnie wraz rodziną Wassing zapaliliĞmy Ğwieczki przy grobach polskich Īoánierzy
i gdy wróciliĞmy do szeregu, burmistrz wraz z nami i mieszkaĔcami ruszyá w kierunku grobów oddając hoád kaĪdemu
z pochowanych w nich lotników. Przy polskich grobach zatrzymaá siĊ na dáuĪej i chwilĊ z nami rozmawiaá. Wielkim,
wzruszającym wydarzeniem byáa chwila, gdy podszedá do
nas 96-letni holenderski weteran II wojny Ğwiatowej i chwytając moją ĪonĊ za rĊkĊ powiedziaá nienaganną polszczyzną
„DziĊkujemy Wam Polacy”. W tym momencie ázy wzruszenia zakrĊciáy siĊ nam w oczach. Jak siĊ okazaáo, ten Holender nie znaá ani jednego sáowa wiĊcej po polsku.
Po uroczystoĞciach byá czas na rozmowy przy kawie
i ciastku w znajdującym siĊ w pobliĪu cmentarza budynku
holenderskich skautów. Nie byá to jednak koniec uroczystoĞci – na godz. 19.00 zaproszono nas do ratusza, gdzie wraz
z innymi goĞümi podjĊto kawą. Po krótkich rozmowach przed
ratuszem, gdzie zebrali siĊ licznie mieszkaĔcy i zastĊpy skautów, odbyáa siĊ uroczystoĞü záoĪenia wieĔców i kwiatów pod
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pomnikiem Īoánierzy, którzy zginĊli poza granicami Holandii,
w tym podczas uczestnictwa w misjach pokojowych w Azji
i Afryce. CaáoĞü zostaáa uĞwietniona deklamacjami máodzieĪy
i wystĊpem chóru. Po uroczystoĞci przeszliĞmy na ulicĊ Zwolestraat, pod pomnik poĞwiĊcony pamiĊci mieszkaĔców Raalte, którzy zginĊli podczas II wojny Ğwiatowej. Po powitaniu,
przemowach i deklamacjach, orkiestra odegraáa hymn holenderski, a chór odĞpiewaá kilka pieĞni, m.in. Requiem Mozarta.
PóĨniej skáadano wieĔce i wiązanki kwiatów od wáadz i rodzin polegáych. Po nich kwiaty skáadali skauci i mieszkaĔcy.
My, jako honorowi goĞcie, staliĞmy w pierwszym szeregu
i jako pierwsi skáadaliĞmy pod pomnikiem róĪe (otrzymane
z gminy). Po uroczystoĞci powróciliĞmy do ratusza, gdzie
przy kawie i herbacie odbyáy siĊ dalsze rozmowy i wspomnienia. Dodaü w tym miejscu warto, Īe w tym dniu na holenderskich domach wywieszane są flagi narodowe, ale wciągniĊte
jedynie do poáowy drzewca. Dopiero 5 maja flagi te zostają
wciągniĊte do samego szczytu, na znak ostatecznego wyzwolenia caáej Holandii spod okupacji niemieckiej w 1945 roku.
Organizowane są koncerty wolnoĞci.
Burmistrz Piet Zoon zaprosiá nas do restauracji w hotelu
de Zwaan na lunch. Uraczono nas zupą szparagową i szparagami w sosie holenderskim z szynką i gotowanym jajkiem.
Nie mogáo byü inaczej, bo Raalte i jego okolice to zagáĊbie
szparagowe. Po lunchu wyjechaliĞmy do niedalekiego Zwolle,
gdzie zorganizowano Beverijdingsfestival – jeden z dwunastu
koncertów wolnoĞci. Tu powitaáa nas osobiĞcie Ank BijleveldSchouten – komisarz królewski prowincji Overijssel. Na czterech scenach wystĊpowali artyĞci z caáej Holandii. Jak podaáa
nastĊpnego dnia holenderska prasa, przez festiwal w Zwolle
przewinĊáo siĊ tego jednego dnia 125 tysiĊcy widzów.
Po kilku godzinach uczestnictwa w koncercie wyjechaliĞmy do Raalte, Īegnając siĊ przy dworcu w Zwolle z Nickiem
Madejczykiem i jego synem, którzy wracali juĪ do Anglii.
W Raalte w restauracji de Zwaan poĪegnaliĞmy siĊ z Patrycją
i Charlesem Dudley, którzy nastĊpnego dnia takĪe wracali do
Anglii. Tam teĪ otrzymaliĞmy informacjĊ, Īe czeka nas jeszcze
nastĊpnego dnia spotkanie w lokalnej stacji radiowej. Jak siĊ
okazaáo, byáa to audycja na Īywo, podczas której ElĪbieta opowiedziaáa o powodach naszej wizyty w Raalte, o mojej ksiąĪce
o Alojzym Gusowskim i o naszych kontaktach w rodziną Wassing i Richardem Woolderink.
Swój pobyt zaplanowaliĞmy na 10 dni, wiĊc po zakoĔczeniu uroczystoĞci, poĪegnaniu goĞci i audycji w radiu, pozostaáy czas spĊdziliĞmy z naszymi holenderskimi przyjacióámi.
Byá czas na spotkania z dzieümi Dini i Appiego, co wiązaáo
siĊ takĪe z wyjazdem poza Raalte m.in. do Nieuw Amsterdam,
gdzie w przeszáoĞci mieszkaá przez kilka lat Van Gogh. Po drodze podziwialiĞmy holenderskie krajobrazy z nieodáącznymi
wiatrakami. WidzieliĞmy je wielokrotnie, ale zawsze wzbudzają nasz zachwyt. Byáa teĪ okazja do spotkaĔ ze znajomymi
rodzinami mieszkającymi w Raalte. OczywiĞcie, nie mogáo
siĊ obyü bez spacerów po mieĞcie, którymi szczególnie zainteresowany byá nasz wnuk. Ale to juĪ jest temat na odrĊbną
relacjĊ.
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Burmistrz Piet Zoon (drugi z prawej) rozmawia z moją Īoną

Kombatanci oddają hoád
pochowanym lotnikom

Przy grobach stoją od lewej: Nick Madejczyk,
Appie Wassing, Ja, nasz wnuk Mateusz,
Ela, Dini Wassing, Thomas Madejczyk

UroczystoĞci przed pomnikiem
przy ul. Zwolsestraat

Skáadamy kwiaty pod pomnikiem
przy ul. Zwolsestraat

ZdjĊcia
Richard Woolderink
Krzysztof Kowalkowski

Wszystkie fotograﬁe Krzysztof Kowalkowski

BADANIE TOēSAMOćCI

WERONIKA SEROKA

AfrykaĔska noc pod tczewskim niebem

K

olejna Noc Muzeów za nami. JuĪ po raz siódmy
tczewianie uznali, Īe wyjĞcie do Fabryki Sztuk jest
znacznie atrakcyjniejsze, niĪ wieczór spĊdzony
przed telewizorem. Tegoroczna Noc Muzeów poĞwiĊcona
zostaáa Afryce. Choü pogoda nie rozpieszczaáa, to jednak
trzeba przyznaü, Īe przygotowane przez organizatorów imprezy rozrywki skutecznie odwracaáy uwagĊ od niesprzyjającej aury. AfrykaĔskie Ğpiewy i taĔce rozgrzaáy zwiedzających i pozwoliáy, choü przez kilka godzin, poczuü im siĊ tak,
jakby rzeczywiĞcie przenieĞli siĊ na Czarny Ląd.
Ale dlaczego Afryka? Jaki cel przyĞwiecaá organizatorom w wyborze tematu? Odpowiedzi na to pytanie udzieliáa mi Kamila Gillmeister, specjalista ds. wystawienniczych
i warsztatów artystycznych Fabryki Sztuk, która koordynowaáa organizacjĊ tegorocznej Nocy Muzeów. – Afryka kojarzona
jest przez wszystkich jako jednorodny kontynent. A tymczasem
zamieszkuje go kilkaset róĪnych grup etnicznych mówiących
róĪnymi jĊzykami, mających zróĪnicowane obyczaje. Poprzez
zorganizowanie tegorocznej Nocy Muzeów chcieliĞmy przybliĪyü tczewianom bogatą, a jednak ciągle nieznaną kulturĊ
Afryki. Pokazaü im, Īe nie jest to tylko miejsce nieustających
konfliktów na tle etnicznym, biedy i groĨnych chorób. Zaprezentowaü im inne, lepsze oblicze Afryki.
Jak siĊ okazaáo, zarówno temat, jak i rozmaitoĞü atrakcji
przyciągnĊáy ponad piĊü tysiĊcy tczewian, którzy z wielkim
zainteresowaniem przemierzali dziedziniec Fabryki Sztuk,
by tam rozpocząü swą przygodĊ z Czarnym Lądem. Stawili
siĊ caáymi rodzinami, pewni, Īe kaĪdy, bez wzglĊdu na wiek
czy zainteresowania, w tĊ wyjątkową noc znajdzie coĞ dla
siebie. I nie mylili siĊ. KaĪdy z nich posiadaá mniej lub bardziej obszerną wiedzĊ na temat Afryki, jej kultury i panujących zwyczajów. Wielu liczyáo takĪe na zdobycie nowych,
cennych informacji o Czarnym Lądzie i jego mieszkaĔcach.
Postanowiáam przeprowadziü maáą sondĊ i zapytaü kilku
tczewian, co tak naprawdĊ wiedzą o Afryce i czy ich wyobraĪenia na temat tego kontynentu pokrywają siĊ z rzeczywistoĞcią?
Zebry, Īyrafy i „Król lew”
– Wiem, Īe to banalne, ale pierwsze, co przychodzi mi
na myĞl, kiedy mowa o Afryce, to lwy polujące na antylopy,
sáonie przy wodopoju albo coĞ w tym stylu. Sáowem – dzikie
zwierzĊta – stwierdziá pan Adam. – Oglądam wiele programów na National Geographic i Discovery – to pewnie dlatego takie skojarzenia – dodaá.
Dzieci natomiast najczĊĞciej kojarzyáy AfrykĊ z popularną
bajką Disney’a „Król lew” i jej gáównym bohaterem Simbą.
Podczas Nocy Muzeów odkryáy jednak, Īe zupeánie niespodziewanie znają juĪ kilka sáów w jĊzyku suahili. Jest on zakamuflowany w imionach bohaterów, wystĊpujących w „Królu
lwie”. Simba oznacza zatem lwa, Pumba – kogoĞ zakurzonego,
Sarabi – fatamorganĊ, Shenzi – kogoĞ nieokrzesanego, Rafiki

22

– przyjaciela. Znany im byá równieĪ spopularyzowany przez
film zwrot „hakuna matata”, czyli „nie martw siĊ”, „chwytaj
dzieĔ” (nasz odpowiednik to „carpe diem”).
GoĞcie Fabryki Sztuk z reguáy utoĪsamiali AfrykĊ z jej
dziką fauną. Maáo kto z nich jednak zdawaá sobie sprawĊ
z tego, jak wiele znaczą te zwierzĊta dla rdzennych mieszkaĔców Czarnego Lądu. KaĪda wioska posiada swojego
ducha opiekuĔczego pod postacią zwierzĊcia – totem. SiáĊ
i mądroĞü tego zwierzĊcia próbują przejąü mieszkaĔcy wioski za pomocą specjalnych ceremonii. Ponadto zwierzĊta są
takĪe najczĊstszymi bohaterami bajek.
AfrykaĔskie bajki są dosyü specyficzne i nie od razu
mogą przypaĞü do gustu dzieciom wychowanym na kreskówkach peánych wartkiej akcji. Ich gáównym zadaniem
jest przede wszystkim uczyü i prowokowaü do dyskusji. CzĊsto mają one zakoĔczenie otwarte. Po opowiedzeniu takiej
bajki caáa wioska podejmuje dyskusjĊ na temat postĊpowania
bohaterów i tego, jak sami zachowaliby siĊ na ich miejscu.
Z równą uwagą wysáuchują ich doroĞli, jak i dzieci. Jest to
dla nich zarówno rozrywka, jak i wyjątkowa szkoáa Īycia.
Nasi goĞcie równieĪ mieli moĪliwoĞü wysáuchania kilku
afrykaĔskich bajek. WĞród tczewskiej publicznoĞci zdecydowanie przewaĪaáy dzieci. Z uwagą wysáuchaáy opowieĞci,
po czym, afrykaĔskim zwyczajem, zaczĊáy omawiaü akcjĊ
bajki i zachowanie bohaterów. Jak widaü, polskie dzieci wcale tak bardzo nie róĪnią siĊ od afrykaĔskich… Z zainteresowaniem przysáuchiwaáa siĊ bajkom pani Karolina, mama
szeĞcioletniej Zuzi. – Bardzo podobaáo mi siĊ, Īe dziĊki tym
opowieĞciom dzieci mogą siĊ czegoĞ nauczyü, np. kreatywnego myĞlenia, rozwiązywania problemów, tego, Īe naleĪy
pomagaü sáabszym. Zdziwiáo mnie to. Nie sądziáam, Īe bajki
z tak odlegáego miejsca jak Afryka mogą przekazywaü jakieĞ
wartoĞci dzieciom z Polski. Jak widaü, myliáam siĊ.
W oryginale bajki afrykaĔskie odczytywane są w jĊzyku
suahili. Warsztaty nauki tegoĪ jĊzyka byáy jedną z najbardziej obleganych atrakcji Nocy Muzeów. Wszyscy chĊtni
mogli nauczyü siĊ najwaĪniejszych sáów i zwrotów, niezbĊdnych podczas podróĪy po Czarnym Lądzie, a takĪe pogáĊbiü
swoją wiedzĊ na temat etymologii tego jĊzyka.
Rytuaáy, tajemnicze ceremonie i taniec masek
Znaczna liczba obecnych na Nocy Muzeów tczewian kojarzyáa AfrykĊ z miejscem, gdzie praktykowane są tajemnicze kulty, ceremonie i obrzĊdy religijne. Towarzyszą im zazwyczaj niezrozumiaáe dla nas zaklĊcia, taĔce i przebieranki.
Poszerzenie wiedzy w tym zakresie umoĪliwiáy warsztaty
z teatru afrykaĔskiego. Panie z krakowskiego Teatru Figur
(który wspóápracowaá z Fabryką Sztuk juĪ podczas ChiĔskiej Nocy Muzeów) wprowadziáy dzieci i dorosáych w Ğwiat
niesamowitych ceremonii na pograniczu religii i teatru.
W Afryce obie te sfery są nierozdzielne. Jak nie istnieje religia bez teatru, tak nie istnieje teatr bez religii.
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Nieodáącznym elementem takich „spektakli” jest maska,
która w Afryce ma wyjątkowy status. UĪywa siĊ jej tylko
w ĞciĞle okreĞlony sposób, podczas waĪnych dla danej spoáecznoĞci rytuaáów. Nawet wytwarzaniu maski towarzyszą
rygorystyczne zasady. RzemieĞlnik, który wykonuje maskĊ,
musi oddaliü siĊ od wioski, przejĞü odpowiednie ablucje,
czasem poddaü siĊ dziaáaniu substancji narkotycznych.
Co przedstawia maska? Zazwyczaj jest ona wyobraĪeniem zwierzĊcia totemicznego dla danego plemienia. Aktortancerz, ubierając taką maskĊ, jednoczeĞnie „odgrywa”, naĞladuje dane zwierzĊ, jak i przejmuje jego cechy. Na oczach
obserwatorów odbywa siĊ, zarówno „spektakl” jak i rytuaá.
Maski przedstawiają takĪe bóstwa opiekuĔcze, demony lub
siáy przyrody. Poprzez maskĊ mogą ujawniaü swoją obecnoĞü równieĪ duchy przodków.
Podczas warsztatów wszyscy obecni mogli zaznajomiü
siĊ z replikami niezwykáych masek Dogonów. To bogato
rzeĨbione maski ceremonialne, nierzadko skáadające siĊ
z dwóch czĊĞci: dolnej (twarzowej) z wyciĊciami na oczy
i usta, i z czĊĞci górnej, bĊdącej wyobraĪeniem postaci
ludzkiej. Bywa i tak, Īe maska skáada siĊ tylko z czĊĞci
nakáadanej na twarz. Kolory uĪyte przy produkcji maski
nie są przypadkowe – mają okreĞlone znaczenie, np. kolor
biaáy symbolizuje walkĊ ze záymi duchami, kolor czerwony
– wojnĊ, ale teĪ radoĞü, a kolor niebieski – miáoĞü.
Uczestnicy warsztatów, bogatsi o nowo zdobytą wiedzĊ, mogli wykonaü swoje wáasne maski na wzór tych
afrykaĔskich. Taka zabawa szczególnie przypadáa do gustu
dzieciom. DziĊki pomocy rodziców i prowadzących warsztaty, máodsi uczestnicy tworzyli maski stylizowane na afrykaĔskie, a takĪe stroje wojowników i wojowniczek. Potem
kaĪdy wykonaá taniec, któremu towarzyszyáy dĨwiĊki tradycyjnych afrykaĔskich instrumentów.
AfrykaĔski teatr to nie tylko maski. W pewnych czĊĞciach Czarnego Lądu celebruje siĊ teatr oparty na tradycyjnych lalkach. Manekiny, animowane zazwyczaj przez
kilka osób, podczas cyklicznych ceremonii mają za zadanie báogosáawiü wioskĊ, obdarowaü kobiety páodnoĞcią,
a mĊĪczyzn odwagą, zsyáaü obfite plony. Dzieje siĊ tak,
kiedy lalki przedstawiają sylwetkĊ opiekuĔczego ducha lub
zwierzĊcia totemicznego. Lecz są takĪe kukáy stworzone
do animowania z zupeánie innej okazji – Ğmierci mieszkaĔca wioski. Takie lalki wykonuje m.in. lud Giriama. Podczas trwających cztery dni ceremonii pogrzebowych caáa
wioska animuje wykonane przez siebie manekiny. SáuĪą
one poĪegnaniu ducha zmaráego i nawiązaniu za jego poĞrednictwem kontaktu z przodkami. Animatorami muszą
byü osoby odpowiedzialne, bo jeĞli lalka upadnie, moĪe
sprowadziü nieszczĊĞcie na wioskĊ, a sam animator straciü
zmysáy. Rytuaáowi towarzyszą taĔce w szaleĔczym rytmie
piĊciu rodzajów bĊbnów, specjalnie przygotowane na tĊ okazjĊ potrawy oraz duĪa iloĞü wina palmowego.
Ani wino palmowe, ani afrykaĔskie potrawy nie pojawiáy siĊ na warsztatach. Taniec z lalką jednak siĊ odbyá. Na
początku manekin wzbudziá strach, zwáaszcza wĞród najmáodszych uczestników warsztatów. ChĊtne osoby mogáy
animowaü wysoką na 2 metry kukáĊ, symbolizującą dobrego
ducha wioski. A nie byáo to takie proste. ZgáĊbienie technik
animacji zajĊáo uczestnikom warsztatów kilka chwil. Kiedy
jednak pojĊli juĪ w jaki sposób kierowaü lalką, okrzykom radoĞci nie byáo koĔca. – To Ğwietna zabawa. Nie wiedziaáam,
Īe w Afryce tak wygląda teatr. Lalka na początku wydawaáa
siĊ straszna, ale to tylko pierwsze wraĪenie. Potem fajnie siĊ
nią bawiáo – zapewniaáa siedmioletnia Kasia. Wtórowaá jej
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dziesiĊcioletni KrzyĞ: – Ani przez chwilĊ nie byáo nudno. Dobrze zrobiáem, Īe namówiáem mamĊ na przyjĞcie tutaj.
Na koniec, uczestnicy warsztatów z wielkim entuzjazmem odegrali stworzoną przez siebie mini etiudĊ. SalĊ
warsztatową opuĞcili ubrani w stworzone przez siebie kostiumy, chĊtni na poznanie kolejnych sekretów Afryki.
Ubóstwo, choroby, wojny domowe
CzĊĞü tczewian przybyáa na Noc Muzeów wáaĞnie z takim wizerunkiem Afryki. Jedną z takich osób byáa pani Sandra. – Wiem, Īe sytuacja w Afryce jest ciĊĪka. W niektórych
regionach trudno o wodĊ pitną, dzieci czĊsto umierają tuĪ po
narodzeniu z powodu braku odpowiedniej opieki lekarskiej,
dziewczĊta poddawane są obrzezaniu w okropnych warunkach higienicznych. I jeszcze do tego te nieustające konflikty
plemienne… Na taki obraz Czarnego Kontynentu záoĪyáo siĊ
kilka czynników, m.in. wojna domowa w Sudanie owocująca
kryzysem humanitarnym w regionie, a w konsekwencji secesją kraju na czĊĞü póánocną (muzuámaĔską) i poáudniową
(gdzie ludnoĞü praktykuje chrzeĞcijaĔstwo i wierzenia animistyczne). Starsze osoby pamiĊtają jeszcze rok 1994 i ludobójstwo w Rwandzie. Wtedy to okoáo milion osób z plemienia
Tutsi zostaáo wymordowanych przez ekstremistów Hutu. Organizacje humanitarne nagáaĞniają ciągle obecny w Afryce
problem – dzieci-Īoánierzy. Aby doprowadziü do ukrócenia
tego procederu amerykaĔska armia wysáaáa komandosów do
ugandyjskiej dĪungli w celu schwytania Josepha Kony’ego,
przywódcy BoĪej Armii Oporu, odpowiedzialnego za porywanie dzieci i robienie z nich maszyn do zabijania.
UwagĊ mediów przykuáo ostatnio porwanie ponad dwustu dziewcząt z miasteczka Chibok w póánocno-wschodniej
Nigerii przez islamistyczne ugrupowanie Boko Haram. Chce
ono wprowadziü w Nigerii prawo szariatu. W zamian za uwolnienie dziewczynek bojownicy Īądają wypuszczenia z wiĊzienia czáonków swojej organizacji. Te wszystkie informacje
docierają do nas za sprawą telewizji, radia, Internetu. Dodaü
do nich naleĪy filmy fabularne, nagáaĞniające kiepską sytuacjĊ
humanitarną w niektórych regionach Afryki: „Ostatni król
Szkocji” (przedstawiający dyktaturĊ Idiego Amina w Ugandzie), „Krwawy diament” (ukazujący niewolniczą pracĊ przy
wydobywaniu diamentów, z wojną domową w Sierra Leone
w tle), „Shooting dogs” i „Hotel Rwanda” (oba filmy pokazują
ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku).
Są jednak i takie filmy, które przedstawiają Īycie codzienne w Afryce, i to z punktu widzenia samych Afrykanów. Zostaáy one zaprezentowane na przeglądzie filmów
afrykaĔskich Afrykamera. Cztery z nich, dziĊki wspóápracy Fabryki Sztuk i tegoĪ festiwalu, mieliĞmy szansĊ obejrzeü podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
„AfrykaĔski odlot” to zbiór dziewiĊciu filmów krótkometraĪowych. Ukazują one Czarny Ląd jako miejsce
nie tak odlegáe nam pod wzglĊdem mentalnym, jakby siĊ
mogáo wydawaü. Kameralne historyjki poruszają codzienne problemy zwykáych ludzi, takie, jakich nie brak i na
naszym polskim podwórku: samotnoĞü, niepowodzenia
w Īyciu prywatnym i zawodowym, Ğmierü bliskich osób,
ucieczkĊ w Ğwiat wyobraĨni, chĊü zmiany wáasnego losu,
kwestiĊ rasizmu. Fragmenty z codziennego Īycia Afrykanów zostaáy ukazane takĪe w bloku „Okruchy Īycia”. Jest
to kolejny zbiór krótkich metraĪy, przedstawiający z pozoru
zwyczajne problemy mieszkaĔców Afryki: gorycz przemijania, trudnoĞci finansowe, zmieniające siĊ pod wpáywem c
globalizacji kanony piĊkna, marzenia o lepszym jutrze.
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AfrykaĔską Noc Muzeów odwiedziáo kilka tysiĊcy osób

WystĊp zespoáów Bazo Banga
i Ricky Lion & Bongo Bongo

Panie z krakowskiego Teatru Figur pozwoliáy zrozumieü
uczestnikom warsztatów afrykaĔskie ceremonie

