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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,
Kociewie nie jest już takie same, jak gdy z pras drukarskich schodził ostatni numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”. Gdy pierwsi czytelnicy zagłębiali się
w jego lekturę, późną jesienią poprzedniego roku, z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Naszego Wielkiego Regionalisty – Jana Ejankowskiego. W jednej chwili powstała pustka, którą niewątpliwie bardzo trudno będzie wypełnić. My
wszyscy straciliśmy swojego nauczyciela, a „Kociewski Magazyn Regionalny” przyjaciela. Teraz szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż ostatni nasz numer zakończyły
piękna słowa Jacka Cherka o najnowszej książce Pana Jana – „Dwudziestolecie
Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia
w Piasecznie (1994-2013)”.
Niestety, nie była to jedyna smutna wiadomość, która dotarła do nas w ostatnim
czasie. W lutym pożegnaliśmy prof. Kazimierza Denka, który przez lata uczył nas
znaczenia wartości, tak ważnych dla naszej „małej” i „wielkiej” Ojczyzny. Jego artykuły publikowane m.in. na naszych łamach wielokrotnie stawały się nieocenionym
źródłem wiedzy i inspiracji dla czytelników.
Szanowni Panowie, Przyjaciele, obiecujemy podtrzymywać Waszą wielką pracę,
kontynuując pielęgnowaną przez Was opowieść o Kociewiu.
W oddanym w Państwa ręce najnowszym numerze „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, wsparci przez niezastąpionych autorów, staramy się jak najlepiej wywiązać ze złożonego przyrzeczenia. Dzięki Michałowi Kargulowi poznajemy szczegóły
zorganizowanej w listopadzie ubiegłego roku konferencji naukowej „Polska Regionalna mowa – kultura – edukacja”. Paweł Kukliński rozpoczyna na wpół historyczną
opowieść o gniewskiej bitwie z 1627 roku. Natomiast o programie telewizyjnym „Na
Kociewiu” przypomni Państwu jego współtwórczyni Danuta Netzel-Lewandowska.
Za sprawą Krzysztofa Zielińskiego wybierzemy się w sentymentalną podróż po przeszłości Lignów Szlacheckich. Na naszych łamach nie zabrakło również przyszłości
Kociewia – najmłodszych. Michał Kotłowski pokazuje nam, że mistrzostwo pióra jest
zupełnie niezależne od wieku. Uświadamia nam również, jak potrzebna jest edukacja
regionalna wśród najmłodszych, o czym mówili nam nasi Przyjaciele, których tak
nam brakuje…
Krzysztof Korda
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Nowe, 6 grudnia
Trudne lata ostatniej wojny wspominali mieszkańcy Nowego, którzy spotkali się w nowskim Centrum
Kultury Zamek przy okazji promocji drugiego tomu
książki „A za mojej pamięci”, zatytułowanego „Wojenne losy”. Zgromadzone dzięki ofiarności zespołu
redakcyjnego Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni” relacje pięciu nowian spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem czytelników, którzy licznie przybyli
poznać bliżej zajmujące, niełatwe historie ich autorów,
a także kulisy powstania samej publikacji.
► Tczew, 10 grudnia
Tczewską książnicę odwiedził wyjątkowy gość
– Agnieszka Kosińska, wieloletnia, osobista sekretarka
naszego wielkiego noblisty Czesława Miłosza, autorka
książki „Miłosz w Krakowie”. Spotkanie, które odbyło
się w 35. rocznicę przyznania Polakowi tego wyróżnienia, było niezwykłą okazją do poznania słynnego pisarza
z często nieznanej strony, jego codziennych perypetiach
i troskach. Nie zabrakło również anegdot o Miłoszu.
► Skórcz, 12 grudnia
Miejski Ośrodek Kultury otworzył swoje podwoje
dla piękna zamkniętego w obrazie, a to za sprawą otwarcia wystawy ikon autorstwa grup artystycznych „Atelier” i „Kreska”. Szczególnie dla członków tej drugiej
był to wyjątkowy dzień, gdyż wernisaż zbiegł się z rocznicą pięciolecia ich działalności. Atmosfera świętowania
udzieliła się również pozostałym artystom, członkom
ich rodzin, a także zaproszonym gościom z burmistrzem
Skórcza Januszem Koseckim oraz proboszczem tamtejszej parafii ks. Dariuszem Ryłko. Wszyscy, którzy nie
mogli być na otwarciu wystawy mogli cieszyć nią oczy
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Skórczu, gdzie
po dwóch dniach została przeniesiona.
► Świecie, 22 grudnia
Na świeckim Dużym Rynku wieczorem rozbłysło
wyjątkowe światło. Stało się tak za sprawą harcerzy,
którzy przynieśli mieszkańcom Świecia Betlejemskie
Światło Pokoju – symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Licznie zebrani świecianie, z burmistrzem miasta Tadeuszem Pogodą na czele, tłumnie przywitali
ofiarowany dar, zapalany co roku w Grocie Narodzin
Chrystusa w Betlejem.
► Pelplin, 8 stycznia
Po raz kolejny postać ks. prof. Janusza Pasierba
przyciągnęła tłumy, które ledwo pomieściły mury pelplińskiej Biblioteki Diecezjalnej. Okazją do spotkania
się miłośników twórczości zasłużonego duchownego
była najnowsza książka o nim, pt. „Ksiądz Janusz St.
Pasierb człowiek dialogu”, będąca efektem przeprowadzonej w 2013 roku konferencji popularnonaukowej.
Promocja publikacji stała się również wyjątkową okazją do spotkania jej autorów, wśród których znaleźli się
m.in. ks. bp. Wiesław Śmigiel oraz Bogdan Wiśniewski. Ks. Pasierba zapewne najbardziej cieszyłoby, że
najliczniejszą grupę stanowili ludzie młodzi, uczniowie pelplińskiego liceum, którego jest patronem.
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► Gniew, 19 stycznia
Ze zwykle niedostrzegalnymi związkami przyrody
z historią mogli zapoznać się goście gniewskiej Biblioteki, którzy przybyli na otwarcie wystawy „Aleje
Powiśla i Kociewia”. Przygotowana przez pracowników Muzeum w Kwidzynie ekspozycja przy okazji
przedstawienie historii przydrożnych drzew zapewne
sprowokowała wielu zgromadzonych w te wtorkowe
popołudnie do zastanowienia się nad ich rolą w krajobrazie XXI wieku.
► Kociewie, 25-30 stycznia
Jak co roku z ogromnym entuzjazmem Kociewiacy
świętowali kolejną, już 96., rocznicę przyłączenia ich
regionu do Macierzy przez wojska dowodzone przez
gen. Józefa Hallera w 1920 roku. W Świeciu władze
miejskie, 25 stycznia, złożyły w samo południe kwiaty
pod pomnikiem na Dużym Rynku na pamiątkę przywrócenia miasta Polsce. Gniewianie natomiast, dwa
dni później, w tą chwalebną rocznicę zorganizowali
m.in. specjalną akademię w miejscowym gimnazjum,
jak również sesję popularnonaukową poświęconą
wydarzeniom sprzed 96 lat, której gospodarzem była
gniewska książnica. Natomiast pelplinianie, 28 stycznia, jeszcze raz przeżyli wizytę w swoim pięknym
mieście gen. Józefa Hallera za sprawą pieczołowicie
przygotowanej inscenizacji. Mieszkańcy Starogardu
Gdańskiego, 29 stycznia, spotkali się przy pomniku
Niepodległości, gdzie w podniosłej atmosferze złożono kwiaty, a także wysłuchano okolicznościowego
przemówienia, w którym opisano trudną drogę do Ojczyzny. Tego samego dnia, w wigilię wydarzeń sprzed
prawie wieku, świętowanie rozpoczęli mieszkańcy
Tczewa, którzy w swojej książnicy wysłuchali referatu
poświęconego okolicznościom wkroczenia armii gen.
Hallera do grodu Sambora. Następnego dnia, 30 stycznia, święto przeniosło się na ulice, gdzie odbyła się
inscenizacja przypominająca powrót miasta do Polski.
W ramach uroczystości, w Fabryce Sztuk, otwarto wystawę przybliżającą historię Tczewa lat dwudziestych
i trzydziestych, o której więcej napiszemy w następnym numerze.
► Starogard, 2 lutego
O tym, że nawet śmieci mogą okazać się unikatowym dziełem sztuki przekonali się najmłodsi, którzy
przybyli do starogardzkiej Biblioteki na spotkanie
z Zofią Sumczyńską, artystką i autorką książki „Miecio Śmiecio”. Dzieci, dzięki rozmowie z twórczynią,
dowiedziały się m.in. o powstawaniu książkowych
ilustracji oraz zobaczyły proces powstawania prac plastycznych „z niczego”, przekonały się, że ludzka wyobraźnia nie zna granic.
► Kociewie, 10 lutego
Po raz kolejny nasza „mała Ojczyzna” miała swoje
urodziny – Światowy Dzień Kociewia, który obchodzimy od 2007 roku. Form ich uczczenia było wiele,
jak np. poprzez specjalnie ustawiane w oknach kompozycje przedstawiające piękno naszego regionu, które
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mogli oglądać m.in. czytelnicy tczewskiej Biblioteki.
Na wzmiankę zasługuje również program przygotowany przez uczniów Szkół Katolickich ze Świecia,
w ramach którego zaprezentowano prace plastyczne
zainspirowane m.in. haftem kociewskim, a także recytowano fragmenty najpiękniejszych utworów piewców
Kociewia. Warto także wspomnieć, iż dzień wcześniej,
9 lutego, włodarze miasta i gminy Pelplin, w ramach
święta Kociewia, zorganizowali warsztaty dla dzieci
oraz specjalną Galę Kociewską.
► Tczew, 11 lutego
Swoją wiedzą o dziejach grodu Sambora wykazywali się uczniowie tczewskich szkół podstawowych,
którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie finale konkursu
pn. „Tczew w czasie i przestrzeni”. Uzbrojeni w wiedzę zaczerpniętą z prac Romana Landowskiego i Kazimierza Ickiewicza najmłodsi bez większych problemów poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi m.in.
bitwy z 1627 i 1807 roku, jak również życia Sambora
II, założyciela miasta. Redakcja „Magazynu” gratuluje
wszystkim laureatom.
► Tczew, 12 lutego
Gościnne progi tczewskiej książnicy z trudem pomieściły licznie zgromadzonych, którzy wzięli udział
w spotkaniu zatytułowanym „Biblioteka Regionalna
– Kociewska”. W jej ramach odbyły się promocje
dwóch periodyków, które już od lat zajmują się promowaniem piękna i unikatowości kultury i tradycji Kociewia – „Tek Kociewskich” i „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego”. Poza pochyleniem się nad
bardzo interesującą lekturę, goście biblioteki mieli
niezwykłą okazję do porozmawiania przy kawie i poczęstunku z autorami zamieszczonych w obu wydawnictwach tekstów, jak również wymienić się własnymi
przemyśleniami na temat naszej „małej Ojczyzny”
– z czego chętnie skorzystalio.
► Skórcz, 24 lutego
Prawie czterdziestu młodych adeptów sztuki kulinarnej wzięło udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w ramach ferii zimowych przez Miejski
Ośrodek Kultury. Dzieci pod okiem kucharza Marcina
Demskiego przygotowywały smaczne i zdrowe potrawy. Podniebienia małych smakoszy mogły radować
m.in. tortille z szynką, serem i chrupiącymi warzywami, czy też ciastka owsiane.
► Kociewie, 1 marca
Wyjątkowo uroczyście obchodzone były w tym roku
na Kociewiu obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W Skarszewach ku czci niezłomnych wojowników o suwerenną Polskę zorganizowano
koncert pieśni patriotycznych. Gniewianie natomiast,
po uroczystej mszy świętej, złożyli kwiaty pod pomnikiem na gniewskim cmentarzu. Apelem poległych na
dziedzińcu Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz pokazem
specjalnego filmu pamięć o ogromnej odwadze „Wyklętych” kultywowali mieszkańcy Starogardu Gdańskiego. Również tczewianie nie zapomnieli o „Żołnierzach
Niezłomnych”. Pierwsze uroczystości odbyły się pod
tablicą znajdującą się na gmachu Biblioteki, skąd – po
okolicznościowych wystąpieniach i złożeniu kwiatów
– tłumnie zgromadzeni mieszkańcy miasta udali się na
Rondo im. „Żołnierzy Wyklętych, a następnie pod Pomnik Ofiar Stalinizmu w tczewskim parku.
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Pierścień
znowu trafił
w dobre ręce

Alicja Słyszewska dziękuje za wyróżnienie
Fot. Jacek Cherek

ie ma chyba jednocześnie bardziej zaszczytnej
i równie odpowiedzialnej pracy niż zaszczepianie miłości do swej „małej Ojczyzny” – „zarażania” fascynacją Kociewiem. Z takiego założenia
wyszli członkowie Rady Programowej Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego, wyróżniając „Pierścieniem
Mechtyldy” Alicję Słyszewską, zasłużoną regionalistkę i propagatorkę piękna ziemi kociewskiej.
Nie starczyłoby naszych łamów, by wymienić
wszystkie osiągnięcia tegorocznej laureatki naszej
nagrody. Wystarczy powiedzieć, iż Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej, w stu procentach swoją osobą wpisuje się
w określenie „człowiek instytucja”. Współorganizowała II i III Kongres Kociewski. Od 1998 roku prowadzi
zespół regionalny „Subkowiaki”. Nie można także nie
wspomnieć o bardzo wielu publikacjach naszej laureatki, które od lat ubogacają dyskusję na temat edukacji
regionalnej. To wszystko stanowi tylko małą namiastkę
jej zasług dla Kociewia.
Jak bardzo trafna okazała się tegoroczna decyzja
Rady Programowej pokazało również spotkanie z laureatką, które jest tradycyjnie organizowane w gmachu
tczewskiej książnicy w Dzień Tczewa (30 stycznia),
przed wręczeniem bibliotecznego wyróżnienia. Stało
się ono okazją do niezwykle wartościowej dyskusji na
temat nowych sposobów edukacji regionalnej, która
z pewnością niedługo przyniesie pierwsze owoce.
Zwieńczeniem obchodów wyróżnienia Alicji Słyszewskiej było wręczenie jej, podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej, „Pierścienia Mechtyldy”, co w podniosłej atmosferze uczynili: Kazimierz Ickiewicz, Krzysztof Korda, a także pisząca te słowa Halina Rudko.
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Zabrakło tego,
który pokochał Kociewie...
Zmarł Jan Ejankowski
W ostatnich dniach listopada 2015 roku dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Jana Ejankowskiego, niezwykle zasłużonego piewcy piękna
kultury Kociewia i niestrudzonego jej animatora. Przed laty Halina Rudko na
łamach „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” napisała o nim, że: „kto raz pokocha Kociewie, ten wraz z nim umiera”. Dziś słowa te nabrały wręcz profetycznego wydźwięku. Jednego możemy być pewni. Choć Kociewie utraciło jednego
ze swych najwspanialszych synów, jego praca dla niego pozostanie nieśmiertelna, za co Kociewiacy pozostaną zawsze wdzięczni. Dziękujemy Panie Janie.
an Ejankowski urodził się w 1929 roku w Sarnowie w Ziemi Chełmińskiej, w rodzinie miejscowego organisty. Od piątego roku życia Pan
Jan związał się na dobre z Kociewiem. Już po wojnie
uczęszczał do gniewskiego gimnazjum, gdzie zaangażował się w antykomunistyczną konspirację, będąc
jednym z działaczy „Związku Mścicieli Polskich”.
Wkrótce aresztowany, spędził dwa lata w stalinowskim więzieniu. Na szczęście po odbyciu kary dane mu
było kontynuować naukę i w 1951 roku, jeszcze przed
maturą, zostaje nauczycielem w Kopytkowie i Lalkowach. I już wtedy w samym apogeum najciemniejszej
nocy komunizmu, zaczyna swoją wielką przygodę
z regionalizmem. Już w 1952 roku zakłada w Lalkowach ludowy zespół śpiewaczy.
Przełom 1956 roku pozwolił Panu Janowi rozwinąć animatorskie skrzydła. Po przenosinach do szkoły
w Piaseckim Polu zakłada kolejny zespół muzyczny.
Przełomowym momentem jego działalności było wystawienie w połowie 1959 roku „Wesela kociewskiego” na motywach utworu Bernarda Sychty. Premiera
była sukcesem, za którym poszły kolejne występy:
Piaseczno, Gogolewo, Tczew, Gdynia i swoiste ukoronowanie rok później na zlocie młodzieży w Malborku. Ten amatorski zespół, kierowany przez wiejskiego
nauczyciela, był jednym z najważniejszych elementów odbudowy kociewskiej tożsamości po traumie
wojny i stalinizmu. Był jednocześnie pierwszym
i wtedy najważniejszym propagatorem bogactwa kultury ludowej i twórczości księdza Sychty. Notabene
trzydzieści lat później Pan Jan powróci, tym razem
z „Piaseckimi Kociewiakami” do wystawiania „Wesela kociewskiego”, które okazało się chyba jeszcze bardziej spektakularnym sukcesem, bo odgrywane było
nie tylko w całej Polsce, ale też zagranicą.
Ten animatorski sukces nie pozostał bez echa, czego efektem były przenosiny do kolejnej szkoły, tym
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razem w historycznym Piasecznie – miejscu sanktuarium „Królowej Pomorza” oraz założenia w 1862 roku
pierwszego kółka rolniczego na ziemiach polskich.
Tutaj działalność Jana Ejankowskiego wzniosła się na
wyżyny. Sam broni w tym okresie pracę magisterską
z historii, napisaną pod kierunkiem Wacława Odyńca
w Gdańsku. Na jej potrzeby zaczyna już profesjonalnie
badać i dokumentować dzieje swojej małej ojczyzny.
Rozpoczyna od samego Piaseczna, ale wkrótce swoim
zainteresowaniem obejmuje całą ziemię gniewską, czy
wręcz całe Kociewie. Przez te lata napisał m.in. pracę poświeconą historii szkoły w Piasecznie, zarysowi

Jan Ejankowski

Fot. Stanisław Zaczyński.
Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
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POŻEGNANIE Z MISTRZEM
dziejów miejscowego kółka rolniczego oraz oczywiście piaseckiemu sanktuarium maryjnemu.
Już w XXI wieku napisał szereg artykułów i osobną publikację poświeconą mordom niemieckim z początków II wojny światowej na ziemi gniewskiej. Jest
autorem około dziesięciu książek i kilkuset artykułów,
poświęconych głównie historii okolic Gniewu i regionalizmu kociewskiego. Jednak jego najtrwalszym
dzieckiem jest Muzeum Historii Ruchu Ludowego
w Piasecznie. Już w latach sześćdziesiątych zaczął
w tamtejszej szkole zbierać pamiątki miejscowej kultury materialnej. Gdy w marcu 1970 roku zawiązuje
się Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Jan
Ejankowski zostaje jego wiceprezesem i nakłania kolegów, by jednym z pierwszych działań Towarzystwa
było stworzenie w Piasecznie izby regionalnej. Jej korzenie sięgają 1966 roku, ale dla szerszej publiczności
otworzono ją już w maju 1970 roku, gdy utworzono
Społeczne Muzeum Regionalne w Piasecznie. Przez
lata będący kustoszem tego muzeum Pan Jan doprowadził także do wybudowania w Piasecznie nowoczesnego gmachu muzealnego.
Kolejna dekada przyniosła Janowi Ejankowskiemu zasłużoną emeryturę, dzięki czemu swój wolny
czas mógł poświecić (poza kustoszowaniu w swoim
materializującym się wówczas muzeum) nowej pasji
– prowadzeniu zespołu młodzieżowego „Piaseckie Kociewiaki”, założonego w 1984 roku i działającego do
dziś. To bez wątpienia najbardziej znany i najczęściej
nagradzany zespół folklorystyczny na Kociewiu. Jan
Ejankowski wykorzystał przy jego tworzeniu swoje
ogromne doświadczenie pedagogiczne i animatorskie.
Aktywność „Piaseckich Kociewiaków” zainspirowała
Jana Ejankowskiego w latach dziewięćdziesiątych do
stworzenia w Piasecznie własnego festiwalu twórczości ludowej (organizowanego dziś przez stowarzyszenie
Piaseczno – Folklor – Festiwal). Jego pierwsza edycja
odbyła się w 1994 roku i dziś ewoluowała do dwóch
festiwalowych konkursów: Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia
oraz Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Północnej
Polski ku czci Królowej Pomorza i Matki Jedności.
Sukcesy zespołu Jana Ejankowskiego oraz popularność piaseckiego festiwalu doprowadziły wkrótce
do powstania kolejnych kociewskich zespołów folklorystycznych m.in. w Starogardzie, Tczewie, Pelplinie,
Lubichowie, czy Skarszewach. W latach osiemdziesiątych Jan Ejankowski związał się ze środowiskiem
kaszubsko-pomorskim, tworząc i aktywnie działając w oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Piasecznie. Niestety, gdy wiek zmusił Pana Jana
do ograniczenia aktywności na tym polu nie znaleźli
się bezpośredni następcy, którzy by podtrzymali działania tego partu. Jan Ejankowski utrzymywał jednak
ożywione kontakty z działaczami ZKP z Pelplina
i Tczewa. Zaś miejscowi działacze Zrzeszenia, skupieni
w Klubie Zrzeszenia w Opaleniu, zawsze mogli liczyć na aktywny udział nestora kociewskich regionalistów w sesjach popularnonaukowych i spotkaniach
tematycznych. Nie było w ostatnich latach dyskusji
na tematy historyczne, w której Jan Ejankowski nie
zabrałby głosu, co ciekawe zazwyczaj dzieląc się najnowszymi odkryciami z historii regionu.
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Mściciele
Przysięgam na wierność organizacji współpracę
wzajemną ze sobą tak nam dopomóż Bóg,
a za zdradę organizacji będę karany śmiercią
Tekst przysięgi składanej przez członków
„Związku Mścicieli Polskich”