AfrykaĔskie rytmy skáoniáy tczewian
do entuzjastycznego taĔca

ChĊtni skorzystali z nauki jĊzyka suahili

KaĪdy mógá siĊ przebraü
w tradycyjne stroje afrykaĔskie

Atrakcyjne nagrody dla dzieci
ufundowaá sponsor
Nocy Muzeów – Grupa GPEC

Warsztaty taneczne i bĊbniarskie sprawiáy wiele radoĞci goĞciom Fabryki Sztuk

Noc Muzeów zakoĔczyá
pokaz fire-show

Jedną z atrakcji byáy
warsztaty koralikowe

WróĪbita afrykaĔski przepowiadaá
goĞciom Fabryki Sztuk przyszáoĞü

Zdjúcia ze zbiorów Fabryki Sztuk

NOC MUZEÓW
Z kolei film „Dakar nocą” jest historią o wchodzeniu
w dorosáoĞü i dokonywaniu w związku z tym trudnych
wyborów. Siirou i Salla, kiedyĞ bezdomne dzieciaki, dziĞ
zakochani w sobie nastolatkowie, mieszkają w squacie
z grupą máodych ludzi. Siirou jest przywódcą gangu, który marzy, aby w przyszáoĞci wieĞü spokojne i proste Īycie
u boku ukochanej Salli. Jednak u wchodzącej w dorosáoĞü
dziewczyny pojawiają siĊ wyĪsze ambicje, których realizacja pociąga za sobą koniecznoĞü opuszczenia Siirou.
Bohaterka musi dokonaü trudnego wyboru, mającego
ogromny wpáyw na zmianĊ jej Īycia.
Inne oblicze Afryki przedstawia ghanijski film „To
wina hajsu”. Jest to pierwszy musical w jĊzyku pidgin english, czyli w ghanijskiej lokalnej odmianie angielskiego.
Film wprowadza widza w codzienną rzeczywistoĞü mieszkaĔców Ghany. Z komicznym zaciĊciem obrazuje dyskusje
gáównych bohaterów o jedzeniu, kobietach, pieniądzach. Ta
beztroska komedia peána jest eklektycznej muzyki (gáównie afrobeat i hip-hop), która sprawia, Īe po seansie jeszcze
przez dáugi czas bĊdziemy ją pamiĊtaü.
Pan Paweá, który oglądaá zaprezentowane podczas Nocy
Muzeów filmy, byá bardzo zaskoczony wysokim poziomem,
jaki reprezentowaáy sobą te dzieáa. – Przyszedáem tu z ciekawoĞci, bo nie czĊsto moĪna obejrzeü w kinie filmy z odlegáych
zakątków Ğwiata. MuszĊ przyznaü, Īe podobaáo mi siĊ. ChĊtnie obejrzaábym teĪ inne filmy z tamtych stron – stwierdziá.
Dzika przyroda
Pustynia, dĪungla, niebezpieczne zwierzĊta. Kontynent
afrykaĔski bywa postrzegany takĪe przez pryzmat swej bujnej fauny i flory. Z tego teĪ powodu Afryka jest miejscem
szczególnie chĊtnie odwiedzanym przez licznych podróĪników oraz poszukiwaczy przygód. Nie mam jednak na myĞli
tradycyjnych turystów, ale „prawdziwych” podróĪników.
Takich, którzy nie boją siĊ samotnych wypraw do afrykaĔskiej wioski, by poznaü prawdziwe Īycie jej mieszkaĔców.
Takich, którzy podróĪują takimi samymi Ğrodkami transportu jak rdzenna ludnoĞü Īyjąca na odwiedzanych przez
siebie terenach. Takich, którzy Īywią siĊ lokalnym jedzeniem i gardzą piĊciogwiazdkowymi hotelami. Biorąc pod
uwagĊ wymienione przeze mnie powyĪej kryteria, mianem „prawdziwych” podróĪników moĪna nazwaü Norberta
SkrzyĔskiego, Szymona Kowalczyka i ojca Edwarda Sito.
Podczas Nocy Muzeów zaprezentowali oni zdjĊcia ze swoich wypraw, opowiadali o licznych oraz niezwykáych przygodach a takĪe o trudach pracy misyjnej w Angoli i Togo.
Norbert SkrzyĔski, z wyksztaácenia geograf, z zamiáowania podróĪnik, byá uczestnikiem rowerowej sztafety po Afryce w latach 2009-2011. Inspiracją dla tej inicjatywy byá wyczyn Kazimierza Nowaka, który miĊdzy 1931 a 1936 rokiem
samotnie przemierzyá AfrykĊ na rowerze. Aby upamiĊtniü
to wydarzenie, grupa kilkudziesiĊciu osób zafascynowanych
Afryką i wyczynem polskiego podróĪnika zorganizowaáa wspólny przejazd przez ten niesamowity kontynent. Jak
stwierdziá sam Norbert SkrzyĔski – byáo ciĊĪko. Uczestnicy
musieli zmagaü siĊ ze zmiennoĞcią temperatur, z burzami
piaskowymi, z niestabilną sytuacją polityczną w niektórych
krajach, z obecnoĞcią niebezpiecznych zwierząt. Problemem
niekiedy byáo uzyskanie wiz. Ale niezmordowanych podróĪników takie przeszkody nie zraziáy. Peáni woli walki i chĊci
pokonania swoich sáaboĞci przemierzali nawet najtrudniejsze
etapy sztafety. – ByliĞmy zdeterminowani. WiedzieliĞmy, Īe
musimy trzymaü siĊ razem i nawzajem siĊ wspieraü. W koĔcu
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caáe przedsiĊwziĊcie polegaáo na pracy zbiorowej – powiedziaá Norbert SkrzyĔski.
Wyprawa rozpoczĊáa siĊ 5 listopada w Libii – dokáadnie
78 lat od startu Kazimierza Nowaka. Uczestnicy pokonywali kolejno Egipt, Sudan, AfrykĊ Wschodnią, dalej jechali
na poáudnie przez ZambiĊ i RPA, stamtąd skierowali siĊ do
Zimbabwe, Angoli, Konga, Republiki ĝrodkowoafrykaĔskiej, Nigru, skoĔczyli w Algierii. Norbert SkrzyĔski opowiadaá nam o tej niezwykáej przygodzie. Towarzyszyá temu
pokaz slajdów. ZdjĊcia i relacja podróĪnika uzmysáowiáa
wszystkim jak karkoáomne i peáne niebezpieczeĔstw byáo
to przedsiĊwziĊcie. – Sama w przyszáoĞci planujĊ podróĪ po
Afryce, ale nigdy nie zdecydowaáabym siĊ na przemierzenie
tego kontynentu rowerem. Wielki szacunek dla uczestników
wyprawy. Niewiele osób ma tyle odwagi, co oni – stwierdziáa Daria, jedna ze sáuchaczek. Oprócz tropikalnych chorób,
szczególnie niebezpieczne dla podróĪników mogáy okazaü
siĊ afrykaĔskie zwierzĊta, takie jak wĊĪe, pająki, krokodyle,
a takĪe konflikty plemienne, czy pola minowe (np. w Angoli)
– pozostaáoĞci po wojnie domowej. Na szczĊĞcie podróĪnicy
uniknĊli przykrych sytuacji i wszyscy dotarli na metĊ.
Innym podróĪnikiem obecnym na Nocy Muzeów byá Szymon Kowalczyk. Jego reportaĪe publikowaá m.in. onet.pl, interia.pl, czy serwis refugee.pl. W Ugandzie przeprowadzaá
wywiady z byáymi dzieümi-Īoánierzami BoĪej Armii Oporu,
w Sudanie Poáudniowym pisaá o wojnie domowej, a w Czadzie
dotará do nieco juĪ zapomnianych Gór Tibesti. I wáaĞnie o tej
wyprawie goĞcie Fabryki Sztuk mieli okazjĊ usáyszeü.
Góry Tibesti, leĪące w póánocnym Czadzie, są niechĊtnie
odwiedzane przez podróĪników. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ na
temat tego miejsca narosáo mnóstwo stereotypowych legend.
Mówi siĊ, Īe biaáy podróĪnik niechybnie zostanie tam pozbawiony gáowy przez miejscowych, Īe obszar Gór Tibesti jest
peáen min, Īe te tereny są zamieszkane przez niebezpiecznych rebeliantów. Z powodu takiej „czarnej legendy” nikt nie
odwiedziá Tibesti od kilkudziesiĊciu lat. Szymon Kowalczyk
postanowiá zmierzyü siĊ z mitami, którymi obrosáa póánocna
czĊĞü Czadu. Odkryá, Īe nie jest to wcale tak niebezpieczne miejsce, jak powszechnie siĊ uwaĪa. – Mieszkający tam
lud Tubu nie jest moĪe tak przyjaĨnie nastawiony jak ludzie
w innych czĊĞciach Afryki, ale to tylko zewnĊtrzna fasada.
SpĊdziwszy trochĊ czasu w ich towarzystwie moĪna stwierdziü, Īe są bardzo goĞcinni, lecz niezbyt wylewni. Aby poznaü
czáonków plemienia Tubu, trzeba wykazaü siĊ cierpliwoĞcią
i poĞwiĊciü na to trochĊ czasu – opowiadaá podróĪnik. – Jest
to plemiĊ wojowników. Kobiety zajmują siĊ pracą w domu,
zbieraniem daktyli, przygotowywaniem potraw. MĊĪczyĨni
handlują daktylami i guanem. KaĪdy z nich nosi przy sobie
nóĪ. Czáonkowie plemienia bardzo wiele szacunku okazują
starszyĨnie, która jest dla nich Ĩródáem mądroĞci.
Jednak Tibesti to nie tylko plemiĊ Tubu. To takĪe niesamowita przyroda i malownicze widoki. Ze szczytów gór moĪna obserwowaü SaharĊ. Jest to idealne miejsce do robienia
zdjĊü – czegokolwiek siĊ nie sfotografuje, zawsze bĊdzie to
wyglądaü piĊknie i majestatycznie. WáaĞnie takie byáy fotografie, które zaprezentowaá nam Szymon Kowalczyk – peáne
wyjątkowych widoków, które rozbudzają naszą wyobraĨniĊ
i powodują, Īe sami chcielibyĞmy wyjechaü w taką podróĪ, by
doĞwiadczyü ekscytujących i niezapomnianych przygód. Pan
Witold, który byá obecny na prezentacji Szymona Kowalczyka nie kryá zachwytu opowieĞciami podróĪnika. – Gdybym
byá máodszy, to sam spakowaábym plecak i wyruszyá w taką
podróĪ. Niestety, lata juĪ nie te… Ale dobrze, Īe chociaĪ w ten
sposób mogĊ doĞwiadczyü nieco egzotyki na stare lata.
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Zupeánie inny charakter mają afrykaĔskie wyprawy
ojca Edwarda Sito. NaleĪy on do zgrupowania ksiĊĪy werbistów w PieniĊĪnie. Od 1995 roku pracowaá na misji w Angoli, a w 2006 roku przeniesiono go do Togo. W czasie swego pobytu w Angoli byá Ğwiadkiem wojny domowej. W jej
wyniku Ğmierü gáodową poniosáo blisko milion osób. Misja
ojca Sito leĪaáa na terenach partyzantów, jednak z szacunku dla pracy werbistów nikt jej nie atakowaá. Podczas tych
ciĊĪkich chwil misjonarze byli ostoją dla Angolczyków.
Znajdowali tam nie tylko pociechĊ duchową, ale teĪ pomoc
materialną. Misjonarze budowali szkoáy, kopali studnie,
pomagali w sprowadzaniu leków. DziĊki nim dzieci z wielu
wiosek rozpoczĊáy edukacjĊ.
Ojciec Sito opowiadaá takĪe o swej pracy misyjnej w Togo.
Polegaáa ona, podobnie jak w Angoli, na budowie szkóá, pomocy finansowej dla ubogich czy wspóápracy z lokalną spoáecznoĞcią. Ponadto ojciec Sito poĞwiĊciá siĊ pomocy osobom
chcącym wstąpiü w stan kapáaĔski. Togo, jako kraj w jeszcze
niewielkim stopniu schrystianizowany (ciągle wiĊkszoĞü stanowią tam wyznawcy islamu lub religii animistycznych), potrzebuje coraz wiĊkszej liczby ksiĊĪy. Z kaĪdym dniem przybywa Togijczyków chcących przyjąü wiarĊ chrzeĞcijaĔską,
lecz stoją przed problem znalezienia kapáana, który mógáby
ich ochrzciü. Stale rosnącej liczbie nowo ochrzczonych powinien towarzyszyü wzrost liczby ksiĊĪy. Niestety, na przeszkodzie stoją finanse. Niewiele osób staü na naukĊ teologii. Ojciec
Sito wspomaga wszystkich chĊtnych – duchowo i materialnie.
Modli siĊ za nich, pomaga im w zrozumieniu Biblii, organizuje na ich rzecz rozmaite skáadki pieniĊĪne. I do podobnej
pomocy zachĊca Polaków.
TaĔce w rytm bĊbnów
Dla czĊĞci zwiedzających Afryka jest miejscem kryzysu
humanitarnego, ale znaleĨli siĊ i tacy, którzy Czarny Ląd postrzegają jako miejsce nieustannej zabawy w rytmie bĊbnów
i zaklinaczy deszczu. W koĔcu Afryka, jako miejsce przepeánione sáoĔcem, musi byü peána wielkiej energii i radoĞci
Īycia. A jak lepiej moĪna wyraziü radoĞü Īycia niĪ przez taniec i Ğpiew? W tym Afrykanie są naprawdĊ dobrzy. Dlatego teĪ postanowili podzieliü siĊ z nami swą wiedzą na temat
taĔca, Ğpiewu i gry na róĪnorodnych instrumentach.
Podczas warsztatów muzycznych moĪna byáo zapoznaü
siĊ z wieloma rodzajami bĊbnów (m.in. djembe, tam-tam, dundun), balafonów, zaklinaczy deszczu i koáatek. Zwiedzający
dowiedzieli siĊ takĪe, w jaki sposób siĊ nimi posáugiwaü, aby
uzyskaü odpowiedni dĨwiĊk. A Īe grze na instrumentach w
Afryce zawsze towarzyszy taniec i Ğpiew, poznali i te dziedziny. Taniec jest ĞciĞle związany z wierzeniami i rytuaáami
plemiennymi. Podobnie jak teatr afrykaĔski, taniec ma za zadanie wpáynąü na rzeczywistoĞü (np. na opady deszczu), czy
porozumienie z bóstwem. SáuĪy teĪ wyraĪaniu emocji. CzĊsto
towarzyszy róĪnorodnym „rytuaáom przejĞcia”, Ğlubom czy
Īniwom. Inaczej taĔczą kobiety, a inaczej mĊĪczyĨni. RównieĪ okreĞlone grupy zawodowe czy kasty mają swoje wáasne
kroki taneczne. Poznanie odpowiednich ruchów i samodzielne wykonanie taĔca w rytm afrykaĔskich bĊbnów byáo dla
uczestników warsztatów nie lada przygodą. – Zawsze byáam
ciekawa tradycyjnych taĔców afrykaĔskich. W dzieciĔstwie
uczyáam siĊ baletu i taĔców towarzyskich, ale chciaáam spróbowaü czegoĞ bardziej spontanicznego. I w ten sposób trafiáam na te warsztaty – opowiada siedemnastoletnia Paulina.
– TaĔce afrykaĔskie są wyczerpujące, ale dają duĪo radoĞci
i pomagają w pozbyciu siĊ negatywnych emocji.
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W czasie, gdy czĊĞü osób poznawaáa kulturĊ Czarnego
Lądu, entuzjaĞci afrykaĔskich rytmów mogli wysáuchaü
entuzjastycznych koncertów zespoáów: Bazo Banga i Ricky
Lion & Bongo Bongo.
Zabawie w rytm piosenek afrykaĔskich zespoáów towarzyszyáo malowanie twarzy w etniczne wzory, plecenie warkoczyków, przymierzanie plemiennych strojów, czy wróĪby
szamana.
Ogniste zakoĔczenie
NajwaĪniejsze dla kaĪdego plemienia ceremonie zawsze odbywają siĊ przy ognisku, w obecnoĞci wszystkich mieszkaĔców
wioski. Podczas AfrykaĔskiej Nocy Muzeów byáo podobnie.
ZakoĔczenie imprezy przybraáo rytualny charakter. Byá wiĊc
ogieĔ – chociaĪ w postaci pokazu fire show. Dookoáa artystów
wykonujących sztuczki z ogniem zebraáo siĊ spore grono widzów. Wszystkich poáączyáa chĊü obejrzenia interesującego widowiska. Niczym czáonkowie jednego plemienia, zgromadzeni
wokóá ognia, obserwowali niezwykáe wyczyny artystów.
W ten wáaĞnie sposób Tczew poĪegnaá Noc Muzeów 2014.
Byáa ona peána atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla dorosáych.
MieszkaĔcy grodu Sambora poznali nieznane im zwyczaje,
taĔce, opowieĞci i rytuaáy mieszkaĔców Czarnego Lądu. Dla
wielu to spotkanie z Afryką byáo okazją do skonfrontowania
swoich wyobraĪeĔ z rzeczywistoĞcią. KaĪdy obecny na Nocy
Muzeów stwierdziá, Īe obcowanie z kulturą tak odmienną od
naszej poszerzyáo jego horyzonty i zainspirowaáo do odkrywania kolejnych tajemnic Afryki. A moĪe i innych odlegáych
zakątków Ğwiata… Jednym sáowem – cel i zaáoĪenia organizatorów zostaáy osiągniĊte. Tczewianie poznali inną twarz Afryki – tĊ barwną, wesoáą i roztaĔczoną.
Tak bogaty program tegorocznej Nocy Muzeów nie byáby jednak moĪliwy, gdyby nie wsparcie spóáki Grupy GPEC
– Zakáadu Energetyki Cieplnej Tczew. Uczestnicy Nocy Muzeów mogli nie tylko przywitaü siĊ z pluszowymi tygryskami, przechadzającymi siĊ po dziedziĔcu, ale równieĪ otrzymaü tygrysie maski i wygraü wiele atrakcyjnych upominków.
SzczĊĞliwym zwyciĊzcom konkursów gratulowaáa i wrĊczaáa nagrody prezes ZEC Tczew – Lucyna Federowicz.
A jak tegoroczną Noc Muzeów podsumowują organizatorzy: – Cieszy mnie tak duĪa liczba przybyáych. Mam nadziejĊ,
Īe speániliĞmy ich oczekiwania i nikt nie wyszedá niezadowolony. Organizacja tego przedsiĊwziĊcia byáa przyjemnoĞcią.
Najtrudniejsze byáo pogodzenie róĪnic w mentalnoĞci pomiĊdzy nami, a afrykaĔskimi artystami. Kiedy my stresowaliĞmy
siĊ, Īe juĪ czas – trzeba wyjĞü na scenĊ albo rozpocząü warsztaty, oni podchodzili do wszystkiego ze spokojem i nonszalancją. PunktualnoĞü byáa obcym dla nich pojĊciem. Ale pomimo
tych niewielkich zgrzytów, wynikających z róĪnych temperamentów Polaków i Afrykanów, uwaĪam Īe wspóápraca wyszáa
nam caákiem nieĨle – konstatuje Kamila Gillmeister. Wtóruje
jej dyrektor tczewskiej Fabryki Sztuk, Alicja Gajewska: – Tegoroczna Noc Muzeów prezentowaáa siĊ bardzo atrakcyjnie.
MieszkaĔcy Tczewa mieli okazjĊ zapoznaü siĊ z niezwykle interesującą, choü nieznaną kulturą Czarnego Lądu. Mam nadziejĊ, Īe przygotowane przez FabrykĊ Sztuk atrakcje przypadáy do gustu wszystkim przybyáym. Gorąco wierzĊ, Īe tak byáo.
ĝwiadczyü o tym moĪe duĪa liczba osób, która odwiedziáa nas
tej wyjątkowej majowej nocy. Serdecznie dziĊkujĊ wszystkim
za przybycie i zapraszam juĪ za rok, w trzeci weekend maja.
Po takim zaproszeniu nie pozostaje nic innego, jak zaznaczenie sobie w kalendarzu przyszáorocznej daty Nocy
Muzeów i ponowne przybycie do Fabryki Sztuk.
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TwórczoĞü ludowa

Táumy turystów odwiedziáy grucznieĔski festiwal

CoĞ dla smakoszy

Praktyczne wyroby
wikliniarskie

Dzieci chĊtnie bawiáy siĊ na sáomie

Wszystkie fotograﬁe na str. 28-30 Nataniel Đucarz

HISTORIA KOCIEWIA W PIGUãCE

MARIA PAJðKOWSKA-KENSIK

Festiwal Smaku na Kociewiu 2014
JuĔ kilkakrotnie zdarzyäo siö, Ĕe podczas zajöè z kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studenci prezentujñcy najciekawsze wspóäczesne zjawiska
kulturowe woj. kujawsko-pomorskiego podali „odkrywczo”, Ĕe w Grucznie jest od lat organizowany taki niezwykäy festiwal. Zachöcajñ, by siö tam wybraè... Z przyjemnoĈciñ wtedy
ujawniam, Ĕe byäam chyba na wszystkich, a tegoroczny jest juĔ dziewiñty.

G

ruczno – kiedyĞ gminna miejscowoĞü, obecnie naleĪąca do gminy ĝwiecie n. Wisáą. Jest tu koĞcióá
z bardzo znanym i cenionym ksiĊdzem – poetą, Franciszkiem Kameckim. W szkoáach – podstawowej i gimnazjum
nie zawieszono edukacji regionalnej. Ciekawą historiĊ wsi,
jej zabytki, popularyzuje obszerny „Bedeker gruczeĔski”
(pod. red. J. Luterek-Cholewskiej) ceniony przez regionalistów, obecnie juĪ nieosiągalny – dobrze, Īe przygotowane
jest drugie jego wydanie. Gruczno miaáo szczĊĞcie do ciekawych, niezwykáych ludzi. Byá tu ks. Wáadysáaw àĊga, który
zebrane materiaáy etnograficzne przedstawiá w opracowaniu „Okolice ĝwiecia”, do niedawna jedynej tak obszernej
pozycji z poáudniowego Kociewia. Jego imieniem nazwano
muzeum w Grudziądzu, gdzie teĪ znalazáy siĊ ciekawe eksponaty zgromadzone podczas wykopalisk archeologicznych
przeprowadzonych wáaĞnie w okolicy Gruczna. ZdajĊ sobie
sprawĊ z tego, Īe kaĪda miejscowoĞü ma swoją historiĊ, barwy kulturowe, niekiedy intrygujące tajemnice. Jednak ta
„poáudniowa brama Kociewia” (wedáug K. Nitscha zaliczyü
tu moĪna równieĪ pobliskie Topolno) zdecydowanie siĊ wyróĪnia i jest bardzo znaczącym miejscem w NadwiĞlaĔskim
Parku Krajobrazowym, gdzie chroni siĊ i upowszechnia
nie tylko naturalne walory przyrodnicze, ale teĪ utrwala
i eksponuje krajobraz kulturowy, a w nim np. starą chatĊ
pomenonicką z 1770 roku, w pobliĪu której zaáoĪono niezwykáy sad starych odmian drzew owocowych. WáaĞciwie
stąd, z Chrystkowa prowadzi droga do póĨniejszych festiwali. W 2005 roku zaczĊto tu realizowaü projekt dotyczący
pszczelarstwa. Przy chacie pomenonickiej zorganizowano
ĞwiĊto miodu. Zainteresowanie tematem zachĊciáo organizatorów (od początku aktywnoĞcią wyróĪnia siĊ tu Towa-

rzystwo Przyjacióá Dolnej Wisáy) do poszerzenia imprezy
o smak roku i turniej nalewek. ImprezĊ przemieszczono do
pobliskiego Gruczna, gdzie przy starym máynie (siedziba
TPDW) jest niezwykle urozmaicony i urokliwy teren z páynącym strumieniem, pagórkami, ciekawym drzewostanem.
Samo miejsce jest juĪ atutem festiwali, co podkreĞla wielu.
I przyjeĪdĪają coraz liczniej nie tylko z terenu województwa, ale coraz czĊĞciej z gáĊbi Polski. Zapeánione są parkingi
na okolicznych polach. W trzecią sobotĊ i niedzielĊ sierpnia
wszystkie drogi prowadzą do Gruczna, gdzie odbywa siĊ
wielkie ĞwiĊto smaku…
To pierwszy i najwiĊkszy w Polsce festiwal dobrego
jedzenia donosiáa „Gazeta Pomorska”. Z biegiem lat namnoĪyáo siĊ w Polsce podobnych festiwali, czĊsto jednak
o mniejszym zasiĊgu, np. festiwal chleba, Ğliwki itp. Gruczno staáo siĊ dobrym, zachĊcającym przykáadem dla innych
i to teĪ siĊ liczy. OsobiĞcie byáam dumna, gdy od organizatorów imprezy Smaki Pomorza, zorganizowanej przed
Zieloną Bramą w GdaĔsku , usáyszaáam, Īe oni podpatrzyli
w Grucznie, jak to siĊ robi…
Gáównym celem imprezy jest promocja wytwórców
i producentów produktów tradycyjnych i regionalnych.
Od początku stawiano na róĪnorodnoĞü – są wiĊc alejki miodów, serów, nalewek… Wielkie bogactwo natury
kryje siĊ juĪ choüby w nazwach miodów. Spotykamy tu
nie tylko znane miody jak gryczany, spadziowy, lipowy…
ale teĪ miód z koniczyny, chabrów, facelii i zupeánie dziwny… z ostropestu. WĞród nalewek hitem byáa bulimączka,
czyli bursztynowa nalewka z kwiatów gáogu, wspomniana
w „Kuchni kociewskiej”*, innym razem cieszono siĊ degustacją nalewki z rabarbaru, poziomki, derenia…