dybyśmy mieli opisać jednym słowem atmosferę panującą na ziemi gniewskiej w drugiej
połowie 1947 roku, zapewne brzmiałoby ono
„duszność”. Miastem i gminą niepodzielnie od marca
1945 roku rządzili, zainstalowani przez Sowietów, komuniści, skupieni w lokalnych strukturach PPR. Przed
zaledwie kilkoma miesiącami udało im się, przy pomocy
brutalnej siły, zdławić działalność miejscowego, mikołajczykowskiego PSL, skupiającego wokół siebie ludzi
różnego autoramentu, których łączyła wiara w potrzebę
przeprowadzenie zmian demokratycznych w kraju. Nie
wszyscy jednak postanowili poddać się wszechobecnego
uczucia beznadziei i marazmu. Późnym latem 1947 roku
grupka uczniów gniewskich szkół średnich postanowiła nie porzucać marzenia o wolnej, suwerennej Polsce.
Z ich inicjatywy powstał „Związek Mścicieli Polskich”,
organizacja otwarcie kontestująca komunistyczny system rządów tzw. „Polski Ludowej”.
Po latach opracowujący akta sprawy oficer reżimowej SB stwierdził, iż przyczyną założenia „Mścicieli”
była tzw. „wroga propaganda”, rozpowszechniana przez
zagraniczne audycje radiowe i ulotki, mówiąca m.in.
o tym, że Polska stanie się kolejną republiką sowiecką.
Pomimo tak widocznego trywializowania pobudek młodych, gniewskich konspiratorów, przyznawał, iż ich celem było, poprzez chęć wspierania aliantów w kolejnym
konflikcie zbrojnym, wyzwolenie Polski, choć oba te
wyrazy ubierał w cudzysłów. Do spotkania założycielskiego „Mścicieli” doszło na początku września 1947
roku w Gniewie. Wówczas to w mieszkaniu rodziny
Ankiewiczów zebrało się pięciu uczniów miejscowego
gimnazjum – Jerzy Ankiewicz, Jan Ejankowski, Zenon
Klimek, Edward Krzyżanowski oraz Kazimierz Litz.
Najprawdopodobniej niedługo potem doszło do drugiego spotkania, na gniewskim cmentarzu ewangelickim,
gdzie młodzi konspiratorzy złożyli przysięgę, której
treść rozpoczyna niniejszy artykuł. Swój kształt organizacja przybrała dopiero przy okazji trzeciego zebrania, odbytego w parku miejskim w Gniewie, na którym
określono ostateczną strukturę „Mścicieli”. Dowódcą
został Edward Krzyżanowski, który przybrał pseudonim
„Kroton” oraz stopień porucznika. Na jego zastępcę obrano Zenona Klimka (ps. „Kmicic”), którego mianowano podporucznikiem. Natomiast sekretarzem organizacji
został Jerzy Ankiewicz (ps. „Hrabia”), a jej skarbnikiem
Jan Ejankowski (ps. „Gerwazy”). Za sprawy gospoda-
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ZA WOLNĄ POLSKĘ
rze odpowiadać miał zaś Kazimierz Litz (ps. „Rejent”).
Wkrótce do „Mścicieli” dołączyli dwaj nowi członkowie
– Kazimierz Wojewoda, Mieczysław Graś oraz Longin
Organista. Szczególnie osobliwą postacią był ostatni
z wymienionych. Był on bowiem synem byłego milicjanta, Michała Organisty, sprawującego wówczas, z nadania komunistów, funkcję burmistrza Gniewu. Niedaleka
przyszłość pokazała, iż właśnie te powiązania miały stać
się dla „Mścicieli” tragiczne w skutkach.
Głównym celem obranym przez członków organizacji
było zbieranie broni i amunicji na wypadek spodziewanego konfliktu pomiędzy Związkiem Sowieckim, a demokratycznymi państwami Zachodu, chcąc włączyć się
do walki przeciwko ZSRS. Warto przy tym wspomnieć,
iż w drugiej połowie lat czterdziestych wybuch kolejnej
wojny światowej dla bardzo wielu był wręcz oczywistością. W takiej atmosferze właśnie szczególnie ważnym
zadaniem było zgromadzenie broni. Niestety, o działaniach tych wiemy stosunkowo niewiele. W październiku
1947 roku z pomocą Kazimierza Wojewody Edwardowi
Krzyżanowskiemu udało się pozyskać flower (małokalibrową broń palną), który następnie został zdeponowany
u Jerzego Ankiewicza. W nieznanych dla nas okolicznościach „Mścicielom” udało się pozyskać również ponad
dwadzieścia sztuk amunicji. Działania te na szczęście nie
ściągnęły na organizację uwagi szerzącego terror w całym powiecie komunistycznego aparatu represji. Zmienić miało to się wczesną wiosną 1948 roku.
W czwartek 6 kwietnia tegoż roku kilku członków
organizacji (Krzyżanowski, Ejankowski, Graś oraz Klimek) napadło i pobiło ks. Jana Kowalkowskiego, nauczyciela języka polskiego w gniewskim gimnazjum.
Niestety, nie znamy wszystkich okoliczności tego wydarzenia. Opracowujący akta sprawy oficer SB, a za
nim Krzysztof Halicki w jednej ze swoich publikacji,
wskazywał, iż jego powodem było wystawienie przez
duchownego paru „Mścicielom” ocen niedostatecznych.
Braki dokumentacji nie pozwalają nam zweryfikowania
tej tezy. Musimy jednak pamiętać, że jest to informacja jednoźródłowa, przekazany przez funkcjonariuszy
aparatu represji, chcących dyskredytować działalność
młodych gniewian. Według ks. Władysława Derynga,
w 1948 r. dowódcy współpracującej z „Mścicielami” organizacji antykomunistycznej „Zwycięstwo”, członkowie „Związku” nie byli w ogóle powiązani z tą sprawą.
O kwietniowych wydarzeniach bardzo szybko stało
się głośno. Wśród nadal niechętnego komunistom społeczeństwa zaczęły pojawiać się pogłoski, iż napadu na
ks. Kowalkowskiego dokonano z inspiracji władz. Gniewscy milicjanci, wraz z funkcjonariuszami UB, rozpoczęli
swoje śledztwo, które jednak nie przyniosło efektu. Sytuacja zmieniła się dopiero 10 kwietnia 1948 roku, gdy na
Komisariat MO w Gniewie zgłosił się Michał Organista,
burmistrz miasta, który oświadczył, iż jego syn zna okoliczności napadu. Longin Organista – niewykluczone,
iż w zamian za obietnicę łagodniejszego potraktowania
– podjął współpracę z tczewskim Urzędem Bezpieczeństwa, ujawniając fakt istnienia organizacji, a także nazwiska swoich współtowarzyszy. Posiadający te informacje
funkcjonariusze UB najprawdopodobniej zrezygnowali
z rozpracowania operacyjnego „Mścicieli”, pozostawiając ich jednak zapewne pod obserwacją przed planowanym aresztowaniem. To nastąpiło dopiero 16 czerwca
1948 roku. Przy udziale 16 przedstawicieli UB i MO
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Gmach dawnego Sądu Grodzkiego i Powiatowego
w Tczewie Fot. Stanisław Zaczyński
Ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie)

(w tym dwóch oficerów oddelegowanych z Gdańsku)
aresztowano wszystkich ośmiu członków organizacji,
w tym nawet Longina Organistę. Według jednej z relacji
przez krótki czas mieli być przetrzymywani w areszcie
Sądu Grodzkiego w Tczewie (dzisiejszym gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku, 11 stycznia
1949 roku, skazał pięciu członków „Mścicieli” na kary
od roku do trzech lat więzienia (Edwarda Krzyżanowskiego na 3 lata, Kazimierza Litza na 2 lata, Zenona
Klimka na 2 lata, Jan Ejankowskiego na 2 lata, Jana Ankiewicza na 2 lata). Kazimierz Wojewoda, uznany za pomocnika, otrzymał wyrok 1 roku pozbawienia wolności.
Z postępowania została wyłączona sprawa Mieczysława
Grasia, skierowanego decyzją Prokuratury Wojskowej
na badania psychiatryczne. Longin Organista „z powodu znikomej działalności” został zwolniony z odpowiedzialności karnej. Niewykluczone, iż miało to związek
z pozycją jego ojca, burmistrza i jednego z czołowych
gniewskich działaczy PPR, jak i z faktem podjętej z UB
współpracy.
***
W jednej z powstałych w latach osiemdziesiątych
prac dyplomowych wskazywano, iż „Związek Mścicieli
Polskich” – „nie podjął szerszej działalności”. Ówczesne gazety nie pisały o działalności i likwidacji organizacji. Tematu jej istnienia nie podejmowano nawet na zamkniętych posiedzeniach gremiów miejscowych władz
politycznych i administracyjnych. Dopiero po wielu latach prawdziwe znaczenie „Mścicieli” zostało docenione. Młodych ludzi, którzy w najmroczniejszym okresie
tzw. „Polski Ludowej” postanowili kontestować narzucony przez Sowietów system komunistyczny. Choć nie
zdecydowali się na otwartą walkę zbrojną, to już samo
podjęcie decyzji o otwartym sprzeciwie wobec „nowej
rzeczywistości” było aktem niesłychanej odwagi, a także
poczucia obowiązku wobec postulatu suwerenności Ojczyzny. Poczucia obowiązku, którego – co należy podkreślić – nie porzucili nawet po odbyciu kary. Zmienili tylko
metody walki o Polskę. Najlepszym przykładem może
być tutaj Jan Ejankowski, który po opuszczeniu więziennych murów, do końca swojego życia, jako nauczyciel
i działacz kulturalny, nauczał młodych ludzi o potrzebie
zachowania tożsamości i kultywowania tradycji.
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ZBIGNIEW LORKOWSKI

W Nowem zakończyliśmy
V Kongres Kociewski
piątek 4 grudnia 2015 roku w Nowem
oficjalnie podsumowano działania związane z V Kongresem Kociewskim. Przygotowania, dyskusję nad formą obchodów Roku
Kongresowego rozpoczęto już w 2014 roku. Komitet organizacyjny wypracował jego formułę jako całorocznego cyklu imprez promujących Kociewie,
o różnym charakterze – od sportowych po naukowe,
artystyczne i regionalne. Pomimo pewnych obaw, co
do żywotności idei kongresowych, kalendarium wypełniło się szybko, a zaproponowane działania były
w wielu wypadkach pomysłami świeżymi i wartościowymi. Niewątpliwie imprezą ciekawą i wieloaspektową były Kociewskie Targi Wydawnicze w Starogardzie
Gdańskim, przedsięwzięcie nowe, ale z dużą szansą na
dalszy rozwój.
Poprzednie kongresy udowodniły silną tożsamość
regionalną powiatów tczewskiego i starogardzkiego.
Pewnym zaskoczeniem zapewne był fakt równie mocnego zaangażowania się w przygotowania działaczy
z ziemi świeckiej. Powiat świecki na mapie działań
kongresowych zaistniał bardzo wyraziście, dając tym

W

samym sygnał o silnym przywiązaniu do tożsamości
regionalnej. Wspomnieć tu należy Plachandry Samorządowe oraz Edukacyjne, a w zakresie wydawniczym
zeszyt edukacyjny „Kociewskie Stecki”, które ukazały się staraniem Starostwa Powiatowego w Świeciu.
Podobnie należy też postrzegać zakończenie Roku
Kongresowego, które odbyło się w Centrum Kultury Zamek w Nowem. Organizatorem głównym była
Gmina Nowe, współorganizatorem świeckie Starostwo
Powiatowe, a także przedstawiciele z powiatów tczewskiego i starogardzkiego. Podsumowanie zgromadziło
ponad sto osób: reprezentantów parlamentu, radnych,
włodarzy starostw i gmin kociewskich, regionalistów
i wszystkich tych, którym dobro Kociewia leży na sercu. Dla gości przygotowano szereg miłych niespodzianek. Chyba najmilszą i najczęściej wspominaną z nich
była sesja fotograficzna z kociewskimi modelkami, których odbitki zostały przekazane na pamiątkę zebranym.
W ramach podsumowania działań kongresowych głos
zabrał dr Michał Kargul, który omówił przygotowania
do Kongresu Kociewskiego. Następnie kolejni prelegenci omawiali natomiast zaangażowanie na terenie

Salę Centrum Kultury Zamek w Nowem wypełnili po brzegi miłośnicy Kociewia
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WOKÓŁ KONGRESU
poszczególnych powiatów. Działania na terenie powiatu tczewskiego zreferował dr Krzysztof Korda, starogardzkiego Dorota Piechowska, świeckiego Katarzyna
Bączyńska. Po wystąpieniach nadszedł czas na pewną
refleksję o przyszłości Kociewia, którą z zebranymi
podzieliła się prof. Maria Pająkowska-Kensik. Wystąpienie podkreślało ogromną rolę tradycji regionalnej
jako źródła rozwoju naszego regionu w przyszłości.

Podsumowanie było również okazją do nagrodzenia osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się
do promocji Kociewia. Nagrody, ufundowane przez
Starostę Świeckiego oraz Burmistrza Nowego otrzymały profesor Maria Pająkowska-Kensik ze Świecia
oraz Gertruda Woźnicka z Nowego.
Swoistą tradycją podsumowań stało się już przyjęcie uchwały intencyjnej, co też zgromadzeni uczynili.
Nie mogło równiez zabraknąć akcentu artystycznego, który zapewniły
występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowem, grupy kameralnej Fistulatores Novienses z Nowego
(z towarzyszeniem tenora ks. Wojciecha
Wierzbickiego) oraz zespołu ludowego
pod dyrekcją Zbigniewa Elwarta.

„Gzuby zez Nowego”
oraz grupa kameralna
Fistulatores Novienses
Wszystkie fot. Jacek Cherek

Zbigniew Lorkowski wystąpił
w stroju kociewskim

Gdy wiceburmistrz Nowego, Zbigniew Lorkowski przesłał mi swoje sprawozdanie z zakończenia V Kongresu Kociewskiego, postanowiłam przekazać je Redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, dodając tylko
parę uwag – uzupełnień. Nowe, jako miasto z utrwaloną kociewską tożsamością, nie po raz pierwszy ładnie „ się
pokazało” Tu odbyło się jedno ze spotkań organizowanych w 2014 roku, sprawie sprzyjali burmistrzowie tego
miasta nad Wisłą. Pan Lorkowski skromnie nie dodał, że wspomniane kociewskie święto skończyło się uroczystą,
bogatą biesiadą. Była też wystawa fotografii Stowarzyszenia FotoNowiaków oraz stoiska z regionaliami .Wystawa niezwykle ciekawa trafiła teraz do Świecia nad Wisłą i przypomina o dokonaniach regionalistów i o tym,
że żniwo wielkie… Oby zawsze znajdowali się „ robotnicy’. Obiecująca brygada sprawozdawców: Dorota Piechowska, Katarzyna Bączyńska, Michał Kargul, Krzysztof Korda i inni młodzi, zaangażowani – niosą nadzieję.
Wiele kwestii cieszyło mnie w Nowem, np. kociewski ubiór autora powyższego tekstu, obecność wielu bliskich
mi zasłużonych regionalistów, urocze kociewskie przedszkolaki… no i obiecujące zdanie naszego (świeckiego)
Starosty „dopiero za 5 lat...” wypowiedziane szczerze, jakby z żalem. Nie mam podstawy wątpić, bo nasze samorządy spisały się świetnie. Po tczewskim spotkaniu pokongresowym spokojnie przedstawię temat – Z przeszłości
w przyszłość…
Maria Pająkowska-Kensik
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Uchwała V Kongresu Kociewskiego

1. Wprowadzenie systemowych rozwiązań
w edukacji regionalno-patriotycznej, poprzez opracowanie strategii edukacyjnej
na poziomie samorządów, jak i rozwiązań
prawnych obejmujących całą Polskę. Pragniemy także dalszego rozwijania wśród
nauczycieli i wychowawców przekonania
o konieczności upowszechniania wiedzy
o regionie;
2. Podjęcie działań mających na celu ochronę i promocję mowy kociewskiej;
3. Rozwijanie współpracy organizacji regionalnych, zainteresowanych działaniami na rzecz Kociewia i całego Pomorza,
w celu stworzenia sieci regionalistów,
promowania etnodizajnu kociewskiego
i dalszego budowania marki „Kociewie”;
4. Wzmocnienie reprezentacji Kociewia
w sejmikach wojewódzkich, zwłaszcza
poprzez stworzenie kociewskiego okręgu
wyborczego w województwie pomorskim;
5. Wspieranie i rozwój kultury regionalnej.
Kultura jest fundamentem kapitału społecznego, bez którego nie jest możliwy
rozwój społeczności lokalnych, zwłaszcza
rozwój ekonomiczny. Chcemy zabiegać
o to, by kociewscy samorządowcy doceniali fundamentalną rolę kultury dla funkcjonowania społeczności, którym przewodzą,
a środki wydawane na działania kulturalne
traktowali jako mądrą inwestycję.

MARCIN KŁODZIŃSKI

Pomnik trwalszy
niż ze spiżu
odobno nieśmiertelność każdemu artyście dają jego
dzieła. Trudno się z taką tezą nie zgodzić. Niekiedy
jednak bywa, iż równie ważnym upamiętnieniem
jego życiowego dorobku jest idea, której wywyższeniu
jego twórczość służyła. Rzadko który przedstawiciel świata sztuki może poszczycić się, iż z mroków lubiącej popadać w niepamięć historii wyłaniają się oba te elementy,
dając ich dziełom statut swojego rodzaju drogowskazów
dla potomnych. Jednym z tych nielicznych szczęśliwców
był właśnie Robert Pepliński, ceniony rzeźbiarz, artysta.
Urodził się 1 marca 1941 roku w Tczewie. Choć do dziś
funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako „gdański rzeźbiarz”, to właśnie z grodem Sambora był związany od zawsze, na zawsze. Stąd też pochodziła jego żona Elżbieta,
która przez wiele lat, aż do swojej śmierci w 2009 roku, była
dla niego nie tylko towarzyszką życia, ale również najbliższą współpracownicą. Kunszt artystyczny doskonalił w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku,
której absolwentem został w 1966 roku. Przez następne lata
zyskiwał sławę dzięki swoim pracom, które do dziś można
oglądać w zbiorach muzeów w całym kraju. Z jego twórczością spotkamy się również za każdym razem, ilekroć przekroczymy próg m.in. gdańskiego kościoła św. Brygidy, ale
też wielu innych świątyń na całym Pomorzu. Zapamiętany
zostanie jednak głównie jako jeden z współautorów Pomnika
Poległych Stoczniowców w Gdańsku, odsłoniętego 16 grudnia 1980 roku, upamiętniającego zamordowanych w 1970
roku robotników. Jego budowa była jednym z zasadniczych
postulatów rodzącego się ruchu „Solidarności”, do dziś stanowiący świadectwo tamtej idei.
Robert Pepliński zmarł 9 grudnia 2015 roku i został
pochowany w Tczewie. Teraz spoglądając na szczyty pomnikowych trzech krzyży, górujących nad stoczniowymi
budynkami, będziemy mogli spojrzeć w oczy artyście, dopatrującemu swojego działa.

P

Fot. Jacek Cherek

Kociewie, jeden z najważniejszych i najbardziej aktywnych regionów w Polsce, szczyci się
długą i ciekawą historią, własną mową i dorobkiem twórczym, bogatą kulturą duchową i materialną, piękną tradycją. Stanowią one mocny
fundament tożsamości dla każdego pokolenia
i zachętę do dalszego wzbogacania dziedzictwa
przodków. Kociewiacy przez stulecia z wielkim
oddaniem pracując na rzecz Małej Ojczyzny
wnosili swój znaczący wkład w dzieje Polski.
Nie szczędzili krwi i ofiar w obronie polskości
w czasie zagrożeń, zaborów, wojen i okupacji.
Oddawali swój trud, talenty i gorące serca dla
jej rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego.
My, uczestnicy V Kongresu Kociewskiego,
jako kontynuatorzy dorobku poprzedników, w trakcie prac kongresowych sformułowaliśmy wnioski
i wyzwania, mające rozwijać przez kolejne lata
nasz regionalizm. Stawiając sobie za cel rozwój
kulturowy, społeczny i gospodarczy będziemy dążyć i apelujemy do władz samorządowych i państwowych o:

My, Kociewiacy, zebrani w dniu 4 grudnia
2015 roku w Nowem, na zakończenie V Kongresu Kociewskiego przyjmujemy niniejszą Uchwałę przez aklamację.

10

KMR

Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

DANUTA NECEL-LEWANDOWSKA

Kociewie na małym ekranie
agazyn Kociewski, 20-minutowy program
regionalny, po raz pierwszy ukazał się na antenie TVP3 w grudniu 1996 roku. Decyzja
o jego powstaniu, podjęta przez władze lokalnego ośrodka telewizji, była poprzedzona kampanią kociewskich
środowisk lokalnych, działaczy, którzy pragnęli promować swoją „małą Ojczyznę” na podobnych zasadach
jak np. Kaszubi. Wielkimi admiratorami tego pomysłu
w TVP3 byli Artur Jabłoński i Eugeniusz Pryczkowski,
którzy od wielu lat byli redaktorami Magazynu Kaszubskiego. Oni to zwracali uwagę, że trafia do nich bardzo
dużo zaproszeń na uroczystości i ciekawe wydarzenia
w Tczewie, Starogardzie Gdańskim czy Czarnej Wodzie, a nie jest to już region Kaszub tylko Kociewia
i w związku z tym zasługuje on na oddzielne traktowanie.
Wspólne działanie wszystkich środowisk, a w końcu oficjalne uznanie potrzeby powstania Magazynu
Kociewskiego nastąpiło podczas I Kongresu Kociewskiego, który odbył się 21 października 1995 roku
w Tczewie. Wówczas to prof. Józef Borzyszkowski powiedział: Kociewie, Kociewiacy oczekują dzięki Kongresowi… promocji Kociewia w telewizji publicznej,
w której ośrodek gdański coraz bardziej wspiera Kociewie i pomysły rosnące w regionie.
Redakcja nowego magazynu regionalnego została
powierzona młodej dziennikarce, o kaszubskich korzeniach i zamiłowaniu do regionalizmu oraz ludzi, którzy pragną kultywować swoje piękne tradycje. Miałam
to szczęście, że uczestniczyłam przy „narodzinach”
magazynu i wraz z nim się rozwijałam. Prowadziłam
go nieprzerwanie do połowy 2005 roku. Setny odcinek
programu został wyemitowany 6 lutego 2004 roku.
Program ukazywał się raz w miesiącu i przygotowywany był, prawie zawsze, w stałej ekipie realizacyjnej:
operator – Ireneusz Ciecierski, dźwiękowiec – Jerzy
Kankowski, kierowca i dźwiękowiec – Edmund Obrał,
montaż – Alicja Tomasik i kierownik produkcji – Anna
Huelle.
Samorządowcy, przedstawiciele organizacji regionalnych i instytucji kultury, regionaliści i mieszkańcy
Kociewia z wielkim entuzjazmem przyłączyli się do
realizacji nowego programu. Zapraszano nas na wydarzenia i święta lokalnych społeczności z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Gniewa, Czarnej Wody, Zblewa,
Kalisk i z Nowego. Trudno było w każdym miesiącu
decydować dokąd jechać, żeby jak najwięcej pokazać.
Nieocenioną pomoc od samego początku otrzymałam
od kociewskich samorządowców, a przede wszystkim od Ludwika Kiedrowskiego – ówczesnego szefa
promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz Stefana
Galińskiego i Tomasza Wiczyńskiego, którzy reprezentowali starogardzkie Starostwo Powiatowe. Pragnę im
w tym miejscu serdecznie podziękować. Lista osób,
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którym chciałabym wyrazić swoją wdzięczność jest
bardzo długa, ale jest jeszcze jedna osoba, dzięki której
jest możliwe napisanie tego podsumowania – Mirosław Kalkowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., który na własny
użytek zapisał na VHS wszystkie odcinki Magazynu
Kociewskiego do setnego wydania i dokładnie zarchiwizował wszystkie tematy! Panie Mirku – dziękuję!
Nie sposób wymienić wszystkich miejsc, tematów
i ludzi, którzy wystąpili w programie. Byliśmy z kamerą podczas wielkich wydarzeń, jak np.: wizyta św. Jana
Pawła II w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku, kolejnych
Kongresów Kociewskich, obchodów 740-lecia Tczewa, czy też jubileuszy Starogardu Gdańskiego, Skarszew, Świecia, Pelplina i Gniewa. Wielokrotnie i przy
różnych okazjach odwiedzaliśmy tczewskie Muzeum
Wisły, Zamek w Gniewie, a także wiele innych wyjątkowych miejsc. Promowaliśmy twórców ludowych:
Michała Ostoję-Lniskiego, Reginę Matuszewską, Zbigniewa Dembskiego, Zygmunta Bukowskiego, Stanisława Rekowskiego, Jerzego Zielińskiego, Wojciecha Lesińskiego oraz kociewskie zespoły regionalne
– „Kapelę Kociewską”, „Lubichowskie Kociewiaki”,
„Piaseckie Kociewiaki”, „Rychławiaki”, czy gniewski
„Burczybas”.
W stałym cyklu „Z miast i gmin Kociewia” opowiadaliśmy historię miejscowości oraz poznawaliśmy
sprawy, którymi żyli mieszkańcy regionu. Odkrywaliśmy najpiękniejsze zakątki kociewskiej krainy. Towarzyszyliśmy mieszkańcom regionu podczas pikników,
dni miast i wsi, czy też zawodów sportowych. Staraliśmy się mówić jak najwięcej o książkach pisanych
w gwarze kociewskiej, m.in.: „Bajkach” Bernarda Janowicza, książkach Romana Landowskiego, Andrzeja
Grzyba, Ryszarda Szwocha itd. Nie zapominaliśmy
o kuchni, wspaniałych tradycyjnych przepisach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w domach,
promowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich
i odtwarzanych w restauracjach oraz zapisywanych
w książkach.
Wydarzenia, historia, tradycje, pyszne jedzenie,
literatura i sztuka oraz wspaniali ludzie, którym zależy na utrwaleniu swoich korzeni oraz budowaniu na
dobrych podstawach przyszłości tego pięknego regionu, Kociewia. Przyznaję, że z wielkim wzruszeniem
wspominam wszystkie spotkania na kociewskim szlaku. Do wielu miejsc wracam prywatnie, a znajomych
zadziwiam swoją wiedzą na temat regionu pomiędzy
Tczewem i Starogardem Gdańskim, Czarną Wodą
a Nowem i Świeciem. Z radością śledzę doniesienia
o zmianach w regionie, o nowych pomysłach, o bardzo
dobrej promocji realizowanej, np. przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kociewie”. Drodzy Kociewiacy,
z całego serca życzę Wam powodzenia!
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Prezentujemy Państwu pierwszą część opowiadania zainspirowanego bitwą pod Gniewem,
która rozegrała się w 1626 roku. Autorem poniższego tekstu jest mieszkaniec Tczewa.

PAWEŁ KUKLIŃSKI

Niewdzięczność historii

(c z ę ś ć p i e r w s z a)

19 VIII 1626, okolice wsi Warlubie
ntoni Gruszewski herbu Lubicz kręcił się
w siodle, nieudolnie próbując przybrać pozycję, która byłaby najmniej dokuczliwa dla
strudzonych podróżą ud i pośladków. Miał ledwie
dwadzieścia lat, był zdrowy, krzepki i zwinny, ale
długa jazda w twardej kulbace zawsze dawała mu
się we znaki. Wiedział, że coś takiego nie przystoi
pocztowemu towarzysza husarskiego, dlatego mełł
przekleństwa pod nosem, próbując robić dobrą minę
do złej gry. Z marnym skutkiem. Patrząc na jadącego kilka metrów dalej Zygmunta Sędzickiego, także
herbu Lubicz, towarzysza z chorągwi husarskiej pana
Tomasza Zamojskiego, ledwo zauważalnie podrygującego w kulbace, Antek miał nieodparte wrażenie,
że tylko jego koń umyślnie stąpa po najbardziej nierównej części traktu, by jeździec omyłkowo nie uznał
przydługiej jazdy za coś przyjemnego i godnego powtórzenia.
Zygmunt Sędzicki, jego pan – bo chociaż Antoni
także należał do szlachty, to burzliwe życie jego ojca
i wujów zmusiło go do służby u innego szlachcica
– siedział w siodle wyprostowany, a jego twarz nie zdradzała żadnych emocji. Byli w drodze już trzeci dzień,
a mimo to Sędzicki wyglądał, jakby dopiero co odwiedził łaźnię i pracownię krakowskiego mistrza krawieckiego. Twarz miał rumianą, oczy czujne, wąs zawadiacko podkręcony, a wielkie dłonie pewnie trzymały
wodze. Wysoka czapa, podszyta sobolim futrem, sterczała dumnie na jego głowie, z szerokich ramion spływał długi płaszcz, odrobinę tylko ubłocony i usmarowany końskim łajnem, a wysokie buty i ostrogi błyszczały,
jak gdyby dopiero wyszły spod rąk najzdolniejszych
rzemieślników. Słowem, wyglądał na takiego pana, jakiego nie powstydziłby się żaden wierny sługa.
Inaczej sprawy się miały, jeśli chodzi o Antoniego. Przy każdym kolejnym kroku robionym przez jego
klacz, krzywił się i zacinał usta pod rzadkim wąsem.
Nasiąkła potem czapka zjeżdżała mu na oczy, spodnie
miał prawie w całości pokryte błotem spod kopyt jadących przodem koni, a rękawice z lichej skóry boleśnie
ocierały mu knykcie.
Chłopak, wciąż nieświadomy do końca sensu tej wyprawy, zakłuł konia ostrogami i – z grymasem bólu przy
nagłym skoku zwierzęcia – zrównał się z Zygmuntem.
Nie lubił zawracać swemu panu głowy niepotrzebnymi
pytaniami, ale ciekawość, podsycana tylko zasłyszany-
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mi na popasach plotkami, jeszcze bardziej uprzykrzała
mu trudy podróży.
– Waszmość – odezwał się, ale Sędzicki nawet nie
odwrócił głowy w jego stronę. – Czy naprawdę warto
tłuc się tak daleko, by wykrwawić kilku Szwedów? Ta
Mewa to malutkie miasteczko. Cóż nam przyjdzie ze
zdobycia tak niewiele wartego zameczku?
Sędzicki westchnął przeciągle i splunął pod kopyta
klaczy Gruszewskiego.
– Gniew – powiedział, przeciągając samogłoski.
– Ależ panie Zygmuncie, gdzieżbym śmiał waszą
mość rozgniewać! – Antek błyskawicznie przeszedł do
obrony. – Tak tylko pytałem...
– Gniew, matole – przerwał mu Sędzicki. – To miasto nazywa się Gniew. Używaj polskich nazw, nie niemieckich.
Antek odsapnął, uspokojony, i udał, że nie usłyszał
tego, jak nazwał go jego pan.
– Zaiste panie, błagam o wybaczenie. Zatem, czy
warto nam bić się o Gniew, skoro Szwedzi nie odważą
się raczej uderzać na serce Rzeczpospolitej? Te kilka
miast w Prusach to niewielka strata.
– Jesteś pewien, panie Gruszewski – Zygmunt po
raz pierwszy od początku rozmowy spojrzał na swojego pocztowego, a wzrok jego, gdyby mógł zabijać,
położyłby trupem cały pułk szwedzkich muszkieterów
– że plotki o twoim szlachectwie, jakoby dziad twój
kupił je od wojewody za dwa wozy gruszek, to tylko
pełne nienawiści bajania twoich wierzycieli? Jakby się
zastanowić, to doskonale wyjaśniałoby, od czego pochodzić może twoje nazwisko. Mówią, że twój dziad
był sadownikiem, a jak powszechnie wiadomo, ani
chłop, ani żaden jego potomek, mądrym człowiekiem
być nie może. Tyś jest doskonałym tego przykładem.
Choć możliwe wszakże, żeś zwyczajnie głupi, boś młody jeszcze i ze światem nieobyty.
– Panie Zygmuncie, za takie obelgi czułbym się zmuszony wyzwać każdego innego szlachcica na pojedynek
w obronie własnego i rodowego honoru – zaperzył się
Antoni. – Z uwagi jednak na przyjaźń, jaką waszmość
darzę – dodał szybko, widząc, jak kąciki ust oraz gęste
brwi Sędzickiego unoszą się powoli w upiornym grymasie – zaniecham tego i puszczę mimo uszu te niewinne
docinki.
Zygmunt prychnął, splunął ponownie, a potem zaśmiał się i przyjaźnie klepnął Antka w ramię. Ten zachwiał się i ledwo utrzymał w kulbace, ale na szczęście
jego pan zdawał się tego nie zauważyć.
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– Gniew – odezwał się Sędzicki, ponownie zawieszając wzrok w jakimś nieokreślonym punkcie przed
sobą – to tylko jeden z małych kroków. Nie możemy
pozwolić, by szwedzkie tałatajstwo pałętało się po
prawnie należnych nam ziemiach. A ponad wszystko,
nie wolno nam dopuścić, by w ich brudne łapy wpadł
Gdańsk. Utrata kontroli nad Wisłą, która ma znaczenie
dla wielu dziedzin naszego rozwoju, byłaby ciosem
miażdżącym dla całej Rzeczypospolitej. Bez Wisły będziemy niczym egzotyczny ptaszek z zatkanym dziobkiem. Niby ładnie wygląda i robi dobre wrażenie, ale
nie zabawi cię pięknym śpiewem, a wkrótce zwyczajnie
padnie z głodu w swej pozłacanej klatce.
Antek, nie mogąc odmówić Zygmuntowi umiejętności rzeczowego wykładania swej wiedzy, wzdrygnął
się ukradkiem na to bardzo malownicze porównanie.

22 IX 1626, okolice wsi Ciepłe koło Gniewu

nie jest wskazany na tak trudnym podłożu, nie zadawali
więc koniom ostróg zbyt natarczywie.
Szwedzka linia powoli rosła w oczach. Coraz wyraźniejsze były szeregi piechurów, z gotowymi do strzału
muszkietami, coraz lepiej widoczne były piki i zaostrzone pale, wbite ukośnie w ziemię przed liniami piechoty.
Jakiś koń potknął się przy zejściu z niewielkiego nasypu i z kwikiem przewrócił na ziemię, zrzucając jeźdźca.
Pocztowy dopadł do swego pana, pomagając mu zebrać
się z ziemi. Szyk szedł dalej, zamykając powstałą lukę.
Kilka innych koni potknęło się, łamiąc nogi, a nieraz
i kończyny lub karki zrzucanych na ziemię jeźdźców.
Szeregi strzelców były coraz bliżej.
Nagle, nad jednym z czyhających na strzał muszkieterów, wyrosła chmura prochowego dymu, a wylot
muszkietu błysnął ogniem. Po chwili nie dłuższej niż
jedno uderzenie serca błyski rozeszły się po całej linii, a dym zasnuł szeregi obrońców. Kilka kul upadło
ciężko w piach przed nogami szarżujących koni. W tym
samym momencie do uszu husarzy dobiegły odgłosy
wystrzałów – najpierw jeden samotny, a chwilę po nim
cała kanonada.
Husarze natychmiast zrozumieli, że jeden ze strzelców nie wytrzymał napięcia i wystrzelił przedwcześnie,
a potem sytuacja wymknęła się spod kontroli dowódców
i cały szereg wypalił, myśląc, że padł rozkaz do strzału. Ignorując wcześniejsze ustalenia, towarzysze zakłuli
wierzchowce ostrogami i cała ściana pędzących kawalerzystów jednocześnie przeszła w cwał. Tej okazji nie
można było zmarnować. Obrońcy, niewidoczni teraz
z powodu wielkiej chmury dymu, gorączkowo ładowali broń. Koniecznie należało im w tym przeszkodzić.
Jednak cwał w tak niedostępnym terenie okazał się
igraniem ze śmiercią. Zwierzęta potykały się, wpadały
w wykroty i rowy, zsuwały z nasypów, przewracając
się, zrzucając i przygniatając jeźdźców.
Pan Sędzicki pędził niczym Jeździec Apokalipsy.
Jego koń zdawał się ignorować prawa rządzące światem

ntek obejrzał się na widoczne w oddali mury
oblężonego zamku w Gniewie, nad którymi
powiewała błękitna flaga ze złotym krzyżem.
Potem odwrócił się i dołączył do Zygmunta, zapatrzonego na rozciągające się przed nimi przestrzenie między Wisłą a tamą, czyli wałem przeciwpowodziowym.
Tereny te, rozległe i jakby dzikie, poznaczone były co
kawałek rowami i zdradliwymi rozpadlinami, gdzieniegdzie upstrzone rzadką roślinnością i niewielkimi
dębowymi zagajnikami.
Bogato zdobione kirysy i szyszaki towarzyszy husarskich oraz mniej imponujące, choć równie dokładnie wypolerowane i natłuszczone skórzane kurty, półpancerze i lekkie hełmy pocztowych, lśniły w słabych
promieniach wczesnojesiennego słońca. Konie husarzy,
ustawione w szeregu przy ujściu jednego z parowów,
prychały niecierpliwie, bijąc kopytami ziemię. Zwierzęta wyczuwały napięcie jeźdźców, którzy z niepokojem spoglądali na nieprzystępny
teren, dzielący ich od wrogiej
armii. Pułkownicy galopowali
wzdłuż szeregów, przeprowadzając ostateczne inspekcje
gotowych do ataku chorągwi,
a husarze i ich pocztowi coraz
bardziej trwożliwie patrzyli na
pełen zdradzieckich nierówności teren.
W końcu padł rozkaz ataku.
Chorągiew pana Zamojskiego ruszyła powoli, kierując się
w stronę widocznych w oddali
strzelców, nieśmiało wyglądających z okopów i naturalnych
zagłębień terenu, oraz ulokowanych na szczytach ziemnych
wałów. Szyk był zwarty, sąsiedni towarzysze stykali się kolanami, a pocztowi niemal następowali swoim panom na pięty.
Ruszyli szybciej, kłusem, który
po chwili przeszedł w galop,
Bitwa polsko-szwedzka z XVII wieku, A. Boot,
gdyż wcześniej uznano, że cwał
ze zbiorów Państwowego Archiwum w Gdańsku
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W BITEWNYM ZGIEŁKU
żywych i frunął w powietrzu, ledwo dotykając kopytami
ziemi. Antoni Gruszewski, obejmując ramieniem szyję
swej klaczy, cwałował za swoim panem, rozglądając się
wokół. Pozostałe chorągwie, zatrzymane przez rowy
i wzniesienia, zostały w tyle lub szukały okrężnych
dróg. Tymczasem chmura dymu zasnuwająca szeregi
szwedzkich piechurów powoli się rozrzedzała.
Antek poczuł nagle, że jego kark oblewa lodowaty pot, gdyż zamiast wciąż jeszcze ładujących broń
Szwedów ujrzał wyloty luf setek muszkietów, wycelowanych w ścianę rozpędzonej husarii, którą już tylko
kilkadziesiąt kroków dzieliło od jej celu. W tym też
momencie Szwedzi wypalili. Kule wpadły w mrowie
szarżujących jeźdźców, przeorały szeregi, wbijając się
w końskie piersi, roztrzaskując kończyny, z brzękiem
odbijając się od napierśników husarzy. Krzyk z przeszło setki gardeł nacierających husarzy zmieszał się
z kwikiem ranionych zwierząt. Jeden czy dwóch jeźdźców zachwiało się i wypadło z siodła.
Salwa nie powstrzymała jednak jeźdźców, którzy
dotarli do ostatniego wzniesienia, najeżonego na szczycie pikami, na widok których ziarno wątpliwości zaczęło kiełkować w ich umysłach. Spojrzeli na trzymane
w dłoniach kopie, które nagle przestały być groźne,
z powodu niemal kompletnej utraty impetu uderzenia.
Nim jednak zdołali odrzucić bezużyteczną broń i sięgnąć po szable, by zacząć wspinać się po piaszczystym
nasypie, padł rozkaz odwrotu. Niewiele myśląc, osadzili wierzchowce w miejscu, niemal jednocześnie wykonując zwrot na zadach zdezorientowanych zwierząt.
Ledwie kilka chwil później cała chorągiew – pomniejszona liczebnie o kilku poległych podczas natarcia towarzyszy – pędziła już z powrotem, w kierunku
oblężonego Gniewa. Antoni wykonał zwrot, niezwykle
dumny ze swojej klaczy, która pierwszy raz idealnie
słuchała jego poleceń, gdy usłyszał za plecami kolejną
salwę z muszkietów. Skulił się instynktownie w siodle,
przywarł do końskiej szyi, mamrocząc do ucha zwierzęcia modlitwę do Najświętszej Panienki. Ta, zdaje
się, wysłuchała jego gorączkowych próśb. Poczuł, jak
kilka kul przemknęło koło niego, usłyszał ich świst,
a nawet poczuł gorący podmuch. Żadna jednak nie trafiła ani w niego, ani w jego wierzchowca.
Wtem poczuł ukłucie niepokoju. Rozejrzał się,
szybko zlustrował najbliższe otoczenie. Zauważył kilku znajomych szlachciców i ich pocztowych, wycofujących się spod ostrzału nieprzyjaciela, niektórych
na okulawionych, krwawiących koniach, a paru nawet
pieszo. Ale nigdzie nie dostrzegł Zygmunta Sędzickiego. Wstrzymał konia, zatoczył szeroki łuk i spojrzał na
pozostawiony za plecami teren. Jakiś ruch w jednym
z zagłębień, kilkadziesiąt kroków od wału najeżonego
pikami, przykuł jego uwagę. Zauważył błysk szabli,
usłyszał szczęk krzyżującego się żelaza. Wbił ostrogi
w boki swojej klaczy, która wyskoczyła nagle, z miejsca przechodząc w szaleńczy cwał. Wyszarpnął zza
pasa nadziak.
Sędzicki, z wiszącą bezwładnie lewą ręką, odpierał
atak dwóch nacierających na niego szwedzkich piechurów z rapierami. Trzeci Szwed, porąbany niemal na
dzwonka, leżał w wielkiej kałuży juchy, tuż obok konającego konia pana Zygmunta, krwawiącego z kilku
ran po kulach.
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Antek wpadł bez zwalniania na Szwedów, którzy
nie spodziewali się powrotu żadnego z jeźdźców. Jeden z nich upadł, a Zygmunt bez zastanowienia rąbnął
w odsłoniętą szyję leżącego. Drugi zdołał cudem odskoczyć, ale Gruszewski już wykonywał zwrot i rąbnął nieprzyjaciela nadziakiem z szerokiego zamachu.
Broń ześliznęła się z blachy napierśnika, ale uderzenie
było na tyle silne, że pod Szwedem ugięły się kolana. Sędzicki dopadł do niego w trzech krokach i ciął
w odsłonięte prawe ramię. Odrąbana kończyna poleciała
w piach, a Szwed z krzykiem upadł na kolana, trzymając się za krwawiący kikut.
Antoni zeskoczył z konia i zobaczył wielką krwawiącą ranę na lewym ramieniu swojego pana. Podał
mu wodze swojego wierzchowca, a ten spróbował
wdrapać się na grzbiet zwierzęcia. Skrzywił się przy
tym z bólu – i był to pierwszy raz, kiedy Antek widział
ten grymas na jego twarzy – jednak zdołał podciągnąć
się na kulbakę. Niewiele myśląc, Gruszewski przyłożył
grubą rękawicą w koński zad. Zwierzę ruszyło z kopyta, rozsypując wokół piach, a Antek skoczył biegiem
za nim. Rzucił okiem za siebie i z trudem przełknął ślinę, zobaczywszy kolejnych czterech Szwedów, zbiegających z nasypu. Jeden z nich podnosił muszkiet do
strzału, lecz pocztowy w samą porę zdołał zanurkować
w kolejny rów, przecinający pole.
Niczym mysz uciekająca przed lisem, kluczył
przez nierówny teren, wskakiwał do coraz to nowych
rowów, przedzierał się przez krzaki. Słyszał za sobą
nawoływanie ścigających go piechurów, które zdawało się coraz bliższe. Powoli zaczynał odmierzać ostatnie chwile swojego życia.
Wtem ziemia zadrżała, a zza rowu, który znowu
przeciął mu drogę ucieczki, wyskoczył tuzin wierzchowców z jeźdźcami, trzymającymi w dłoniach obnażoną
broń. Antek przypadł twarzą do ziemi, osłaniając głowę
i poczekał, aż husaria go minie. Po chwili usłyszał
krzyki zarzynanych Szwedów, którzy puścili się za nim
w pogoń. Z wałów obsadzonych przez resztę szwedzkiej
armii odezwała się kanonada, ale husarze byli już poza
zasięgiem ich kul. Jeden z nich podał ramię gramolącemu się z ziemi Gruszewskiemu i wciągnął go na swoje
siodło. Antek przywarł twarzą do zimnej blachy tylnej
części kirysu jeźdźca i w końcu odetchnął z ulgą.
Tej nocy w polskim obozie pito tęgo. Zalewano żale
po śmierci kilku towarzyszy, zapijano wstyd po nieudanej szarży, ale chwalono też szwedzkie dowództwo,
które wyraźnie nauczyło się wiele od czasów sromotnej klęski pod Kircholmem. Wznoszono także toasty na
cześć towarzyszy z chorągwi Tomasza Zamojskiego, bo
choć nie zwyciężyli, to jednak okazali się najbardziej
zajadli. Ale nade wszystko chwalono pewnego młodego
pocztowego, co poświęcił własne życie dla ratowania
pana, któremu ślubował wierność, samotnie wracając
pod lufy kilku setek szwedzkich muszkietów.
Antek nie zapamiętał tych pochwał. Po którymś
z kolei kielichu najprzedniejszego węgrzyna, którym uraczył go wdzięczny pan Zygmunt, padł twarzą
w błoto, gdzie przeleżał do samego świtu.
Ciąg dalszy w następnym numerze
Tekst został pierwotnie opublikowany w 2014 roku
w internetowym magazynie literackim Creatio Fantastica
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KU CYWILIZACJI WIEDZY

HANNA MOLESZTAK

Jubileusz Ekonomika
„Człowiek jest zawsze miejscem spotkania” – te słowa ks. Janusza Stanisława
Pasierba stały się mottem obchodów jubileuszu Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Tczewie.
nia 14 października 2015 roku nasza szkoła,
jedna z najstarszych szkół zawodowych w Tczewie, świętowała 70-lecie swojego istnienia.
Uroczystości, połączone z obchodami Powiatowego
Dnia Edukacji, rozpoczęła msza święta w kościele p.w.
św. Józefa odprawiona w intencji byłych i obecnych
uczniów oraz pracowników szkoły. Następnie orszak,
złożony z uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zaproszonych gości, przemaszerował
do siedziby szkoły przy ul. Gdańskiej 17, gdzie młodzież
przywitała przybyłych, wręczając gościom specjalnie na
tę okazję własnoręcznie wykonane kotyliony.
Galę jubileuszową, którą prowadzili ubiegłoroczna maturzystka – Małgorzata Klamann i Piotr Popielarczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
a zarazem absolwent naszej szkoły, rozpoczął występ
grupy teatralnej „Mantra” pod kierunkiem Zbigniewa
Biegajły. Młodzi artyści w zabawnym minispektaklu
zaprezentowali zawody, do pracy w których przygotowują się uczniowie ZSE.
W ciągu 70 lat istnienia – jak zaczął Jerzy Cisewski, dyrektor Ekonomika – szkoła zmieniała siedzibę
i nazwę. Była świadkiem i uczestnikiem wielu przemian
społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. To tutaj wiele pokoleń uczniów
zdobywało wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu. Tutaj kolejne roczniki absolwentów
zdawały egzamin dojrzałości, egzamin maturalny
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Orszak złożony z uczniów, nauczycieli, pracowników
administracji i obsługi oraz zaproszonych gości
przemaszerował do siedziby szkoły
Fot. A. Czystaw
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i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
W dalszej części wystąpienia podkreślił bogatą historię
szkoły, sięgającą przedwojennego Gimnazjum Handlowo-Kupieckiego. Przypomniał również, że w ciągu 70
lat istnienia jej mury opuściło około 12 000 absolwentów, dla których na przestrzeni tych lat pracowało i pracuje 451 nauczycieli i wychowawców, 52 pracowników administracji i 98 pracowników obsługi. Mówiąc
o wyjątkowym klimacie szkoły, dyrektor Cisewski
wymienił jej przyjaciół, m.in. prezes Marię Wilczek,
prof. Kazimierza Denka, rodzinę Olimpii Swianiewicz,
Aleksandra Popova, Alfreda Schikentanza, Jan Sherry
i Jamesa Skinner z USA oraz prymasa seniora Henryka
Muszyńskiego, biskupa Wiesława Meringa, ks. prałata
Stanisława Cieniewicza, ks. prałata Antoniego Dunajskiego, ks. prałata Piotra Wysgę, ks. infułata St. Grunta
oraz podziękował za współpracę pracodawcom z Tczewa, województwa pomorskiego i partnerom szkoły.
Nie zabrakło też słów podziękowania dla tych,
którzy na przestrzeni lat tworzyli szkołę – jubilatkę.
Miłym akcentem uroczystości był moment uhonorowania poprzednich dyrektorów ekonomika – Czesława Glinkowskiego, Zygmunta Lehmanna i Eleonory
Lewandowskiej.
Zgodnie z tradycją Dnia Edukacji Narodowej podczas uroczystości Tadeusz Dzwonkowski, starosta
tczewski, nagrodził wyróżniających się nauczycieli
placówek oświatowych z powiatu tczewskiego, a dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych wręczył nagrody pedagogom swojej szkoły.
Ważnym punktem obchodów jubileuszu było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a Gimnazjum nr 3 im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, którego
dokonali dyrektorzy szkół.
Z ciepłym przyjęciem widzów spotkał się program
artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem polonistki Hanny Molesztak. Kajetan Wuttkowski, uczeń klasy maturalnej, opowiedział historię
szkoły w konwencji znanego programu telewizyjnego
„Sensacje XX wieku”. Przedstawienie siedmiu dekad
życia szkoły, na tle wydarzeń z kraju i ze świata, zilustrowanych archiwalnymi zdjęciami starannie wyłuskanymi ze szkolnych archiwów przez Małgorzatę Lewandowską, nauczycielkę przedmiotów zawodowych,
piosenkami i fragmentami szkolnych kronik wprawiło
widzów w dobry nastrój. O oprawę muzyczną progra-
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70 LAT SZKOŁY