Pokaz pracy psów pasterskich
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WOKÓã REGIONALIZMU

SmaĪenie powideá

Wielu uczestników imprezy szuka wytrwale zapamiĊtanych smaków, np. pysznej Ğmietanówki (nalewki, która nie pozwala o sobie zapomnieü), inni zwracają uwagĊ
i zapeániają siatki tym, co niecodzienne. Czasem juĪ sama
nazwa zachĊca czy teĪ intryguje. Warto tu wspomnieü
o nieco dziwnym przykáadzie, chodzi o sáoiczki z napisem:
Fjut kociewski (z podtytuáem – syrop z maĞlanki”). Komisja w Warszawie podczas rejestracji tego produktu regionalnego prosiáa o uzasadnienie, Īe to nie Īart… podparáam
siĊ sáownikiem B. Sychty i swoją znajomoĞcią sáownictwa
kociewskiego, by przekonaü (na piĞmie), Īe nazwa jest tradycyjna i dotyczy wáaĞnie takygo cyropu…
Z niecodziennych nazw przysmaków wraz z okreĞleniami moĪna by stworzyü ciekawy sáowniczek: powidáa strzeleckie, kozie sery áomnickie, kurpiowski chleb na maĞlance,
chrzan na miodzie, sĊkacz wedáug babcinej receptury, pączki piwne do rĊki, wĊdliny z róĪnych miĊs wĊdzone w beczkach, ryby trzymane w ciepáym dymie, straĪacka grochówka, ananasy z cukinii, pijana krówka, okowita z moreli, kozia
bryndza... itd. Za caáym tym nieuporządkowanym zbiorem
kryje siĊ swojskie jadáo wyraĪające szacunek dla tradycji
Īywieniowej, odrodzenie teĪ tzw. kuchni domowej. Serwowane produkty wpisują siĊ ogólnoĞwiatowy trend slow food.
Chciaáoby siĊ powiedzieü tu – lepiej póĨno niĪ wcale i dobrze, Īe choü niektórzy omijają tzw. fast foody.
Podczas festiwalu odbywa siĊ zawsze Turniej Kucharzy,
którego temat zmienia siĊ co roku , np. w 2009 roku byáa to
gĊĞ, rok póĨniej przekąski z dzikiego áososia. Turniej staá
siĊ prestiĪowy i opiniotwórczy – zdaniem prasy. O udziaá
w nim zabiegają kucharze z restauracji w caáej Polsce.
Dla uczestników festiwalu chyba jednak waĪniejszy jest
wybór Smaku Roku w szeĞciu kategoriach: pieczywo, przetwory mleczne, wĊdliny, dania gorące, alkohole i przetwory.
Jury, w skáad którego wchodzą profesjonaliĞci – kucharze,
restauratorzy, producenci nalewek i piw oraz jury amatorskie – artyĞci, dziennikarze, politycy, wybiera Smaki Roku
przed festiwalem, by te mogáy pojawiü siĊ na stoiskach,
rozstawionych w malowniczej dolinie przy Starym Máynie
w Grucznie. W tym roku wybierano wĞród ofert blisko 150
wystawców. Na listĊ Smaków Roku 2014 wpisano: kieábasĊ
kociewską jak z weka; pierogi wigierskie; wino agrestowe,
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okowitĊ z moreli; ser babuni… OczywiĞcie ucieszyá mnie
wybór kieábasy kociewskiej jak z weka, bo wywoáaáo to dyskusjĊ, czy produkujący ją zakáad… jest z Kociewia. Chodzi
o GS w Pruszczu Pomorskim, gdzie kiedyĞ ustalono pogranicze borowiacko-kociewskie. Posiadam prace studentów
potwierdzające, Īe mówi siĊ tam „po kociewsku”… Poczucie
toĪsamoĞci regionalnej wáaĞnie na skraju Borów Tucholskich
jest ciekawym tematem, który czeka na opracowanie.
Festiwal promuje nasz region, Kociewie. Na scenie wystĊpują zespoáy np. z Tczewa czy ĝwiecia, Lokalna Organizacja Turystyczna z Tczewa popularyzujące materiaáy
regionalne. Organizator festiwalu czĊsto powtarza – U nas
na Kociewiu. Obiecano mi, Īe w przyszáym roku, a bĊdzie
to festiwal jubileuszowy, 10. – na plakatach bĊdzie zapis, Īe
w Grucznie na Kociewiu... Uroki naszego regionu poznają
przedstawiciele innych regionów Polski – Podhala, Podlasia,
Mazowsza, Kaszub, Wielkopolski, i to teĪ siĊ liczy. W jednej z lokalnych gazet znalazáam tytuá: MiĊdzynarodowa oĞla
áączka… co nie pomniejsza wagi imprezy. Stoiska z Litwy,
Turcji, Gruzji, Portugalii, Austrii – dodają barw wydarzeniu.
Oprócz wystĊpów artystycznych są teĪ pokazy pracy psów
pasterskich, zaganiających kaczki lub owce, pokazy maszyn
rolniczych, pokaz pracy koni pociągowych, nawet uáaĔskie
parady. WaĪnym pokazem byáo kiedyĞ smaĪenie powideá.
Jeszcze moĪna by podkreĞliü uczestnictwo w imprezie
wáadzy samorządowej (nasz burmistrz zawsze wspiera festiwale) – wojewody, marszaáka województwa, parlamentarzystów. Uczestników cieszy pojawienie siĊ takich postaci jak
Piotr Bikont, Agnieszka Perepeczko, Jakub KuroĔ i innych
związanych z tematem jeĞcia. Przygotowanie imprezy o takim zasiĊgu to caáoroczna praca, planowanie, wyliczanie, zamawianie. Praca, której efekty są bardzo widoczne i dlatego,
nie opisując jej szczegóáowo, stawiam wykrzyknik, który ma
ksztaát ostnicy Janam, teĪ wyróĪniającej Gruczno!
* RegionaliĞci cenią publikacjĊ „W Kuchni i przy stole. KsiónĪka
o jeĞciu na Kociywiu” (red. R . Landowski) wyd. I w 2000 z okazji
II Kongresu Kociewskiego; wyd. II . Tczew – Starogard GdaĔski
2002. Dobrze , Īe póĨniej pojawiáy siĊ teĪ inne publikacje z tej
tematyki, np. ksiąĪki A.Grzyba.

Máyn w Grucznie
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RYSZARD SZWOCH

Wieczór pamiĊci
Ğp. prof. Pawáa WyczyĔskiego

Z

inicjatywą przypomnienia postaci i zasáug wybitne- zrelacjonowaá sympatyczne wiĊzi zasáuĪonego zelgoszczago ziomka, propagatora rodzinnego Kociewia, prof. nina z jego miejscem urodzenia i wiejską szkoáą. RegionalPawáa WyczyĔskiego (1921-2008) rodem z Zelgosz- ny zespóá p.n. „Lubichowskie Kociewiaki” zaprezentowaá
czy, wystąpiáa lubichowianka, pani Bogumiáa Fiaákowska, urokliwy program zatytuáowany Pozdrowienie Kociewia, na
znana z niezmordowanej pasji krzewienia folkloru kociew- który záoĪyáy siĊ kociewskie utwory oraz kompozycje oparskiego wĞród máodzieĪy. Pomysá znalazá uznanie Mieczy- te na poezji Pawáa WyczyĔskiego. Gremialnie odĞpiewano
sáawa Cichona, dyrektora Publicznej Szkoáy Podstawowej napisane przez niego piosenki zelgoskie, w tym Za polem,
w Zelgoszczy. Wsparcia organizacyjnego udzieliá Franci- za lasem – o bohaterskim Zygmuncie Grochockim. PoĞród
szek Lewicki, kierownik Gminnego OĞrodka Kultury w Lu- sielskiej dekoracji, imitującej kociewski pejzaĪ, artystyczna
bichowie, zawsze chĊtnie podejmującego wszelkie dziaáania prezentacja wypadáa nad wyraz wzruszająco.
Obecni na wieczornicy wójt Gminy Lubichowo, dr SáawosáuĪące integracji mieszkaĔców i budzeniu ich dumy z przeszáoĞci. Ikoną lokalnej historii wszak byli nie tylko urodzeni mir BieliĔski oraz przewodniczący Rady Gminnej, Czesáaw
w Zelgoszczy dziejopis Ğp. dr Józef Milewski czy misjonarz Cichocki, poinformowali o podjĊtej uchwale wáadz samorząwerbista o. Bernard Bona. To znane postaci ksztaátujące dumĊ dowych w sprawie nadania poĞmiertnie prof. P. WyczyĔskiewspóáczesnych mieszkaĔców. I tym razem nie mogáo byü ina- mu medalu „ZasáuĪony dla Gminy Lubichowo”. Przekazano
czej, skoro bohaterem wieczoru staá siĊ jeden z najwybitniej- go na rĊce siostrzeĔca, Romana Murawskiego.
Swoistych wzruszeĔ dostarczyáy sáowa podziĊkowania
szych przedstawicieli tej spoáecznoĞci.
Prof. Paweá WyczyĔski – bohater wieczoru – to bez wąt- od najbliĪszej rodziny, záoĪone przez MaágorzatĊ Weisbrodt,
pienia dozgonny piewca kociewskiej maáej Ojczyzny, akcen- i recytacja sĊdziwej Janiny DĊgowej, dawnej szkolnej koletujący w swej poezji trwaáe związki z jej tradycją. Daá temu Īanki Pawáa WyczyĔskiego.
Wspomnienia o prof. WyczyĔskim znakomicie uzupeáwyraz w jednej ze strof, która przyĞwiecaáa lubichowskiemu
spotkaniu: „Dusza moja wyrosáa z kociewskiej gleby…” niáa ekspozycja fotografii, pamiątek i ksiąĪek, obrazując
Byá teĪ wspóázaáoĪycielem konspiracyjnej organizacji anty- koleje jego Īycia oraz dokonania literackie i naukowe. Te
hitlerowskiej „Jaszczurka”, powoáanej do Īycia w czerwcu najbardziej osobiste refleksje przeplataáy siĊ w prywatnych
1941 roku w jego rodzinnym domu, skupiającej máodzieĪ juĪ rozmowach przy degustacji wspaniaáoĞci stoáu, przygogotową podejmowaü róĪnorakie akcje sabotaĪowe i walczyü towanych na ten wieczór przez firmĊ kateringową.
Pomysáodawcom i organizatorom lubichowskiego spoz okupantem na wszelkie sposoby w imiĊ patriotycznego wezwania: „Idziemy tam, gdzie ostatnia Ğwieci szubienica”. Po tkania naleĪą siĊ zasáuĪone sáowa uznania, gdyĪ dziĊki ich
wojnie – skoĔczywszy studia humanistyczne na Zachodzie – wysiákowi odĞwieĪono pamiĊü o waĪnej postaci polskiej
w 1951 roku przeniósá siĊ do Kanady, gdzie daá siĊ poznaü jako i kanadyjskiej humanistyki, zarazem o patriocie czasu wojny
wytrawny badacz literatury frankokanadyjskiej, dziaáacz polo- i powojennego etosu emigracji.
nijny i ofiarny kwestor na rzecz KUL-u, zasáuĪony m.in. dla sprawy budowy Kolegium im.
Jana Pawáa II. W swoim naukowym i literackim
dorobku miaá kilkadziesiąt pomnikowych prac
z zakresu badaĔ nad twórczoĞcią pisarzy kanadyjskich, prac komparatystycznych, monograficznych, a takĪe dwa tomy poezji w jĊzyku
ojczystym. O tym wszystkim mówiono podczas
spotkania w Lubichowie, 29 maja br.
PublicznoĞü dopisaáa niezawodnie. Na
sali znaleĨli siĊ przedstawiciele lokalnych
wáadz, ks. proboszcz, Jan Kulas, czáonkowie
bliĪszej i dalszej rodziny WyczyĔskich, przyjaciele Profesora, takĪe máodzieĪ. Niektórzy
zjechali do Lubichowa na tĊ okazjĊ z Gniewa,
Starogardu, Szteklina…
ĩycie i twórczoĞü Pawáa WyczyĔskiego
omówiá Ryszard Szwoch, áącząc biografiĊ
„Wrzosa” z wáasnymi wspomnieniami z wieloletniej znajomoĞci i pobytu w jego goĞcin- Ekspozycja biograficzna poĞwiĊcona prof. Pawáowi WyczyĔskiemu
nym domu kanadyjskim. Mieczysáaw Cichon
Fot. Eugeniusz Cherek
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Spotkanie Kociewiaków w GdaĔsku
tam wiersze, pieĞni i przyĞpiewki, kociewskie gadki i inscenizacje. W przedmowie do ksiąĪki prof. Maria Pająkowska-KĊsik napisaáa o autorce i jej pracy: Podziwiaü moĪna
znajomoĞü realiów Īycia, do których naleĪy teĪ gwara Ğrodkowo kociewska (z cechami póánocnymi dialektu). Gwary
tej uĪywa bardzo sprawnie i konsekwentnie. Teksty są ciekawym przykáadem posáugiwania siĊ wyuczoną odmianą
terytorialną, z zachowaniem wszystkich cech systemowych
gwary. Autorka prezentując swoją ksiąĪkĊ opowiedziaáa
o swojej pracy zawodowej, zainteresowaniach regionem
i dziaáalnoĞci w zespole „Piaseckie Kociewiaki”. Odczytaáa teĪ kilka fragmentów ze swojej ksiąĪki, w tym tytuáowy
wiersz „Ziamnio ma mniáa”. Miáym zakoĔczeniem prezentacji byáo ofiarowanie 10 czáonkom Klubu ksiąĪki ufundowanej przez H. Pobáockiego z dedykacjami E. RuliĔskej.
Na zakoĔczenie tej czĊĞci spotkania sekretarz Klubu Maria
Odya wrĊczyáa nowym czáonkom klubu legitymacje Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Kociewskiej.
Kolejny punkt programu spotkania nawiązywaá do
sygnalizowanego wczeĞniej ĝwiatowego Zjazdu GdaĔszczan. Hubert Pobáocki przedstawiá dwie sylwetki sáawnych
gdaĔszczan pochodzących z Kociewia. Pierwszy z bohaterów to Erazm Czarnecki (1892-1949) inĪynier, urzĊdnik
paĔstwowy, dziaáacz narodowy. W latach Wolnego Miasta
GdaĔska byá posáem do Volkstagu. BiografiĊ Czarneckiego
przygotowaá Ryszard Szwoch ze Starogardu Gd.
Drugi ze sáawnych gdaĔszczan urodzonych na Kociewiu to czáonek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, prof. dr

Wszystkie fotografie na str. 32-33 Krzysztof Kowalkowski
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potkanie Kociewiaków w GdaĔsku odbyáo siĊ
24 lipca w Sali MieszczaĔskiej Ratusza Staromiejskiego w GdaĔsku, w przeddzieĔ ĝwiatowego Zjazdu GdaĔszczan, stąd teĪ nie mogáo zabraknąü
i tego tematu podczas spotkania. JuĪ zaproszenie na spotkanie zawieraáo kilka limeryków Huberta Pobáockiego
poĞwiĊconych zjazdowi, jak choüby ten: Lepiej jest byü
gdaĔszczaninem niĪ marnotrawnym synem. Prezes Klubu
Hubert Pobáocki, tradycyjnie przywitaá w gwarze kociewskiej uczestników spotkania, wĞród których byli m.in.
Maágorzata Gáadysz – dyrektor biura poselskiego Marszaáka Senatu Bogdana Borusewicza, Wiesáaw Warchoá
– dyrektor Stowarzyszenia „Instytut Kociewski”, Wiesáaw
Proll – dyrektor Miejskiej Biblioteki w Starogardzie, regionalistka Emilia RuliĔska z Gniewu, Hanna ĝliwa-Wielesiuk – prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina KatyĔska
w GdaĔsku, prezes Fundacji Kociewie w Maleninie – Przemysáaw Morawski wraz z ojcem Ryszardem oraz Jan Kulas
z Tczewa. W spotkaniu uczestniczyá takĪe red. Kazimierz
Netka z „Dziennika Baátyckiego”.
Pierwszym punktem spotkania byáa prezentacja ksiąĪki wspomnianej Emilii RuliĔskiej „Ziamnio ma mniáa”,
która ukazaáa siĊ nakáadem Stowarzyszenia „Instytut Kociewski”. KsiąĪkĊ zaprezentowaáa jej autorka, urodzona
w Miáotkach w ówczesnym woj. warszawskim, ale Kociewianka z wyboru, mieszkająca w Gniewie i tam przez wiele
lat pracująca. To wáaĞnie miáoĞü do Kociewia natchnĊáa ją
do napisania w gwarze kociewskiej tej piĊknej ksiąĪki. Są

Uczestnicy spotkania
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Hanna ĝliwa-Wielesiuk poinformowaáa o dziaáalnoĞci
Stowarzyszenia Rodzina KatyĔska w GdaĔsku

Emilia RuliĔska zaprezentowaáa ksiąĪkĊ.
Siedzą od lewej: Hubert Pobáocki, Maria Odya

honoris causa Stefan Raszeja urodzony w 1922 roku w Starogardzie GdaĔskim. Byá Īoánierzem Gryfa Pomorskiego
i Armii Krajowej. W 1951 roku ukoĔczyá wydziaá lekarski
Uniwersytetu PoznaĔskiego. Tytuá doktora i doktora habilitowanego zdobyá w Katedrze i Zakáadzie Medycyny Sądowej
w Poznaniu. Od 1964 roku nieprzerwanie przez blisko 30 lat
kierowaá Katedrą Medycyny Sądowej w GdaĔsku, w której
w 1969 roku zdobyá tytuá profesora nadzwyczajnego, a siedem lat póĨniej profesora zwyczajnego. W gdaĔskiej uczelni peániá funkcjĊ dziekana, prorektora ds. nauki, a nastĊpnie
rektora. Prof. Raszeja jest autorytetem uznanym w kraju
i caáej Europie, twórcą GdaĔskiej Szkoáy Medycyny Sądowej.
Jest autorem bądĨ wspóáautorem ponad 270 prac naukowych,
z czego 70 ukazaáo siĊ w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jest teĪ wspóáredaktorem kilku miĊdzynarodowych czasopism naukowych w dziedzinie medycyny prawnej i spoáecznej. Profesor jest ekspertem w zakresie etyki
i deontologii lekarskiej oraz wspóátwórcą programu nauczania w tym zakresie. Jest czáonkiem honorowym szeĞciu eu-

ropejskich towarzystw naukowych zajmujących siĊ zagadnieniami medycyny sądowej oraz doktorem Honoris Causa
Collegium Medicum UMK w Toruniu. W dniu 27 czerwca
2014 roku profesor zostaá wyróĪniony równieĪ przez GdaĔski
Uniwersytet Medyczny tytuáem doktora honoris causa.
Jan Kulas opowiedziaá o zasáugach Emilii RuliĔskiej dla
ruchu regionalnego w Gniewie, a w szczególnoĞci w dziaáalnoĞci „Piaseckich Kociewiaków”. Poinformowaá o XV KoĞcierskich Targach KsiąĪki Kaszubskiej i Pomorskiej, które
odbyáy siĊ w KoĞcierzynie. Zaprezentowaá takĪe ksiąĪkĊ
pt. „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego
1921-2011”, opracowaną pod jego redakcją, która na tych
targach zostaáa wyróĪniona. NastĊpnie Hanna ĝliwa-Wielesiuk opowiedziaáa o dziaáalnoĞci Stowarzyszenia Rodzina
KatyĔska w GdaĔsku.
Dalszy ciąg spotkania i interesujących rozmów przeniósá
siĊ do holu przed Salą MieszczaĔską, gdzie na wszystkich
czekaáa kawa, herbata i ciastka ufundowane przez KarczmĊ
Zielony Smok z GdaĔska.

Jan Kulas przedstawiá
informacje o targach ksiąĪki
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Paweá Pucek – orĊdownik nadziei
ĩyciorys niedokoĔczony
c z Ċ Ğ ü d r u g a (ostatnia)

N

a stanowisku starosty radzyĔskiego miaá siĊ daü
poznaü jako osoba energiczna, dobry organizator.
Cieszyá siĊ równieĪ najprawdopodobniej doĞü sporą
popularnoĞcią wĞród spoáeczeĔstwa. Desygnujący go na to
stanowisko komuniĞci mieli siĊ jednak niedáugo przekonaü,
iĪ w swoich dziaáaniach bĊdzie siĊ staraá zachowaü jak najdalej idącą niezaleĪnoĞü. Zacząá m.in. walkĊ z naduĪyciami aparatu nowej wáadzy i aparatu represji. Przykáadowo
w związku z czĊstym otrzymywaniem skarg obywateli na
milicjantów, którzy mieli dokonywaü kradzieĪy i znĊcania
siĊ nad ludnoĞcią (bicie i strzelanie do nich), nowy starosta
doprowadziá, w odpowiedzi na brak reakcji wáadz bezpieczeĔstwa, do aresztowania komendanta Komendy Miejskiej
MO w MiĊdzyrzecu. Kilkakrotnie równieĪ pomagaá mieszkaĔcom powiatu, w tym Īoánierzom AK, uniknąü wcielenia do podlegáego komunistom wojska. Tylko w pierwszych
dniach paĨdziernika 1944 roku udaáo mu siĊ wyreklamowaü
od tego obowiązku 25 czáonków Armii Krajowej z Siedlec
(3 oficerów, 12 podchorąĪych, 2 podoficerów i 8 szeregowych). Znany jest nam równieĪ co najmniej jeden przypadek
doprowadzenia przez niego do uwolnienia 3 osób aresztowanych przez Sowietów za przynaleĪnoĞü do konspiracji niepodlegáoĞciowej. Pojawiáy siĊ równieĪ pogáoski, iĪ w starostwie
otacza siĊ byáymi czáonkami AK. Dziaáania takie spowodowaáy, Īe wĞród miejscowych komunistów zaczĊáy rosnąü
szeregi jego wrogów. Do jego gáównych antagonistów moĪemy zaliczyü Czesáawa KawĊckiego (wicestarostĊ radzyĔskiego), kpt. Mikoáaja Malucha (komendanta powiatowego
MO), Franciszka Marszaáka (zastĊpcĊ kierownika Powiatowego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego) oraz Mariana Potapczuka (sekretarza powiatowego PPR). Wkrótce do
wojewódzkich wáadz bezpieczeĔstwa zaczĊáy napáywaü specjalne raporty opisujące „wrogą” dziaáalnoĞü starosty. Sam
Paweá Pucek niebezzasadnie twierdziá, iĪ oskarĪenia pod
jego adresem byáy reakcją na walkĊ z naduĪyciami aparatu
wáadzy, jak równieĪ dąĪeniem samego KawĊckiego, który
chciaá przejąü stanowisko wáodarza powiatu radzyĔskiego.
To wáaĞnie w tym ostatnim ppor. „Jurand” widziaá gáównego
inicjatora ataków na siebie. Konflikt nabieraá na sile. Wedáug przyszáego szefa tczewskiego PSL, jego przeciwnicy:
„tymczasem przygotowali caáy szereg zarzutów natury politycznej i administracyjnej”. NastĊpnie mieli skomunikowaü
siĊ z oficerem Īandarmerii wojskowej kpt. Kowalskim, który 23 paĨdziernika 1944 roku (wedáug innego Ĩródáa miaáo
to mieü miejsce dzieĔ wczeĞniej) przyjechaá do Radzynia
w celu aresztowania Pawáa Pucka, po czym wyjechaá z nim
do Lublina. UwiĊzienie to nie trwaáo jednak dáugo. JuĪ 26
paĨdziernika, jak sam wspominaá, zostaá zwolniony decyzją prokuratury wojskowej. Po powrocie ponownie objąá
swój urząd, wznawiając jednoczeĞnie walkĊ z naduĪyciami
aparatu represji. Jego przeciwnicy nie zamierzali jednak
ustĊpowaü.