Na urodzinach szkoły nie może zabraknąć tortu...
Fot. M. Pałasz

Wyróżnieni pedagodzy
Zespołu Szkół Ekonomicznych
Fot. S. Kryger

Zawsze z nami – poprzedni dyrektorzy tej szkoły
Eleonora Lewandowska, Czesław Glinkowski
i w zastępstwie nieobecnego Zygmunta Lehmanna
– córka Ewa Lehmann Fot. A. Czystaw
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Finałowy taniec w wykonaniu nauczycieli i uczniów
Fot. S. Kryger

mu zadbał Adam Makowski, uczeń klasy drugiej ekonomicznej. Atmosferę panującą w szkolę doskonale
zilustrował finałowy taniec przygotowany przez Piotra
Popielarczyka, który wspólnie wykonali uczniowie
i nauczyciele, a refren piosenki „Szkoła, nasza kochana
szkoła…” – długo jeszcze dźwięczał w uszach gości.
Na zakończenie gali zebrani ze smakiem skosztowali
urodzinowego tortu, po czym gospodarze uroczystości
zaprosili zebranych na degustację specjałów kulinarnych, o których podanie zadbali nauczyciele i uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych.
Październikowa uroczystość była finałem wielomiesięcznej pracy całej społeczności szkolnej, ale nie
końcem działań związanych z siedemdziesięcioleciem
szkoły. Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa
„70 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie”,
autorstwa Danuty Bergiel, Marii Bilińskiej, Hanny
Niemczyk i Agnieszki Czystaw, która od października
2015 roku była eksponowana na terenie węzła komunikacyjnego w Tczewie. Spośród wielu działań wychowawczych, związanych z obchodami święta szkoły, na
uwagę zasługują: konkurs na logo jubileuszu, konkurs
literacki pod hasłem: „Ekonomik dawniej i dziś”, czy
też posadzenie jubileuszowego dębu i zakopanie kapsuły czasu, w której uczniowie umieścili, m.in. aktualne
zdjęcie budynku szkoły oraz życzenia z okazji jubileuszu. W ciągu ostatnich miesięcy odbywały się lekcje
wychowawcze na temat historii szkoły z udziałem jej
absolwentów i pracowników. Miały miejsce również
spotkania absolwentów, do organizowania których nieustannie zachęcała społeczność szkolna. Za nami też
obchody Narodowego Święta Niepodległości, podczas
których przypomnieliśmy uczniom bogatą historię szkoły. Przed nami jeszcze szereg działań, z których najważniejsze to: konferencja naukowa poświęcona osobie ks.
Janusza St. Pasierba czy jubileuszowy obóz językowy.
Podczas obchodów 70-lecia szkoły padło wiele
ciepłych słów i serdecznych życzeń. Jubileusz Zespołu
Szkół Ekonomicznych stał się kolejną okazją do życzliwej współpracy uczniów, nauczycieli, absolwentów
i przyjaciół szkoły. I za tę współpracę serdecznie
dziękujemy.
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WIOLETTA GRZEMSKA

Gzubów przygoda ludowa
iedyś ,,Maki i Modraki”, teraz „Gzuby zez Nowygo” – to nazwa zespołu kociewskiego działającego przy Przedszkolu Samorządowym
w Nowem. Grupę założyła w 2004 roku, w oddziale
nowskiego przedszkola w Rychławie, nauczycielka
Wioletta Grzemska. Jej członkami były dzieci uczęszczające do grupy „Maki i Modraki”.
Młodzi artyści na co dzień uczyli się gwary, piosenek i tańców kociewskich. Brali również czynny
udział w kultywowaniu obrzędów i zwyczajów – m.in.
katarzynki, andrzejki, kolandniki, maik-gajik. Dzieci,
wspólnie z rodzicami, wykonywały także palmy wielkanocne oraz „ciastka zez dziurkó”, które potem wieszały na choinkę. W ramach przygotowań najmłodsi
piewcy kociewskiej tradycji bacznie przyglądali się
również próbom i występom zespołu „Rychławiaki”,
który prowadziła Gertruda Woźnicka wraz z mężem
Henrykiem.
Dzieci wzbogacały również swoją wiedzę o regionie
oraz umiejętności taneczne podczas zajęć w Zielonej
Szkole w Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz w trakcie
zwiedzania muzeów w Starogardzie Gdańskim i Piasecznie oraz Kuźni w Lalkowach. Wszystkie te działania przynosiły efekty podczas występów, konkursów,
pokazów, festynów, w których „Maki i Modraki” brały
udział. Rokrocznie zespół uczestniczył w „Festiwalu Kolędniczym” w Starogardzkim Centrum Kultury,
gdzie zdobywał czołowe miejsca. Z przyjemnością występował na Przeglądzie Działań Artystycznych „Modraczek” w Subkowach oraz Ogólnopolskim Konkursie
Kociewskich Kolęd i Pastorałek „Kolandy Lólków Naszych” w starogardzkim Ognisku Pracy Pozaszkolnej.
Zespół był i jest też gospodarzem Międzywojewódzkiego Przeglądu Przedszkoli Kociewskich „Chaberek z lilijką”, w którym uczestniczą przedszkolacy
oraz gromady zuchowe z terenu całego Kociewia.
Jego członkowie czynnie angażują się w różne
działania edukacyjne. Brali m.in. udział w projekcie
organizowanym przez Kociewskie Stowarzyszenie
Edukacji i Kultury ,,Ognisko” pn. „Kociewie – chcesz
wiedzieć? W poszukiwaniu źródeł kultury Kociewia”.
Dzięki temu przedsięwzięciu powstał film i książka
z materiałami zebranymi przez dzieci z różnych placówek oświatowych.
Młodzi artyści po ukończeniu przedszkola zasilali
szeregi zespołu „Rychławiaki” oraz zdobywali laury biorąc udział w konkursach kociewskich, jak np. w Olimpiadzie Regionalnej „Gzubów Pojancie ło Kociewiu”.
Od września 2015 roku zespół zmienił miejsce
działalności na Przedszkole w Nowem, przyjmując
również nową nazwę – „Gzuby zez Nowygo”. Pracę
grupy prowadzi nadal Wioletta Grzemska przy współpracy nauczycieli: Maryli Wendowskiej, Jolanty Binerowskiej i Elżbiety Kucińskiej. To pod ich opieką
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Zespół podczas przedstawienia wigilijnego
wraz z kierownikiem Wiolettą Grzemską
Fot. Aneta Ciachorowska

Występ Gzubów na zakończeniu
V Kongresu Kociewskiego w Nowem
Fot. Jacek Cherek

w ostatnim czasie w pracy ,,Gzubów zez Nowygo” doszło do ważnych wydarzeń, jakimi były: kolędowanie
ulicami miasta, przedstawienie gwiazdkowe w gwarze
dla zaproszonych gości oraz występ na zakończenie
V Kongresu Kociewskiego w Centrum Kultury Zamek
w Nowem w 2015 roku.
Zespół kociewski przy Przedszkolu Samorządowym w Nowem pełni funkcję reprezentacyjną dla
przedszkola oraz edukacyjną dla jego członków oraz
innych dzieci i dorosłych. Daje satysfakcję najmłodszym, ich rodzicom i nauczycielom. Jest też żywym
dowodem na to, iż tradycje kociewskie są w życiu nowian ciągle żywe.
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ELŻBIETA BRÓZDOWSKA

O Kociewiu z profesorem
Janem Miodkiem
apewne nieco starsze pokolenie Polaków pamięta emitowany przed laty na antenie TVP 2
program telewizyjny z udziałem profesora Jana
Miodka pt. „Ojczyzna polszczyzna”. Realizowany był
on w formie krótkiego wywiadu poświęconego wybranym problemom języka polskiego. Od kilku lat profesor Jan Miodek jest głównym prowadzącym program
o innej formule, ale temat jest ten sam – poprawność
językowa. „Słownik polsko@polski” to audycja poświęcona kulturze języka polskiego, w lekki i przystępny sposób wyłapująca najczęstsze błędy językowe. Program, emitowany od 2009 roku na antenie TVP
Polonia w każdą sobotę o godzinie 17.00, odwołuje się
do żywego języka, głównie mówionego, którym posługują się współcześnie żyjący Polacy. Profesor Jan
Miodek występuje w nim w roli eksperta i rozstrzyga
różne zawiłości językowe. Współprowadzącą program
jest Justyna Janus-Konarska. To bardzo oryginalne
i nowoczesne przedsięwzięcie, w którym można rozmawiać z ekspertem na żywo przez Skype’a. Obecnie
realizację programu można też oglądać przez Internet,
co jest kolejnym ciekawym rozwiązaniem i atrakcją.
Audycja ta ma stałą formułę. W pierwszej części pytania do profesora kierują osoby z Polski i najodleglejszych stron świata poprzez Skype’a. Poszczególne
wejścia uatrakcyjniane są sondą uliczną, w której padają często zabawne i zaskakujące odpowiedzi. Druga
część to pytania publiczności. Profesor Jan Miodek
z charakterystyczną dla siebie swobodą i gestykulacją omawia najczęstsze błędy językowe, odpowiada
na pytania zainteresowanych i rozwiewa wątpliwości
dotyczące polszczyzny na co dzień.
Warto przypomnieć, że profesor Jan Miodek to
wybitny polski językoznawca, profesor wykładający
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, którego jest dyrektorem, a także członek
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
i Rady Języka Polskiego. W swoim dorobku ma również wielu publikacji książkowych, w których upowszechnia wiedzę o mowie ojczystej (m.in.: Ojczyzna polszczyzna dla uczniów; Nie taki język straszny.
O polszczyźnie do uczniów; Słownik ojczyzny polszczyzny; Słownik polsko@polski z Miodkiem. Rozmowy
profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami
z kraju i ze świata).
Na przełomie lat 2014/2015 uczniowie z Zespołu
Szkół w Jeżewie brali udział w nagraniach czterech
programów, podczas których łączyli się przez Skype’a
ze studiem i rozmawiali z profesorem Janem Miod-
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kiem. Jednak marzeniem był udział w nagraniu programu bezpośrednio w studiu we Wrocławiu i rozmowa z wybitnym językoznawcą. Marzenia się spełniają!
Uczniowie poprzez lokalną prasę zwrócili się do osób
życzliwych o pomoc finansową, dzięki której wyjazd
do Wrocławia stał się możliwy. Na nagranie programu
do Wrocławia jeżewianie pojechali z gotowym scenariuszem. Wcześniej, poprzez burzę mózgów, wybrali
pytania, które warto by było zadać ekspertowi. Spotkanie z wybitnym językoznawcą potraktowano jako
okazję do promocji Kociewia, dlatego przygotowano
niespodziankę, jaką był koszyk z przetworami wykonanymi przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie. Koszyk z przetworami planowano wręczyć po
zrealizowaniu programu. Jednak rzeczywistość spłatała figla, gdyż tuż przed nagraniem pojawił się jego
reżyser, który miał inny pomysł. Przekazana mu informacja o chęci podarowania profesorowi kociewskich
przetworów diametralnie zmieniła pierwotną koncepcję jeżewian. I tak temat regionu – Kociewia – zwyciężył i on był motywem przewodnim. Podczas nagrania
programu profesor Jan Miodek usłyszał wiersz w gwarze kociewskiej wyrecytowany przez jedną z uczennic
i był zachwycony tym, że młode pokolenie zna język
swojego regionu. Profesorowi zadano też pytania, czy
wie, co znaczą kociewskie słowa: gzub, gadzina. Okazało się, że nie stanowiły one żadnego problemu. Językoznawca znał te słowa i zaraz odniósł się do sytuacji,
podczas których zetknął się z nimi. Jednak chwila konsternacji nastąpiła, gdy profesor został zapytany o kociewski fiut („miód” na chleb ugotowany z maślanki
i cukru – przyp. red.), który był wśród przywiezionych
przetworów. Po wyjaśnieniu znaczenia słowa profesor opowiedział kilka śmiesznych historyjek nawiązujących do dwuznaczności niektórych pojęć. Zatem
udział jeżewian był też lekcją dla profesora.
Nagranie programu to nowe doświadczenie dla
młodych jeżewian, którzy stanowili publiczność
i mogli obserwować to, co się dzieje podczas realizacji takich przedsięwzięć. Aktywne uczestnictwo, bo
przecież w drugiej części pytania zadaje publiczność
– było pełną mobilizacją i dało zadowolenie. Na koniec wszyscy uczestnicy dostali książki, które podpisał
sam autor. Był też czas na rozmowy z profesorem i na
wspólne zdjęcia. Podczas pobytu w bibliotece zamienionej w studio panowała życzliwa atmosfera, co jeszcze bardziej cieszyło jeżewian.
Wyjazd do Wrocławia był świetną okazją na integrowanie się grupy uczniów, dającą możliwość rozwoju
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NA LUDOWĄ NUTĘ
i umożliwiającą sięganie
po nowe formy pracy. Język polski nie musi być
nudny! Warto szukać innych sposobów, dzięki którym uczniowie będą mogli
pogłębiać swoją wiedzę
polonistyczną i jednocześnie czuć zadowolenie
z wykonania dobrej pracy.
Udział w programie
to efekt wcześniejszych
działań na zajęciach, podczas których uczniowie
byli zachęcani do czujności językowej, do dostrzegania błędów, które
nieświadomie popełniają
Polacy. To zachęcanie do
korzystania ze słowników poprawnej polszczyzny, a także wskazywanie
przydatnych stron w Internecie, które wyjaśniają
wątpliwości językowe dociekliwych Polaków. Aby
posługiwać się poprawnym językiem, trzeba jak
najwcześniej pracować
nad sobą, nad kontrolą
tego, jak się mówi. Warto walczyć z przejawami
niepoprawności językowych i wszechobecnego
niechlujstwa.
Nagrodą
za dbałość o piękną polszczyznę był wyjazd do
Wrocławia na nagranie
programu „Słownik polsko@polski” z profesorem Janem Miodkiem.
Duża wiedza uczniów
o Kociewiu to efekt prężnie działającego przy
szkole koła regionalnego,
którego opiekun zachęca
uczniów do udziału w kociewskich
konkursach
recytatorskich, przygotowuje inscenizacje w gwarze regionu, uczy tańców
i piosenek kociewskich.
Niewątpliwie udział
w nagraniu
programu
z profesorem Janem Miodkiem był okazją do promowania naszego regionu
Kociewia nie tylko w Polsce, ale też poprzez TVP
Polonia na całym świecie.
Fotorelacja ze spotkania
na wewn. II str. okładki
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PRZEMYSŁAW KILIAN

Jesienne spotkanie
Kociewiaków z Trójmiasta
poniedziałek 28 września odbyło się jesienne spotkanie Trójmiejskiego
Klubu Kociewiaków im. Króla Jana III Sobieskiego, tradycyjnie miało
ono miejsce w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.
Przybyłych Kociewiaków powitał prezes TKK, Przemysław Kilian, przedstawiając
zebranym program spotkania oraz prezentując limeryk pt. „Kociewie” autorstwa
Huberta Pobłockiego, obecnie prezesa honorowego Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Pierwszy prelegent, Ryszard Szwoch, przybliżył klubowiczom postać Jana
z Jani, pierwszego wojewody pomorskiego. Licznie zebrani członkowie mieli okazję posłuchać o dokonaniach tej niezwykłej dla dziejów Kociewia i Pomorza postaci. Oprócz ścisłej faktografii nie zabrakło również dywagacji związanych, m.in.
z miejscem pochówku wojewody. Prelegent również przedstawił krótko swoje najnowsze dzieło, a mianowicie piąty tom „Słownika biograficznego Kociewia”.
Następnie głos zabrała Judyta Król, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, która opowiedziała o badaniach obrzędowości kociewskiej,
zarówno tych, które były prowadzone na początku XX wieku, jak i tych bardziej
nam współczesnych, np. autorstwa Romana Landowskiego. Szczególnym zainteresowaniem zebranych cieszyły się ciekawostki, dotyczące zwyczajów związanych
z adwentem czy narodzinami. Członkowie TKK dowiedzieli się także, iż autorka
obecnie prowadzi badania terenowe nad obrzędowością kociewską.
Ostatni z prelegentów, Tadeusz Majewski zaprezentował swoją najnowszą
książkę pt. „Starsza Pani pilnuje. O Kociewiu niewygnanym z pamięci”, cytując co
ciekawsze i zarazem śmieszniejsze anegdoty w niej zawarte. Autor przedstawiając
gościom swój dorobek literacki nie omieszkał także nadmienić o przyszłych planach wydawniczych.
Na zakończenie głos zabrał poseł Jan Kulas, wyrażając radość z organizacji co
kwartalnych spotkań Trójmiejskich Kociewiaków, życząc organizatorom kolejnych
posiedzeń w tak miłej atmosferze.
Wystąpienia zaproszonych prelegentów nie były jedyną atrakcją wieczoru. Na
spotkaniu można było zaopatrzyć się w wyroby z haftu kociewskiego Marii Leszman z Pelplina i Katarzyny Nowak z Tczewa. Dla zebranych przygotowano nie lada
poczęstunek, ufundowany przez Ryszarda Morawskiego z Malenina, braci „EL”
Lipińskich z Wrzeszcza i restauracji „Zielony Smok” z Gdańska.
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Klubowicze
z uwagą
słuchają
wykładów
Fot. Waldemar
Wojtczak
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

MICHAŁ KARGUL

Konferencja Polska Regionalna
ramach odbywającego się w 2015 roku
V Kongresu Kociewskiego zaplanowano także kilka wydarzeń o charakterze stricte naukowym. Największe z nich, konferencja „Polska Regionalna mowa – kultura – edukacja”, odbyło się Tczewie
w Zespole Szkół Ekonomicznych w dniach 27-28 listopada ub.r. Zgromadziła ona prawie czterdziestu
specjalistów z zakresu językoznawstwa, etnologii,
historii, socjologii, a także wielu regionalistów praktyków i osób zainteresowanych tematem. W sumie
w konferencji udział wzięło około siedemdziesięciu osób,
w trakcie której wygłoszono prawie trzydzieści referatów, a kilka kolejnych zostało już zgłoszonych z myślą
o pokonferencyjnej publikacji.
O znaczeniu spotkania organizowanego przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, Instytut Kaszubski oraz
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
świadczy najlepiej fakt, że udział w nim wzięli naukowcy z Poznania, Krakowa oraz Bydgoszczy.
Szczególnie silna była reprezentacja Uniwersytetu
Jagiellońskiego, której przewodzili doktorzy habilitowani Kazimierz Sikora i Mirosława Sagan-Bielawa.
Ze stolicy Wielkopolski przyjechali m.in. prof. Jerzy
Sierociuk oraz dr hab. Tomasz Wicherkiewicz. Mocno reprezentowany był także najsilniejszy aktualnie
ośrodek badań Kociewia, czyli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie tą tematyką
od lat zajmuje się prof. Maria Pająkowska-Kensik.
Na konferencji wystąpili także naukowcy ze Słupska,
Gdańska, Łodzi, Katowic, Nowego Targu i Szczecina
oraz grono specjalistów i regionalistów – praktyków
z całego Pomorza, Kurpiów i Małopolski.
Trudno streścić bogaty, dwudniowy program,
zapełniony w dużej części dziesięcioma godzinami
samych wystąpień. Spektrum poruszanych zagadnień było bardzo szerokie, od spraw językoznaw-
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czych, dotyczących stanu dzisiejszych gwar języka
polskiego, przez refleksje na temat funkcjonowania
tekstów gwarowych w literaturze, kondycję dzisiejszego regionalizmu po analizę różnych projektów
z zakresu edukacji regionalnej. Duże zainteresowanie
wywołały m.in. wystąpienia na temat roli prasy regionalnej, pomysłów edukacji regionalnej na Podtatrzu,
kształtowania nowoczesnego regionalizmu w Łodzi,
czy przykładów działań regionalnych i edukacyjnych
z terenu Podhala, Kurpiów, Śląska, a także z Kociewia. Część wygłoszonych referatów poruszała bardzo
ciekawe zagadnienia związane właśnie z Kociewiem
– tak pod kątem funkcjonowania edukacji regionalnej,
stanu gwary i literatury na niej opartej, przejawów
tożsamości kociewskiej, czy w końcu różnych praktycznych przejawów regionalizmu na terenie naszej
„małej Ojczyzny”.
Niemniej ciekawe były także tematy dyskusji, jaka
wywiązała się w związku z wystąpieniami. Debatowano m.in. o dzisiejszym obliczu regionów, spierając
się na ile istotne dla ich tożsamości są dziś kwestie
językowe. Dużo czasu poświęcono także na analizę doświadczeń kaszubskich, zwłaszcza związanych
z kreacją nowych wyróżników Kaszub. Zastanawiano
się również nad pomysłami dotyczącymi nowoczesności edukacji regionalnej oraz rolą, jaką ta edukacja
powinna odgrywać. Dyskutowano nad tym na ile regionalizm postrzegany jest jako przejaw „wiejskości”,
a na ile czymś uniwersalnym w skali całego kraju. Przy
okazji dyskusji poruszano także szereg aktualnych zagadnień, jak choćby rolę komercyjnych działań odwołujących się do idei regionalnej, stan wydawnictw
edukacyjnych i wykorzystywania w nich gwar, czy
w końcu wyzwania, jakie stoją przed regionalistami
w XXI wieku.
Konferencja była również sposobnością do nawiązania nowych kontaktów i szerokiej wymiany doświadczeń, które, jak wierzymy będziemy nadal rozwijać.

Jedną z prowadzących konferencję była mgr Anna Łucarz (w środku). Obok prof. Maria Pająkowska-Kensik
oraz Przemysław Kilian Fot. Nataniel Łucarz
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Uczestnicy Konferencji
Fot. Jacek Cherek

Dr hab. Kazimierz
Sikora (Uniwersytet
Jagielloński),
mówił O pułapkach
stylizacji gwarowej
(na materiale
kociewskim)
Fot. Jacek Cherek

Prof. Aneta Lewińska z Uniwersytetu Gdańskiego
wygłosiła referat Szkoła wiejska
w pierwszych latach powojennych
w świetle kroniki szkoły w Ocyplu
Fot. Jacek Cherek

Dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński)
przedstawił proces zmian roli i sytuacji dialektów
(zwłaszcza śląskiego i gwary podhalańskiej)
Fot. Jacek Cherek
Dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) mówił o sposobach
nauki o zagrożeniu języków.
Fot. Nataniel Łucarz
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Dr Wiesław Wika omawiał
edukację regionalną
w szkole wyższej
na przykładzie
Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Starogardzie Gdańskim
Fot. Jacek Cherek
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ZŁOTY JUBILEUSZ

JAN KULAS

Siedemdziesięciolecie Profesora
Józefa Borzyszkowskiego
sobotę, 6 lutego 2016 roku, w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku uroczyście obchodzono 70-lecie urodzin prof. Józefa
Borzyszkowskiego, dodajmy jednego z najwybitniejszych historyków Pomorza ostatniego półwiecza, wieloletniego prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, senatora RP, wicewojewody gdańskiego, członka
Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN, prezesa
Instytutu Kaszubskiego, kierownika Stacji Naukowej
Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku.
Wielkie jubileusze wymagają wielkich przygotowań. Pieczę nad nimi sprawowali główni organizatorzy, tj. Instytut Kaszubski, Nadbałtyckie Centrum
Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Biblioteka
Gdańska PAN. Jednym z ich bardziej czasochłonnych
elementów było zgromadzenie wspomnień i relacji 72
osób, które posłużyły do powstania księgi pamiątkowej
pt. „Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego”. W samym dniu uroczystej gali sala Ratusza Staromiejskiego pękała w szwach.
Mistrzem ceremonii był wybitny wychowanek
i przyjaciel jubilata, prof. dr hab. Cezary ObrachtProndzyński. Nakreślił on drogę życiową prof. Borzyszkowskiego, środowisko i wartości, w których
wyrastał, kultywowanych i promowanych przez niego
w życiu dorosłym. Trzeba przypomnieć, że dostojny
jubilat urodził się na Kaszubach, 6 lutego 1946 roku
w Karsinie. Wychowywał się w rodzinie o tradycyjnych i religijnych wartościach. Szkołę średnią ukończył
w Kościerzynie. W latach 1964-1969 studiował historię
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Już na
studiach udzielał się w klubie studenckim „Pomorania”. Następnie swoje aspiracje naukowe i edukacyjne
realizował głównie na Uniwersytecie Gdańskim. Wykształcił wielu magistrów i doktorów. Sama bibliografia
prac naukowych i popularnonaukowych prof. Borzyszkowskiego liczy 60 stron. Warto zauważyć, że jubilat
umiejętnie łączył obowiązki naukowe, dydaktyczne
z działalnością społeczną i publiczną, nakierowaną na
dobro i rozwój regionu pomorskiego. „Dzięki Józefowi, symbolowi pokolenia, Kaszubi poczuli, że stali się
>>kimś<<”, podkreślił prof. Obracht-Prondzyński.
Bardzo interesujące było wystąpienie samego jubilata. Przywołał w nim m.in. etos pracy organicznej.
Nawiązał także do regionalnego dziedzictwa kongresów – kaszubskiego, kociewskich i pomorskich. We
wspomnieniach odwołał sie również do mądrości prof.
Ignacego Chrzanowskiego, ks. dr. Bernarda Sychty,
ks. prof. Józefa Tischnera i ks. prof. Janusza St. Pasierba oraz Lecha Bądkowskiego. Jubilat zamarzył
o Gdańsku jako europejskiej stolicy kultury, eksponując przy tym symbolikę gdańskich Trzech Krzyży
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Jubilat dziękował organizatorom oraz gościom
Fot. Dariusz Majkowski/Pomerania

i Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Profesor podziękował także za „wszelkie dobro”, dodając z uśmiechem, „to szmaka za więcej”.
Oczywiście, jak zauważył żartobliwie prof. ObrachtProndzyński, nikt nie jest doskonały. Wśród nielicznych
wad, czy raczej niedostatków zainteresowań jubilata,
mówca odnotował brak zainteresowania sportem, czy też
muzyką popularną, muzyką rockową, podkreślając przy
tym, iż: „Józef zatrzymał się na poziomie Beatlesów”.
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Józefa Borzyszkowskiego był wielkim i radosnym świętem. Był nie
tylko świętem rodziny, ale również świętem kaszubskiej i pomorskiej wspólnoty. Szczególnie cieszył
wymiar jubileuszu Profesora, co znajdowało odbicie
w licznych listach gratulacyjnych, a także obecności
wielu znakomitych gości.
Z uwagi na bogaty program uroczystości jubileuszowych, wcześniej uzgodniono, że tylko kilku przedstawicieli osobiście zwróci się z adresem jubileuszowym
do prof. Borzyszkowskiego. Podziekowania i wyrazy
uznania dla dorobku jubilata wygłaszali kolejno: Mieczysłw Struk (marszałek województwa pomorskiego),
Paweł Adamowicz (prezydent Gdańska), abp Tadeusz
Gocłowski, prof. Józef Arno Włodarski (prorektor Uniwersytetu Gdańskiego) oraz prof. Kazimierz Kozłowski (przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego).
W drugiej części uroczystości jubileuszowej, ustawiła
się długa kolejka do składania indywidualnych życzeń,
w której znaleźli się reprezentanci Tczewa – dr Krzysztof Korda i Jan Kulas. Profesor dziękował i często się
uśmiechał. Jakby pamiętał o wskazaniu Erazma z Rotterdamu, że „dzień, w którym się choć raz nie uśmiechniesz, to dzień bezpowrotnie stracony”.
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ZATRZYMANE W CZASIE