34

W ciągu najbliĪszych tygodni po raz kolejny rozpoczĊli formuáowaü zarzuty pod adresem starosty. Do najbardziej
absurdalnych naleĪaáo oskarĪenie go o udziaá w zamordowaniu 9 czáonków komunistycznej Armii Ludowej (AL)
w Kąkolewnicy w listopadzie 1943 roku, którego mieli rzekomo dokonaü Īoánierze AK. Na domniemane uczestnictwo
w tych wydarzeniach Pawáa Pucka (w zeznaniach stwierdzano, Īe widziano osobĊ podobną do radzyĔskiego starosty)
wskazywaáo dwóch milicjantów – Abraham Milch i Edward
Elbaum, którzy podawali siĊ za Ğwiadków tego zdarzenia.
Zarzut ten wydaje siĊ jednak maáo realny. Musimy pamiĊtaü,
iĪ Paweá Pucek nie byá najprawdopodobniej związany z AK
przed 1944 roku. Ponadto wielu historyków w dzisiejszych
czasach, w tym m.in. Piotr Gontarczyk, uwaĪa, iĪ wydarzenia
w Kąkolewnicy byáy w rzeczywistoĞci wynikiem porachunków pomiĊdzy oddziaáami AL. Jednak gáównym zarzutem
stawianym Pawáowi Puckowi przez jego przeciwników byáo
czĊste, ich zdaniem bezpodstawne, reklamowanie przez niego ludzi przed sáuĪbą wojskową. Wojewódzkie wáadze bezpieczeĔstwa po raz kolejny uznaáy zasadnoĞü oskarĪeĔ pod
adresem „Juranda”. Pod zarzutem „sabotaĪu” zostaá aresztowany najprawdopodobniej 25 listopada 1944 roku. Wedáug
samego Pawáa Pucka, zostaá najpierw oddany do dyspozycji NKWD w Biaáej Podlaskiej. Gdy ci jednak postanowili
go zwolniü, zostaá przewieziony do Lublina i przekazany do
tamtejszego Sądu Specjalnego, którego decyzją zostaá osadzony w cieszącym siĊ záą sáawą wiĊzieniu na lubelskim
zamku. Aresztowanie starosty radzyĔskiego wywoáaáo odzew spoáeczeĔstwa tamtejszego powiatu. Do Prokuratury
Wojskowej w Lublinie zaczĊáy napáywaü listy poparcia dla
Pawáa Pucka, których nadawcami byli zarówno mieszkaĔcy
ziemi radzyĔskiej, jak równieĪ róĪnego rodzaju organizacje
i stowarzyszenia, jak np. Gmina ĩydowska w MiĊdzyrzecu. Paweá Pucek nie byá wiĊziony zbyt dáugo. ĝledczy nie
znaleĨli dowodu na popeánienie przez niego jakiegokolwiek
przestĊpstwa, oddalono równieĪ zarzut dotyczący udziaáu
w wydarzeniach z Kąkolewnicy. JuĪ 5 grudnia 1944 roku
zostaá wiĊc zwolniony z wiĊzienia (sprawĊ ostatecznie umorzono 30 grudnia 1944 roku). Jego przeciwnikom udaáo siĊ
jednak osiągnąü zamierzony cel. Najprawdopodobniej na
przeáomie listopada i grudnia 1944 roku usuniĊto go ze stanowiska starosty radzyĔskiego. Nie dane mu juĪ bĊdzie odegranie wiĊkszej roli w Īyciu regionu. Co najmniej do koĔca
stycznia 1945 roku pozostaje w Radzyniu. W ciągu nastĊpnych tygodni opuĞci jednak te tereny, by na najbliĪsze lata
związaü siĊ z ziemią tczewską.
Niestety, nie znamy okolicznoĞci, w których Paweá Pucek
znalazá siĊ wiosną 1945 roku na Pomorzu. Niewykluczone,
iĪ zostaá czáonkiem jednej z wielu grup operacyjnych wysáanych na te tereny m.in. z Lublina. Posiadane przez niego doĞwiadczenie organizatorskie czyniáo z niego osobĊ niezwykle poĪądaną przez twórców nowej administracji polskiej
w zajmowanych przez Sowietów póánocnych obszarach kra-
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ju. W tych warunkach objĊcie przez niego kolejnej funkcji
wydawaáo siĊ byü tylko kwestią czasu.
JuĪ 7 marca 1945 roku ówczesny wojewoda pomorski
Henryk ĝwiątkowski mianowaá go nowym starostą tczewskim. Pomimo iĪ sam Tczew zostaá zajĊty przez wojska
sowieckie 12 marca, Paweá Pucek przybyá do miasta, aby
objąü fotel wáodarza powiatu najprawdopodobniej dopiero
19 lub 20 marca. Sytuacja, w której znajdowaáa siĊ ziemia
tczewska i jej mieszkaĔcy, w chwili jego przyjazdu byáa niezwykle ciĊĪka. Praktycznie nie istniaáa aprowizacja w ĪywnoĞü oraz inne artykuáy pierwszej potrzeby. Dopiero zaczĊáy
wznawiaü swoją dziaáalnoĞü instytucje samorządowe, sklepy oraz zakáady pracy. Problemem byá równieĪ stan sanitarny powiatu. Bez przesady moĪna powiedzieü, iĪ brakowaáo
absolutnie wszystkiego. Co gorsza, nasilaáa siĊ samowola
sowieckich oddziaáów wojskowych, która objawiaáa siĊ rabunkami, gwaátami, a nawet zabójstwami. Istotnym problemem byá równieĪ niewielki zasiĊg wpáywów podlegáej mu
polskiej administracji samorządowej, która pomimo iĪ byáa
formowana najprawdopodobniej juĪ od 14 marca, ograniczaáa swoją wáadzĊ w praktyce tylko do oĞrodków miejskich
powiatu (Tczew, Gniew, Pelplin) oraz przylegáych do nich
wsi. W praktyce najwiĊkszą wáadzĊ na Ziemi Tczewskiej
sprawowaáa sowiecka Komendantura Wojenna.
Niewiele wiemy o rządach Pawáa Pucka jako starosty
tczewskiego. Praktycznie od razu po przyjeĨdzie wáączyá
siĊ w organizacjĊ administracji samorządowej. JuĪ 20 marca
mianowaá pierwszych tymczasowych wójtów gmin. Kontynuuje równieĪ, najprawdopodobniej rozpoczĊtą juĪ przez
Tadeusza MĊĪyka, ówczesnego burmistrza Tczewa, organizacjĊ poszczególnych referatów Starostwa Powiatowego
(jego siedziba znajdowaáa siĊ w budynku przy obecnym pl.
Piásudskiego w Tczewie, gdzie dzisiaj znajduje siĊ Urząd
Miejski), w którym pracĊ znalazáo wielu przedwojennych
tczewskich urzĊdników. JednoczeĞnie stara siĊ przeciwdziaáaü pogarszaniu siĊ sytuacji gospodarczej powiatu, wynikającej ze zniszczeĔ wojennych, a takĪe wrĊcz grabieĪczej polityce Sowietów. Do najbliĪszych wspóápracowników Pawáa
Pucka naleĪeli: wicestarosta Leonard Franczewski oraz Józef Wojciechowski, Inspektor Samorządu Gminnego. Niestety, gorzej wyglądaáa wspóápraca nowego starosty z dziaáającymi na terenie powiatu ugrupowaniami politycznymi,
a w szczególnoĞci lokalnymi strukturami PPR, którymi przewodziá, jako sekretarz powiatowy, Jan Andrysiak. KomuniĞci niezwykle szybko stanĊli w opozycji do Pawáa Pucka.
Najprawdopodobniej juĪ na początku kwietnia 1945 roku
lokalni dziaáacze PPR zaczĊli organizowaü pierwsze wiece
publiczne, na których Īądano jego ustąpienia ze stanowiska
starosty. Zarzucano mu gáównie nieudolnoĞü w sprawach
gospodarczych i organizacyjnych. Padaáy pod jego adresem
równieĪ oskarĪenia o skupianiu siĊ bardziej na zapewnianiu
sobie korzyĞci materialnych niĪ na pracy na rzecz powiatu.
Komunistów w walce z Pawáem Puckiem wspierali równieĪ
tczewscy socjaliĞci, na czele których staá wówczas, jako
Przewodniczący Powiatowego Komitetu PPS w Tczewie,
Józef Ziomek.
Zarzuty o nieudolnoĞü wydają siĊ jednak byü co najmniej
przesadzone. Musimy pamiĊtaü, Īe w chwili ich formuáowania Pucek sprawowaá swój urząd niespeána od okoáo 3 tygodni, obejmując go w bardzo trudnej sytuacji spoáeczno-gospodarczej. Miaá równieĪ niewielki zakres wáadzy, ograniczany
zarówno przez sowiecką KomendanturĊ Wojenną, jak i przez
dziaáania niechĊtnych mu lokalnych ugrupowaĔ politycznych (PPR i PPS), a takĪe podporządkowane im instytucje
(m.in. tworzące siĊ związki zawodowe). OskarĪenie o rzekomą koncentracjĊ na dobru wáasnym, co w rzeczywistoĞci
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byáo zarzutem o naduĪycia, moĪemy uznaü za maáo realne.
Warto wspomnieü, iĪ ani wówczas, ani w przyszáoĞci, kiedy
spór pomiĊdzy komunistami a Pawáem Puckiem osiągnie
apogeum, PPR, jak równieĪ podlegáy jej aparat represji,
nie zdecyduje siĊ nadaü tej sprawie formalnego biegu poprzez zaangaĪowanie instytucji zajmujących siĊ Ğciganiem
tego typu przestĊpstw. Trudno uwierzyü, iĪ Jan Andrysiak
nie wykorzystaáby takiej okazji wyeliminowania z Īycia
publicznego swojego oponenta, gdyby faktycznie posiadaá
dowody przeciwko niemu. NaleĪy takĪe wziąü pod uwagĊ
fakt, Īe Andrysiak wielokrotnie naduĪywaá organów Ğcigania jako narzĊdzia walki politycznej. Faktycznym powodem
oskarĪenia Pawáa Pucka o rzekome naduĪycia byáa, jak siĊ
wydaje, chĊü nastawienia przeciwko niemu spoáeczeĔstwa
powiatu. Trzeba wspomnieü, Īe wiosną 1945 roku zarzuty takie padaáy zapewne na doĞü podatny grunt. Rozgoryczonemu swoją niezwykle trudną sytuacją materialną oraz
podburzanemu ponadto przez komunistów spoáeczeĔstwu
najprawdopodobniej nietrudno byáo uwierzyü, iĪ ich przedáuĪająca siĊ niedola jest spowodowana myĞlącym tylko
o sobie staroĞcie. Trzeba przy tym zaznaczyü, iĪ niektóre
jego poczynania mogáy utwierdzaü ludnoĞü w takim przekonaniu. Przykáadowo, po przyjeĨdzie do Tczewa, zamieszkaá
on w duĪym i doskonale zachowanym domu (niekiedy nazywanym nawet „willą”) przy ul. Koááątaja 6. Zachowanie takie, szczególnie w dobie prowadzonej przez PPR kampanii
przeciwko niemu, nie mogáo zostaü dobrze odebrane przez
spoáeczeĔstwo, które borykaáo siĊ z chronicznymi problemami mieszkaniowymi.
W rzeczywistoĞci, jak siĊ wydaje, kreowane przez oponentów Pawáa Pucka zarzuty byáy tylko elementem gry politycznej. Gáównym celem wspieranych przez lokalne struktury PPS komunistów nie byáa chĊü usprawnienia procesu
normalizacji funkcjonowania powiatu, a najprawdopodobniej dąĪenie do przejĊcia stanowiska starosty. Kierowana
przez Jana Andrysiaka PPR praktycznie od początku dąĪyáa do zawáaszczenia jak najwiĊkszej wáadzy w regionie,
w związku z czym fotel wáodarza ziemi tczewskiej byá dla
nich niezwykle cenny. Zadanie komunistom uáatwiaá fakt,
iĪ Paweá Pucek wówczas nie reprezentowaá Īadnej realnej
siáy politycznej dziaáającej w tym regionie. Stronnictwo
Ludowe, którego byá czáonkiem, nie posiadaáo na przeáomie marca i kwietnia 1945 roku Īadnych struktur, ani teĪ
wpáywów w powiecie tczewskim. Krótki czas urzĊdowania
nie pozwoliá mu równieĪ na stworzenie silnej grupy sojuszników, która mogáaby stanąü po jego stronie (wspomniani
juĪ Franczewski i Wojciechowski równieĪ nie mieli silnych
pozycji w powiecie). Wszystko to powodowaáo, iĪ osamotniony Paweá Pucek nie byá w stanie skutecznie broniü siĊ
przed konstruowanym przez komunistów atakiem. Jego dni
na stanowisku starosty miaáy okazaü siĊ policzone.
Przeciwnicy Pawáa Pucka do jego odwoáania wykorzystali wizytĊ w Tczewie nowo wybranego wojewody
gdaĔskiego Mieczysáawa OkĊckiego, która miaáa miejsce
13 kwietnia 1945 roku. Z tej okazji urządzono uroczysty
wiec na pl. WolnoĞci (obecnie pl. Hallera), na którym to
Paweá Pucek ostatni raz wystĊpowaá jako starosta. Najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia zostaá odwoáany ze stanowiska decyzją Mieczysáawa OkĊckiego.
Wieczorem, w mieszkaniu burmistrza Tadeusza MĊĪyka,
odbyáo siĊ spotkanie wojewody z przedstawicielami PPR,
PPS i związków zawodowych. Gáównym tematem spotkania byáa kwestia powoáania nowego starosty powiatowego. Po dáugiej dyskusji zebrani przedstawili wojewodzie
kandydaturĊ ppor. Mariana Wojaka. Ostatecznie jednak
nastĊpnego dnia nowym starostą, wbrew woli PPR i PPS,
zostaá Tadeusz MĊĪyk.

35

HISTORIA WSPÓãCZESNA

UroczystoĞci związane z ekshumacją ofiar
drugiej wojny Ğwiatowej, Tczew, 1945 rok.
Pierwszy od lewej Paweá Pucek
Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie

Paweá Pucek nie opuĞciá jednak ziemi tczewskiej. Wáączyá siĊ w organizacjĊ regionalnych struktur SL. JuĪ 14 maja
1945 roku zostaá prezesem nowo powstaáego Zarządu Powiatowego (ZP) tegoĪ ugrupowania (do Zarządu weszli równieĪ
Franciszek BáaĪejewski i Paulin Barski). Choü szeregi samej
partii wzrastaáy bardzo powoli i nie bez problemów (we wrzeĞniu 1945 roku liczba jej czáonków nie przekraczaáa 200 osób
w caáym powiecie), udziaá w jej kierownictwie pozwalaá na
powrót do gáównego nurtu Īycia politycznego ziemi tczewskiej. NaleĪy jednak wspomnieü, iĪ Ğrodowisko ludowców
byáo wówczas maáo skonsolidowane. W samym kierownictwie SL najprawdopodobniej dochodziáo do sporów pomiĊdzy Pawáem Puckiem a Franciszkiem BáaĪejewskim, który
opowiadaá siĊ za jak najĞciĞlejszą wspóápracą z kierowanym
przez Jana Andrysiaka PPR. KomuniĞci starali siĊ pogáĊbiaü
te antagonizmy, mając najprawdopodobniej na celu osáabienie
pozycji byáego starosty. JuĪ w czerwcu 1945 roku doprowadzili do wyboru na wiceprzewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PRN) w Tczewie wáaĞnie Franciszka
BáaĪejewskiego, którego jednym z kontrkandydatów na to
stanowisko byá Paweá Pucek (przewodniczącym zostaá Jan
Andrysiak). Próby te, jak siĊ wydaje, nie przynosiáy wiĊkszych efektów. Autorytet i popularnoĞü Pawáa Pucka w partii
najprawdopodobniej wciąĪ rosáy. Nadchodzące wydarzenia
miaáy jednak spowodowaü, iĪ wyjdą one daleko poza same
szeregi tegoĪ ugrupowania.
Kiedy latem 1945 roku w kraju, pod kierownictwem
Stanisáawa Mikoáajczyka, zaczĊáy siĊ formowaü struktury
niezaleĪnego wobec komunistów PSL, dla obserwatorów
tczewskiego Īycia politycznego zapewne musiaáo staü siĊ
jasne, iĪ jedynie kwestią czasu bĊdą próby utworzenia kóá
tego stronnictwa na terenie ziemi tczewskiej. Rozpocząá siĊ
doĞü napiĊty okres wyczekiwania. Kierownictwo lokalnych
struktur PPR spodziewaáo siĊ, iĪ do powstania PSL dojdzie
wskutek rozáamu w áonie tczewskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z tym komuniĞci bacznie obserwowali
lokalne struktury SL i jego prezesa. W sprawozdaniach do
wáadz wojewódzkich partii PPR na bieĪąco informowano
o sytuacji w ugrupowaniu byáego starosty. Zapewne z niepokojem obserwowano powolny, aczkolwiek widoczny
wzrost organizacyjny Stronnictwa, jak równieĪ wzrost jego
wpáywów w innych Ğrodowiskach. Szczególnie widoczne
staáy siĊ jego kontakty wĞród tczewskich nauczycieli. To
wáaĞnie z tego Ğrodowiska rekrutowali siĊ wówczas jego
najbliĪsi wspóápracownicy, do których moĪemy bez wątpienia zaliczyü Stanisáawa Gniewosza, dyrektora Gimnazjum
Mechanicznego w Tczewie, oraz nauczycielkĊ Kornatową.
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Powodowaáo to, iĪ komuniĞci stawali siĊ coraz bardziej niechĊtni Pawáowi Puckowi, w którym widziano ewentualnego
przywódcĊ „rozáamowców”. Na początku lipca 1945 roku
nie pozwolono mu na przemówienie podczas uroczystego
wiecu, zorganizowanego na czeĞü utworzenia Tymczasowego Rządu JednoĞci Narodowej, zapewne obawiając siĊ, Īe
bĊdzie ono manifestacją poparcia dla Stanisáawa Mikoáajczyka, wicepremiera tego rządu. Najprawdopodobniej tego
samego lata, jak wynika z ustaleĔ Barbary Okoniewskiej,
pozbawiono go pracy w Powiatowym UrzĊdzie Informacji
i Propagandy. Jak wynika z ustaleĔ tejĪe autorki: „oskarĪony zostaá [Paweá Pucek – M.K.] na forum Miejskiej Rady
Narodowej Tczewa o >>prowadzenie reakcyjnej dziaáalnoĞci<<. Miaáa ona polegaü m.in. na inspirowaniu przez
P. Pucka politycznych i propagandowych, acz nieprzypadkowych >>pomyáek<<, jakie masowo zdarzaáy siĊ w drukowanych przez rzeczony Urząd ulotkach i afiszach. Zamiast
np. hasáa: >>Niech ĩyją Związki Zawodowe!<< – na mieĞcie czytano: >>Niech Īyją Związki Narodowe!<<; zamiast
napisu: >>Niech ĩyje Samopomoc Cháopska!<< – pojawiaá
siĊ napis: >>Niech Īyje Samopomoc Polska<< itp.”. Pomimo jednak tych incydentów, komuniĞci nie zdecydowali siĊ
wówczas na otwarty atak na Pawáa Pucka, porównywalny
do tego z wiosny 1945 roku. Najprawdopodobniej zdawano sobie sprawĊ, iĪ tym razem uderzenie w byáego starostĊ
moĪe doprowadziü do konfliktu z caáym ugrupowaniem ludowców, na co nie chciano siĊ zdecydowaü. RównieĪ sam
Paweá Pucek nie dąĪyá do zaognienia sytuacji, co zapewne
wynikaáo z cech jego charakteru. SL w regionie nadal wspóápracowaáo z pozostaáymi partiami, nie zdradzając Īadnych
objawów rozáamu. Przykáadowo jeszcze 9 listopada 1945
roku Paweá Pucek zostaá, przy poparciu PPR, czáonkiem Powiatowej Komisji Ziemskiej. W rzeczywistoĞci byáy to tylko pozory. Prace nad powoáaniem nowego ugrupowania juĪ
trwaáy. Kierowaá nimi wáaĞnie Paweá Pucek.
Prowadzone przez byáego starostĊ potajemne przygotowania zakoĔczyáy siĊ jesienią 1945 roku. Dnia 16 listopada w auli Gimnazjum Koedukacyjnego przy ul. 30 stycznia
w Tczewie odbyáo siĊ zebranie zaáoĪycielskie Polskiego
Stronnictwa Ludowego w powiecie tczewskim, na którego czele, jako prezes Zarządu Powiatowego, stanąá Paweá
Pucek. Co ciekawe, istnieją przesáanki mówiące o tym, iĪ
wspomniana konferencja mogáa byü formalnie zorganizowana przez niego jako zjazd powiatowy SL. Domniemane
zastosowanie przez szefa ludowców tego rodzaju wybiegu
miaáoby zapewne na celu ochronĊ wspomnianego zebrania
przed przeciwdziaáaniem ze strony komunistów. Niestety, na
obecnym etapie badaĔ nie jesteĞmy w stanie zweryfikowaü tej
hipotezy. Samo zebranie organizacyjne miaáo podobno mieü
jednak bardzo burzliwy przebieg. CzĊĞü obecnych na sali
dziaáaczy SL, skupionych wokóá Franciszka BáaĪejewskiego,
który opowiadaá siĊ za jak najbliĪszą wspóápracą z PPR, nie
zgodziáa siĊ na akces do nowego stronnictwa, doprowadzając
tym samym do rozáamu (nowym prezesem SL zostaá wkrótce Paulin Barski). Nie byáo to jednak w stanie przeszkodziü
Pawáowi Puckowi. Jego nowa partia zaczĊáa bardzo szybko
rosnąü w siáĊ. Na terenie caáego powiatu do PSL zaczĊáy
przechodziü caáe komórki SL, jak równieĪ powstawaü nowe
koáa. DuĪa byáa w tym zasáuga samego Pawáa Pucka, który
czĊsto sam jeĨdziá i przemawiaá do zebranych. Jak wspominaá jeden z jego ówczesnych antagonistów, ppor. Mieczysáaw
Makarewicz, (w latach 1945-1946 zastĊpca komendanta powiatowego MO): „Miaá on wielki tupet i posiadaá duĪy dar
wymowy”. Za nowym stronnictwem agitowali równieĪ inni
jego czoáowi dziaáacze, do których moĪemy zaliczyü m.in.:
Józefa Koguta, Jana GwiazdĊ, Franciszka Dziadula oraz Kornatową. DziĊki temu wszystkiemu juĪ w grudniu 1945 roku,
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zaledwie po miesiącu dziaáalnoĞci, PSL posiadaáo ok. 1050
czáonków, co czyniáo je najliczniejszą partią w powiecie.
Wpáywy Polskiego Stronnictwa Ludowego w spoáeczeĔstwie
ziemi tczewskiej byáy jednak znacznie szersze. Ugrupowanie
byáego starosty byáo popierane praktycznie przez wszystkich
pragnących demokratycznych przemian, sprzeciwiających
siĊ dąĪeniom komunistów do hegemonii. Zyskaáo ono autentyczną popularnoĞü, której w takim stopniu nie posiadaáa Īadna partia formująca siĊ na ziemi tczewskiej od marca
1945 roku. W szeregach czáonków i sympatyków PSL znajdowaáy siĊ osoby reprezentujące bardzo róĪne Ğrodowiska,
czĊsto bardzo dalekie od prezentowanej przez ludowców ideologii agraryzmu. Dochodziáo nawet do sytuacji, iĪ w ramach
nowego ugrupowania wspóápracowaáy ze sobą osoby, które
jeszcze przed wojną naleĪaáy do zwalczających siĊ obozów
politycznych, jak np. endecy i socjaliĞci. Stanowiáo to o sile
tczewskich struktur PSL. Niewątpliwie na wytworzenie siĊ
tej atmosfery wspóápracy ogromny wpáyw miaáa osoba Pawáa Pucka, czáowieka dialogu i kompromisu. NaleĪy przy tym
wspomnieü, iĪ on sam, jako lider tego ruchu, staá siĊ osobą
bardzo popularną. Jego sáawa jednak wykraczaáa poza samą
rozpoznawalnoĞü. Praktycznie z dnia na dzieĔ staá siĊ on dla
spoáeczeĔstwa powiatu swojego rodzaju trybunem ludowym,
orĊdownikiem nadziei.
Pomimo iĪ powstania lokalnych struktur PSL spodziewano siĊ od dawna, listopadowe posuniĊcie Pawáa Pucka
wywoáaáo spore poruszenie na tczewskiej scenie politycznej. Niektóre Ğrodowiska, jak np. czĊĞü dziaáaczy PPS, obraáa wobec nowego ugrupowania postawĊ neutralną, jakby
wyczekując na rozwój wypadków. Natomiast zupeánie jednoznaczne stanowisko praktycznie od początku przyjĊáy
kierowane przez Jana Andrysiaka lokalne struktury Polskiej
Partii Robotniczej. Dla komunistów partia Pawáa Pucka staáa siĊ wrogiem numer jeden, którą atakowano przy kaĪdej
nadarzającej siĊ okazji. Podczas róĪnego rodzaju zebraĔ,
wieców oraz akademii PSL nazywano ugrupowaniem „reakcyjnym”, „niedemokratycznym”. Z taką samą zaĪartoĞcią
równieĪ lidera ludowców, Pawáa Pucka, nazywano „materialistą” i „reakcjonistą”, który „ogląda siĊ na Londyn”.
Staá siĊ on równieĪ negatywnym bohaterem wydanej na początku 1946 roku „Szopki tczewskiej”, satyry na ówczesne
elity polityczne powiatu. Jej autor, Józef Dylkiewicz (dziaáacz kulturalny, a takĪe wspóápracownik PPR), przedstawiá
w niej Pucka jako osobĊ zmieniającą poglądy w zaleĪnoĞci od koniunktury politycznej. Warto przy tym wspomnieü,
iĪ podobno rozwĞcieczony takim sposobem opisania swojej sylwetki Paweá Pucek, na co dzieĔ niezwykle spokojny
czáowiek, miaá groziü „skuciem mordy” autorowi „Szopki”.
Ostatecznie jednak, jak wspomina sam Dylkiewicz, panowie
doszli do porozumienia.
Ataki komunistów nie ograniczaáy siĊ jednak tylko do
prób dyskredytowania w oczach opinii publicznej nowej
partii i jej lidera. W walce z PSL wykorzystywano równieĪ
szeroko pojĊty aparat represji. Milicjanci i funkcjonariusze
UrzĊdu BezpieczeĔstwa (UB) regularnie zrywali plakaty ludowców, a takĪe aresztowali osoby je rozklejające. Zdarzaáy
siĊ równieĪ wypadki rozbijania zebraĔ PSL. Ponadto dziaáacze, jak i zwykli czáonkowie nowego ugrupowania znaleĨli
siĊ pod Ğcisáą obserwacją organów podporządkowanego komunistom aparatu represji.
Pomimo jednak nieustających ataków (na przeáomie
1945 i 1946 roku), Paweá Pucek najprawdopodobniej podjąá
próbĊ nawiązania wspóápracy z dziaáającymi na terenie powiatu partiami „demokratycznymi”, w tym równieĪ z PPR.
Niewykluczone, iĪ dostrzegá w tym szansĊ na zakoĔczenie,
bądĨ choüby záagodzenie stosowanej przez komunistów polityki agresji wobec PSL. Szanse na taką wspóápracĊ miaáy

KMR

okazaü siĊ jednak wyáącznie iluzoryczne. Ludowcom udaáo
siĊ jedynie uzyskaü 3 stycznia 1946 roku obietnicĊ objĊcia
2 mandatów w 49 osobowej PRN, z której i tak po kilku
dniach siĊ wycofano. Wkrótce pozbawiono nawet samego Pawáa Pucka stanowiska radnego tegoĪ gremium, które
sprawowaá, z nadania SL, od czerwca 1945 roku. Kierowani przez Jana Andrysiaka komuniĞci nie chcieli siĊ zgodziü
na jakikolwiek wspóáudziaá we wáadzy PSL, marginalizując tym samym najwiĊkszą i najsilniejszą partiĊ polityczną
w powiecie. Wobec takiej postawy PPR koncepcja wspóádziaáania okazaáa siĊ niemoĪliwa do zrealizowania. Wprawdzie
Pawáowi Puckowi udaáo siĊ w kilku sprawach, jak np. spóádzielczoĞci gminnej, osiągnąü porozumienie, a nawet wspóápracĊ z lokalnymi strukturami PPS. Byáy to jednak, z woli
socjalistów sojusze krótkotrwaáe, czysto intencyjne. PodjĊte
przez Pawáa Pucka dziaáania równieĪ nie przyczyniáy siĊ do
zakoĔczenia ataków na ludowców. Trwaáy one nadal, nie tracąc na impecie. NaleĪy jednak zaznaczyü, iĪ nie hamowaáo to
dalszego rozwoju tczewskich struktur PSL. Szeregi partyjne
ludowców nadal doĞü szybko rosáy, zwiĊkszając jednoczeĞnie
wpáywy ugrupowania byáego starosty. Najprawdopodobniej
mniej wiĊcej w tym czasie Paweá Pucek zostaá naczelnikiem
Powiatowego UrzĊdu Ziemskiego. Wkrótce jednak, za sprawą decyzji centralnych wáadz partyjno-rządowych o przeprowadzeniu Referendum Ludowego, miaáo dojĞü do zaostrzenia siĊ walki politycznej na ziemi tczewskiej.
Zainicjowana w powiecie tczewskim w kwietniu 1946
roku kampania referendalna praktycznie od samego początku charakteryzowaáa siĊ doĞü duĪą brutalnoĞcią. Optujący za
gáosowaniem „3 razy Tak” komuniĞci, wraz z PPS, SL i SD,
zaangaĪowali caáy swój aparat, a takĪe podlegające im instytucje samorządowe, do agitacji przeciwko PSL, które namawiaáo do gáosowania na pierwsze z pytaĔ na „Nie” (dotyczącego likwidacji senatu). W caáym powiecie organizowano
dziesiątki wieców i masówek, na których w bezpardonowy
sposób atakowano ludowców i Pawáa Pucka, oskarĪając
ich nawet o „zdradĊ” interesu narodowego. Wydrukowano
równieĪ w tym celu tysiące ulotek i plakatów. Komunistów
w walce ponownie wsparáy lokalne struktury aparatu represji, jak równieĪ specjalnie przysáane Grupy Ochronno-Propagandowe Wojska Polskiego. Rozbijano wiece organizowane przez ludowców, na których ci nawoáywali do reformy
paĔstwa w duchu demokratycznym. NastĊpowaáy równieĪ
aresztowania dziaáaczy PSL. Sam Paweá Pucek zostaá zatrzymany 24 czerwca 1946 roku przez MO podczas wiecu
w Subkowach. Tego samego dnia miaá zostaü jednak zwolniony do domu. Wedáug raportu milicyjnego, lider tczewskiego PSL: „zarĊczyá, Īe na jego terenie nie bĊdzie ani
jednego reakcjonisty”. Paweá Pucek jednak nie zamierzaá
dotrzymywaü tego sáowa.
Jak powszechnie wiadomo, komuniĞci sfaászowali wyniki Referendum Ludowego z 30 czerwca 1946 roku. Pomimo jednak, iĪ ludowcy Ğwietnie zdawali sobie sprawĊ, iĪ
wiĊkszoĞü ludnoĞci faktycznie podczas gáosowania poparáa
wáaĞnie ich, „poraĪka” w gáosowaniu spowodowaáa początki problemów wewnĊtrznych. DoĞwiadczenie z referendum
pokazaáo, iĪ nawet posiadając autentyczny mandat spoáeczny, jak równieĪ najliczniejsze szeregi (w czerwcu 1946 roku
PSL w powiecie tczewskim posiadaáo ok. 1700 czáonków),
formacja ta nie jest w stanie wygraü z brutalną siáą komunistów. Byá to niewątpliwie cios dla koncepcji politycznych
Pawáa Pucka. Postanowiá on jednak ich nie zmieniaü. Jego
stronnictwo weszáo w okres stagnacji. PotĊgowaáy to obawy, iĪ zbliĪająca siĊ kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego bĊdzie nie mniej brutalna od akcji referendalnej.
NadziejĊ Pawáowi Puckowi mogáy przywróciü wydarzenia,
które miaáy miejsce póĨnym latem 1946 roku.
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DoĞü niespodziewanie, na początku wrzeĞnia, komuniĞci zaproponowali liderowi ludowców tak oczekiwaną
przez niego przed kilkoma miesiącami wspóápracĊ na poziomie miĊdzypartyjnym. W ramach swojego rodzaju gestu
dobrej woli odblokowano nawet 2 mandaty radnych PRN,
które obiecano PSL jeszcze w styczniu 1946 roku (objĊli
je Paweá Pucek i Józef Kogut). Byáego starostĊ zaproszono
15 wrzeĞnia 1946 roku na spotkanie miĊdzypartyjne, na którym liderzy PPR nawoáywali do Ğcisáej wspóápracy wszystkich partii, táumacząc jednoczeĞnie, Īe dotychczasowe ataki na ludowców spowodowane byáy inspiracją wywiadów
obcych paĔstw. Paweá Pucek postanowiá przyjąü propozycjĊ komunistów. Niewykluczone, iĪ wierzyá, Īe komuniĞci
wyciągają rĊkĊ, gdyĪ nie chcą zdecydowaü siĊ na ponowną
otwartą walkĊ ze spoáeczeĔstwem. Niestety, jak miaáa pokazaü bardzo niedaleka przyszáoĞü, byáa to tylko misternie
przygotowana gra polityczna, w którą Paweá Pucek, na swoje
nieszczĊĞcie, daá siĊ wciągnąü. JuĪ na nastĊpnym zebraniu
miĊdzypartyjnym 19 wrzeĞnia komuniĞci zaĪądali przyjĊcia od niego rezolucji, której aprobata oznaczaáaby de facto
zupeáne podporządkowanie lokalnych struktur PSL Polskiej
Partii Robotniczej. Paweá Pucek ostatecznie odrzuciá ten dyktat, aczkolwiek jego pozycja w partii najprawdopodobniej
zupeánie siĊ zaáamaáa. O sáabnącym znaczeniu prezesa ludowców moĪe Ğwiadczyü fakt, iĪ w paĨdzierniku 1946 roku nie
zostaá wybrany delegatem na Zjazd PSL w Warszawie. Coraz
czĊĞciej donoszono o panującym w partii rozáamie. SytuacjĊ
pogarszaáa nabierająca tempa i brutalnoĞci kampania wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, która sprowadziáa na sparaliĪowanych problemami wewnĊtrznymi ludowców nowe
fale represji. Byá to ostateczny cios. Szeregi PSL topniaáy
z ogromną szybkoĞcią (w listopadzie 1946 roku PSL miaá posiadaü w powiecie tylko 350 czáonków). Bardzo prawdopodobne, Īe czĊĞü kóá, wobec panującej psychozy strachu, dokonaáa samorozwiązania, inne natomiast padáy ofiarą decyzji
wáadz administracyjnych, a takĪe biorących aktywny udziaá
w kampanii wyborczej organów aparatu represji i wojska.
Sam Paweá Pucek równieĪ kolejny raz padá ofiarą represji.
W grudniu 1946 roku zostaá aresztowany przez UB pod zarzutem uprawiania tzw. szeptanej propagandy. Najprawdopodobniej prezes PSL zostaá wkrótce zwolniony. Nie byáo to jednak jego jedyne uwiĊzienie. JuĪ w styczniu 1947 roku zostaá
ponownie zatrzymany przez UB, tym razem po rzekomym
wykryciu naduĪyü w Powiatowym UrzĊdzie Ziemskim, którego byá naczelnikiem. RównieĪ to uwiĊzienie byáego starosty najprawdopodobniej nie naleĪaáo do dáugich. Straciá jednak swoje stanowisko. Warto wspomnieü, iĪ szykany wobec
Pawáa Pucka nie ograniczaáy siĊ jedynie do aresztowaĔ. Pod
koniec 1946 roku „nieznani sprawcy” dokonali kradzieĪy naleĪących do niego pszczelich uli, znajdujących siĊ na posesji
przy ul. Harcerskiej 22, gdzie podówczas mieszkaá (obecnie
ul. Wojska Polskiego). Warto przy tym wspomnieü, iĪ dom
byáego starosty znajdowaá siĊ „w sąsiedztwie” Komendy Powiatowej MO (mieszczącej siĊ wówczas w budynku przy ul.
Harcerskiej 27; dzisiaj ul. Wojska Polskiego). Nikt juĪ nie
byá w stanie stanąü w obronie Pawáa Pucka. SpoáeczeĔstwo
zostaáo zupeánie zastraszone przez komunistów, a jego partia,
do niedawna najwiĊksza i najpopularniejsza w powiecie, stawaáa siĊ historią.
Kiedy na początku lutego 1947 roku komuniĞci ĞwiĊtowali swoje „zwyciĊstwo” w sfaászowanych wyborach do
Sejmu Ustawodawczego, lokalne struktury PSL praktycznie
juĪ nie istniaáy. Sam Paweá Pucek z jednego z najwaĪniejszych i najpopularniejszych polityków w powiecie staá siĊ
nagle osobą prywatną. Wprawdzie wróciá w niedáugim czasie, tak jak wielu innych byáych dziaáaczy PSL, w szeregi
SL, aczkolwiek nie odegraá juĪ w tym ugrupowaniu Īadnej
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wiĊkszej roli. Wkrótce podjąá jeszcze jedną próbą powrotu
do gáównego nurtu Īycia politycznego ziemi tczewskiej. Decyzja ta niezwykle zaciąĪyáa na jego Īyciorysie.
Wiosną 1947 roku, zapewne ku zaskoczeniu bardzo duĪej rzeszy osób, Paweá Pucek rozpocząá prace organizacyjne, które miaáy na celu powoáanie do istnienia w powiecie
tczewskim struktur koncesjonowanego przez komunistów
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica”. Motywów
jego dziaáania moĪemy siĊ niestety tylko domyĞlaü. MoĪliwe, iĪ byá to dla niego kolejny trudny kompromis, który
miaá przede wszystkim pozwoliü mu na dalsze dziaáanie.
Niewykluczone nawet, iĪ sądziá, Īe nawet mocno ograniczany przez komunistów, jak przecieĪ miaáo to miejsce podczas
peánienia przez niego funkcji starosty radzyĔskiego, bĊdzie
w stanie realizowaü swoją, choü w czĊĞci samodzielną, politykĊ. Jakkolwiek wyglądaáy faktyczne przesáanki kierujące
Pawáem Puckiem, nie dane mu byáo wprowadziü ich w Īycie. NiechĊü kierownictwa lokalnych struktur PPR wzglĊdem niego byáa tak duĪa, iĪ nawet wbrew nakazom swoich
wáadz zwierzchnich o potrzebie wspierania PSL „Lewicy”,
pod koniec kwietnia 1947 roku, kategorycznie sprzeciwiáo
siĊ ono moĪliwoĞci powoáania przez niego nowej partii. NajwiĊkszą poraĪką Pawáa Pucka nie byá jednak fakt niemoĪnoĞci podjĊcia przez niego dalszej dziaáalnoĞci. Próba wystąpienia pod szyldem wrĊcz lojalistycznej wobec komunistów
partii najprawdopodobniej spowodowaáa utratĊ przez niego
znacznej czĊĞci autorytetu, który posiadaá. Najlepiej moĪe
o tym Ğwiadczyü fakt, iĪ przez nastĊpne lata niekwestionowanym liderem Ğrodowiska skupiającego byáych czáonków
i sympatyków niezaleĪnego PSL nie byá on, a jego zastĊpca
– Józef Kogut.
Paweá Pucek nie odegraá juĪ Īadnej roli w Īyciu politycznym powiatu tczewskiego. Podjąá pracĊ jako prezes
jednej ze Spóádzielni Gminnych Samopomocy Cháopskiej.
Wáadze komunistyczne nigdy jednak nie zapomniaáy, jaką
rolĊ peániá w latach 1945-1947. W marcu 1948 roku kierownictwo lokalnych struktur PPR podjĊáo starania o cofniĊcie
jego synowi stypendium przyznanego przez UbezpieczalniĊ
Spoáeczną. On sam w tym samym roku zostaá postawiony
przed Komisją Specjalną do Walki z NaduĪyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, oskarĪony o rzekome naduĪycia
w kierowanej przez niego Spóádzielni Gminnej. Niestety, nie
znamy finaáu tej sprawy.
W tym momencie Paweá Pucek znika z kart historii. Pomimo wieloletnich badaĔ nie znamy jego dalszych losów.
Kiedy w 1966 roku Józef Dylkiewicz bĊdzie wspominaá
swoją dziaáalnoĞü w Tczewie w pierwszych latach po wojnie, stwierdzi, iĪ Paweá Pucek juĪ nie Īyje.
Czáowiek, który za swojego Īycia zostaá uznany przez spoáeczeĔstwo symbolem, bohaterem, równieĪ jeszcze za swojego
Īycia zostaá zapomniany.
***
Niniejszy artykuá powstaá m.in. w wyniku przeprowadzonych
przez autora kwerend materiaáów archiwalnych znajdujących siĊ
w zbiorach: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwów
PaĔstwowych w Bydgoszczy i GdaĔsku, Oddziaáów Archiwum Instytutu PamiĊci Narodowej w GdaĔsku, Lublinie oraz Warszawie,
Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.
Niezwykle przydatne okazaáy siĊ równieĪ liczne pozycje literatury przedmiotu traktujące o historii najnowszej ziemi lubelskiej
i tczewskiej, w tym szczególnie prace opisujące dzieje powiatu radzyĔskiego (publikowane licznie m.in. na áamach „Rocznika Lubelskiego” oraz „RadzyĔskiego Rocznika Humanistycznego”).
Autor chciaáby podziĊkowaü równieĪ wszystkim osobom, które
w niemaáym stopniu przyczyniáy siĊ do powstania niniejszego artykuáu w obecnym ksztaácie.
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Kazimierz Zimny
rodem z Tczewa

Mistrz bieĪni, dziaáacz sportowy, autorytet
czĊĞü pierwsza
Nie ma chyba Pomorzanina, a tym bardziej tczewianina, który nie säyszaäby o Kazimierzu Zimnym. Dla wiökszoĈci pozostaje on znany jako medalista olimpijski i wicemistrz
Europy. Wielu kojarzy go z klubem sportowym Lechia Gdaþsk. W ostatnim èwierèwieczu
znana byäa takĔe jego dziaäalnoĈè jako Dyrektora ,,Maratonu SolidarnoĈci”. Jednak tylko
niektórzy znajñ jego pozasportowe dokonania na niwie naukowej jako doktora nauk wychowania fizycznego. Niewielu mamy tak zasäuĔonych, a zarazem skromnych ludzi, którzy
caäe swoje Ĕycie podporzñdkowali säuĔbie idei ,,pro publico bono” (dla dobra wspólnego),
tak w dzisiejszych czasach potrzebnej.

Rodowód

K

azimierz Zimny urodziá siĊ 4 czerwca 1935 roku
w Tczewie przy ul. Reja, jako syn Wáadysáawa i Heleny. Sytuacja finansowa rodziny byáa bardzo trudna. CiĊĪar
utrzymania czterech osób [oprócz Kazimierza byáa jeszcze
starsza siostra Felicja (ur. 1932) i Witold (ur. 1940)] spoczywaá w gáównej mierze na barkach matki, która imaáa siĊ
róĪnych zajĊü, m. in. dorabiaáa szyciem.
PodjĊcie nauki w szkole podstawowej przypadáo na ciĊĪki czas wojenny. UĪywanie jĊzyka polskiego byáo caákowicie zakazane, takĪe szkolnictwo byáo w rĊkach okupanta.
Tak jak inne tczewskie dzieci, Kazimierz przez pierwsze
trzy lata chodziá do szkoáy niemieckiej, gdzie zdoáaá nieĨle
opanowaü podstawy tego jĊzyka. NaukĊ w szkole polskiej
podjąá po zakoĔczeniu wojny, rozpoczynając nowy etap
edukacji od trzeciej klasy. Byáa to Szkoáa Podstawowa nr 4
w Tczewie, mieszcząca siĊ przy ul. CzyĪykowskiej. Nie byáo
tu sali gimnastycznej, wiĊc zajĊcia z wychowania fizycznego odbywaáy siĊ w LO im. Marii Skáodowskiej-Curie przy
ul. Parkowej.
W szkole cháopiec radziá sobie caákiem nieĨle. Zawsze
mógá liczyü na pomoc kolegów, szczególnie na siedzącego
z nim w jednej áawce Romana Landowskiego. Po latach panowie bardzo miáo wspominali ten okres. Landowski szczyciá siĊ osobistą znajomoĞcią z olimpijczykiem podkreĞlając,
Īe ,,Kazik byá bardzo wiernym i przyjaznym kolegą”. Wiele
czasu spĊdzali razem, nie tylko w szkole, ale takĪe na wspólnych wyprawach nad WisáĊ. Z kolei w pamiĊci Zimnego
Landowski zapisaá siĊ jako cháopiec ,,bardzo koleĪeĔski, który gdy trzeba byáo, chĊtnie pomagaá w nauce i w Īyciu”.
Z tego okresu p. Kazimierz szczególnie miáo wspomina
swoją przygodĊ z harcerstwem, a w szczególnoĞci z dziaáalnoĞcią Domu Harcerza. Jako zuch z przyjemnoĞcią braá
udziaá w licznych wyprawach podmiejskich, organizowanych najczĊĞciej do Czarlina. Niestety, w 1950 roku organizacja harcerska zostaáa zlikwidowana.
Po ukoĔczeniu szkoáy podstawowej sytuacja materialna rodziny zmusiáa zdolnego cháopca do podjĊcia nauki
w szkole, która w stosunkowo szybkim czasie zapewnia-
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áa zdobycie zawodu i podjĊcie pracy zarobkowej. NaleĪy
tu przypomnieü, Īe ówczesna polityka edukacyjna paĔstwa
preferowaáa ksztaácenie na poziomie zawodowym. Wybór
Kazika padá na Zasadniczą SzkoáĊ Metalową w Tczewie przy
ul. Sobieskiego. W ciągu dwóch lat nauki i praktyki zdobyá
tu zawód tokarza. RadoĞü z osiągniĊtego sukcesu przyümiá
smutek po Ğmierci matki, która nie doczekaáa upragnionego
usamodzielnienia siĊ syna.
Z tego okresu w pamiĊci K. Zimnego zapadáa szczególnie postaü ówczesnego dyrektora szkoáy, Mieczysáawa
WysokiĔskiego. Bliskie wiĊzi áączyáy przyszáego sportowca
z zamieszkaáą równieĪ na CzyĪykowie rodziną Kubickich,
a szczególnie z Jerzym, póĨniejszym zasáuĪonym kapelmistrzem Harcerskiej Orkiestry DĊtej.
Mój rozmówca z rozbawieniem wspomina máodzieĔcze
wyprawy na zabawy do liceum pedagogicznego, bo ,,tam
byáy same dziewczyny”.
Pierwszą pracĊ zawodową podjąá Zimny w Pomorskiej
Fabryce Gazomierzy w Tczewie. Potem przeniósá siĊ do
tczewskich zakáadów Technicznej Obsáugi Rolnictwa, gdzie
pracowaá początkowo jako tokarz, a póĨniej w dziale gáównego mechanika jako weryfikator obrabiarek. PoniewaĪ
TOR podlegaá pod Ministerstwo Rolnictwa, swoje pasje
sportowe Zimny realizowaá w dziaáalnoĞci LZS (Ludowych
Zespoáów Sportowych), starając siĊ áączyü pracĊ zawodową
z zajĊciami sportowymi.
Po odbyciu w latach 1955-1957 sáuĪby wojskowej Kazimierz Zimny podjąá pracĊ w GdaĔskich Zakáadach Remontowo-MontaĪowych w GdaĔsku Oliwie. Równolegle uczyá
siĊ w Technikum Mechanicznym w Gdyni. Zdobycie Ğredniego wyksztaácenia zapewniáo mu awans na stanowisko zastĊpcy kierownika kontroli technicznej. Matura umoĪliwiaáa
równieĪ dalszą naukĊ na poziomie wyĪszym.
NaleĪy podkreĞliü, Īe Kazimierz Zimny byá przede
wszystkim sportowcem. Swoje doĞwiadczenia pragnąá podbudowaü i poszerzyü o wiedzĊ teoretyczną. Po zakoĔczeniu
czynnego uprawiania sportu związaá siĊ zawodowo z BKS
,,Lechia GdaĔsk”. Podczas zawodowej pracy trenerskiej
studiowaá w latach 1965-1969 w WyĪszej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. àączenie pracy zawodowej
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ze studiami wymagaáo duĪego wysiáku, Ğwietnej organizacji
i wysokiej samodyscypliny. Jak pokazaáo Īycie, cechy te, tak
w sporcie jak i w Īyciu codziennym, stanowiáy zasadniczy
rys charakteru Kazimierza.
DziĊki nim 10 kwietnia 1969 roku uzyskaá dyplom magistra wychowania fizycznego, a w maju tego samego roku
uprawnienia trenerskie I klasy, zdobywając tym samym
najwyĪsze kwalifikacje. Poáączenie teoretycznej wiedzy
z doĞwiadczeniami zawodnika zaowocowaáo sukcesami
w pracy trenerskiej. Spod jego rĊki wyszáo kilku wybitnych
sportowców, czáonków kadry narodowej. Zdawaá sobie
sprawĊ z koniecznoĞci zainteresowania sportem máodzieĪy.
Dlatego przez blisko trzy lata pracowaá jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum àącznoĞci w GdaĔsku
(1972-1974).
Najbardziej jednak owocny wydaje siĊ okres pracy
w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu GdaĔskiego (1974-1991). Miaá tu moĪliwoĞü wspóápracy ze
znakomitymi nauczycielami akademickimi i dziaáaczami
sportowymi. Ze szczególną sympatią wspomina mój rozmówca dwóch rektorów UG – prof. Janusza Sokoáowskiego
i prof. Roberta GáĊbockiego, a takĪe ówczesnego docenta
Jana Majewskiego (póĨniejszego wybitnego profesora), który sprawowaá podówczas opiekĊ nad Studium WF na Uniwersytecie GdaĔskim. Bliskie wiĊzi koleĪeĔskie áączyáy go
ze Zbigniewem Anielakiem, Michaáem Bidasem, Kazimierzem DomĪalskim i Andrzejem Semborowskim.
Jak juĪ wspominaáem, tego wybitnego sportowca cechowaáa dąĪnoĞü do poszerzania wiedzy, ambicja, upór
i wytrwaáoĞü w realizacji zamierzonych celów. Dlatego teĪ
podjąá studia doktoranckie na poznaĔskiej WSWF, gdzie
30 czerwca 1980 roku obroniá pracĊ doktorską na temat:
,,Wpáyw stosowanych Ğrodków treningowych na wynik
sportowy juniorów i juniorek w biegach na Ğrednie i dáugie
dystanse”.
Zdobyte kwalifikacje zapewniaáy mu spokojną, stabilną
pracĊ aĪ do emerytury. Jednak jego dewizą Īyciową byáo
,,zawsze do przodu”. Lubiá podejmowaü nowe wyzwania.
Po 4 czerwca 1989 roku, zaraz na początku transformacji
ustrojowej, Kazimierz Zimny Īywo wáączyá siĊ w debatĊ na
temat naprawy polskiego sportu. Choü popieraá dziaáalnoĞü
rządu Mazowieckiego, w trakcie batalii prezydenckiej stanowczo stanąá po stronie WaáĊsy. Podczas tworzenia rządu
przez Jana K. Bieleckiego byá powaĪnie brany pod uwagĊ
jako kandydat na ministra sportu. UwaĪaá jednak, Īe lepiej
byáby wykorzystany jako doradca i ekspert. Dlatego wysunąá kandydaturĊ Michaáa Bidasa, rodaka i dziaáacza sportowego z GdaĔska.
Idea naprawy i rozwoju polskiego sportu byáa dla niego
sprawą najwaĪniejszą. Denerwowaáy go i martwiáy niepotrzebne podziaáy w Ğrodowisku solidarnoĞciowym. Odszedá
na wczeĞniejszą emeryturĊ, jednakĪe sytuacja finansowa
zmusiáa go do zmiany decyzji. Jesienią 1991 roku powróciá
do pracy w Klubie Sportowym ,,Lechia GdaĔsk” jako koordynator sekcji lekkoatletycznej. Równolegle zaáoĪyá Stowarzyszenie Maratonu ,,SolidarnoĞci”. Początkowo organizowaá póámaratony, a od 1995 roku juĪ peáne maratony.
Kolejny okres pracy dr. Zimnego przypada na czas rządów Jerzego Buzka (1997-2001), którego darzyá najwyĪszym szacunkiem i uznaniem. Czas AWS, jak wspomina,
ocenia jak ,,najbardziej odwaĪny czas dla polskich reform”.
Po raz drugi zaproponowano mu tekĊ ministra sportu. I tym
razem odmówiá, rekomendując kandydaturĊ Mieczysáawa
Nowickiego. Nadal jednak byá Īywo zaangaĪowany w pra-
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ce nad reformą polskiego sportu, dlatego wyraziá zgodĊ na
objĊcie stanowiska dyrektora w Centralnym OĞrodku Sportowym w Cetniewie (gm. Wáadysáawowo). Ta nominacja zostaáa bardzo pozytywnie odebrana nie tylko przez Ğrodowiska
sportowe. W sposób dla siebie typowy, konsekwentnie i z rozmachem zabraá siĊ do pracy. Ruszyáy inwestycje. Ówczesna
prasa pisaáa: ,,Kazimierz Zimny postawiá OĞrodek Sportowy
w Cetniewie na nogi”. Niestety, w 2002 roku premier Leszek Miller jedynie z powodów politycznych odwoáaá go ze
stanowiska. To bezceremonialne odwoáanie mocno i gáĊboko
poruszyáo opiniĊ spoáeczną Pomorza. ChociaĪ dr Zimny skorzystaá wtedy z naleĪnych mu uprawnieĔ emerytalnych, nie
zamierzaá spocząü na laurach, zdecydowany do koĔca sáuĪyü
idei swego Īycia – dobru polskiego sportu.