HALINA RUDKO

Pięknie, jak co roku
Słów kilka o VIII Festiwalu
Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego
hoć w tym roku będziemy obchodzili dziewiątą
rocznicę śmierci wielkiego piewcy piękna kultury kociewskiej, Romana Landowskiego, pamięć o nim i o jego dorobku na rzecz upowszechnienia
tożsamości naszej „małej Ojczyzny” nie przeminie.
W listopadzie 2015 roku już ósmy raz kontynuujący jego dzieło mieszkańcy Kociewia bez względu
na wiek, za sprawą Towarzystwa Miłośników Ziemi
Tczewskiej (wpieranego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie, Fabrykę Sztuk, Centrum Kultury
i Sztuki, a także Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim), stanęli do zmagań o laur zwycięzcy w finale festiwalu jego imienia. Tradycyjnie
kategorii, w których mogli sprawdzić się uczestnicy
było tak wiele, jak wiele jest sposobów na wyrażenie
wyjątkowości naszej kociewskiej kultury.
Jako pierwsi, w środę 18 listopada, do zmagań
przystąpili recytatorzy, którzy w gmachu tczewskiej
książnicy rozpoczęli eliminacje finałowe. Za ich sprawą w murach biblioteki fragmentami najpiękniejszych
utworów naszych regionalistów – m.in. Zygmunta Bukowskiego, Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Jana Majewskiego,
Emilii Rulińskiej. Pracowita to kapela, wszyscy w niej
werbliści sprawni. Stoją rzędem w barwnych frakach:
zespół znany, bardzo sławny! – m.in. tymi słowami baśnie patrona festiwalu wybrzmiały ściany Biblioteki
za sprawą jednej z grupy rezolutnych przedszkolaków,
uczestników konkursy. Piękno wystąpień ograniczał
jedynie nieubłagany, pięciominutowy limit czasu, który z pewnością nie pomagał w dokonaniu wyboru jury
w składzie: Jolanta Stachowicz, Alicja Górecka, Bogdan Wiśniewski, Marek Biedrzycki, Hanna Molesztak, Florian Staniewski. Udało im się jednak podjąć tę
niełatwą decyzję, nagradzając i wyróżniając 34 osoby
w 5 kategoriach (listy laureatów Festiwalu prezentujemy w dalszej części artykułu).
Jeszcze tego samego dnia w tczewskiej Fabryce
Sztuk odbył się uroczysty wernisaż prac plastycznych,
a także prezentacja juwenaliów literackich. Szczęśliwcy, którzy mogli być tego dnia w „fabrycznych” murach doświadczyli niezwykłej mieszanki piękna Kociewia, zamkniętego w obrazie i słowach. Przez stary
park idziemy w niedzielnym zgiełku. Na słoneczny
bulwar. Nad wiślaną wstęgą żelazny most. Smukłe jak
baletnice tańczą wieże kościoła. To moje miasto, gród
pradawny. Tu rodzimy się, kochamy, umieramy – napi-
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sała jedna z laureatek Festiwalu Marika Maliszewska
w swoim wierszu pt. „Spacer”. Równie pięknych słów
tego środowego popołudnia, którego zwieńczeniem
było wręczenie dyplomów i upominków zwycięzcom,
padło dużo więcej. Spragnieni takich doznań do końca
miesiąca mogli jeszcze w Fabryce Sztuk cieszyć oczy
pracami laureatów.
Nie kończyło to jednak zmagań uczestników Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego. Następnego dnia, w czwartek 19 listopada, w szranki stanęli śmiałkowie, którzy, w oparciu
o najpiękniejsze dzieła kociewskich twórców, przedstawili programy sceniczne. Przed jury – w skład którego weszli profesorowie Maria Pająkowska-Kensik,
Tadeusz Linkner, a także Florian Staniewski, Mirosława Möller oraz Piotr Chrapkowski – zaprezentowało się ponad stu uczestników, którzy wystąpili
w trzech programach poetycko muzycznych oraz
ośmiu inscenizacjach. Jednymi z wielu wykonawców,
którzy zauroczyli oceniających byli uczniowie kulickiej szkoły podstawowej, prezentujący inscenizację
legendy o Gryfie i Małgorzacie, napisanej przed laty
przez Romana Landowskiego. Zapewne w pamięć
widowni zapadnie również występ dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 12 w Tczewie, które przedstawiły
scenkę kociewską pt. „Kryzys”.
Nie lada gratką dla miłośników niezwykłej urody naszej „małej Ojczyzny” był Koncert Finałowy,
który odbył się następnego dnia. Wystąpili podczas
niego wszyscy laureaci Festiwalu, zabierając wszystkich gości tczewskiego Centrum Kultury i Sztuki we
wspaniałą wycieczkę po kociewskiej kulturze. Kulturze w najlepszym wydaniu, Kociewiu w najpiękniejszej krasie.
***
W promujących Festiwal ulotkach czytamy, iż jednym z jego zadań jest: „zwiększenie poczucia więzi
z regionem, kulturą i mieszkańcami Kociewia”.
Obserwując jego tegorocznych uczestników, których było ponad trzystu, cel ten wydaje się nie tylko
osiągnięty, ale co najmniej przekroczony. Ósma już
edycja Festiwalu pokazała, iż dzięki niemu nie tylko „zwiększa się poczucie więzi z regionem”, dzięki
niemu, na te kilka tygodni, Kociewie żyje siłą swoich c
młodych piewców.
24-27
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Najmłodsi laureaci festiwalu w kategorii recytacje
Fot. Jacek Cherek

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych; poniżej gimnazjów
Fot. Jacek Cherek
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Nagrodzeni licealiści
Fot. Jacek Cherek

Nagrodzeni i wyróżnieni w kategoriach: plastyka i juwenalia literackie
Fot. Jerzy Cyganowski/Fabryka Sztuk w Tczewie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie w czasie inscenizacji

KMR

Fot. Jacek Cherek
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PALENISKO NIE WYGAŚNIE
ZWYCIĘZCY VIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI KOCIEWSKIEJ
kategoria: RECYTACJE
eliminacje finałowe, Tczew 18.11.2015 r.
Przedszkola i klasy 0
I miejsce: Agata Wysocka, ZKiW w Rudnie
II miejsce: Zofia Mierzwicka, ZKiW w Rudnie,
Bartosz Kosmacz, Przedszkole Nr 8 w Tczewie
III miejsce: Matylda Muchowska, Gminne Przedszkole
w Zblewie,
Antonina Korda, Przedszkole Nr 8 w Tczewie
Wyróżnienia:
Aleksandra Burczyk, ZSP w Pogódkach
Nina Kordowska, ZSP w Pogódkach
Jan Turek, ZSP w Pogódkach
Szkoły podstawowe kl. 1-3
I miejsce: Bartosz Cejer, SP Nr 12 w Tczewie
II miejsce: Zofia Sawczak, SP Nr 7 w Tczewie
Kornelia Krysiak, GOK w Lubichowie
III miejsce: Nicola Ossowska, SP Nr 10 z w Tczewie
Aleksandra Folleher, PSP Nr 3 w Starogardzie Gd.
Wyróżnienia:
Martyna Landowska, PSP Nr 6 w Starogardzie Gd.
Julia Madeja, SP Nr 12 w Tczewie
Jakub Kussowski, SP w Lubiszewie
Szkoły podstawowe kl. 4-6
I miejsce: Miłosz Chmielecki, SP Nr 12 w Tczewie
Aleksandra Jaczyńska, SP Nr 12 w Tczewie
II miejsce: Mateusz Woroch, PSP Nr 4 w Starogardzie
Gd.
Marta Alechniewicz, PSP Nr 4 Starogardzie Gd.
III miejsce: Zuzanna Skibińska, SCK w Starogardzie Gd.
Paweł Dietrich, SP Nr 10 z w Tczewie
Wyróżnienia:
Martyna Bronowicka, SP Nr 7 w Tczewie
Aleksandra Zalewska, SP w Subkowach
Gimnazja
I miejsce: Jakub Lewandowski, Gimnazjum ZSK
w Tczewie
II miejsce: Natalia Kosmala, Gimnazjum Nr 3 w Tczewie
III miejsce: Daria Dang, Gimnazjum ZSK w Tczewie
Klaudia Rzóska, GOK w Lubichowie
Wyróżnienie: Aleksandra Sadowska, Gimnazjum Nr 1
w Tczewie
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Szymon Babiński, II LO w Tczewie
II miejsce: Sara Sierant, SCK w Starogardzie Gdańskim
III miejsce: Sara Szczuka, Liceum ZSK w Tczewie
Adrianna Głowacka, I LO w Tczewie
Wyróżnienia:
Weronika Frymarska, ZSP w Gniewie
Sara Senusi, II LO w Tczewie
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Zwycięzcy etapu finałowego z Powiatu Świeckiego,
Tczew 19.11.2015 r.
Nagrodzeni:
Karolina Kończyńska, SP Czaple
Martyna Durawa, SP nr 7 w Świeciu
Hubert Graczyk, Katolickie Gimnazjum w Świeciu
Paulina Wamka, Gimnazjum nr 1 w Świeciu
kategoria: KONKURS PLASTYCZNY,
Tczew 18.11.2015
w grupie I: do lat 9
I miejsce: Julia Dzienisz, ZS w Subkowach, Szkoła Filialna
w Brzuścach
II miejsce: Aleksandra Folleher, PSP nr 3 w Starogardzie
Gd.
III miejsce: Mia Pomorska, SP nr 7 w Tczewie
Wyróżnienia:
Aleksandra Lembicz, PSP nr 3 w Starogardzie Gd.
Natalia Pustkowska, SP w Lubiszewie
Wiktoria Zięba, SP nr 10 w Tczewie
Marcelina Wycinka, ZSP w Pogódkach
w grupie II: 10-12 lat
I miejsce: Marta Przytuła, SP nr 12 w Tczewie
II miejsce: Mikołaj Wódkowski, SP nr 11 w Tczewie
III miejsce: Danuta Mrowca, PSP nr 3 w Starogardzie Gd.
Oliwia Sztuka, SP nr 12 w Tczewie
Wyróżnienia: Michalina Gawrońska, SP nr 12 w Tczewie
Magdalena Mrowca, PSP nr 3 w Starogardzie Gd.
Dobrosława Budyś, SP nr 11 w Tczewie
Maria Lewandowska, SP nr 11 w Tczewie
w grupie III:13-15 lat
I miejsce: Szymon Kokoć, CKiS w Tczewie
II miejsce: Marcelina Dombrowska, CKiS w Tczewie
III miejsce: Karolina Brelińska, CKiS w Tczewie
Wyróżnienie: Jakub Lewandowski, Gimnazjum ZSK
w Tczewie
w grupie IV: 16 lat i powyżej
I miejsce: Jakub Szwarc, ZSE w Tczewie
II miejsce: Alina Haftka, ZSRiK w Tczewie
Tomasz Bieliński, CKiS w Tczewie
III miejsce: Agata Wontka – II LO w Starogardzie Gd.
kategoria: RECYTACJE
eliminacje rejonowe, Starogard Gdański 21.10.2015 r.
Przedszkola i klasy 0
I miejsce: Matylda Muchowska, Gminne Przedszkole
w Zblewie
II miejsce: Marta Podwojska, Gminne Przedszkole
w Zblewie
III miejsce: Jan Turek, ZSP w Pogódkach
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WOKÓŁ REGIONALIZMU
Wyróżnienia: Nina Kordowska, ZSP w Pogódkach
Aleksandra Burczyk, ZSP w Pogódkach
Szkoły podstawowe kl. 1-3
I miejsce: Aleksandra Folleher, PSP nr 3 w Starogardzie
Gd.
II miejsce: –
III miejsce: Kornelia Krysiak, GOK w Lubichowie
Wyróżnienia: Estera Gregorczyk, PSP nr 3 w Starogardzie Gd.
Martyna Landowska, PSP nr 6 w Starogardzie Gd.
Szkoły podstawowe kl. 4-6
I miejsce: Mateusz Woroch, PSP nr 4 w Starogardzie Gd.
II miejsce: Marta Alechniewicz, PSP nr 4 w Starogardzie
Gd.
III miejsce: Paulina Paul, PSP nr 3 w Starogardzie Gd.
Wyróżnienia: Zuzanna Skibińska, SCK w Starogardzie
Gd.
Krzysztof Szweda, OPP w Starogardzie Gd.
Gimnazja
I miejsce: Klaudia Rzóska, GOK w Lubichowie
II miejsce: –
III miejsce: Magdalena Bukowska, ZSP Gimnazjum
w Pogódkach
Krystyna Fabich, ZSP Gimnazjum w Pogódkach
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Piotr Pograniczny, SCK w Starogardzie Gd.
II miejsce: Adrianna Urban, SCK w Starogardzie Gd.
III miejsce: Sara Sierant, SCK w Starogardzie Gd.
Laureaci VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Poeci z Kociewia”
eliminacje rejonowe, Świecie 5.11.2015
Szkoły podstawowe kl. 1-3
Karolina Kończyńska, SP w Czaplach
Mikołaj Kończyński, SP w Czaplach
Barbara Krzyżanowska, Katolicka SP w Świeciu

KATARZYNA PIERNICKA

Poetycko
o Landowskim
e wtorek, 10 listopada 2015 roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie wraz
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, zaprosiła wszystkich zainteresowanych na „Poetycki wieczór wspomnień o Romanie Landowskim”
– spotkanie poświęcone kociewskiemu regionaliście,
poecie i publicyście. Tę niezwykłą wieczornicę rozpoczął materiał filmowy Telewizji TeTka, z którego licznie zgromadzeni goście mogli dowiedzieć się, jakim
Roman Landowski był człowiekiem – co lubił, czym
się interesował i co było jego pasją.
Niemniej wyjątkowa była dalsza część spotkania.
Goście Biblioteki mogli m.in. wysłuchać wybranych
wierszy naszego znakomitego regionalisty w wykonaniu wielkiego artysty, aktora Jerzego Kiszkisa, który
szerszej publiczności może być znany m.in. z Teatru Wybrzeże oraz z filmów. Interpretacja utworów
pt.: „Jasna i Dersław”, „Chryzantemy jak w piosence” i „Zapalenie znicza”, w ciepłej scenerii jesiennych
kwiatów, kolorowych liści i zapalonych świec, zabrzmiała bardzo świeżo, dostarczając wielu wzruszeń
zebranym. Szczególnie recytacja wierszy napisanych
przez Romana Landowskiego dla dzieci spotkała się
z żywiołową reakcją gości.
Drugim bohaterem wieczoru był młody wiolonczelista – Jan Lewandowski, który ma na swoim koncie
wiele sukcesów na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dzięki jego wirtuozerii zebrani mogli
usłyszeć utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Witolda
Lutosławskiego. Mistrzowskie wykonanie zostało docenione przez przybyłych gości, idealnie wpisując się
w nastrojowy klimat całego spotkania.
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Szkoły podstawowe kl. 4-6
Kacper Ratkowski, SP w Przysiersku
Martyna Durawa, SP nr 7 w Świeciu
Weronika Kulczyk, SP Lniano
Dominika Falkowska, SP nr 5 w Świeciu
Gimnazja
Paulina Wamka, Gimnazjum nr 1 w Świeciu
Hubert Graczyk, Katolickie Gimnazjum w Świeciu
Karolina Wtulska, Gimnazjum nr 1 w Świeciu
Szkoły ponadgimnazjalne
Paweł Piotrowski, Zespół
w Świeciu

Szkół

Menedżerskich

Martyna Krajczewska, ZSOiP w Świeciu
Agnieszka Manikowska, I LO w Świeciu
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W świat poezji wprowadził gości biblioteki
Jerzy Kiszkis

Fot. Jacek Cherek
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Nowa Cerkiew
Fot. Waldemar Elwart

Borkowo
Fot. Waldemar Elwart

Wielki Garc
Fot. Adam Szukała

Gdańsk Krakowiec
Gdańsk Matemblewo
Obie fot. Jónas Hallgrimsson

Kulice
Fot. Adam Szukała
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Skarszewy
Fot. Adam Szukała
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UROKLIWA KRAINA ZAPRASZA

AGNIESZKA BEDNAREK

Historia nie tylko
w kapliczkach ukryta
Ostańce próśb to inicjatywa, której pomysłodawcą
i koordynatorem jest Waldemar Elwart. Realizowana
jest przez Muzeum Narodowe w Gdańsku przy wsparciu finansowym z Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictw kulturowego”, współfinansowanego ze
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Projekt ten jest kontynuacją
rocznego, zakończonego w 2011 roku przedsięwzięcia
pt. Ocalić Narodową Spuściznę. Współtworzyły go dwa
kręgi kulturowe: słowiański i nordycki, które – choć
niewątpliwie odmienne, to posiadające jednak pewien
wspólny mianownik, którym jest architektura sakralna.
Krąg nordycki charakteryzowały norweskie kościoły
słupowe (norw. Stavkirke) i islandzkie kościółki farmerskie, zaś słowiański – polskie kapliczki przydrożne.
Ramy czasowe projektu określono na lata 2013-2016,
a dzięki współpracy z Instytutem Polskim i Domem Polskim w Budapeszcie oraz z Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie, miejsca jego realizacji rozszerzono
o dwa kolejne państwa – Węgry i Rumunię. Przedsięwzięcie zwraca uwagę na wielokulturowość religijną
w poszczególnych państwach, odkrywając specyfikę
architektury i historii obiektów sakralnych i przybliżając
odbiorcom tę ciekawą, europejską mozaikę za pomocą
wystaw, publikacji, prelekcji i mapy internetowej.
Zebrany materiał, na który składają się nagrane podczas etnograficznych badań terenowych filmy dokumentalne, wywiady, dokumentacja opisowa, liczne fotografie oraz spacery wirtualne pozwalające na zapoznanie
się z kulturą i tradycją prezentowanych krajów, można
odnaleźć na stronach internetowych projektu: www.
ostanceprosb.pl oraz www.mapakapliczek.pl. Ambicją tej internetowej platformy jest wykreowanie bazy
danych, która trafi do jak największej liczby odbiorców,
by mogła stanowić źródło informacji tak dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, czy turystów, jak
i dla środowisk naukowych. Dokładnie określone
współrzędne geograficzne wszystkich obiektów pozwolą odnaleźć nawet najbardziej ukrytą kapliczkę. Bogata
dokumentacja fotograficzna, dostępna dzięki technologii PhotoSynth, pozwoli również na zapoznanie się
z każdym z obiektów w trójwymiarowej przestrzeni oraz
na dokładne przyjrzenie się ich detalom.
Do tej pory zinwentaryzowano dwanaście islandzkich kościółków farmerskich, dwadzieścia dziewięć
norweskich kościołów klepkowych oraz ponad dwa tysiące przydrożnych kapliczek i krzyży z terenu Kaszub,
Kociewia, Pobrzeża Słowińskiego, Powiśla i Żuław. Fotograficzno-etnograficzna dokumentacja małych form
architektury sakralnej Pomorza jest na bieżąco aktuali-
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Pelplin Fot. Adam Szukała