Sukcesy sportowe

K

azimierz Zimny nie zaginąá w táumie absolwentów
szkolnictwa zawodowego.
Máody tczewianin zwróciá na siebie uwagĊ trenerów
i dziaáaczy sportowych nie tylko swoimi predyspozycjami
fizycznymi, ale przede wszystkim postawą, wiernoĞci idei,
Īe ,,trening czyni mistrza”.
Jak wielu jego rówieĞników, zaangaĪowaá siĊ w sekcji
wioĞlarskiej ,,Unii Tczew”. Tutaj korzystaá z rad i uwag
trenerskich Alberta Lemki. Z racji drobnej postury zostaá
obsadzony jako sternik áodzi wioĞlarskich. JednakĪe ta forma sportu specjalnie go nie pociągaáa. Wybraá lekkoatletykĊ
i biegi dáugodystansowe, chociaĪ, jak mawiaá, ,,do koĔca pozostanie we mnie zamiáowanie do Wisáy”.
Nastolatek, jak wielu jego kolegów, interesowaá siĊ
wieloma dziedzinami sportu, szczególnie zaĞ tymi, którymi podówczas pasjonowali siĊ mieszkaĔcy grodu Sambora.
Lubiá chodziü na mecze piákarskie ,,Unii” i ,,Wisáy” Tczew,
z grupą kolegów regularnie zaglądaá do Domu Kultury Kolejarza, gdzie odbywaáy siĊ wtedy ligowe mecze bokserskie.
Trzeba tu przypomnieü, Īe w rozgrywkach bokserskich
naleĪaá wtedy Tczew nie tylko do czoáówki regionalnej,
ale liczyá siĊ takĪe w zawodach krajowych. Niekáamanym
autorytetem byá wtedy dla niego Alfons GuziĔski, legenda
tczewskiego sportu. Po latach wspomina: ,,jakĪe on przeĪywaá kaĪdy mecz”.
Niewątpliwie pozytywną cechą tamtych czasów byáo
dąĪenie do upowszechnienia sportu. Temu sáuĪyáy miĊdzy
innymi ,,Biegi Narodowe”, organizowane równieĪ w Tczewie. Tam wáaĞnie, juĪ w 1952 roku, daáa siĊ zauwaĪyü wybitna indywidualnoĞü Zimnego. Cháopiec zwracaá uwagĊ
zwinnoĞcią, szybkoĞcią, ale nade wszystko byá wytrwaáy
i dzielny. Alojzy Cejrowski, nauczyciel wychowania fizycznego i póĨniejszy, dojeĪdĪający z GdaĔska trener Tadeusz
Tessmer (,,Start Tczew”), z sympatią wspominają dawnego
wychowanka podkreĞlając jego sportową ambicjĊ, pracowitoĞü i wytrwaáoĞü w dąĪeniu do celu.
Pierwsze sukcesy sportowe osiągaá Zimny w macierzystej szkole, wkrótce okazaá siĊ byü najlepszym w zawodach
na szczeblu miasta. Z tego wáaĞnie czasu zapamiĊtaá go nieco starszy kolega, Józef Krawczykiewicz, obecnie uznany
nauczyciel i ceniony trener tczewskich sportowców. Pan Józef tak zapamiĊtaá máodszego kolegĊ: ,,Byá uparty, zawziĊty, cel stawiaá sobie bardzo wysoko i oczywiĞcie – biegaá
systematycznie”.
Kazik – szczupáy, wrĊcz chudy (50 kg), z lekkim páaskostopiem, nie imponowaá wyglądem zewnĊtrznym. ZwyciĊstwa w Tczewie zapewniáy Zimnemu awans do biegów rangi
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wojewódzkiej. To wtedy znaczyáo juĪ duĪo. Początkujący
biegacz zwróciá na siebie uwagĊ wybitnego profesjonalisty,
trenera specjalizującego siĊ w biegach, Józefa ĩylewicza
(1912-1961). To wáaĞnie pod jego okiem rozwinĊáa siĊ dalsza dynamiczna i báyskotliwa kariera sportowa Zimnego.
Rok 1954 przyniósá wychowankowi ĩylewicza mistrzostwo Polski w biegach na 1500 metrów, a rok póĨniej
zostaá on juĪ wicemistrzem Polski seniorów w biegach
przeáajowych. Dwudziestolatek z Tczewa siĊgnąá po tytuáy
mistrzowskie. To byá początek krajowej i miĊdzynarodowej
kariery Zimnego.
W okresie tczewskim Zimny byá związany z kilkoma
klubami sportowymi. Byáy to: SKS (1953), ,,Start” (1954),
LZS ,,Wisáa” (1955). Znany dziaáacz sportowy, Bronisáaw
Drewa, w swojej cennej publikacji pt. ,,Z boisk i ringów”
podkreĞla, Īe Kazimierz Zimny naleĪy do najwybitniejszych
wychowanków Klubu Sportowego ,,Wisáa” (od 1964 MKS
,,Wisáa”).
Pytaáem p. Kazimierza o trasy biegów treningowych.
Podstawowe treningi odbywaáy siĊ na stadionie miejskim
przy ul. Baádowskiej, jednak máody biegacz doskonaliá swoje
umiejĊtnoĞci i kondycjĊ zataczając pĊtlĊ wokóá wiĞlanych
mostów, biegaá do Baádowa i Czarlina po okolicznych áąkach. Do biegów przeáajowych przygotowywaá siĊ pokonując wzniesienia w parku miejskim, których nazwy pamiĊta
do dziĞ - ,,Góra Anielska”, ,,Góra Diabelska”. DziĞ znajduje
siĊ tu Amfiteatr Miejski im. G. Ciechowskiego. Inny szlak
biegowy prowadziá w kierunku cmentarza Īydowskiego
i wzdáuĪ Wisáy. W Tczewie byáo i jest gdzie biegaü. MoĪe
warto by dzisiaj wyznaczyü i wypromowaü trasĊ turystyczną ,,ĝladami mistrza Kazimierza Zimnego”...?
Okres tczewski w karierze sportowej Zimnego zamyka
powoáanie do sáuĪby wojskowej. W tamtych czasach sportowców chĊtnie przechwytywaáy wojskowe kluby sportowe, takie jak ,,Legia Warszawa”, czy ,,Zawisza Bydgoszcz”,
Īywo zainteresowane rozwojem i sukcesami sportowymi
swoich podopiecznych. Naturalną wiĊc niejako koleją rzeczy w 1955 roku rozpocząá Zimny sáuĪbĊ wojskowo-sportową w ,,Zawiszy”. Nie byá to dla niego czas stracony, bowiem juĪ w styczniu 1956 roku pojechaá na pierwszy obóz
sportowy. W tym samym roku wystąpiá po raz pierwszy
w meczu miĊdzypaĔstwowym Polska-WĊgry, który odbyá
siĊ w Poznaniu. Tczewianin zająá tam trzecie miejsce, lokując siĊ zaraz za takimi sáawami biegów dáugich Europy jak
Iharus i Chromik. Bardzo przeĪyá ten swój pierwszy start
z oráem na piersi. W WKS ,,Zawisza Bydgoszcz” pozostawaá nasz znamienity rodak w latach 1955-1957.
Po powrocie z wojska Zimny na ponad osiem lat związaá
siĊ z BKS ,,Lechia GdaĔsk”. Znany dziennikarz sportowy,
Jerzy Gebert, sáusznie zwraca uwagĊ, Īe ,,trudno siĊ wtedy byáo wybiü w polskim bieganiu”, poniewaĪ zapanowaá
przysáowiowy urodzaj na dáugodystansowe talenty. Razem
z Kazimierzem Zimnym rozpoczynali swoje wielkie kariery Zdzisáaw Krzyszkowiak (1929-2003), Jerzy Chromik
(1931-1987) i Marian Jochman (ur. 1935). W peáni aktywnoĞci sportowej byli tacy sáawni dáugodystansowcy jak Alojzy Graj (1929-1983) i Stanisáaw OĪóg (1930-1998). W tym
gronie tczewiak byá najmáodszy, ale ,,chyba i najambitniejszy”. Ci dáugodystansowi biegacze stanowili sáynny polski
lekkoatletyczny ,,wunderteam”. Na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przy nazwisku
Kazimierz Zimny, celnie skonstatowano: ,,DziĊki niesamowitemu uporowi i dyscyplinie treningowej stosunkowo
szybko awansowaá do grona naszych najlepszych dáugo-
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dystansowców”. Bez zbytniej przesady moĪna stwierdziü,
Īe Zimny przez wiele lat stanowiá mocny punkt polskiego
,,wunderteamu”, choü najjaĞniejszą gwiazdą polskich biegów dáugodystansowych pozostawaá ciągle Krzyszkowiak
- mistrz Europy, mistrz olimpijski, rekordzista Ğwiata.
Jako wielokrotny mistrz Polski Zimny zapisaá záote
stronice w dziejach polskiej lekkoatletyki. ZwyciĊĪyá
w 1956 roku na dystansie 1500 m, w latach 1960, 1965, 1966
na dystansie 5000 m oraz w biegach przeáajowych na 8 km
w 1964 r. i na 6 km w latach 1966-67. Przez wiele lat utrzymywaáy siĊ jego rekordy Polski na dystansach 3, 5 i 10 km.
37 razy reprezentowaá PolskĊ w meczach miĊdzynarodowych, zdobywając 21 zwyciĊstw indywidualnych. Czterokrotnie znalazá siĊ w dziesiątce najlepszych polskich
sportowców w plebiscycie ,,Przeglądu Sportowego” organizowanym w latach 1959-1962.
Jako prawdziwy mistrz o nader silnym charakterze byá
i pozostanie chlubą Tczewa i dumą Polski.
W 1956 roku zostaáa zorganizowana w Australii Letnia
Olimpiada. Pierwotnie, z uwagi na máody wiek i niewielkie doĞwiadczenie, nie planowano w niej udziaáu Zimnego.
Jednak na miesiąc przed olimpiadą, na mitingu w Brukseli
nasz biegacz osiągnąá czwarty na Ğwiecie wynik w biegu
na 5000 metrów. Wtedy prasa zaczĊáa woáaü wielkimi tytuáami: ,,Zimny do Melbourne”. Ambitny cháopak z maáego
miasteczka na olimpiadzie! Droga do najwyĪszych medali
stanĊáa otworem. Miaá jednak pecha. Podczas intensywnego
treningu nabawiá siĊ urazu stawu skokowego lewej nogi.
Kolejnej bardzo powaĪnej kontuzji nabawiá siĊ w biegach eliminacyjnych na 5000 m. Máody organizm sportowca nie wytrzymaá nadmiernych obciąĪeĔ treningowych
– doszáo do záamania koĞci strzaákowej prawej nogi. Konieczny byá pobyt w szpitalu. Z Melbourne wracaá z nogą
w gipsie i o kulach. Przekonaá siĊ wtedy, Īe wita i fetuje siĊ
tylko zwyciĊzców. W Warszawie nikt na niego nie czekaá,
samotnie powracaá do rodzinnego miasteczka.
Musiaá wtedy zdaü najtrudniejszy Īyciowy egzamin, egzamin charakteru, cierpliwoĞci, pokory i wytrwaáoĞci. Wielu
by siĊ zaáamaáo pod ciĊĪarem tak bolesnych doĞwiadczeĔ,
ale nie on – czáowiek ambitny i z charakterem. JuĪ w marcu 1957 roku rozpoczyna treningi, z uporem i konsekwencją
dąĪąc do wytyczonego celu – udziaáu w Lekkoatletycznych
Mistrzostwach Europy. Stosunkowo szybko wyleczyá kontuzjĊ, stopniowo wracaáa dawna forma. W 1958 roku na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie 23-letni biegacz zdobywa
srebrny medal na dystansie 5000 m, swojej koronnej konkurencji. Záoto przypadáo wtedy innemu Polakowi, legendarnemu biegaczowi – Zdzisáawowi Krzysztofiakowi. CiĊĪka praca zaowocowaáa takĪe sukcesem na Mistrzostwach Europy
w Belgradzie, skąd Zimny powróciá ze srebrnym medalem.
Choü znajdowaá siĊ w tym czasie u szczytu kariery sportowej,
ogromny, wieloletni wysiáek spowodowaá przeciąĪenie organizmu. Odnawiające siĊ kontuzje uniemoĪliwiáy mu zakwalifikowanie siĊ na olimpiadĊ w Tokio (1964). Wystartowaá raz
jeszcze na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie, niestety
bez powodzenia, choü w 1967 roku na krajowych zawodach
wciąĪ jeszcze byá najlepszy w biegu na 10 000 metrów. Wiek
i nadszarpniĊte zdrowie coraz bardziej dawaáy o sobie znaü.
Obliczono, Īe w swojej krajowej i miĊdzynarodowej karierze
biegacza pokonaá dystans 750 km, a podczas wszystkich treningów przebiegá áącznie 47 000 km, czyli znacznie wiĊcej,
niĪ wynosi obwód kuli ziemskiej.
Ciąg dalszy w nastĊpnym numerze
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Przygotowania do V Kongresu Kociewskiego

N

a spotkaniach podsumowujących IV Kongres Kociewski w 2010 roku podkreĞlano, Īe przygotowania,
jakie go poprzedzaáy, byáy rozpoczĊte o wiele za póĨno, przez co zabrakáo czasu na spokojne wypracowanie celów
i programu Kongresu. Z tego powodu czáonkowie zespoáu,
który przygotowywaá czĊĞü tczewską tego kongresu postanowili prace nad kolejnym zainicjowaü juĪ rok wczeĞniej.
Na nasze zaproszenie, w sobotĊ, 25 stycznia w tczewskiej Fabryce Sztuk spotkali siĊ samorządowcy i regionaliĞci
kociewscy, by przedyskutowaü wstĊpne zaáoĪenia Kongresu
Kociewskiego w 2015 roku. Zebrani (w liczbie okoáo piĊüdziesiĊciu osób), po krótkiej autoprezentacji ustosunkowywali siĊ do problemów dotyczących formuáy przyszáego
kongresu, przygotowaĔ do niego oraz harmonogramu prac.
Gáos, poza gospodarzami, zabierali m.in. senator Andrzej
Grzyb, zastĊpca prezydenta Tczewa Zenon Drewa, zastĊpca burmistrza Nowego Zbigniew Lorkowski, profesor Maria Pająkowska-Kensik, dr Krzysztof Korda ze Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, Piotr KoĔczewski z LOT „Kociewie”, Eleonora Lewandowska z Towarzystwa MiáoĞników
Ziemi Tczewskiej, Józef Malinowski z Bractwa Czarnej
Wody w Osiu, Grzegorz Oller z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie GdaĔskim, Tadeusz Wrycza z Stowarzyszenia ĩeglugi „Delta Wisáy”, czy Bogdan Kruszona, autor
publikacji regionalnych. Wszyscy zabierający gáos zgodzili
siĊ ze stwierdzeniem, Īe Kongres jest potrzebny i naleĪy go
zorganizowaü w 2015 roku. Byáa takĪe powszechna zgoda co do tego, Īe prace koncepcyjne naleĪy sfinalizowaü do
koĔca lata 2014 roku, by umoĪliwiü finansowanie dziaáaĔ
kongresowych ze Ĩródeá publicznych, tak konkursów dla organizacji pozarządowych, jak dziaáaĔ samorządowych jednostek kultury.
WiĊksza róĪnica zdaĔ dotyczyáa formuáy samego
V Kongresu. Praktycznie wszyscy zgodzili siĊ, Īe niezbĊdne
jest jedno mocne wydarzenie finaáowe, przyciągające uwagĊ
mieszkaĔców i mediów. Padaáy jednak róĪne propozycje co
do szczegóáów. Jedni widzieliby tradycyjne trzy dni kongresowe z mocnym finaáem na zakoĔczenie, inni ograniczyliby sam Kongres do jednego dnia, dobrze przygotowanego
poprzez dyskusje przedkongresowe oraz wspartego wydarzeniami okoáokongresowymi. Mimo krytyki Roku Kongresowego w 2010 roku, padáy teĪ propozycje, by powtórzyü
jego formuáĊ. Sporo dyskutowano takĪe o terminie. Liczne
gáosy, wskazujące na wybory w 2015 roku proponowaáy organizacjĊ Kongresu latem 2015 roku. Inni przesuwali go na
póĨną jesieĔ.
Padaáy takĪe konkretne propozycje dotyczące dziaáaĔ
kongresowych. M.in. Grzegorz Oller proponowaá zorganizowanie Sejmiku Kociewskiego, staáego gremium dyskusyjnego, które miaáoby wypracowywaü wspólne cele i zadania
dla caáego regionu. Józef Malinowski zaproponowaá organizacjĊ ogólnokociewskiego rajdu turystycznego, senator Andrzej Grzyb sesjĊ popularnonaukową na temat toĪsamoĞci
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Kociewiaków, zaĞ Jan Kulas zasugerowaá dziaáania mające
na celu uzyskanie wsparcia i patronatu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Do kolejnego spotkania kongresowego doszáo w sobotĊ,
15 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie. Do
Pelplina dotaráo czterdzieĞci osób, które przywitaáa prezeska miejscowego Oddziaáu Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, p. ElĪbieta WiĞniewska. NastĊpnie
dr Michaá Kargul krótko przedstawiá propozycjĊ porządku
spotkania, a nastĊpnie streĞciá propozycje dziaáaĔ kongresowych, jakie nadesáano na kongresową pocztĊ elektroniczną.
Swoje uwagi i propozycje przedstawili nastĊpnie Czesáaw
Glinkowski w imieniu Towarzystwa MiáoĞników Ziemi
Tczewskiej oraz Andrzej Semborowski, dziaáacz sportowy
z Tczewa. Obecni zgodzili siĊ jednak z propozycją, by na
spotkaniu skupiü siĊ przede wszystkim na sprawach organizacyjnych.
Kolejnym punktem spotkania byáo wystąpienie Tomasza
Hildebrandta – pisarza i doĞwiadczonego menadĪera kultury
– który przedstawiá modelową organizacjĊ i harmonogram
V Kongresu Kociewskiego, jeĪeli byáby on organizowany
jako jeden duĪy projekt kulturalny. Po tym wystąpieniu
miaáa miejsce dyskusja dotycząca m.in. charakteru samego
kongresu (impreza masowa, czy wydarzenie intelektualne),
obecnoĞci w nim róĪnych form, zwáaszcza turystyki i sportu, celów, jakie mu przyĞwiecają oraz koniecznoĞci oddania
organizacji caáego Kongresu jednej instytucji. Gáos w tych
sprawach zabierali m.in. Wiesáaw Warchoá, Dorota Piechowska, Józef Malinowski, Jacek Barszcz, Maria Pająkowska-Kensik, Ludwik Kiedrowski oraz Krzysztof Korda.
Po dyskusji zgodzono siĊ, by przejĞü na kolejny etap prac
i powoáaü w tym momencie roboczy komitet organizacyjny.
Ustalono, Īe wchodzą w jego skáad wszyscy zainteresowani
pracami kongresowymi, zaĞ koordynacją ich dziaáaĔ zajmie
siĊ zespóá sekretarsko-organizacyjny w skáadzie: Dorota Piechowska, Alicja Sáyszewska, Tomasz Hildebrandt i Michaá
Kargul. Uznano, Īe przed powoáaniem oficjalnego Komitetu
Organizacyjnego naleĪy przeprowadziü konsultacje z samorządami i organizacjami zainteresowanymi Kongresem. Do
czasu zaĞ jego powoáania, przygotowania kongresowe ma
koordynowaü wspomniany zespóá pod kierunkiem Michaáa
Kargula, jako sekretarza komitetu. Skáad zespoáu organizacyjnego pozostawiono otwarty, zapraszając chĊtnych do
zaangaĪowania siĊ w jego pracĊ. W kolejnych tygodniach
jego skáad zasilili: Jerzy Cisewski, Przemysáaw Kilian oraz
Magdalena Kargul.
Za niezbĊdne uznano równieĪ powoáanie w ramach Komitetu Organizacyjnego innych zespoáów roboczych. Poza
naturalnym podziaáem powiatowym, obecni zauwaĪyli potrzebĊ istnienia takĪe zespoáów: naukowo-popularyzatorskiego; edukacyjno-jĊzykowego; kulturalno-literackiego;
muzycznego; samorządowego; turystyczno-sportowego
oraz organizacji regionalnych. Zespóá organizacyjny zobo-
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SPOTKANIA OKOãOKONGRESOWE
wiązaá siĊ, Īe do nastĊpnego spotkania przeanalizuje wszystkie zgáoszone propozycje kongresowe i poza opracowaniem
propozycji programowej artykuáującej cele Kongresu, przygotuje takĪe jeden caáoĞciowy projekt jego przebiegu do zarekomendowania komitetowi organizacyjnemu.
W ostatnią sobotĊ kwietnia b.r. w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem, odbyáo siĊ trzecie spotkanie organizacyjne
V Kongresu Kociewskiego. Prawie trzydziestu kociewskich
regionalistów i samorządowców, zaangaĪowanych w prace
kongresowe, przywitaá burmistrz Nowego Czesáaw WoliĔski. Po przywitaniu przez gospodarzy (obecny na spotkaniu
byá takĪe wiceburmistrz Nowego Zbigniew Lorkowski) Michaá Kargul przedstawiá prace zespoáu sekretarsko-organizacyjnego, który wypracowaá caáoĞciową koncepcjĊ zaáoĪeĔ
programowych V Kongresu Kociewskiego.
Za gáówny cel Kongresu uznano zidentyfikowanie,
przedyskutowanie i okreĞlenie wyzwaĔ, jakie stoją przed
naszym regionem w XXI wieku. Kongres powinien takĪe
wytyczyü najistotniejsze kierunki dziaáaĔ na rzecz Kociewia oraz wprowadziü w nich nową jakoĞü, opartą na tradycji
i dotychczasowych doĞwiadczeniach kongresowych.
ZwaĪywszy na skuteczną realizacjĊ powyĪszych celów
oraz na iloĞü przedstawionych propozycji konkretnych dziaáaĔ, które mogáyby wpisywaü siĊ w V Kongres Kociewski
zespóá zaproponowaá, by powróciü do formuáy z 1995 roku.
Kongres zostaáby uroczyĞcie zainaugurowany wiosną, a nastĊpnie przez kolejne miesiące odbywaáyby siĊ wczeĞniej
skonkretyzowane dziaáania i wydarzenia kongresowe, które podsumowane zostaną na konferencji finaáowej jesienią
2015 roku. Z góry jednak naleĪy ustaliü, Īe liczba najwaĪniejszych wydarzeĔ kongresowych bĊdzie ograniczona, najlepiej do kilkunastu. O wiele szersza byü powinna natomiast
lista wydarzeĔ towarzyszących.
Nad powyĪszymi celami oraz propozycjami konkretnych dziaáaĔ, które by siĊ w nie wpisywaáy, pochylono siĊ
w drugiej czĊĞci nowskiego spotkania. Uczestnicy podzielili
siĊ na cztery zespoáy warsztatowe: kultury i sztuki, edukacji i nauki, turystyki i sportu oraz samorządowo-spoáeczny.
W ich ramach przedyskutowano zaproponowane cele, które
w wiĊkszoĞci zostaáy zaakceptowane. O wiele wiĊcej dyskusji wywoáaáy propozycje dziaáaĔ, które wybrano z listy
dotychczasowych propozycji, pod kątem wpisywania siĊ
w cele kongresu. Bardzo oĪywiona, prawie godzinna dyskusja w grupach przyniosáa takĪe nowe wątki, co podkreĞlano
w podsumowaniu czĊĞci warsztatowej.
Podsumowanie to, którego dokonali moderatorzy poszczególnych zespoáów (Alicja Sáyszewska, Dorota Piechowska, Magdalena Kargul, Michaá Kargul), byáo trzecią,
ostatnią czĊĞcią spotkania na nowskim zamku. Ciekawe
rozmowy w grupach zakoĔczono konkluzją, Īe konkretne
wnioski i uwagi do poszczególnych czĊĞci przedstawionych
zaáoĪeĔ V Kongresu mają zostaü przesáane do sekretariatu
Kongresu w celu stworzenia ostatecznego dokumentu programowego, który ma zostaü rozesáany wszystkim zainteresowanym. Niektóre zespoáy robocze zaplanowaáy takĪe
dalsze spotkania, by doprecyzowaü swoje ustalenia, które
zostaáy póĨniej dosáane.
JuĪ w wakacje opracowany zostaá ostateczny tekst zaáoĪeĔ programowych V Kongresu Kociewskiego. Mamy
nadziejĊ, Īe umoĪliwi to wszystkim zainteresowanym dziaáaniami w ramach V Kongresu wpisanie siĊ w jego cele.
Na kolejnym spotkaniu, które planujemy 4 paĨdziernika
w Opaleniu, pragniemy, na podstawie konkretnych propozycji dziaáaĔ wpisujących siĊ w zaáoĪenia V Kongresu rozpocząü ustalanie kalendarza wydarzeĔ kongresowych.
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ZaáoĪenia programowe V Kongresu Kociewskiego
I. Cele Kongresu
Gáównym celem organizacji V Kongresu Kociewskiego
jest zidentyfikowanie, przedyskutowanie i okreĞlenie wyzwaĔ,
jakie stają przed naszym regionem w XXI wieku. Kongres powinien takĪe wytyczyü najistotniejsze kierunki dziaáaĔ na rzecz
Kociewia oraz wprowadziü w nich nową jakoĞü, opartą na tradycji i dotychczasowych doĞwiadczeniach kongresowych.
Speánienie powyĪszego zaáoĪenia bĊdzie moĪliwe, gdy
w ramach Kongresu realizowaü bĊdziemy kilka celów szczegóáowych. Są to:
1. Prezentacja i promocja tradycyjnej i wspóáczesnej sztuki
z Kociewia, zwáaszcza atrakcyjnej dla máodego pokolenia,
w tym m. in. literatury, architektury, sztuk plastycznych.
2. Integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym, poprzez zacieĞnianie wspóápracy kociewskich samorządów
oraz organizacji i instytucji, zwáaszcza tych o charakterze regionalnym, turystycznym i sportowym.
3. PogáĊbianie kociewskiej ĞwiadomoĞci regionalnej, poprzez wzmacnianie wiĊzi mieszkaĔców Kociewia oraz
osób związanych z Kociewiem, z wykorzystaniem szerokiej palety dziaáaĔ kulturalnych i sportowych.
4. Promocja Kociewia ze szczególnym uwzglĊdnieniem
jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych wykorzystywanych we wszelkich
formach turystyki, rekreacji i sportu.
5. Opracowanie strategii rozwoju edukacji regionalnej i planu dziaáaĔ zmierzających do jej realizacji, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem roli gwary oraz tradycji kociewskiej.
6. Rozwój badaĔ naukowych nad Kociewiem i na Kociewiu oraz popularyzacja ich wyników.
7. Upowszechnienie kociewskiej edukacji regionalnej na
wszystkich poziomach edukacyjnych, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem róĪnorodnych form ksztaácenia ustawicznego oraz promocja dobrych praktyk edukacyjnych.
8. Podsumowanie 20 lat dziaáaĔ kongresowych na Kociewiu.
II. Formuáa Kongresu
1. ZwaĪywszy na skuteczną realizacjĊ powyĪszych celów
oraz na iloĞü przedstawionych propozycji konkretnych
dziaáaĔ, które mogáyby wpisywaü siĊ w V Kongres Kociewski proponujemy, by powróciü do formuáy z 1995
roku. Kongres zostaáby uroczyĞcie zainaugurowany
wiosną, a nastĊpnie przez kolejne miesiące odbywaáyby
siĊ wczeĞniej skonkretyzowane dziaáania i wydarzenia
kongresowe, które podsumowane zostaną na konferencji
finaáowej jesienią 2015 roku.
2. Rzecz jasna, Īe tak same cele szczegóáowe, jak i pomysáy wydarzeĔ kongresowych bĊdą ulegaü doprecyzowaniu w miarĊ konkretyzowania siĊ programu V Kongresu.
UwaĪamy, Īe tĊ pracĊ powinno siĊ wykonaü z uwzglĊdnieniem czterech segmentów tematycznych:
• Kultury i sztuki – obejmującego wydarzenia z zakresu
literatury, muzyki, sztuk plastycznych, filmu i teatru;
• Samorządowo-spoáecznego – obejmującego sprawy związane ze wspóápracą samorządów i instytucji samorządowych oraz pozarządowych, promocją instytucjonalną regionu oraz imprezy rocznicowe;
• Edukacji i nauki – obejmującego dziaáania z zakresu
edukacji i rozwoju badaĔ naukowych;
• Turystyki i sportu – obejmującego dziaáania z zakresu
turystyki i promocji walorów przyrodniczo-krajobrazowych Kociewia oraz aktywnoĞci fizycznej i sportu.
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W

iocha, co sia mianuje CzarĪe, leĪy kele Wisáy
niydaleko Cheámna. Od rozpoczaĔcia roboty,
jako dentysty, mninyáo uĪ 18 miesiancy. Bez
tan czas przeĪyáóm uĪ niyjedne termedyje. PomyĞlaá Īam,
Īe terazki zes ZoĞko, jako mojó, bandzie mnie uĪ lekci na
ambulansie. Niy zabacza jak to wew zima 1956 roku, wew
psiyrwszy wiosze, wew ĞrodĨku Borów Tucholskich, marzáóm, a woda zes studni halana wew kubeáku do jizby chdzie
stojaá gabinet dentystyczny, zamarzaáa po drodze.
Niy zabacza, jak psiyrwszy pacjant, dróngal, jak jamu
rwaáóm kieá, przez zniyczulania, tak ryknóá zes bólu, Īe pu
kolejki pod dzwiyrzami gabinetu áuciekáa ji schowaáa sia za
drzewami co stojeli kele lykarzówki. Dáugo dyrowaáo nim
jich udobruchaáóm, Īeby przyĞli nazadki ji przesteli sia boiü.
Naszym psiyrwszym dniam na swoim, jak uĪ bylim przyjechane do lykarzówki to byáa niydziela. Psiyrwszó rzeczó
byáo áobsztelowaü só buksy. Wew ty sprawzie ZoĞka poszáa
do jedynego krawca, co byá wew wsi. Czym go zwabziáa, Īe
wew niydziela przyszed do kuĔdy tego mnie niy powiedziaáa. Wew kaĪdym razie raptem áobadwa przylejcieli draby
jakby sia paliáo. Ja Īam, wew ta pora, ozuty byáóm jano wew
koszula ji áobindowany, áod pasa wew dóá jaczkó. Majster, co
stanyá wew dzwiyrzach byá rosáym cháopam. Wjidaü, Īe sia
zmarachowaá po drodze. Niy zdónĪyá nawet áobuü chodaków
jano przytarabaniá sia wew szlorych, co miaá na gyrach. Swoje buksy nosiá na szelkach. Spod nich wystawaá jamu walny

ki dziaĔ, urzandoweli: dentysta, lykarz internista, felczer ji
akuszerka. Wew jedny jizbie spelim zes ZoĞkó na sztrozaku
uáoĪonym na drewniany kozetce, co za dnia dinowaáa lykarzowi do podszukiwania chorych. Moja kierowniczka zes
Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wew Bygdoszczy, chtórny podlegeli Ruchoma Ambulanse Dentystyczne,
daáa ZoĞce, na jeji proĞba robota wew roli pomocy dentystycznej. Tedy lugalim nąsztyry rance ji do jedny taszy odkáadelim dytki na kupno miyszkania. àóĔskygo 1957 roku
lato byáo burzowate. Wew przerwach wew robocie cháodzilim sia wodó zes studni, co byáa wykopana wew ogrodzie
przydomowym. Podczas roboty przy fotelu dentystycznym
ZoĞka, pómnimo báogosáawiónygo stanu, trampaáa pydaá
bormaszyny, Īeby mnie byáo lekci borowaü wew dziurawych zambach. Rozrabiaáa ji podawaáa plomby do zatykania dziurów wew zambach. Halaáa szpryce do znieczulania
dziósáów przed rwaniam káów. Száo nóm to rug-cug. Nasza
jizba uszmukowelim dwóma dyplómami wyĪszych uczelni. ZoĞka jano co ukoĔczyáa PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa
Muzyczna wew Sopocie, a ja rok tamu nazatki, Akademia
Medyczna Oddziaá Stomatologii wew GdóĔsku. Bez trzy
lata musiaá Īam, zes nakazu pracy, pracowaü na Kujawach,
Kociewiu ji Kaszubach, ZoĞka chciaáa jak najrychlej wróciü do duĪygo miasta, na ta miara do GdóĔska, chdzie jako
Ğpsiywaczka mogáaby wystampowaü wew operze, zalach
koncertowych czy studio radiowym. Po drodze czekeli nas

HUBERT POBãOCKI

Nasze termedyje
sóndek. Na szpicu grulka zwiseli jamu patrzydáa. Bez szyja
miaá przewieszona miara. Glaca bez klatrów. Zes taszy buksów wystawaá bróny, áod tobaki do zaĪywania, sznoptuch.
Zagadaá, Īe eszcze nigdy, niy wjidziaá cháopa bez buksów.
KóĪdyĔ kuĔda przychodziá do jego warsztatu wew starych
buksach, Īeby áobsztalowaü nowe. Powiedzieáóm jamu
o naszych termedyjach wew banie. Tedy zabraá sia do miary.
Na cydelku zapsisywaá ile mierza wew pasie, wew kroczu
ji jak dáugie majo byü nogawki. Zarazki tyĪ áobsztelowaáóm
dwa pary buksów zes najlepszygo manczesteru, chtórny áón
latoĞ kupsiá wew PEWEKS-ie, za bóny dolarowe, wew sómy
Bygdoszczy, jak rzeká. Byá sáowny ji wew póniydziaáek ryno,
przed pracó, halaá jedna para, tak Īe niy wyjrzaáóm aus, przy
pacjantach, jak goáodu...
Nasza lykarzówka byáa mulowana zes czerwóny cegáy ji
plaskatym, papowym dachem. Ponad nim wystawaá wysok
kómnin. Wew naszy wsi, jak wew inkszych wiochach Polski powojenny eszcze niy daáo elekstryki. Wew caákim kraju
dyrowaáa akcja elekstryfikacji wsi. Budynek miaá dwa jizby,
poczekalnia dla pacjantów ji kuchnia. Tamój to stojaáa kachlowa plata zes rynkami pod chtórno paliáo sia: wanglam,
drewkami ji belejactwem. Wew podáodze kuchni byáa drewniana klapa na zawiasach. Po roztworzeniu kletrowaáo sia,
po krótki drabce do sklepu, chdzie wew cháodzie trzymelim
zaprawki wiktu. Wew obadwa jizbach, na zmiana bez caá-
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eszcze niyjedne termedyje Niy zabacza jak wew jedny wsi
na Kociewiu, do mojego ambulansu, szkólne przywozili zes
szkoáów dzieci na wozach drabiniastych za-przangniantych
wew dwa konie. Tedy zes braku cangów do cióngniaĔcia tyla
zambów narazki musiaáóm luĨne mlyczaki wyrywaü palcami. Najprzód gzuby sia fest bojeli, ale uĪ trzeüi, czwarty
wew kolejce do wyrwania byá odwaĪny ji daá so cióngnóĔü
po para káów narazki. Doszáóm wew tym do taki rutyny Īe
nazwaáóm ta metoda chiĔskó. Wew nastapne dni, za máodziyĪó przyĞli jejich rodziciele, braty, siostry, a nawet lólki
do dentysty, co rwie káy po chiĔsku. Wszystkie bylim redĊ
zes ty chiĔski metody rwania káów. AĪ tu raptam bryfkarz
halaá mnie bryfumszlag wew chtórnym byá wysz na chtórnym stojaáo napsisane, Īebym sia stawjiá dnia tego a tego, do
Kómnitetu Powiatowego PZPR wew Cheámnie nad Wisáą.
Byáo to miasto najbliĪsze wioski chdzie stojaáóm zes swojim
Ambulansem. Zdziwowaá Īam sia srodze, jak mnie urzendnik partyjny zrugaá za to Īe wychwalóm ChiĔska Republika
Ludowa ji stosują metody chiĔski medycyny wyrywajónc
zamby dwóma palcami, po chiĔsku. Niy wiedziaá Īam Īe
wew tan czas stosunki pomniandzy ZSRR, a ChRL, do niydawna przyjacielskie, walnie sia pogorszyli ji steli sia wrogie. Na granicy to breli sia nawet za áby. àostaáóm pouczóny
Īeby nigdy wiancy niy zachwalaü chiĔski metody leczenia,
ani niczego so je, chiĔskie.
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Tymczasem ZoĞka, po robocie, a dni byli dáugie, sztrykowaáa na drutach jaczki dla áoczekiwany ji wymarzóny
Ewki. Wpsiyrwij eszcze Īam halaá zes Wojewódzki Przychodni Specjalistycznej wew Bygdoszczy áod mojygo pracodawcy, wyprawka dla dziecka majóncygo sia áurodzie
latoĞ. Byli to: sztyry psieluchy barchanowe, dziesiaĔü psieluchów gazowych, cyratka, butelka na mlyko, jedan smoczek do psicia zes butelki ji jedyn do cyckania.
Spokój naszy codzianny pracy przerweli, pewnygo
burzowygo dnia lipcowego kolejne termedyje. Po Īarkim
rynie kele dwunasty, daáo czuü zwón na Anioá paĔski zes
tórmy koĞcioáa wiejskiego. Zarazki po nim dziaĔ zamieniá
sia wew noc. Nadcióngnyáa nawaánica. Wsiyrwij spad grad,
po nim lujnóá deszcz ji psiorun walnyá wew kómnin naszy
lekarzówki. àyskaáo sia raz po raz ji dalsze psioruny walili
wew stare lipowe drzywa co stojeli naobkoáo lykarzówki.
Raptam przed nasza chaáupa zajechaá gokart cióngnióny
przez myszaka. Wysiedli zes niego cháop ji baba przemokáe
do suchy nitki. àona uĪ áod progu wrzeszczaáa ratuj mnie
panie lykarzu! Tak srodze boli mnie zómb, Īe wolaáabym uĪ
áurodziü niĪ dali ciyrpsiyü. Trzynaáa sia za baka ji durcham
jamrowaáa. Wew ty ciamnoĞci, jaka dyrowaáa, wpĞiyrwij
zapaliá Īam petrólka, Īeby áobaczyü co sia tamój wew ty
gambie dzieje. Ujrzaá Īam zómb móndroĞci wew áopuchniantym dzióĞle ji naáobkoáo stóra. Tedy halaáom szpryca
zes ĞrodĨkam znieczulajóncym ji dziuknyáóm jo wew ta
áokolica. Po wchsiáce ból ustaá,a pacjentka rozchiliáa gyry,

podniesáa spódnica, a zes narzóndów rodnych wyjrzaáa aus
áepetynka noworodka. Záapaá Īam go wew áobadwa rance.
Daáom klapsa wew bónki ji maluch áodezwaá sia ludzkim
gáosam. ZoĞka chwadko podaáa mnie nitka, co dinowaáa
do szycia dziósáów, áobciyáa pampowina, ja Īam podwiónzaá chdzie trzeba ji zabindowaáóm go wew barchanowe,
na Ewka czekajónce, psieluchy. Tedy podniesáóm pupa áod
tylyfónu ji wezwaáem karetka pogotowia zes Ğpsitala wew
Cheámnie. Pacjentka reda, Īe uĪ jo nic niy boli rzekáa, Īe
wew ty ulewie nawet niy zmiarkowaáa Īe wody páodowe
uszli na gokarcie. A tan gzub co tak letko przyszed na tan
Ğwat je jedynastam dzieciakam wew rodzinie. Eszeze dáugi czas dyrowaáo zanim karetka pogotowia, wew ta burza,
przyjechaáa. Bylim rede, Īe áod psioruna lykarzówka sia niy
zapaliáa ji Īe narodziá sia nowy czarĪanin, a mame nic niy
boli. Za áoknami durchsm sia áyskaáo ji walili psioruny. Nawet ketry niy wychodzili zes swoich budów ji niy szczekeli,
jak to byáo zwykle czuü. Po tygodniu bryfkarz nalaá nom
bryfumszlag, a na cydelku stojaáo napsisane, Īe sómy zaproszone, jako rodzice chrzestne, na chrzest Jóna. Halelim
jamu záota ketka zes ĝwantym myndalikam. Po maltychu,
przed wyjĞciem do dom, gospodyni domu áoddaáa nóm
poĪyczóne, wew czas rodzenia na zeslu dentystycznym,
sztyry wyprane, wypletowane platizram, czyste psieluchy
barchanowe. Rede niy rede wziynlim je nazadki dla áoczekiwany Ewki, bo wew PRL-u wszistkygo brukowaáo. Jón
wyrósá na tangygo nadwiĞlaĔskiego gbura ji dali Īyje.

Niektóre sáówka kociewskie uĪyte w kolejnoĞci ich wystĊpowania w tekĞcie:
toü – przecieĪ
wejta – patrzcie
zawdi – zawsze
termedyje – káopoty, przygody
mianuje sia – nazywa siĊ
kele – obok,koáo
mojó – Īoną
lekci – lĪej
halana – przyniesiona
kubeáek– wiaderko
rug-cug – raz dwa,miarowo
,
niy zabacza–nie zapomnĊ
dróngal– wysoki mĊĪczyzna
pu – poáowa
dĨwiyrzami – drzwiami
dyrowaáo – trwaáo
nazadki – z powrotem
boiü – baü siĊ
áobsztelowaü – zamówiü
só – dla siebie, sobie
do kuĔdy – do klienta
áobadwa – oboje
draby – prĊdko
ozuta – ubrany
jano – tylko
áobindowany– zawiniĊty
jaczka – swetr
zmarachowaá sia – zmĊczyá siĊ
áobu – zaáoĪyü
chodaków – butów
jano – tylko
przytarabaniá siĊ – przytoczyá siĊ z trudem
szlorych – papciach
walny – wielki
sóndek – Īoáądek, brzuch
szpicu – czubku
grulka – nosa
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patrzydáa – okulary
miara – centymetr
glaca – áysina
klatrów – wáosów
tasza – kieszeĔ
buksów – spodni
brony – brązowy
sznoptuch – chusteczka do nosa
wew banie – w pociągu
cydelek – Ğwistek papieru
manczester – doskonaáy materiaá angielski
latoĞ – tego roku
Bygdoszcz – Bydgoszcz
ryno – rano
niy wyjrzaáómi aus – nie wyglądaáem jak
mulowana – murowana
plaskaty – páaski
inkszych – innych
elekstryki – elektrycznoĞci
dinowaáa – trwaáa
piata – páyta kuchenna
rynki – pierĞcienie metalowe
w páycie kuchennej
belejactwo – byle co
kletrowaáo sia – schodziáo
i wchodziáo siĊ
drabce – drabinie
sklep – piwnica
zaprawki – zapasy
wiktu – ĪywnoĞci
sztrozaku – sienniku
podszukiwania – do badania
lugelim – ciĊĪko pracowaliĞmy
dytki – pieniądze
áóĔskygo – minionego roku
trampaáa – naciskaáa pedaá
borowaü – wierciü

bormaszyna – pedaáowa wiertarka dentystyczna
plomby – wypeánienia do ubytków
szpryce – strzykawki
wyszmukowelim – ozdobiliĞmy
jano co – tylko co
na ta miara – na przykáad
szkolne – nauczyciele szkolni
gzuby – dzieci szkolne
fest – bardzo
rodziciele – rodzice
lólki – dziadkowie
redĊ – zadowoleni
bryfkarz – listonosz
bryfumszlag – koperta
wysz – pismo urzĊdowe
zrugaá – zbesztaá, nakrzyczaá
walnie – bardzo
breli sia za áby – walczyli z sobą
sztrykowaáa – robiáa na drutach
latoĞ – tego roku
Īarki – gorący
daáo czuü – byáo sáychaü
terma – wieĪa
gokart – powóz dwukoáowy
myszak – koĔ o siwej maĞci
durcham – ciągle
jamrowaü – ubolewaü,narzekaü
petrólka – lampa naftowa
stófca – ropa wydzielająca sif z dziąsáa
dziuknąü – ukáuü
bónki – dwie poáówki poĞladka
pupa áod tyáyfónu – sáuchawka telefoniczna
ketry – psy áaĔcuchowe
maltych – obiad
zesel dentystyczny – fotel dentystyczny
gbur – zamoĪny gospodarz wiejski

45

W TROSCE O EDUKACJõ JUTRA

HANNA MOLESZTAK

Wtorkowe spotkania z Pasierbem

W

czerwcu bieĪącego roku zakoĔczyliĞmy cykl
spotkaĔ z twórczoĞcią ks. Janusza St. Pasierba.
Kiedy w listopadzie ubiegáego roku rozpoczynaliĞmy, z inicjatywy Jerzego Cisewskiego, dyrektora Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie, cykliczne czytanie
Pasierba, byliĞmy przekonani, Īe dziaáanie to ma prawdziwy i gáĊboki sens. Trwaá jeszcze Rok KsiĊdza Janusza St.
Pasierba i wieczory poetyckie doskonale wpisywaáy siĊ
w jego obchody, jednak Wtorkowe wieczory z Pasierbem
od początku miaáy dla nas przede wszystkim ogromne znaczenie wychowawcze.
Przypadá nam w udziale zaszczyt uczyü siĊ i pracowaü
w szkole, której patronem jest twórca o szerokich zainteresowaniach, wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim
sáynący z niebywaáej wraĪliwoĞci i otwartoĞci na drugiego
czáowieka. Takiego czáowieka w dzisiejszych czasach potrzebujemy – jako mistrza, przewodnika, przyjaciela. Potrzebujemy kontaktu z jego twórczoĞcią, rozmowy z nim o
rzeczach waĪnych. Ks. Janusz St. Pasierb mówi do nas poprzez swoje teksty zawsze, kiedy siĊgamy po tomik wierszy
czy fragment prozy. Szukamy w nich odpowiedzi na waĪne
pytania, które zadaje sobie kaĪdy czáowiek: jak Īyü, jakie
cele sobie wytyczyü, co w Īyciu jest najwaĪniejsze?
Nastrój jesieni, uroczystoĞü Wszystkich ĝwiĊtych
i DzieĔ Zaduszny, skáoniáy nas do tego, by pierwsze z cyklu Wtorkowych spotkaĔ z Pasierbem poĞwiĊciü tematyce
Ğmierci i zmartwychwstania w twórczoĞci poety. Drugie
spotkanie miaáo szczególny charakter, gdyĪ ze wzglĊdu na
zbliĪające siĊ ĞwiĊta BoĪego Narodzenia poáączone zostaáo
z uroczystą kolacją wigilijną mieszkaĔców internatu ZSE,
wychowawców i zaproszonych goĞci. MáodzieĪ zaprezentowaáa teksty ze zbioru „Czas otwarty”.