zowana. Ponadto, owocem pięcioletnich badań jest wydany w 2011 roku przez Muzeum Narodowe w Gdańsku
we współpracy z Islandzkim Muzeum Narodowym oraz
Norweskim Riksantikvare album „Ostańce Próśb. Remnants of prayers”. Publikacja prezentuje fotograficzne
portrety kapliczek i kościołów stworzone przez polskich,
norweskich i islandzkich artystów, wykorzystujących
różnorodne techniki: począwszy od fotografii cyfrowej,
przez kaloptypię, na analogowej fotografii wielkoformatowej kończąc. Inną w formule, lecz pokrewną tematycznie publikacją jest dwujęzyczna, bogato ilustrowana
monografia autorstwa dra Tadeusza Wojciecha Langego
pt. „Stavkirker. Norweskie kościoły słupowe” („Stavkirker. The Stave Churches of Norway”), wydana
w 2015 roku przy współpracy Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na
wiosnę 2016 roku zaplanowana jest trzecia publikacja
– zbiorowy tom poświęcony pomorskim kapliczkom,
autorstwa badaczy z ośrodków naukowych m.in. z Poznania, Gdańska, Torunia i Lublina, pod redakcją prof.
Katarzyny Marciniak z Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Jak dotąd, efekt pracy ujęty w formie multimedialnej
wystawy, przedstawiającej za pomocą fotografii, filmu
i muzyki ludową architekturę sakralną Polski, Norwegii
i Islandii, został zaprezentowany m.in. w Islandii (Gerduberg Gallery w Reykjaviku), na Węgrzech (Instytut
Polski i Dom Polski w Budapeszcie) oraz w Rumunii
(Muzeum Chłopa Rumuńskiego w Bukareszcie). Do
końca grudnia 2015 roku wystawę można było oglądać
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast od lutego do końca marca
2016 roku była udostępniona w Gdańsku, w Muzeum
Narodowym, w oddziale Zielona Brama.
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Lignów przeszłość odległa i bliższa
Część I. Od średniowiecza do II Rzeczpospolitej
ignowy Szlacheckie, to duża kociewska wieś na
Pomorzu. Obecnie administracyjnie należy do
gminy Pelplin w powiecie tczewskim. Powstała ona na obszarze zaginionej wsi zwanej Kleszczewem (w dokumentach zapisanej Clessowe). Pierwsza
wzmianka o tej wsi pojawia się w dokumentach z roku
1229, kiedy to książęta pomorscy Świętopełk i Sambor II, wykonując testament zmarłego brata Warcisława,
przekazali wieś o nazwie Clenis cystersom w Oliwie.
Przed 1301 rokiem parafia Gniew podzieliła się na
mniejsze jednostki parafialne, m.in. dlatego, że ilość
wiernych powiększała się. Jedną z powstałych parafii
była parafia Lignowy. Siedziba parafii mieści się w miejscowości Lignowy Szlacheckie oddalonej o 9 km na północ od Gniewa, a samą parafię założyli Krzyżacy.
Obecna nazwa wsi ustaliła się dopiero w XVI wieku.
W 1301 roku pojawiła się nazwa Lywnow, a w 1314 Libenow. Później, około roku 1534, zaczęto wymawiać Lebnow,
a do 1769 roku Libnowy. Po niemiecku nazwa ta brzmiała
Liebenau. Zazwyczaj dla nazwy Lignowy przyjmuje się
etymologię niemiecką, wywodząc ją z przymiotnika lieb
– kochany, miły. Niewykluczone jest także polskie pochodzenie nazwy od pierwotnej formy – Lubieniewo.
Na mocy ugody zawartej w Miliczu w dniu 18 maja 1282
roku książę pomorski Mestwin II (Mściwoj II) odstąpił ziemię gniewską Krzyżakom, więc Lignowy (Liebenau) także
przeszły w ich ręce. Krzyżacy wyrugowali z Lignów ludność
polską, a na jej miejsce sprowadzili kolonistów niemieckich
zwanych Feterakami, zapewne od niemieckiego fetter
znaczącego tłusty (mogło to dotyczyć tutejszych żyznych,
tłustych ziem). W okresie panowania zakonu osada Lignowy była wsią czynszową. Została znacznie rozbudowana.
Koloniści na przestrzeni lat otrzymywali wiele przywilejów. Pierwszy przywilej wydał landmistrz pruski krzyżacki
Helwig von Goldbach (1300-1302), który w roku 1381,
z powodu zniszczenia poprzedniego dokumentu, został na
nowo przepisany na polecenie Winrycha von Kniprode,
wielkiego mistrza krzyżackiego. Wieś posiadała 69 łanów,
z czego 5 należało do sołtysa, a 4 stanowiły utrzymanie parafii. W roku 1363 tutejszy proboszcz podczas swej obecności
wAwinionie, ówczesnej siedzibie papieża, uzyskał dla wiernych odpusty. W latach 1386-1396 miejscowa ludność
z Lignów i okolicznych wiosek współdziałała na obszarze
Doliny Walichnowskiej kopiąc rowy melioracyjne i usypując wał nad Wisłą w celu zabezpieczenia przed powodziami.
Po pokoju toruńskim w 1466 roku, kiedy to ziemie te wróciły do Polski, wieś stała się dobrem królewskim oddawanym w dzierżawy. W skład tenuty (dzierżawy) lignowskiej
wchodziły jeszcze wsie Rudno i Gręblin. Administracyjnie
Lignowy wchodziły w skład starostwa gniewskiego. Pierwszym znanym dzierżawcą klucza lignowskiego był rajca
gdański Tiedemann Giese (ok. 1488 r.), a następnie jego po-
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tomkowie, w latach 1549-1574 dobrami tymi zawiadowała rodzina Konopackich. Od 1577 roku Lignowy dzierżawił
Stanisław Przyjemski, jego potomkowie zrzekli się tej wsi
w roku 1621 na rzecz Dymitra Wejhera. Po jego śmierci
właścicielem tych dóbr został Gerard Denhoff, odtąd aż do
1728 roku tenuta lignowska znajdowała się w rękach tego
rodu. Następnie właścicielami zostają August Aleksander
Czartoryski i jego syn Adam, który w 1781 roku sprzedał tę dzierżawę. Jest to czas kiedy, w związku z pierwszym rozbiorem Polski (1772), pojawia się władza pruska,
a z nią coraz liczniejsze rzesze osadników niemieckich.
Wśród rozdrobnionych dóbr ziemskich wsi coraz częściej
pojawiają się nazwiska niemieckie, jednak cały czas funkcjonuje katolicka parafia, a nazwiska proboszczów mają
brzmienie polskie. Są to kolejno księża Ludwik Binerowski (1816-1838), to w jego czasach Pelplin staje się stolicą
Diecezji Chełmińskiej (1824), następnie Antoni Pomieczyński (1838-1857) znany działacz patriotyczny, dyrektor
Ligi Polskiej Kwidzyńsko-Gniewskiej, do której należało
kilkudziesięciu mieszkańców wsi. Kolejnym proboszczem
był Wojciech Wiercziński (1857-1859) po nim Paweł Ratkowski (1859-1879) pochowany na cmentarzu w Lignowach, Albert Hammer (1878-1881) najpierw wikariusz,
a potem proboszcz. W roku 1881 urząd proboszczowski objął
i piastował do swojej śmierci w 1916 roku Jan Wygocki, profesor historii Kościoła w pobliskim seminarium.
W czasie odrodzenia Polski i przyłączenia Pomorza do Polski (1920) proboszczem był Brunon Schultz (1916-1927),
również spoczywający na lignowskim cmentarzu. Kolejni
proboszczowie to Franciszek Filarski (1927-1931) działacz patriotyczny w czasie zaborów i radny powiatowy
w Gniewie, proboszczem lignowskim był do swojej
śmierci, również dla Feliksa Banieckiego (1931-1938)
było to ostatnie probostwo. Zastąpił go Tadeusz Bartkowski (1938-1947) odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
podczas wojny więziony, a w 1943 roku usunięty z parafii
przez Niemców. Po wojnie powrócił i rozpoczął odbudowę
zniszczonego kościoła. Dzieło to kontynuował Alojzy Licznerski (1948-1954), w czasie wojny więzień obozu Stutthof.
Na krótko parafią zawiadywał Józef Lewandowski (19541955), a następnie funkcję proboszcza otrzymał Tadeusz
Bartkowski (1955-1981) pełniący ją do swojej śmierci.
Zastąpiony został przez Wiesława Meringa (1981-1983),
obecnego bpa włocławskiego, kolejnym proboszczem był
Mieczysław Hościłowicz (1983-1984), Joachim Parszyk
(1984-1986) i od 1986 roku Zdzisław Styn, który w dniu
21.11.1988 roku został dziekanem gniewskim.
Historia lignowskiej świątyni sięga początków XIV
wieku. Kościół poświęcony jest św. Marcinowi i św. Małgorzacie. Zbudowany został przez Krzyżaków w latach
trzydziestych XIV wieku. Umiejscowienie kościoła na
trudnym, osuwającym się terenie spowodowało pękanie
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ścian, które umacniano stalowymi prętami biegnącymi
w poprzek hali prezbiterium, zakończonymi na zewnątrz
potężnymi śrubami. Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły. Był wielokrotnie przebudowywany. Pierwotnie wzniesiony był w stylu gotyckim o czym świadczą
elementy tego stylu zachowane do dziś. Jest on jednym
z większych kościołów wiejskich na Pomorzu. W związku
z tym budowa przebiegała z różnym nasileniem ponad 150
lat. Najstarszym fragmentem jest prezbiterium, następnie
hala główna i wieża.
Obecnie do parafii Lignowy Szlacheckie należą miejscowości: Lignowy Szlacheckie, Szprudowo, Kursztyn, Pomyje, a dawniej także Janiszewo, Janiszewko
i Cierpice Dwór oraz Stockie Młyny. Parafia posiadała trzy kościoły filialne: w Janiszewie, w Szprudowie
i w Kursztynie.
Na dostępnych w dawnych opracowaniach schematach widać kształt sklepienia palmowego oraz dawniejszy wygląd kościoła. Widoczny jest też brak okien
na północnej ścianie, co było często stosowane w budownictwie średniowiecznym.
Obiekt ten był dawniej dwunawową, trójprzęsłową
halą. Posiada on trójprzęsłowe, prostokątne prezbiterium, przy którym dawniej od północy znajdowała się
zakrystia. Dzisiaj zakrystia umieszczona jest po stronie
południowej, a na miejscu poprzedniej funkcjonowała
salka katechetyczna. Całą szerokość fasady zachodniej
zajmuje czterokondygnacyjna wieża na rzucie prostokąta. Przed II wojną światową była ona zakończona
w stylu niderlandzkiego renesansu, pochodziła ona
z restauracji po wojnach szwedzkich, kiedy to w dru-

Kościół w Lignowach Szlacheckich
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giej połowie XVII wieku przemurowano górną kondygnację i szczyty wieży. Podczas II wojny światowej wieża została zburzona. W 1950 roku, na placu
kościelnym gromadzono materiały na jej odbudowę.
W 1954 roku ukończono restaurację wieży i pokryto ją dachówką. Zainstalowano na niej dwa dzwony.
Jednak ta wieża jest około 4 metry niższa niż przedwojenna. Na jej szczycie umieszczony jest kogucik
i krzyż. Dach kościoła kryty jest czerwoną dachówką.
Budynek otoczony jest murem z czerwonej cegły. Na
południowej ścianie zakrystii, obok tablicy upamiętniającej misje znajduje się zegar słoneczny. Pochodzi
on z 1690 roku. Skonstruowali go cystersi pelplińscy.
Wejście do kościoła znajduje się po stronie zachodniej.
Przed nim stoi krzyż misyjny. Świątynia posiada okna
obustronnie rozglifione, z zewnątrz profilowane. Jej
długość wynosi 27 metrów, a szerokość 11,5 metra.
Wchodząc do kościoła przez kruchtę pierwszą
rzeczą którą widzimy jest prezbiterium. Nad prezbiterium znajduje się gotyckie sklepienie kryształowe
(powstałe w latach 1510-1520). Jego wsporniki wykonane są ze sztucznego kamienia. Jeden ze wsporników posiada dekorację – plaskorzeźbioną maskę liściastą pod wielobocznym impostem. Dwa wsporniki są
skute, a pozostałe są architektoniczne i maswerkowe.
W centrum prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz
z XVII wieku. Górna, najstarsza część ołtarza pochodzi z 1696 roku. Podczas restauracji ołtarz pomalowano na jego pierwotny kolor. Poszczególne części
ołtarza ozdabiają kolumny z żłobieniami i kapitelami
w stylu korynckim. Jako ciekawostkę można dodać,
iż jedna z kolumn na początku okupacji niemieckiej została przez jednego z mieszkańców zniszczona
i choć powód jest trudny do wytłumaczenia fakt ten
jest widoczny na fotografiach powojennych. W środkowej części ołtarza, pomiędzy kolumnami, znajduje
się rokokowa figura „Madonny z Dzieciątkiem” otoczona ramą uwieńczoną liśćmi akantu. Pod figurą jest
tabernakulum. Górna część ołtarza przedstawia Trójcę
Świętą. Na szczycie Bóg Ojciec (w postaci ludzkiej)
w Niebie wraz z zastępami świętych i królewskie jabłko, którego dotyka. Pod nim Duch Święty w postaci
gołębicy. Po bokach zdobienia – liście akantu. Szczyt
ołtarza wieńczy krzyż. Na bocznych skrzydłach ołtarza, w niszach pomiędzy kolumnami, umieszczone są
figurki świętych – na lewym skrzydle św. Szymona,
a na prawym św. Judy Tadeusza, na kolumnach „siedzą” dwa anioły, które trzymają wstęgę. Przed ołtarzem stoi paschał, a obok niego osiemnastowieczna
chrzcielnica. Naprzeciw umieszczona jest ambona
z tego samego wieku. Na północnej ścianie prezbiterium wisi obraz św. Małgorzaty z Antiochii. Dawniej
w kościele znajdowały się dwa obrazy, jeden na drewnie malowany, przedstawiający Ukrzyżowanie Pana Jezusa, bardzo stary bo z XIV wieku, który obecnie jest
w Muzeum Diecezji Pelplińskiej, drugi zaś z XVII wieku
przedstawiający nakarmienie ludzi na pustyni. Na ścianie oddzielającej prezbiterium od nawy wisi krzyż. Po
dwóch stronach nawy ustawione są neogotyckie ołtarze
(Maryi i Jezusa). Na północnej ścianie nawy umieszczona jest szesnastowieczna rzeźba „Madonny tronującej
z Dzieciątkiem” oraz figura św. Małgorzaty i po przeciwnej stronie św. Marcina biskupa. Na ścianach bocznych nawy są stacje Drogi Krzyżowej.
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Konfesjonał znajduje się pod chórem, po prawej stronie. Strop nawy,
który w czasie wojny uległ zniszczeniu, wykonany jest z drewna. Poprzednio było to sklepienie palmowe, które podtrzymywały trzy granitowe ośmioboczne kolumny. Jedna z nich służy za podstawę metalowego Krzyża na drodze do Walichnów. W kruchcie kościoła umieszczona
jest kropielnica z 1863 roku (zrobiono ją z drugiego filaru podtrzymującego niegdyś sklepienie). Zakrystia ma sklepienie krzyżowo-żebrowe.
W kruchcie, na południowej ścianie, znajduje się wejście do klatki
schodowej - na rzucie kwadratu, wyodrębnionej z zewnątrz uskokiem.
Schody prowadzą na chór, a dalej na wieżę. Na chórze znajdują się ławki i organy, które zostały zamontowane w 1968 roku, poprzednie uległy
zniszczeniu podczas II wojny światowej. Powyżej organów, na ścianie
umieszczone są dwa wsporniki, pozostałe po sklepieniu palmowym,
wykonane ze sztucznego kamienia. Na wieży są dwa dzwony oraz
„sygnarek”. Największy z dzwonów jest zarazem najstarszy.
Z zabytków sakralnych należy wspomnieć jeszcze o kapliczkach
przydrożnych. Figura św. Antoniego z Padwy została postawiona na
ziemi darowanej parafii przez gminę ok. roku 1928, natomiast metalowy Krzyż przy drodze do Walichnów pochodzi zapewne z czasów kiedy
uległa zniszczeniu konstrukcja nawowa kościoła. Cokół pod krzyżem
jest fragmentem jednego z filarów podtrzymujących sklepienie.
Do czasów reformacji świątynia służyła oczywiście do sprawowania kultu katolickiego; około roku 1567 kościół w Lignowach przejęli
luteranie, którzy utrzymywali go przez niemal 40 lat. W tym czasie, dostosowując go do zasad nowej religii usunęli wszystkie obrazy, figury,
malowidła itp. Luteranie usunęli też z kościoła wszystkie chorągwie.
W roku 1596 biskup kujawski, Hieronim Rozdrażewski, odebrał luteranom świątynię. Zarówno kościół jak i wieś ucierpiały także w czasie
licznych wojen w XVII i XVIII wieku. Częste przemarsze i obozowania wojsk szwedzkich, polskich, saskich i rosyjskich pociągały za sobą
duże zniszczenia i straty powodujące pauperyzację mieszkańców.
Często zdarzały się ziemie nieuprawiane (pustki), zniszczone rowy
i groble oraz duże wyludnienie wsi. W czasach państwowości pruskiej
wieś stopniowo się rozbudowywała lecz przewagę wśród dużych gospodarzy zaczęli stanowić Niemcy. Były to takie nazwiska jak Pollnau,
Frost, Senkpeil, Luttermann, Ulrich, Lindau i inne. Do dużych majątków można było zaliczyć też uposażenie parafii.
Tuż po zakończeniu wielkiej wojny, w listopadzie 1918 roku
na ziemiach polskich zaczęły tworzyć się oddolnie lokalne ośrodki władzy. Na Pomorzu były to najczęściej Rady Ludowe. Taka
Powiatowa Rada Ludowa powstała też 18 listopada 1918 roku
w Gniewie, jednym z jej pierwszych zadań była akcja informująca
lokalną ludność o nowej sytuacji politycznej. Już 24 listopada tego
roku odbył się wiec w sali Władysława Raszeji, właściciela zajazdu
w Lignowach, w którym oprócz lignowiaków brali udział też mieszkańcy Kursztyna i Szprudowa. Ruch patriotyczny na terenie powiatu gniewskiego rozwijał się bardzo intensywnie. Po powołaniu
Straży Ludowej w Gniewie, od 7 lipca 1919 do 27 stycznia 1920
roku funkcjonowała Republika Gniewska, do której należały też
Lignowy Szlacheckie. Formalny powrót Lignów Szlacheckich do
Polski nastąpił zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego
w 1920 roku. W Gniewie wojska gen. Józefa Hallera znalazły się 27
stycznia tego roku, a w Pelplinie 28 stycznia. Można domniemywać,
iż rankiem 28 stycznia 1920 roku Druga Rzeczpospolita zawitała
też do tej pięknej kociewskiej miejscowości. Mieszkańcy Lignów
brali też czynny udział w zarządzaniu powiatem gniewskim.
W wyniku pierwszych wyborów do sejmiku powiatowego dnia
25 listopada 1921 roku do rady powiatu dostało się czterech mieszkańców tej wsi: Jan Ałaszewski, Józef Laskowski, Franciszek Pastewski i Bernard Stempka (członek Wydziału Powiatowego, czyli
ścisłego zarządu).
Tekst pochodzi z książki pt. „W cieniu lignowskiego kościoła”
autorstwa Krystyny Gierszewskiej.
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Jubileuszowe
Kociewskie Pióra
uż po raz dziesiąty, 11 lutego b.r.
w Borzechowie wręczono nagrody
„Kociewskie Pióra”, przyznawane
od 2005 roku przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar
twórcom działającym na Kociewiu i dla
Kociewia. Co roku, z przerwą w 2009,
nagradzani są ludzie pióra, dziennikarze,
publicyści oraz działacze kultury.
W tym roku kapituła pod przewodnictwem prof. Tadeusza Linknera przyznała
sześć nagród, których laureatami zostali:
• w kategorii literatura nagrodę otrzymał Michał Majewski ze Starogardu
Gdańskiego;
• w kategorii publicystyka zdobywczynią Pióra została Małgorzata Kruk
z Tczewa;
• w kategorii animacja kultury statuetkę otrzymała Zofia Sumczyńska, właścicielka Galerii autorskiej 24B w Starogardzie Gdańskim;
• w kategorii zespołowej animacji kultury wręczono dwie nagrody. Otrzymały
je: Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa (statuetkę w imieniu całego zespołu odebrała
dyrygentka, Magdalena Kubicka-Netka)
oraz chór gregoriański Schola Cantorum
Gymevensis z Gniewa (statuetkę wręczono Eligiuszowi Machlusowi, dyrygentowi
i Wojciechowi Górskiemu, menedżerowi).
Za całokształt twórczości wyróżniono
zespół Lubichowskie Kociewiaki. Nagrodę w imieniu całej grupy odebrała Bogumiła Fiałkowska, a towarzyszyli jej młodzi
członkowie, Patrycja Galimowska i Maciej Mokwa. Jednocześnie wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali Waldemar Fura ze
Świecia oraz Stefan Kukowski z Tczewa.
Podczas tego wieczornego wydarzenia
w sali Restauracji K2 spotkali się lokalni
działacze społeczni i kulturalni, jak też samorządowcy, m.in. otwierający galę Artur
Herold, wójt gminy Zblewo, Krzysztof
Trawicki, wicemarszałek województwa
pomorskiego, a także wójtowie, starostowie, burmistrzowie i prezydenci wielu innych kociewskich gmin i powiatów.
Nie zabrakło też oprawy muzycznej.
Galę otworzyła Ewelina Rytelewska, wykonując przebój Adele pt. „Hello”, a rozdaniu nagród towarzyszył występ Tobiasza
Staniszewskiego ze Świecia – uczestnika
programu „The Voice of Poland”.
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WOKÓŁ IV KONGRESU KOCIEWSKIEGO

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Kociewskie linie kolejowe 1945-1990
(c z ę ś ć d r u g a ostatnia)

inia Skórcz – Szlachta wspominana jest dwojako: jako trasa wakacyjna i towarowa. Podróżowali tędy, oprócz osób dojeżdżających do pracy lub z niej wracających, przede wszystkim letnicy,
zbieracze jagód, grzybiarze i nieliczni jeszcze wtedy
miłośnicy rajdów rowerowych (znalezienie w pociągu
miejsca na jednoślad nie stanowiło wówczas problemu). Osobną grupę stanowili uczniowie i osoby wybierające się na zakupy do Czerska czy Śliwic. Po 1980
roku (czyli w dobie kryzysu gospodarczego) przestały
pojawiać się co prawda na tej trasie specjalne pociągi
kolonijne złożone z 10-12 wagonów sypialnych, kursujące według rozkładu co trzy tygodnie w czasie wakacji, ale wciąż tą jednotorową linią jeździły regularnie
transporty tarcicy z okolicznych lasów.
Jednym z miejsc jej składowania był Ocypel. Dawny pracownik tamtej stacji mówi, że miała ona cztery
cechy charakterystyczne: wieżę ciśnień, z której parowozy mogły pobierać wodę (po wojnie jednak już
nieczynną); wagony akcji socjalnej, w których wypoczywali maszyniści; specjalne pociągi kolonijne, pełne
harcerzy, którzy nad jeziorem mieli swój ośrodek oraz
wielki plac Zespołu Składnic Lasów Państwowych.
Tam wyrabiano drewno i wahadłami, złożonymi z 36
wagonów, wysyłano do Portu Północnego w Gdańsku.
Linia Skórcz – Smętowo umożliwiała dotarcie do
magistrali kolejowej Śląsk – Trójmiasto. Dlatego w kierunku Smętowa składy wyruszały nie tylko w dzień, ale
także w nocy, dzięki czemu pasażerowie mogli przesiadać się do pociągów dalekobieżnych w kierunku
Gdańska lub Bydgoszczy. Kursowały po tej linii głównie składy osobowe, prowadzone przez lokomotywę
SM42. „Stonka”, bo tak pieszczotliwie nazywano ten
spalinowóz, malowana w charakterystyczne zielonopomarańczowe barwy, która zapisała się w pamięci podróżujących kociewskimi trasami jako typowy element
kolejowego krajobrazu. Transportowała pasażerów i towary pomiędzy Czerskiem, Starogardem i Smętowem,
wywoziła buraki ze składowiska w Starej Jani (nb. nikt
nie spodziewał się, że na jego krańcu kryje się germańskie cmentarzysko), pracowała także jako lokomotywa
manewrowa w obrębie smętowskiego węzła.
Linią Smętowo – Opalenie prawdopodobnie przemieszczał się pociąg specjalny, wiozący Stalina na konferencję poczdamską. Przez kilka pierwszych lat po wojnie
prowizoryczny drewniany most stanowił główny szlak
dla pociągów osobowych z Warszawy do Gdyni. Później
wożono tu głównie towary z cegielni i młyna, a w ramach przesyłek konduktorskich owoce z nadwiślańskich
sadów. Gdy linia przestała funkcjonować w 1962 roku,
ponieważ konstrukcję mostową już przed wojną przenie-
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siono do Torunia, a drewniana była stale niszczona przez
rzekę, wojsko w ramach tajnego projektu przygotowało
w Opaleniu elementy do budowy (w ciągu doby) kolejowego mostu pontonowego, przez który miał się przeprawić drugi rzut strategiczny wojsk Układu Warszawskiego, ruszający, by „wyzwalać” Zachodnią Europę.
Linie Smętowo – Tczew oraz Smętowo – Bydgoszcz zdominowane były przez ruch towarowy oraz
pasażerski, prowadzony głównie przez elektryczne
zespoły trakcyjne EN-57, których produkcję we wrocławskim Pafawagu od roku 1962 kontynuowano nieprzerwanie przez kolejne trzydzieści dwa lata. Charakterystyczne żółto-niebieskie składy (niezbyt lubiane
przez pasażerów i nazywane „kiblami”) na północ
wyruszały ze stacji w Smętowie tak często, że dziś aż
trudno w to uwierzyć, bo aż 13 razy. Ponadto jadący w kierunku Trójmiasta pasażerowie mieli tam do
dyspozycji jeszcze osiem pociągów dalekobieżnych.
Dwadzieścia jeden razy na dobę można było również
wyruszyć ze Smętowa w kierunku Bydgoszczy.
To na opisywanym szlaku skoncentrowano większość inwestycji liniowych w Północnej DOKP. Dotyczy to przede wszystkim Tczewa. Na północ od dotychczasowego dworca (po wojnie odsuniętego od mostu)
zbudowano stację rozrządową Zajączkowo Tczewskie.
Tczew już przed wojną zaczęto nazywać „miastem kolejarzy”, ale w pełni zasłużył on na to miano po 1945
roku. Tamtejszy węzeł kolejowy w wyniku działań wojennych uległ zniszczeniu w 90%, jednak odbudowano
go w ciągu kilku lat i na przełomie lat 60. i 70. zatrudnionych tam było ponad 12 tysięcy pracowników,
co stanowiło ok. 30% mieszkańców miasta. W 1987
roku codziennie przez tczewski dworzec przewijało
się ponad 15 tysięcy podróżnych, sprzedano wówczas
ok. 2,3 miliona biletów jednorazowych i ok. 23 tysiące
miesięcznych. Każdego dnia ze stacji odprawiano 146
pociągów osobowych, a w godzinach szczytu na najpopularniejszej trasie do Trójmiasta odjeżdżały średnio trzy pociągi na godzinę.
Na północ przez Smętowo jechały przede wszystkim węglarki i cysterny. W kierunku Bydgoszczy pociągi towarowe wiozły inny asortyment. Na nieodległej
stacji Twarda Góra w zaspach w styczniu 1979 utknął
np. transport byków do Włoch, o który w ramach czynu
społecznego zadbali pracownicy Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej z pobliskiej Frący. To na tym szlaku w latach 50. rywalizowali kolejarze w ramach „wyścigu
pracy”, oszczędzając węgiel, używając gorszych jego
gatunków, wydłużając czas pomiędzy okresowymi naprawami parowozów, doczepiając do składu większą
ilość wagonów, skracając czas przeglądów i napraw.
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Skórcz 1968, SN61 na peronie Fot. ze zbiorów autora