NastĊpnie przyszedá czas na rozwaĪania poety na temat
kultury. Poezja ks. Janusza Stanisáawa Pasierba to przecieĪ
poezja intelektualisty, humanisty, erudyty wĊdrującego po
kulturowych ĞcieĪkach Europy. To poezja, która daje Ğwiadectwo ĞwietnoĞci kultury europejskiej. Wiele wierszy Pasierba powstaáo w trakcie podróĪy, podczas wizyt w sáynnych galeriach czy katedrach, jako efekt kontemplowania
sztuki dawnych epok.
Cykl zakoĔczyliĞmy spektaklem ,,Quo vadis” zainspirowanym tekstami patrona naszej szkoáy, a wyreĪyserowanym przez Zbigniewa BiegajáĊ i RenatĊ Reterską – wychowawców w internacie ZSE.
Wieczory poetyckie w internacie Zespoáu Szkóá Ekonomicznych staáy siĊ okazją do spotkaĔ nie tylko z poezją ks.
Pasierba, ale i z przyjacióámi naszej szkoáy.
GoĞciliĞmy zawsze nam Īyczliwą prezes
Towarzystwa MiáoĞników Ziemi Tczewskiej – panią EleonorĊ Lewandowską, dyrektor ZSE w latach 1988-2006, która przypomniaáa uczniom drogĊ szkoáy do patrona.
Zaszczycili nas swoją obecnoĞcią takĪe:
wicestarosta powiatu tczewskiego Mariusz
Wiórek, Czesáaw Glinkowski – dyrektor
ekonomika w latach 1965-77 i prezydent
Tczewa w latach 1977-1990, ks. praáat Antoni Dunajski, wiceprezydent Tczewa Zenon Drewa oraz Zenon Odya – prezydent
naszego miasta w latach 1994-2010.
Wtorkowe czytanie Pasierba okazaáo
siĊ ciekawym projektem wychowawczym,
dziĊki któremu máodzieĪ naszej szkoáy,
mieszkaĔcy internatu ZSE oraz doroĞli
sáuchacze mogli na nowo odkryü prawdĊ
i piĊkno tkwiące w literackiej spuĞciĨnie
Fotografie ze zbiorów Zespoáu Szkóá Ekonomicznych w Tczewie
autora.
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RYSZARD SZWOCH

Maáy KsiąĪĊ Kacper

Z

apowiedziano go jako najbardziej intrygujące objawienie poetyckie obecnych czasów.1 Bez wątpienia to
opinia zobowiązująca obie strony: mentorów i twórcĊ.
Ale jak siĊ juĪ raz coĞ rzekáo, to kaĪdy nastĊpny ruch w tej grze
obliczony byü musiaá z precyzją szachisty.
Ufając wiĊc tej kruchej rekomendacji, wypadáo czytelniczej
publice poznaü máodego adepta sztuki poezjowania. Dosáownie – jako autora, z jego wizerunkiem jako Īywo adekwatnym
do klimatu wáasnych wierszy. Jeden i drugi bowiem dotąd byá
udziaáem zaledwie tych, którzy juĪ z nim zetknĊli siĊ bliĪej –
w szkole, wáasnym Ğrodowisku, moĪe poprzez internetowe fora.
Publiczne „objawienie” dane byáo dziĊki zaproszeniu na spotkanie autorskie, wystosowane przez starogardzkie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w upalny dzieĔ 22 maja 2014 roku. Na kolejne, juĪ
w czerwcu, przyszli ciekawi debiutanckiego tomiku „Ballada dla
Maáego KsiĊcia” – zapowiadanego jako spore wydarzenie.2
Mamy zatem za sobą dwa poetyckie wieczory z Kacprem.
Na pierwszy z nich przywiodáa zapewne ciekawych, zaintrygowanych arbitralnie mocnym akcentem oficjalnego zaproszenia „na Niezwykáe Spotkanie Autorskie z poetą Kacprem
Machowskim” sama aura tajemniczoĞci – w czym teĪ przyszáy
w sukurs lokalne media. Kusiáa zapowiadana „niezwykáoĞü”
spotkania, tyleĪ co sam poeta, konkurent (jak moĪna byáo sądziü)
Mickiewiczów, Miáoszów, RóĪewiczów czy Szymborskich, nie
mówiąc juĪ o legionie Īyjących mistrzów pióra. Obyci z hipisowskim zaáoĪeniem, iĪ ciaáo sáuĪy do wyraĪania osobowoĞci,
zwáaszcza po ĞwieĪym doĞwiadczeniu emploi Michaáa Szpaka
i Conchity Wurst, z pewnoĞcią nie odczuli zaskoczenia, ujrzawszy bosonogiego máodzieĔca, ze starannie naáoĪonym granatowym lakierem na paznokciach stóp i rąk, z sáomkowo-Ğwietlistą
grzywą i cherubinowym obliczem niepokalanym jak niebo. Natychmiast zdobyá sympatiĊ. Pod jego urokiem pozostawaliĞmy
przez caáy wieczór. Do intrygującego wizerunku doáączyáa wnet
równie intrygująca poezja.
Prezentacji zatem staáo siĊ zadoĞü.
Kacper Machowski, rocznik 1996, wychowanek szkoáy
podstawowej w Bączku i skarszewskiego gimnazjum, aktualnie
uczeĔ rolniczego centrum ksztaácenia w Bolesáawowie, gdzie
sposobi siĊ na technika weterynarii – na rok przed maturą. ĩyciorys jak na 17-latka jeszcze skromny, ale z wyraĨnym przyspieszeniem w latach ostatnich, gdy do pasji Kacpra doszáa moda
i pisanie. W jednym i drugim zapragnąá siebie wyraziü moĪliwie ostro, rozpoznawalnie, Ğmiaáo, ale nie nazbyt prowokująco.
Czego w dwóch latach dokonaá, ujawniá za namową kilku osób,
które zawierzyáy máodzianowi i dostrzegáy tĊ nową gwiazdĊ na
kociewskim nieboskáonie. Bo to siĊ zwykle tak zaczyna…
Na swój drugi wieczór autorski Kacper stawiá siĊ juĪ z debiutanckim tomikiem wierszy.3 Nakáad 400 egzemplarzy postawiá go wyĪej od niejednego uznanego juĪ poety w kraju, co
wĞród debiutantów zgoáa siĊ nie zdarza. Starogardzka artystka,
Zofia SumczyĔska, uĪyczyáa swego obrazu na okáadkĊ zbioru,
który edytorsko wypadá bez zarzutu. Cztery wiersze autor opatrzyá imienną dedykacją, niezawodnie jako znak wdziĊcznoĞci,
którym wypada poecie spáacaü swój twórczy dáug. I jak tu nie
zgodziü siĊ z opinią, iĪ to autor dojrzaáy, wyczuwający juĪ trafnie prawa literackiej agory.
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Lektura wierszy Kacpra do áatwych nie naleĪy. A to zapewne dobry znak, gdyĪ nie wciąga on czytelnika w proste gry i nie
obáaskawia go báahym powabem sáownych ukáadanek. A czy
trafia nimi we wáaĞciwe struny naszych emocji, to juĪ caákiem
indywidualna sprawa. Nie jest wszak na tyle dosáowny, aby mieü
pewnoĞü, Īe nawiązuje dialog obopólnie czytelny, skoro zasiewa
u czytelnika niemaáe pole domysáów, sugestii, utajnieĔ, szkicowych sytuacji. To dobre üwiczenie dla czytelników wprawnych
w trawieniu poetyckiej magii, jednak chyba zniechĊcające dla
mniej zaprawionych w sztuce rozwikáaĔ autorskich meandrów.
Jak sobie z tym poradzą jedni i drudzy? W koĔcu to problem
odwieczny kaĪdej ze sztuk, a poezji szczególnie.
A Ğwiat – ten wyáaniający siĊ z wierszy Kacpra – nie budzi
sympatii. Ba, nie budzi jej przecieĪ czĊsto na kaĪdym kroku
w swoim rzeczywistym tu i teraz. W máodym spojrzeniu autora nie nabiera wiĊc naiwnie barw, które mu nie przysáugują.
JeĞli wiĊc w nim przychodzi Īyü, jak uczyniü go znoĞnym?
Kacper nie szuka banalnych recept na zbawienie Ğwiata, nie
jest romantycznym idealistą, nie tkwi w stylistyce domorosáych arbitrów z gotowym pomysáem na wszystkie bolączki
zbáąkanej duszy. Woli stawiaü gorzkie zarzuty i demaskowaü – rzecz nie nowa – z ostroĞcią sądu i oglądu typową dla
máodych gniewnych. Na rewolucjonistĊ nie pozuje, to pewne. Mówi o tym, co nĊka go i niepokoi, co przeraĪa i boli,
co stawia bariery i skáóca, a mogáoby zbliĪaü ludzi do siebie
i niwelowaü okopy nietolerancji.
Arystotelesowski model poety o „melancholicznym usposobieniu”, zdanego na produkowanie „wierszy z pretensjami
do Ğwiata” – jak chce Szymborska – tylko w czĊĞci zaledwie
odpowiada wizerunkowi Kacpra. Wczytując siĊ w jego wiersze
(chyba siĊ nie mylĊ), moĪna mniemaü, iĪ daleki jest mu jakikolwiek melancholijny pesymizm egzystencjalny, ogarniający
jakĪe áatwo jego pokolenie. JeĞli zaĞ dopada go na chwilĊ nuda
egzystencjalna, w tym romantycznym znaczeniu, to raczej bliĪsza jest ona Pascalowskiej teorii, wedle której wiedzie do peániejszego skupienia na drodze do Niego. ĩeby nie powiedzieü
za wiele, moĪe warto czytaü wiersze Kacpra w takim oto nastawieniu?
Pierwsza grupa wierszy (z piĊciu, na które podzielono tomik4) pozwala oglądaü Kacpra w jego poetyckim autoportrecie
– dandysa, kochanka muz w arkadyjskim zauroczeniu: záoto,
nagoĞü, sztuka, gdzie jedynym celem jest poĪądanie: podziwiaj,
kochaj, pragnij. Tytuáowy „Blond’e” rokoszuje siĊ swoim ciaáem poddanym starannym zabiegom upiĊkszającym („Pasja”,
„Manicure”), kusząco wabiąc niczym do godowego taĔca
(„Spragnieni”, „Sztuka”, „Pianino i ty i ja”). Zaczyna ten swoisty
„Spektakl”, jak chce tytuá pierwszego z zamieszczonych wierszy. A porą jego máodzieĔczych niepokojów jest „Póánoc” (tym
wierszem niczym prologiem rozpoczyna siĊ tomik) – znacząca
aĪ nadto, nie tylko jako motyw symboliczny. Wnosi tajemniczy
niepokój: zimna historia nocny z czuáoĞcią w tle.
Kolejne poetyckie przystanki, wcale nie mniej osobiste,
ukazują wyobcowanie, samotnoĞü, gáód czyjejĞ bliskoĞci, potrzebĊ zaistnienia, pokusĊ buntu, ale i niepewnoĞü, zagubienie,
oczekiwanie, marzenie, z którego siĊ wyrasta, ale i doĞwiadcza
zranienia. Wiele tego jak na obraz duszy siedemnastolatka.
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OdlegáoĞü miĊdzy marzeniami
Nie jest wiĊksza niĪ odlegáoĞü
Od Īycia do Īycia.
(„Dokąd zmierzasz?”)

Skoro poezja wyrasta z gáĊbi emocjonalnej i egzystencjalnej
sfery ludzkiego doĞwiadczenia, zwykáo siĊ w niej szukaü przynajmniej echa tych wpáywów, inspiracji, by nie rzec wrĊcz spowiedzi duszy. Zbyt powĞciągliwy w takich gestach, jeszcze nie
tak bardzo pewny tego, na ile moĪe siĊ przed Ğwiatem otworzyü,
Kacper do swych wierszy nie wprowadza za wiele z tego, co tak
naprawdĊ ksztaátuje jego postawĊ wobec Īycia, jest noĞnikiem
jego samoĞwiadomoĞci, czy teĪ okreĞla jego toĪsamoĞü. Na to
pewnie jest jeszcze niegotowy. Ostentacyjny narcyzm byáby jak
maskujący puder, którego wierszom Kacpra nie potrzeba. Ich
ĞwieĪoĞü wystarczająco nĊci siáą wáasnej máodoĞci. Wizytówką
jego wobec otoczenia i tak na teraz gáównie pozostaje ten wizerunek kreowany doĞü konsekwentnie poprzez modĊ – projektowane samodzielnie i noszone stroje.
Obrazem duszy autora pozostaje wiĊc jego twórczoĞü, ten
swoisty „kardiogram” na daną chwilĊ, na konkretny etap Īycia,
w jednostkowym momencie – niepowtarzalnym i ulotnym. Nie
oznacza wiĊc ona wcale, iĪ trwa w swym pierwotnym zapisie
jako autorski katechizm prawd i objawieĔ, ale jest zaledwie Ğladem szkicowo ujĊtej refleksji, która zapewne nie przetrwaáaby
nawet godziny. Uchwycona w porĊ, zanotowana, przetworzona w ostateczny swój obraz w tomiku – o, to juĪ prawdziwa
przepustka do Īycia. Samozadowolenie to opium dla gáupców
– twierdzi nowojorski etyk Abraham J. Heschel – z czym trudno siĊ nie zgodziü, nawet wbrew wspóáczesnym znakom czasu.
Narcystyczne spoáeczeĔstwa bowiem áatwiej godzą siĊ na rolĊ
sfrustrowanych konsumentów w ciągle niezaspokojonych oczekiwaniach wzglĊdem siebie. Twórców na ogóá ta przypadáoĞü
dotyka w stopniu niebotycznie wiĊkszym. Zwáaszcza máodych.
Rozczarowania bywają tragiczne.
Jak bĊdzie dalej z poezjowaniem Kacpra, naturalnie nie wie
nikt. Cieszą i martwią jednoczeĞnie te opinie o máodym autorze,
w których podkreĞla siĊ dojrzaáoĞü i szczytowy puáap jego dokonaĔ. Specjalnie unikam sáowa talent. Kacper go ma – dyskusja
wiĊc ogranicza siĊ do tego, w jakim stopniu moĪe i powinien
go rozwijaü. Uznanie autora za poetĊ wysoce „skoĔczonego” –
a zatem mistrza w zakresie swego warsztatu – to niebezpieczny
zabieg uĞmiercający dalszy rozwój, a jest on nie tylko prawem,
ale i obowiązkiem máodych. I nie ma znaczenia fakt, iĪ – podobnie jak Kacper – najmáodsi kochankowie muz teĪ zasiadali na
Parnasie, a przykáady takich meteorów swej doby, jak Baudelaire, Rimbaud, Nelligan, czy nasz Wojaczek i… uzmysáawiają
zupeánie niekomfortową perspektywĊ.
Z nutą kokieterii sam Kacper puentuje: I nikt nigdy nie
wspomni o mnie za sto lat. TrzeĨwoĞü to, czy gorycz?
OtóĪ i talent moĪe byü niemaáym káopotem. Kacper znosi
dobrze nagáy i szybki start w wybrany przez siebie Ğwiat poezji.
To widaü na spotkaniach z czytelnikami. Káopot powaĪniejszy
mają za to odbiorcy jego wierszy, zmagający siĊ z odkrywaniem sensów zamkniĊtych w poetyckich wersach. NajwiĊcej go
chyba odczuwają krytycy, od których oczekuje siĊ obiektywnej
i fachowej oceny, a czĊsto i diagnozy. Nawet prorokowania. Ale
to od zawsze byáo ich zmartwienie… i tak juĪ zostanie.
Przypisy:
1
2
3

4

Gáównie strona internetowa, wpisy wáaĞciciela portalu, opinie
pierwszych czytelników, gáosy internautów.
E. Macholla, „Ballada dla Maáego KsiĊcia” w Ognisku, Dziennik
Kociewski (27 VI 2014) s. 8.
K. Machowski, Ballada dla Maáego KsiĊcia. Wydawca Kociewskie
Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko. KoteĪe 2014. Wydanie tomiku wsparli Andrzej Grzyb, Tadeusz Majewski i Tadeusz
Serocki.
Wyborem wierszy i ukáadem ich w zbiorku zająá siĊ Tadeusz Majewski.
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TADEUSZ KUBISZEWSKI

Kwiaty ze Starogardu

T

rudno nie wyraziü radoĞci i zdumienia, gdy biorąc
do rĊki najnowszy tom poezji Jana Majewskiego,
stwierdza siĊ bez cienia wątpliwoĞci, Īe w krĊgu
znajomych w naszym mieĞcie, które wszak nie jest metropolią, Īyje i tworzy poeta wybitny. Nie waham siĊ tak powiedzieü. Co wiĊcej, kaĪdy kolejny tom jego wierszy zaskakuje nas jakimiĞ nowymi elementami poetyckiej dykcji.
Najnowszy tom – zatytuáowany Ludzie i kwiaty – to gáos
poety dokonującego obrachunku ze swoim dáugim Īyciem
i przekazującego potomnym mądroĞü, do której dochodzi
siĊ poprzez trudne i bolesne doĞwiadczenia.

Przekaz Īyciowej mądroĞci
zawarty jest juĪ w tytule tomu i jego piĊknej oprawie
graficznej, autorstwa Zofii SumczyĔskiej. Kwiaty to najpiĊkniejszy i najbardziej kruchy element ziemskiej rzeczywistoĞci. Ich piĊkno dostrzegane jest tylko przez czáowieka.
W koáowrocie przyrody podporządkowane są prawom czystej uĪytecznoĞci. A jednak kwiaty nie tylko nas zachwycają,
równieĪ uczą. Sáoneczniki w sposób wrĊcz dosáowny wskazują na sáoĔce jako Ĩródáo wszelkiej energii. JakĪe nieodlegáe
są czasy w historii ludzkoĞci, gdy SáoĔce byáo bogiem…

Bóg Jana Majewskiego
jest Bogiem chrzeĞcijan. Ma wymiar kosmiczny i ludzki, jest Alfą i Omegą, początkiem i koĔcem wszystkiego,
co istnieje.
Tradycje polskiej poezji religijnej są bogate. Jej najwiĊksze i najbardziej znane teksty to ostre zwady i polemiki z Bogiem. Autor Ludzi i kwiatów jest jednak pogodzony
z Bogiem i Jego stwórczym dzieáem. Jest to wiara ufna, ale
nie naiwna. Poeta wyznający ortodoksjĊ chrzeĞcijaĔstwa,
nie odrzuca naukowej wizji rzeczywistoĞci. W tomie wydanym przed dwoma laty (Z ziemi i obáoków) znajdziemy
wiersz Do Hoimara von Ditfurtha. Ten niemiecki, niezwykle poczytny popularyzator nauki, jest autorem trylogii
opisującej genezĊ wszechĞwiata i czáowieka naukowo, ale
jednoczeĞnie uznającej siáĊ sprawczą wszelkiego istnienia,
którą moĪna nazwaü Bogiem.
UwaĪna lektura wierszy Jana Majewskiego pokazuje, iĪ
uznaje on tezy niemieckiego uczonego. Aby wykazaü, jak
Ğwietne poetycko mogą byü efekty áączenia jĊzyka wiary
i naukowej wiedzy, naleĪy przeczytaü wiersz Zasadniczy
báąd (s. 44) omawianego tomu.

Kompozycja
tomu Ludzie i kwiaty budzi podziw. Jest przemyĞlana
i staranna. Zbiór otwiera wiersz Wyzwanie, nawiązujący do
odwiecznego marzenia poetów, by sztuką zamieniü chaos
Ğwiata w porządek uáadzonych strof. Realizacją tego samego marzenia jest doskonaáy w swej prostocie ostatni wiersz
Ludzkie brzemiĊ.
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Zawieja
Skoro dotknĊliĞmy tematu schyáku Īycia, to stąd juĪ
tylko krok do tematu Ğmierci. Thema regium – królewski
temat. Taki tytuá nadaá Jarosáaw Marek Rymkiewicz swemu zbiorowi przejmujących wierszy o Ğmierci. WĞród licznych wierszy, dotykających tego tematu, ciągle odzywa siĊ
we mnie genialny utwór Bolesáawa LeĞmiana, zaczynający siĊ incipitem Czemu tyle Ğwiec nade mną… Po przeczytniu tomu Ludzie i kwiaty Jana Majewskiego, LeĞmianowej
refleksji nad Ğmiercią towarzyszyü mi bĊdzie takĪe Jan Majewski, jako autor wiersza Zawieja:

Kunszt tego wiersza polega na niezwykáej prostocie
opisu konkretnej sytuacji i czającej siĊ grozie memento
mori, záagodzonej atmosferą beztroskiej zabawy.
Maksymalna oszczĊdnoĞü sáów, ogrom ukrytych znaczeĔ. Taka poezja znamionuje Mistrza.

SáuchaliĞmy do póĨna muzyki:
trochĊ Bacha – trochĊ rzewnego
Schuberta –
Przez krótki moment nasáuchiwaliĞmy
kruchej piosenki milczenia
która rycháo siĊ stáukáa –
Na zewnątrz szalaáa zawieja
i wiatr do murów
przyciskaá swoją siną twarz –
Zmarli Ğcigali siĊ na sankach
i rozbawieni rzucali ĞnieĪkami
w nasze okna…
W przeciwieĔstwie do dosáownego realizmu LeĞmiana,
ten wiersz tylko poprzez odlegáe aluzje przywoáuje temat
Ğmierci. Trzeba zwróciü uwagĊ na wyeksponowane nazwisko Schuberta, autora sáynnego kwartetu, znanego pod nazwą ĝmierü i dziewczyna.

Jan Majewski, Ludzie i kwiaty, Wydawnictwo Tadeusz Serocki,
Pelplin 2014, form. 16 x 21 cm, s. 234, opr. miúkka

JÓZEF GOLICKI

Album Tczewski. Fotografie po 1945 roku. CzĊĞü 1

K

olejna publikacja z serii „Album Tczewski” otwiera nowy cykl „Fotografie po 1945 roku”. Podobnie
jak bliĨniacze wydawnictwo „Fotografie do 1945
roku” skáada siĊ z trzech rozdziaáów. Ma równieĪ ten sam
format, objĊtoĞü i szatĊ graficzną. Celem publikacji jest
przybliĪenie potencjalnemu czytelnikowi historii miasta.
Najnowsze dzieje Tczewa są prezentowane za pomocą fotografii. Wydaje siĊ, Īe w dobie internetu i kultury „obrazkowej” jest to najlepszy, byü moĪe jedyny, sposób na zainteresowanie historią miasta wiĊkszej liczby czytelników.
ZawartoĞü tematyczna rozdziaáów równieĪ nawiązuje
do wczeĞniejszej ksiąĪki z tego cyklu. W poszczególnych
czĊĞciach publikacji przedstawiono prywatne Īycie tczewian, obrazy i widoki miasta oraz róĪne formy aktywnoĞci
mieszkaĔców. Przyporządkowanie niektórych tematów do
takiego, czy innego rozdziaáu byáo trudne i niejednoznaczne, bowiem ten sam problem, cykl zdjĊü mógá byü czĊĞcią
np. rozdziaáu o mieĞcie, jak i rozdziaáu pokazującego róĪnorodne przejawy dziaáalnoĞci tczewian.
ZdjĊcia, fotografie są pretekstem, próbą w miarĊ przejrzystego i popularnego opisu dziejów Tczewa. Przez sáowo
„popularny” naleĪy rozumieü taki, który jest jasny i ogólnie
zrozumiaáy. WiĊkszoĞü tematów prezentowanych w wydawnictwie bĊdzie ukazywaü siĊ w kolejnych publikacjach
cyklu. MoĪna zatem powiedzieü, Īe „Fotografie” mają charakter powieĞci w odcinkach, której fabuáa jest tworzona
i rozwijana w kolejnych odsáonach.

ZaáoĪeniem serii jest identyfikacja, utoĪsamianie siĊ
czytelników z wydarzeniami przedstawionymi na kartach
wydawnictwa i sprawienie, aby tczewianie mogli odnaleĨü
tam choüby cząstkĊ swoich losów, bo przecieĪ kaĪdy z nich
w mniejszym lub wiĊkszym stopniu tworzy historiĊ swojego miasta. Autor natomiast zbiera, porządkuje i ochrania
przed niepamiĊcią i zapomnieniem toĪsamoĞü Tczewa, niepowtarzalną wspólnotĊ ludzi, idei i zdarzeĔ.

Józef Golicki, Album Tczewski. Fotograﬁ e po 1945 roku, nr 1,
Gazeta Reklamowa Agencja Impresaryjna „Pop&Art”, 2014, form.
21 x 21 cm, s. 96, il., opr. miúkka.
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