Właśnie magistrala węglowa przyciągała wtedy uwagę
dziennikarzy i propagandzistów, gloryfikujących dokonania „bohaterów pracy socjalistycznej”, jednak i później
trzeba było się starać, bo przed rokiem 1989 załoga pociągu traciła premię, jeśli osobowy spóźnił się ponad trzy
minuty, a towarowy pięć.
Od magistrali Śląsk – Porty odchodzą też trzy łącznice, które należy wziąć pod uwagę, gdy opowiada się
o kolei na Kociewiu. Są to linie do Gniewa, Nowego
i Świecia. Szlak Morzeszczyn – Gniew pewien maszynista wspomina z rozrzewnieniem, ponieważ w gniewskiej
parowozowni razem z kolegami przechowywali wędkę,
dzięki której mogli w wolnych chwilach łowić ryby
w czystej wówczas Wierzycy. Linia „padła” już 17 lipca
1989 roku. Tego samego dnia zawieszono też kursowanie pociągów do Nowego. Pierwsze zniknęły tu pociągi
osobowe, zastąpione autobusami i prywatnymi busami,
sprawniej i częściej dowożącymi ludzi do pracy i szkół.
Pociągi towarowe jakiś czas jeszcze zdążały po słynny
gniewski keramzyt, używany nie tylko w budownictwie
i produkowany od 1974 roku. Jeśli chodzi o tabor, na
linii, prowadzącej przez lasy nad Janką, kursowały najpierw parowozy, które zazwyczaj ciągnęły jeden wagon
typu 120A („bonanza”). Później nastała era lokomotyw
spalinowych. Zwykle był to tzw. „ganz”. z Gniewa ruszał siedem, a z Morzeszczyna osiem razy dziennie.
Na linii Nowe – Twarda Góra w latach 60. i 70.
kursowały wagony silnikowe typu SN52 i SN61, posiadające stanowiska sterownicze na obu końcach pojazdu.
Jazda „ganzami” dostarczała niezapomnianych wrażeń,
ponieważ potężny silnik blisko sąsiadował z przedziałem pasażerskim, więc ściany wykładane bukową sklejką
i drewniane podłogi mocno wibrowały, aby zaś dostać się
do ubikacji, trzeba było przejść obok przedziału grzewczego, gdzie umieszczony był kocioł typu Clayton. Załoga musiała nie tylko zachowywać czujność, ale też być
wszechstronna, ponieważ w „Claytonach” pękały zawory silnika, wylewała się ropa albo smary, psuł się wał korbowy, toteż wagony te słynęły z opóźnień, a pracujący
w nich kolejarze często chodzili wściekli i umorusani.
Poprzednikiem „ganzów” była na nowskiej linii lokomotywa Oki, ciągnąca dwa wagony typu „boczniak”
(to najstarszy typ pojazdu, wzorowany jeszcze na dyliżansach pocztowych). Lokomotywownia w Nowem już
w latach 70. zaczęła popadać w ruinę i parowozy zostały
zastąpione przez SM41, a potem przez wagony silnikowe.
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Można było nimi wyjechać z miasta 11 razy dziennie.
Pociągi towarowe zaś obsługiwały fabrykę mebli oraz
wikliniarskie zagłębie w okolicach Nowego.
Krótką linię Świecie – Terespol Pomorski w ruchu pasażerskim obsługiwały drużyny konduktorskie
z Laskowic Pomorskich. Wracających z pracy kolejarzy można było spotkać na stacjach przesiadkowych.
Ich charakterystycznym rytuałem była emocjonująca
gra w karty (stół do gry w baśkę zastępowała skórzana
teczka jednego z jadących). Kolej świecka od początku
funkcjonowała problematycznie. Co prawda w 1972
roku zbudowano nowoczesny dworzec (projektant
otrzymał nawet za niego nagrodę w konkursie architektonicznym), ale łączył on perony ze stanowiskami
autobusowymi PKS-u, co nie wróżyło dobrze przejazdom kolejowym, zwłaszcza że większość pasażerów
jechała tylko do albo z Przechowa, gdzie w latach 60.
powstał kombinat papierniczy „Celuloza”, a także
działał duży elewator zbożowy i cukrownia. W latach
80. ze Świecia kursowało kilka pociągów dziennie,
które w Terespolu były skomunikowane z kursami dalekobieżnymi do Gdyni i Bydgoszczy.
Nadal jeżdżą tamtędy składy towarowe z drewnem do zakładów papierniczych. Maszynista jednego
z nich, 27 września 1987 roku, doprowadził w Terespolu Pomorskim do katastrofy, jednej z groźniejszych
w dziejach polskiej kolei po II wojnie światowej.
W nieprawidłowo ruszający pociąg towarowy wbił się
pędzący z Poznania do Gdyni „Bałtyk”. Wagon pocztowy pociągu pospiesznego stanął w pionie, a następnie spadł na budynek mieszkalny stacji. W wypadku
zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt odniosło rany.
Na południowym obszarze Kociewia szczególną
rolę odgrywały Laskowice Pomorskie. Osada kolejarska powstała tam już w połowie XIX wieku. Natomiast sama stacja w okresie powojennym miała
bezpośrednie połączenia z odległymi zakątkami Polski (np. Szklarską Porębą, Wrocławiem, Warszawą,
Zakopanem), a nawet Odessą! W stronę Bydgoszczy
i Trójmiasta codziennie odprawiano kilkadziesiąt pociągów. Była to również stacja węzłowa na liniach
lokalnych. Pociągi pasażerskie do dziś odchodzą
stąd w pięciu kierunkach: w stronę Brodnicy, Bydgoszczy, Czerska, Tczewa i Wierzchucina. Na trasie
Grudziądz – Laskowice pociągi osobowe z kierunku
Brodnicy do Laskowic przyjeżdżały dwunastokrotnie.
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Linia ta liczyła zaledwie 21 km i pięć stacji. Największe
wrażenie wywierała niewątpliwie Grupa. Widok czteropiętrowych bloków w środku lasu mógł zaskakiwać
podróżnych. Tymczasem już 110 lat temu Niemcy zbudowali tam koszary i urządzili na okolicznych terenach
letni poligon wojskowy. Funkcjonował on także w okresie międzywojennym, a Wojsko Polskie po 1945 szkoliło
tam artylerzystów, mechaników, saperów i kierowców,
więc wielu poborowych z Kociewia poznało tamtejsze
lasy i wydmowe pola, odbywając zasadniczą służbę
wojskową w Świeciu, Chełmnie czy Grudziądzu.
Na liniach okalających Kociewie (Laskowice –
Wierzchucin i Laskowice – Osie – Śliwice – Szlachta) warto zwrócić uwagę przede wszystkim na architekturę i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To
prawie w całości część zabytkowego krajobrazu kulturowego, pochodzącego jeszcze z epoki pary. Ceglane
bryły neogotyckich dworców, domów mieszkalnych,
semafory kształtowe, żurawie wodne, drewniane słupy
telefoniczne... Podróżujący tamtędy mogli też podziwiać geniusz myśli inżynieryjnej i perspektywiczne
myślenie ludzi z przełomu XIX i XX wieku. Ponieważ
trasy przebiegały przez tereny polodowcowe, rolnicze
i leśne, musieli oni zaprojektować sieć przepustów nad
łąkami i polami, dziesiątki wiaduktów, przerzucić mosty nad rzekami, zniwelować bagienne niecki, zmienić
znacząco rzeźbę terenu, a więc zasypać parowy, zaplanować sztuczne wzniesienia i wykopy, umożliwić
przejazd przez tory wozom i samochodom, a także
inaczej poprowadzić niektóre drogi gruntowe i leśne.
W okresie PRL-u nie prowadzono na tych szlakach
żadnych inwestycji, bazowano na tym, co zbudowane zostało w okresie zaborów i to w większości dzięki
pracy ręcznej. Ogrom tych przedsięwzięć doskonale
widoczny był (i jest) w krajobrazie kulturowym pogranicza Kociewia i Borów Tucholskich.
Aby dokończyć opowieść o kolei w regionie, trzeba
na koniec wspomnieć o linii Wierzchucin – Szlachta.
W kierunku południowym jeździły tamtędy m.in. pociągi ze Smętowa i Skórcza do Bydgoszczy. Eksploatowana
była przede wszystkim w ruchu towarowym. Węglarki
przez Kościerzynę jednotorowym szlakiem zmierzały do
Gdyni. Zazwyczaj ciągnęły je potężne „gagariny”, czyli
produkowane w ZSRR od lat 60. lokomotywy spalinowe
ŁTZ M62. Miały one prowadzić ciężkie składy towarowe we wszystkich krajach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, ale niespecjalnie sprawdzały się na długich
trasach, ponieważ zużywały gigantyczne ilości paliwa
i oleju silnikowego. Niekiedy jednak doczepiano do nich
również wagony osobowe i takie składy pojawiały się
czasem także na trasie Chojnice – Starogard – Tczew,
chociaż te ponad stutonowe lokomotywy mocno niszczyły szlak. Linia Wierzchucin – Szlachta przebiegała
w większości na obrzeżach Kociewia, prowadząc głównie przez lasy i pola. Podróż urozmaicały widoki niewielkich osad i wsi, położonych tuż przy przedwojennej
magistrali węglowej. Borowiackie zagrody prezentowały
ten sam typ budownictwa wiejskiego, który można było
jeszcze w latach 80. zauważyć na obszarze lasackiego
Kociewia. Podróże tą trasą mogły mieć więc również
walor edukacyjny. Z Wierzchucina w kierunku Szlachty
jeździło wówczas jedenaście pociągów dziennie.
Tak oto wygląda subiektywna historia kolei na Kociewiu w okresie powojennym.

KMR

SYLWIA KAMIEŃ

O kulturę
żywego słowa
obiegł półmetka Kociewski Maraton Czytelniczy zorganizowany z okazji 45-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej. Przedsięwzięcie to, przeznaczone dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych naszego powiatu, ma na celu
w pozaszkolnej formie rozbudzać świadomość regionalną mieszkańców Kociewia.
Uczestnicy, poznając różnorodność i bogactwo
twórczości poetów oraz pisarzy kociewskich, kształtują swój szacunek do kultury i przywiązanie do „małej ojczyzny”, a także promują region. Poznają piękno
gwary kociewskiej i zdobywają wiedzę o zasłużonych
twórcach regionu, co pobudza do wykorzystywania
i refleksyjnego przetwarzania tekstów. Młodzi ludzie,
podnosząc swą kulturę żywego słowa, mogą kształtować aktywność w różnych dziedzinach kultury regionalnej. Mamy nadzieję, iż czytane teksty zainspirują
młodzież do własnej twórczości artystycznej (literackiej, muzycznej, plastycznej), a być może i do podejmowania próby zachowania dziedzictwa regionu poprzez używanie gwary.
W tegorocznym Maratonie udział bierze około
85 uczniów z terenu powiatu tczewskiego. Wytrwale
przez 10 miesięcy poznają oni trudne niekiedy teksty,
uzyskując zarówno wiedzę i umiejętności. Mają też
szansę wykazania się nimi na szczeblu pozaszkolnym
poprzez próbę rywalizacji ze szkół w całym powiecie.
Kształtowanie więzi z regionem, w którym żyją
jego mieszkańcy, zwłaszcza młodzi, jest procesem
ciągłym i wymagającym stałej troski, a także wykorzystywania różnych okazji dla celów edukacyjnych.
Już teraz zauważalny jest zwiększony kontakt zainteresowanych uczniów, rodziców oraz nauczycieli
z miejscowymi bibliotekami. Niestety, zaopatrzenie ich
w książki związane z Kociewiem jest nikłe. Uczestnicy napotykają na spore problemy – niektóre teksty są
po prostu niedostępne.
Jeszcze nie zakończył się tegoroczny Maraton,
a już organizatorzy planują następne edycje. Liczą oni,
iż poprzez takie przedsięwzięcia podnoszą swą świadomość regionalną oraz umiejętności polonistyczne
biorących w nich udział uczestników.
Maraton nie jest otwarty tylko dla mieszkańców
powiatu tczewskiego. Mogą w nim uczestniczyć także
uczniowie z innych regionów Polski zainteresowani
kulturą Kociewia. W roku 2015/2016 są to uczniowie
jednej ze szkół w Pszczółkach.
Patronat nad tegorocznym konkursem objął Starosta Powiatu Tczewskiego, Burmistrz Miasta i Gminy
Gniew, Burmistrz Miasta Pelplina oraz Hurtownia
„Sprzedaż Dobrej Książki”.
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KAZIMIERZ DENEK

Ojczyzna i patriotyzm
w kontekście innych wartości
c z ę ś ć t r z e c i a (ostatnia)

PATRIOTYZM
atriotyzm jest wartością, którą trzeba pielęgnować
i o nią dbać na co dzień. Celowi temu dobrze służy wychowanie patriotyczne mające na celu jak
najlepsze przygotowanie wychowanków do służby własnemu krajowi; polega na kształtowaniu przywiązania
i miłości do kraju ojczystego, jego przeszłości i teraźniejszości, na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za
jego wielostronny rozwój i miejsce wśród innych krajów,
na uświadamianiu wychowankom ich obowiązków wobec
własnego kraju1.

P

W erze postępującej globalizacji, coraz bardziej
widocznej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, wyraźnego kurczenia się
przestrzeni społecznej, galopującego wzrostu tempa
życia, narastających zmagań dwóch religii (chrześcijaństwa i islamu) wzajemnie zafascynowanych sobą,
a zarazem żywiących względem siebie przeciwstawne
uczucia2, licznych niepokojów społecznych i wojen
niewiele jest okazji, by zastanowić się nad wartościami. Trzeba jednak to czynić bo wartości te nas kształtują, budują społeczeństwo, w którym żyjemy i naród,
który tworzymy.
Zatem należy zadumać się nad losem własnej Ojczyzny i związanym z nią patriotyzmem. Należy to
czynić, zwłaszcza, że pewna część naszych elit zamiast
kibicować raczkującej polskiej asertywności i wzmacniać pozytywne poczucie narodowości, stara się wmówić Polakom, że świat się denacjonalizuje i że kultywowanie polskości i polskiej historii jest przeżytkiem.
A jest wręcz odwrotnie. (…) Straszenie renesansem
nacjonalizmu konkuruje w naszym kraju z samobiczowaniem i wykreślaniem kolejnych pozycji z kanonu
lektur. Tymczasem większe i mądrzejsze społeczności
promują swoje kraje bez kompleksów3.
Patriotyzm niejednokrotnie konfrontuje się z różnego rodzaju procesami globalizacyjnymi, choćby w kontaktach jednoczącej się Europy. Coraz częściej ukazuje się jako czynnik destrukcji, skoro był wielokrotnie
zawłaszczany przez ideologie i formacje polityczne,
które nie wahając się sięgać po retorykę patriotyczną,
prowadziły całe narody do największych zbrodni.
Nie takiego patriotyzmu nauczyliśmy się na kolanach matek i ojców, ludzi niejednokrotnie prostych,
ale mądrych i prawych. Ojczyzna to gościnny dom,
w którym czujemy się najbardziej u siebie, ale prze-
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cież otwieramy drzwi także dla obcych, i jak w dobie
wojennych zawirowań chronimy ich nawet za cenę
własnego życia. Patriotyzm bowiem jest czystą odmianą miłości, a jak każda autentyczna miłość, małżeńska
czy rodzicielska, wiąże się zawsze z ofiarą.
Dużą wagę w okresie międzywojennym przywiązywano do patriotyzmu w Wojsku Polskim. Stosowane
wówczas metody i formy wychowania patriotycznego
zdały w pełni egzamin w 1939 roku w wojnie obronnej przeciwko zbrojnej agresji Niemiec i Związku Sowieckiego przeciwko Polsce i dalszych, nieustannych
walkach żołnierza polskiego na różnych polach bitew
podczas II wojny światowej.
Natomiast współcześnie patriotyzm jest dostrzegany jedynie przez pamięć oręża i dziedziczenia tradycji oraz artefakty kulturowe – ceremoniał wojskowy,
patroni, sztandar, odznaki i symbole. Akty normatywne w zakresie kształcenia obywatelskiego (przedmiot
w programie szkolenia pododdziałów) zawiera nikłe
wskazówki organizacji działalności i prowadzenia
szkolenia dotyczącego wychowania patriotycznego.
Czy to wystarcza w dzisiejszych, zawrotnie zmieniających się czasach. Nie sądzę. Może warto też wrócić do
przedwojennych tradycji?
Powstaje pytanie, czy w okresie napiętej sytuacji
międzynarodowej wywołanego konfliktem zbrojnym
Rosji z Ukrainą i bezpośredniego zagrożenia pokoju
w krajach sąsiadujących z Rosją nie należy zastanowić
się nad wzbogaceniem patriotyzmu w Wojsku Polskim
przez szersze podejmowanie współczesnych aspektów
tej problematyki w ramach wychowania obronnego,
obywatelskiego i patriotycznego oraz na łamach Kwartalnika Bellona?
1. W sensie miłości do swego narodu

Z

godnie z poprawnością polityczną w publikatorach,
promowanych programach edukacyjnych, publicznych dyskusjach lansuje się kosmopolityzm w miejsce wychowania
patriotycznego. Zgodnie z „nowomową” umiłowanie Ojczyzny to nacjonalizm, traktowany jako coś pejoratywnego. Warto więc przypomnieć, że termin ten w autorytatywnych słownikach: amerykańskim Webstera czy brytyjskim
„Oxford Universal Dictionary” oznacza miłość do swego
narodu, patriotyzm. Czy nie jest tak, że patriota staje się,
w błędnym rozumieniu tego wyrazu, tylko dlatego, że niektórzy z nas nie chcą, by człowiek miał Ojczyznę?
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Patriotyzm wyraża widzenie wartości w swej własnej
Ojczyźnie, miłość i szacunek dla niej, oddanie się Ojczyźnie, dumę z niej, jej obronę (niekoniecznie zbrojną),
udział w jej rozwoju, pielęgnację tradycji własnej Ojczyzny4. Miłość do Ojczyzny to na co dzień troska o zachowanie pięknej polszczyzny w mowie i piśmie, kultury,
krzewienie dziejów Polski, wierność dla jej imponderabilii i tradycji.
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym,

Ażeby kochać jakąś idealną Ojczyznę,
Ale ażeby kochać, badać i pracować
Dla realnych składników tej Ojczyzny,
Którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie
I wszelkie ich bogactwa.
Bolesław Prus

Stąd poznawanie twórczości Henryka Sienkiewicza,
zwłaszcza jego trylogii to nie tylko przepiękna w treści
i formie edukacja moralna krzepiąca serca, lecz przede
wszystkim szkoła, która uczy i wychowuje kolejne pokolenia wspaniałych Polaków, przedkładających miłość
Ojczyzny nad miłość własną.
2. Czym jest dziś dla nas patriotyzm?

W

brew obiegowej opinii świadomość narodowa
nie rozpuściła się w wielokuturowym kotle europejskości. Rośnie pokolenie, które nie wstydzi się manifestować
swojego patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, wydarzeń historycznych..
Warto zastanowić się nad pytaniami: Czym dziś dla
Polaków jest patriotyzm? Czy nasz patriotyzm jest bardziej obrzędowy, deklaratywny, zewnętrzny, oparty na
tradycji i symbolach, czy przejawia się w realnych postawach? Polski patriotyzm od wieków kojarzony był z martyrologią, powstaniami, wojnami, ofiarami i cierpieniami. (…) Jak być patriotą w kraju, w którym borykamy się
z bezrobociem, emigracją młodych ludzi, problemami socjalnymi na poziomie różnych grup społecznych?5. Na tak
postawione sobie pytania Konsul Generalny RP w Łucku
odpowiada, że współczesny patriotyzm polega na Wzięciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość
Ojczyzny, (…) aktywności obywatelskiej wykraczającej
poza ściany domu, czy miejsca pracy, (…) szukaniem
równowagi między potrzebą zmiany, unowocześnienia, a koniecznym szacunkiem dla tradycyjnych wzorów
i oczekiwań, dla historycznie ukształtowanych wrażliwości i przyzwyczajeń6.
Z badań przeprowadzonych pod koniec października
2013 roku przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród 800 internautów wynika, że dla 80% z nich
patriotyzm oznacza miłość do Ojczyzny, dumę z kraju,
znajomość historii Polski, szacunek dla symboli narodowych oraz innych narodów. Wyznacznikami patriotyzmu
dla nich są: przestrzeganie wartości chrześcijańskich, bycie lojalnym obywatelem Unii Europejskiej7.
Natomiast z opublikowanych 18 marca 2015 roku badań Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych
– dotyczących naszego stosunku do obronności, obowiązku wojskowego i postaw wobec zagrożenia wojennego – wynika, że w wypadku zagrożenia Ojczyzny niecałe 30% Polaków zgłosiłoby się do walki w formacjach
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wojskowych, paramilitarnych i sanitarnych. Okazuje się,
że ponad 66% respondentów w sytuacji agresji na nasz
kraj starałoby się przede wszystkim zabezpieczyć siebie
i bliskich w miejscu zamieszkania (33,8%) lub w bezpiecznym miejscu na terenie Polski (32,5%) i za granicą
(17%). Dla 13,1 % badanych najistotniejszą sprawą byłoby zabezpieczenie majątku.
Z badań wynika, że im większa jest wiedza historyczna respondentów, tym chętniej deklarują czynny udział
w obronie swej Ojczyzny. Największą gotowość obrony
Polski deklarowali mieszkańcy wschodniej i północnej
Polski.
60% badanych opowiedziało się za przywróceniem
obowiązkowej służby wojskowej8.
Patriotyzm zakłada silne poczucie przynależności do
wspólnoty narodowej i państwa9, przywiązanie i eksponowanie barw i symboli narodowych, zwłaszcza z okazji
świąt państwowych związanych z rocznicami uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (3 maja) i odzyskania niepodległości
(11 listopada) i Wojska Polskiego (15 sierpnia), rozumienie konieczności swego bycia w Ojczyźnie, wpisanie
w jej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Oznacza też
sprzeciw wobec wszystkiego co zagraża racji stanu Ojczyzny, przedkładanie jej dobra nad interesy innych państw.
Pojęcie to nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Patriota jest dumny z tego, że jest Polakiem. Kreuje zawsze
i w każdych okolicznościach pozytywny obraz swej Ojczyzny i jej mieszkańców. Jest jednak człowiekiem nowoczesnym, otwartym na świat. Nie zgadza się na to, by
pod pozorem nowoczesności niszczyć to, co kocha, bo
to stanowi dziedzictwo i tożsamość Ojczyzny. Protestuje,
gdy ktoś w imię patriotyzmu ośmiesza nasz kraj i godzi
w jego żywotne interesy. Tak pojęty patriotyzm jest pomocny w walce z postawami ksenofobicznymi.
Miło mi stwierdzić w oparciu o kontakty z młodzieżą i nauczycielami Tczewa; uważnemu śledzeniu organizowanych przez jego samorząd uroczystości świąt
państwowych, ważnych rocznic, przedsięwzięć wydawniczych; wielostronnej działalności Fabryki Sztuk,
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta i Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, że do
wartości tych w edukacji szkolnej, pozalekcyjnej, pozaszkolnej i środowiskowej w nadwiślańskim grodzie
księcia Sambora II przywiązuje się na co dzień dużą
uwagę i nadaje się im należną rangę.
W obowiązującym każdego nauczyciela i pracownika naukowo-dydaktycznego wychowaniu patriotycznym
młodego pokolenia Polaków chodzi o kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do kraju ojczystego,
o wytworzenie poczucia wspólnoty ze wszystkim, co się
w Polsce dzieje i co jej dotyczy. Takie rozumienie wspólnoty następuje w drodze rozwijania poczucia polskich
krajobrazów, rodzinnego folkloru, poznawania dzieł kultury i sztuki oraz uczestnictwa we wszystkim, co stanowi
troskę o to, żeby w naszym kraju działo się coraz lepiej
wraz z zachowaniem jego dziedzictwa i tożsamości narodowej. U podstaw tych przedsięwzięć znajduje się teza,
że kto jest obojętny na piękno ziemi, na której się urodził,
kto go nie dostrzega, ten prawdziwie nie kocha Ojczyzny.
Tę prawdę najlepiej potwierdza twórczość naszych malarzy, pisarzy i poetów, którzy z różnych przyczyn znaleźli
się na obczyźnie. Wystarczy przywołać inwokację Adama Mickiewicza z Pana Tadeusza:
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Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie10.
Kto kocha Polskę, temu trudno żyć z nią w rozstaniu.
Istotną rolę w rozbudzaniu tak pojmowanego wychowania patriotycznego odgrywa edukacja, udział dzieci
i młodzieży szkolnej w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zwłaszcza tym, którym przyświecają cele
krajoznawstwa i turystyki11.
Niezrozumiałe staje się ocenzurowanie historii w szkołach ponadpodstawowych. Zmiany programowe nauczania
historii, które kilka lat temu weszły do gimnazjów, a teraz
wchodzą do liceów grożą osłabieniem poczucia patriotyzmu wśród młodego pokolenia Polaków. Stąd na uwagę
zasługuje inicjowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich program edukacji patriotycznej12. Stwarza szansę,
by każdy z uczniów gimnazjów i liceów mógł odwiedzić
jedno z 54 miejsc kaźni rozsianych po całej Polsce. Program ten jest oparty o zajęcia „poza ławką szkolną”13. Daje
młodzieży możliwość oddania hołdu polskim patriotom,
którzy byli prześladowani za to, że byli Polakami.
3. Zastępowanie eposu narodowego

W

świecie odwróconych pojęć, zawirowań między
dobrem a złem, prawdą a przekłamaniem, obiektywizmem
i stronniczością, poczucie polskości zaczyna być rozmywane na rzecz europejskości. Przedstawia się je jako zacofane, zaściankowe, prowincjonalne i ubogie. W rezultacie
może się one stać tożsamością wstydliwą. Ponadto zaczyna
być taką, od której najlepiej uciec w objęcia innej, lepszej.
Sytuacji tej nie umie przeciwdziałać zorientowana
postmodernistycznie pedagogika, pogrążona w kryzysie
edukacja, pełna chaosu i swoistej ambiwalencji w wychowaniu14. Z niepokojem obserwuję jak z lektur szkolnych znika coraz więcej pozycji o wyjątkowych walorach
polskości. Stan ten ułatwił pojawienie się na liście lektur
takich autorów, jak: Agatha Christie, Artur Conan Doyle, J.R.R. Tolkien, Andrzej Sapkowski, Ursula Le Guin.
Zastąpili Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.
To przede wszystkim skutek obniżenia wymagań wobec
uczniów, podyktowanych kolejnym etapem wdrażania
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej podstawy
programowej kanonu lektur szkolnych na poziomie gimnazjalnym nie jest zaprzeczeniem jego powinności i misji? Czy nie dowodzi, że wyznaje ono świat odwróconych
pojęć i nie uznaje zasady niesprzeczności takich pojęć,
jak: edukacja i narodowa jako podstawy poznania i komunikowania się.
„Zalecenie, aby uczniowie zastąpili epos narodowy,
który na wieki zbudował polskość, czytaniem Agaty
Christie i Artura Conan Doyle’a, jest nie tylko bałamutne, lecz szkodliwe. […] Jest ono dramatycznie chybione.
Przede wszystkim dlatego, że są to pisarze niskiego lotu,
choć niewątpliwie zabawowi”15.
Skazane są na zapomnienie Syzyfowe prace Stefana
Żeromskiego, która na przykładzie rusyfikacji pokazuje
zniewalania, niszczenia sumień młodych Polaków, żeby
przestali kochać wszystko co w polskości najcenniejsze. Lektura tej pozycji wskazuje także na antidotum na
te przedsięwzięcia. Jest nim zawarte w Reducie Ordona
przeświadczenie o godności Polaka walczącego o wolność Ojczyzny. Budzi ona sumienia, a nawet wyzwala
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łzy nawrócenia i niweczy cały wysiłek rusyfikacji. Wycofanie Pana Tadeusza z kanonu lektur, to świadomy
dowód na to, że władze szkolne opuściły młodzież, pozbawiając ją intelektualnych podstaw. Jak można rozmawiać z uczniami o kulturze, historii i tradycji, jeżeli nie
ma ona punktów odniesienia? Czy nie jest to ostrzeżenie
i wyzwanie dla nas wszystkich?
Nie dajmy się wyobcować w swoim własnym kraju!
Nie pozwólmy żeby nasi uczniowie byli wiedzeni kulturo-liberalnym i bezrefleksyjnym przekazem, zamiast solidnej edukacji opartej na wielostronnym rozwijaniu jej
osobowości. Nie może jej zastąpić komputer w pracowni
informatycznej, traktowany jako klucz do edukacji. Nie
wolno zapominać, że w naszej literaturze, zwłaszcza
w utworach naszych wieszczów zawarte jest bogactwo
kultury polskiej. Jest w niej ukryty skarb i moc polskości. W skarbie tym znajduje się jego szczególny rys, którym jest język ojczysty. Bez niego świat przestaje być
poznawalny. Nie potrafimy też komunikować się z innymi ludźmi. Stąd znaczenie danej kultury wyraża się
bogactwem jej języka, co on pozwala poznać i wyrazić.
Jest to dusza narodu16. Dlatego powinnością edukacji na
każdym jej poziomie jest ukształtowanie wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych potrzeby ustawicznego czytania
dzieł twórców naszej literatury, uczenia się ich na pamięć i recytacji. Kultura jest swoistą latarnią morską we
współczesności, która na swój sposób jest trudna, a my
musimy być mocni, zgodnie z przesłaniem Juliusza Słowackiego:

Boleścią moją powietrze zaklęte
Stało się mocą, bronią – pełne ducha…
I czasem do was gra jak harfy święte,
A czasem waszej odpowiedzi słucha…17

Naszą powinnością jest bycie strażnikami wartości
uniwersalnych (zwłaszcza prawdy, dobra i piękna), patriotyzmu, miłości Ojczyzny, pamięci historycznej oraz tożsamości i dziedzictwa narodowego. Nie można zapominać,
jak ważną rolę w tym procesie odgrywa lektura, która operuje pięknym, plastycznym i żywym językiem ojczystym.
Czytelnictwo takich książek to nie tylko sposób na pożyteczne spożytkowanie czasu wolnego, lecz przede wszystkim niezastąpione niczym lekcje kultury i historii Polski.
Ukazują prawdę i bogactwo języka polskiego.
Dlatego też przywiązujmy więcej uwagi do zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które nauczyciele nasycają
żarem i przykładami nie przeduchowionego lecz autentycznego18 patriotyzmu i przywiązują dużą wagę do budzenia wśród młodych Polaków daru refleksji nad Ojczyzną i patriotyzmem.
4. To, co noszę w sercu i umyśle

W

mojej wędrówce życiowej patriotyzm wybiega
daleko poza rodzinny Krzemieniec. Łączy się on także
z pobytem w Krakowie, edukacją w Ostrowcu Świętokrzyskim, a zwłaszcza w Tczewie i Poznaniu. Miejscowości te stapiają się w jedność, w kalejdoskopie snów
i pamięci.
Konieczność posiadania Ojczyzny, tak jak potrzeba
posiadania matki czy ojca, jest naturalnym pragnieniem
każdego człowieka; niezaspokojona pozostawia puste
miejsce w sercu i w ludzkim życiu. Ojczyzna to poczu-
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cie wspólnoty, przynależności do rodziny. Ojczyzna to
poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli dobra otrzymane
jako dziedzictwo materialne i duchowe po ojcach. Ojczyzna to także ziemska matka, która ma prawo do miłości.
Cena, jaką w przeszłości płacono za działania wyrosłe z patriotyzmu, uczyniła z niego wartość zbyt cenną,
by miał się dzisiaj rozpłynąć, czy to w coraz mniej zrozumiałych anachronicznych formułach czy to w rozproszonej i często bezideowej ekspresji happeningu.
A jaki ma być patriotyzm praktykowany w ojczystym
domu, jaki zaś patriotyzm wielkiej rzeszy młodych Polaków, nieraz ambitnych absolwentów uczelni wyższych,
którzy z braku perspektyw w ojczyźnie opuścili swoje
środowiska, bliskich, przenieśli się na emigrację, nieraz
boleśnie trwałą? Wobec jakiej ojczyzny mają być lojalni? Jaką Ojczyznę mają nosić w sercu? Tę, która okazała
się zbyt trudna, by w niej pozostać czy tę, która otwarła
przed nimi i ich dziećmi życiowe szanse; która stała się
nowym domem, choć wśród obcych, tak innych ludzi,
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Trudno sobie poradzić ze stratą przyjaciela. Takiego,
w czwartek, 4 lutego 2016 roku, straciło Kociewie, kiedy
nadeszła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci
Profesora Kazimierza Denka. Choć nie urodził się w grodzie
Sambora, to właśnie nasze miasto umiłował i zawsze miał
w pamięci. Przez lata uczył nas, swoich krajan, o znaczeniu
przywiązania do tradycji, miłości do ojczyzny, również
tej „małej”, tak nam bliskiej. To dzięki Panu Profesorowi
nauczyliśmy się doceniać wędrówki po Kociewiu. Obiecujemy
mądrości te przekazywać dalej. Ku pamięci o Tobie, w trosce
o tych, co po nas.
Żegnaj nauczycielu!
KMR
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Dnia 15 czerwca 2015 roku w Sejmie odbył się drugi finał konkursu „Szkoła marzeń”,
zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. W swoich pracach laureaci zaprezentowali bardzo różne wizje szkoły marzeń – zarówno futurystyczne, wybiegające
w przyszłość, jak i sięgające głęboko w historię czy bardzo swojskie, osadzone w naturalnym
środowisku. Mogli to przedstawić w dowolnej formie, zarówno plastycznej, jak i literackiej.
Wśród pięciu nagrodzonych prac literackich znalazła się praca Michała Kotłowskiego,
wówczas ucznia kl. III Publicznego Gimnazjum im. Ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie
Granicznym, którą prezentujemy poniżej.

MICHAŁ KOTŁOWSKI

Kiedy szkoła była marzeniem?
nna, córka Konrada, urodziła się w lipcu 1903
roku w Barop, dzielnicy Dortmundu w niemieckiej Westfalii. Jej ojca poniosły tam nogi,
gdy uciekał przed polską biedą w pruskim zaborze.
Zatrudnił się w kopalni, zyskał szacunek i miał własny
kąt. Zakochał się. Poślubił Elżbietę. Na świat zaczęły
przychodzić ich dzieci.
Anna była najstarsza. Odkąd pamiętam jej cień unosił się nad naszą rodziną. Była mądrością powtarzaną
w powiedzonkach, przesądach i gusłach. Jej słowa
były czymś niepodważalnym, były prawdą. Jej babcina
dobroć, ciepło, stały się wzorem wszystkich babć. Jej
wiara była tak przekonująca i autentyczna. W modlitwie
stawała się zupełnie nieobecna. Przebierała paciorkami
różańca z taką gracją, wdziękiem i czułością jak tancerka zatracająca się w ramionach walca Straussa, a jej
usta bezgłośnie nuciły słowa modlitwy najmilszej idąc
za wzrokiem, który widział to, czego widać nie było.
Tak rozmawiała z Bogiem. Była mądra…

A

1910 roku, lipiec
Ania skończyła 7 lat. Jest naprawdę dużą dziewczynką. Tyle rzeczy już umie. W zgrabnych, drobnych
paluszkach z wielką wprawą trzyma igłę. Szyje fastrygę, za igłą i przed igłą… Całkiem zręcznie naszyje łatę na spodenki, czy majtki (bo nowych nie ma za
co kupić). Opiekuje się Helenką, Józikiem, Martusią
i maleńką Augustą. Zmywa naczynia, szoruje podłogi. Pranie mobilizuje ją do szczególnej pracy. Wielkie
wiadro tak ciężko dźwigać, a do pompy całkiem spory
kawałek.
Przy pompie spotkała ,,ich’’, tych, co mówią inaczej niż w domu. A właściwie to ci w domu są obcy.
Przybysze. Tatę tu poważają, bo kołodziej, bo na kopalni jego praca bardzo przydatna…
Ania jest już całkiem duża – tylko te drobniutkie
rączki, malutkie nóżki i w ogóle filigranowa sylweteczka, niziutka i delikatna jak koliberek, ozdobiona parą,
sięgających pośladków, dwóch grubych warkoczy koloru piwa, tego niemieckiego napoju narodowego.
Piwo. Czasem po szychcie tata z kolegami wypija jedno lub dwa w karczmie „In der Schatzmeister”1.
Złoty płyn przepuszczał promienie słońca, a dwa warkocze Anki tańczyły na plecach dziewczynki wijąc się
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jak dwa węże, w rytm starej polskiej wyliczanki – rymowanki:
Idzie rak, nieborak, jak uszczypnie będzie znak.
Idą kurki, małe kurki i wbijają tu pazurki.
Pełznie wąż, śliski wąż – i łaskocze ciebie wciąż.
Idzie słoń, ciężki słoń i nadepnie ci na dłoń.

Einschulung2 1910
Ania naprawdę jest duża… Dziś idzie do szkoły, idzie tam pierwszy raz. Mama wyprasowała fartuszek i zawiązała na sukieneczkę, którą przerobiła
z własnej. To była taka ładna, niedzielna sukienka,
ale już jej nie ubierze, sporo ostatnio przytyła. Buty.
Dotychczas ubierała je tylko na niedzielną mszę.
Są chyba ze dwa numery większe, ale za to posłużą
jej dłużej, a i tak najważniejsze, że w ogóle je ma.
W palce włoży się nieco gałganów i będą akurat. Na
końcach pięknych warkoczy mama zawiązała kawałki kolorowych szmatek, ścinki od sukienki, w piękne
kokardki.
Jaka ta Ania szczęśliwa. Jeszcze nigdy nie doświadczyła takiego starania o siebie. W domu była najstarsza. To nic, że wyjątkowo mała na swoje siedem lat. To
ona opiekowała się innymi, młodszymi, pomagała mamie. Teraz znowu oczekującej dziecka, ale nikt jeszcze
o tym nie wie…
Tata dziś nie idzie na szychtę. Zamienił się z Johanem, takim kopalnianym fircykiem – żartownisiem, ale
uczynnym i dobrodusznym człowiekiem. Niech matka
pójdzie z Anią ten pierwszy raz do szkoły. Pierwsza
córka w szkole, to przecież święto w rodzinie. Dziś na
górniczym osiedlu Barop świętować będzie kilka rodzin… Konrad jest dumny ze swojej Ani…
Matka bierze dziewczynkę za rękę. Ale ta podbiega
jeszcze do tatusia. Oplata drobniutkimi rączkami jego
nogi na wysokości ud. Aż dziw, że tak wysoki chłop
ma tak malutką córeczkę. Ojciec pochyla się nad piwną główką, kreśląc nad nią znak krzyża i całuje we
włoski.
– Z Bogiem, tatusiu.
– A Bogiem, Anulko, a tylko pamiętaj, żeś z Ząbeckich. Zawsze o tym pamiętaj.
Matka z córeczką odwracają się jeszcze w drzwiach,
robią znak krzyża. Potem mama robi go jeszcze na czo-
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le Aneczki. Pochylają głowy w kierunku figurki Matki
Boskiej, stojącej w rogu izby na stoliku i energicznym
krokiem przekraczają próg. Zaskrzypiały zamykane
drzwi.
O jakaż ona szczęśliwa. Z radości w brzuszku fruwają motylki. Nóżki nie mogą ustać w miejscu. Taka
niecierpliwa jeszcze nie była.
– Mamusiu szybciej, szybciej.
Co chwila podbiega do przodu, podskakuje i wraca do maminej ręki. Mijają bramę, za którą czeka cel
wędrówki „tych wybranych” – duży budynek z czerwonej cegły, przybrudzony czarnym, kopalnianym pyłem. Szerokie drzwi wejściowe zapraszają na chłodny
korytarz. A tam znowu drzwi – jak ich dużo! Mama
pewnie łapie za klamkę jednych z nich.

Pierwszy dzień w szkole
W klasie, w długich drewnianych ławkach z rączkami na pulpitach, siedzi już kilkanaścioro podobnych
Ance pyzatych berbeci. Zakłopotane, ciche i nieruchome
tylko oczami wodzą w kierunku drzwi. Niektóre ledwie
podnoszą opuszczoną główeczkę, marszcząc zabawnie
czółko, by zerknąć na tę, która właśnie weszła…
Na katedrze, za pulpitem ogromnego dębowego
biurka, z głową pochyloną nad jakąś księgą siedział
barczysty mężczyzna. Spojrzał ponurym wzrokiem,
a ujrzawszy tę malutką zawstydzoną istotkę, skręcającą na drobniutkim paluszku rąbek fartuszka, wypogodniał jakoś. Wstał, skłonił głowę w geście powitania
w kierunku kobiety, skinieniem dłoni równocześnie
wskazując dziewczynce miejsce w ławce.
W klasie pierwszą jej uwagę przykuło masywne,
czarne biurko. Stało na zbudowanym z desek podwyższeniu długim na jakieś cztery – pięć kroków, a szerokim może na trzy. Obok tej dziwnej zabudowy na
rozstawionych szeroko nogach stała wielka szara tablica, pod którą z zawieszonego drewnianego korytka
przy każdym gwałtowniejszym ruchu unosiły się białe
kłęby pyłu kredowego. Za nią, lekko z boku, na ścianie wisiał wielki arkusz z dziwnymi czarnymi znakami. Wyglądał nieestetycznie i nieciekawie, więc nie
analizowała go specjalnie wzrokiem. Róg tej części
klasy zajmowała wielka, drewniana szafa, której górne części drzwi były przeszklone szybą. Zza tej szyby szczerzyły zagadkowe spojrzenia budzące zgrozę
trzy ludzkie czaszki z pustymi oczodołami. Stały na
najwyższej półce – równiutko: profil lewy, prawy i en
face (anfas)3. Bieliły się ich łysiny, a Ania szybko odwróciła wzrok. Już jej nie interesowały „okropności”
na półkach niższych, a widoczne były jeszcze dwie.
Te jednak wypełniały tylko jakieś księgi i piętrzące
się papierzyska, z pozaginanymi często rogami. Niżej nie było już widać co kryje szafa, bo dolne części
jej drzwi były drewniane. Natomiast na szafie stała
niewielka czarna skrzyneczka z pokrętłem i okrągłą
dziurą zaklejoną materiałem. Całą klasę wypełniały
rzędy czteroosobowych ławek z pulpitem, w których
widniały po dwie dziury pomiędzy miejscami, gdzie
zwykle dzieciaki opierały swoje łokcie. Tych ławek
było chyba z dziesięć, jak zdążyła na paluszkach policzyć Ania, no chyba, że się pomyliła… jeden paluszek
– jedna ławka… Zajęte były prawie wszystkie…
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– Guten Tag4 – usłyszała Anka, znane spod pompy
słowa, po raz pierwszy słyszane z ust jej matki.
– Guten Tag – w uszach zagrała odpowiedź mężczyzny – Sie ist?5 – wskazał trzymanym w ręce patykiem na dziecko.
– Meine Tochter6, Anna Ząbecka – pośpiesznie odpowiedziała kobieta.
– Ann Sombetßki – powtórzył i spojrzał na listę
z tej wielkiej księgi, która od razu przykuła uwagę
Ani, przesuwał palcem z góry w dół wzdłuż jakichś
znaków – Ist, sehr gut7.
Zamoczył ten patyk, którym przed chwilą wskazywał dziecko, dziwną końcówką w naczynku z czarną
cieczą, po czym wyjął go i zaznaczył coś w księdze.
– Ist8 – powtórzył.
Tymczasem Ania zajęła miejsce we wskazanej ławeczce. Ledwie głowa jej wystawała ponad ten wielki
pulpit, ale szeroko otwartymi oczyma chłonęła każdy
szczegół. Była najmniejsza ze wszystkich dzieci w tej
sali. Tylko grube warkocze zwisały poza siedzisko.
Były piękne.
Mężczyzna zamienił jeszcze kilka niezrozumiałych
dla Ani zdań z matką, po czym ta wyszła, nie rzuciwszy nawet okiem na córkę. Spieszyła się do domu,
gdzie czekały młodsze dzieci…
Ania nie przestawała rozglądać się po tym miejscu,
które przez najbliższe lata będzie jej „drugim domem”.
Robiła to bardzo dyskretnie i nieśmiało. Chciała wiedzieć
więcej, chciała się uczyć, była ciekawa życia i świata.
Ten wysoki pan z przyjaznym wyrazem twarzy, stojący na podwyższeniu katedry, w brązowym garniturze
przyprószonym kurzem kredy, którą odruchowo obracał w palcach, stwarzał jej jakieś poczucie bezpieczeństwa. Co prawda nie rozumiała wielu słów, ale ciepło
jego głosu brzmiało jakoś kojąco. Rozdał im, to znaczy wszystkim dzieciom, takie dziwne tabliczki, wiele
mniejsze od tej pod ścianą, ale pełniące tę samą funkcję
i białe kosteczki kredy. Teraz na niej rysowała swoją
rodzinę. Tak się w tej czynności zatopiła, że przestały
do niej docierać wszelkie zewnętrzne głosy. Poszturchiwanie kolegów, przytłumiony chichot kogoś, komu
śmiesznie wychodził rysunek, „pociąganie” zasmarkanego noska, szuranie butów o drewnianą, wysmarowaną
olejem podłogę. Tyle głosów, których nie było w domu.
I... kroki przechadzającego się po klasie pana. Już wie,
że przez najbliższe lata on będzie jej nauczycielem…
„Lehrer”9 – zapamiętała to słowo dobrze.
Będzie jej tu dobrze, będzie tu szczęśliwa. Jest tyle
rzeczy, które chce poznać, których chce się nauczyć.
Teraz może. Marzenia się spełniają…

Piątek po Tłustym Czwartku, 1911 roku
Rano przed wyjściem do szkoły w domu było wielkie zamieszanie. Dziwne. Nie tak jak zawsze…
Mama nie wstała, żeby zrobić śniadanie, a gdy wychodząc Ania weszła do izby rodziców po butki, jakaś
kobieta ścierała z podłogi czerwoną plamę, płynącą
strużką w stronę drzwi. Ojciec natychmiast wypchnął
ją z tego miejsca, ale kątem oka zobaczyła jeszcze leżącą na stole matkę… Potargane, rozwinięte z koka włosy
zwisały poniżej jego krawędzi. W malutkim rozumku
dziecka zapanował chaos i strach. Co tu się dzieje?
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Jeszcze wczoraj śmiały się obie przy smażeniu
pączków z ubielonego noska Józika i opartej o brzeg
stołu pyzatej buźki Martusi szeroko rozdziewającej
ziewaniem zmęczone usteczka, ale wytrwale wpatrującej się w rosnące na stole pączusie, czekając na tego
pierwszego… Helenka w tym czasie prowadziła walkę
z za długim trzonkiem od miotły, którym co rusz zahaczała o jakieś przedmioty – to o krzesło, to o półeczkę
nad szafeczką, gdzie stało wiadro z wodą, to strąciła
ściereczkę z oparcia – ale mimo tych przeszkód wytrwale machała zmiatając z podłogi widoczne ślady
tłustoczwartkowych działań.
Jeszcze wczoraj… tak było jeszcze wczoraj…
A dziś cisza… Dziś nie było jak co dzień wspólnej modlitwy, śniadania… Pączki też nie smakują bez
mamy i Augusta płakała. Potargane włoski opadały
na buzię, a łzy moczyły te pasemka słonawą smużką.
Mama nie wstała, nic nie mówiła…
– Śpi. – Tak powiedział tata. Ale mama nigdy nie
spała!?
Wyszorowane do białości deski podłogi, tak rażąco
kaleczyła ta czerwona plama.
Ania smutna idzie do szkoły sama. I choć tak wiosennie wokoło, w ogóle tego nie zauważa. Jeszcze
wczoraj podbiegłaby do krokusa przy płocie Trudzi, by
pogłaskać płateczki nieboraczka – wiosennego śmiałka.
Przy domu Eryka na pewno próbowałaby podskoczyć
do zwisających z gałązek żółtych gąsieniczek bazi, by
noskiem poczuć delikatną miękkość tego wiosennego
kotka. Potem we trójkę podbiegaliby kawałkami, by
nadrobić stracony na wąchaniu czas i nie spóźnić się
do szkoły. Pan „Lehrer” bardzo tego nie lubił.
Ania idzie dziś sama, smutna, zagubiona… Jakimś
zakamarkiem swojej duszy czuje, że stało się coś złego. Czuje, że szkoła nie ukoi jej marzeń o szczęściu…

Trzy lata później po Wielkanocy
Tyle życzeń do Pana Boga. Tyle łez i sińców…
Tyle się zmieniło od śmierci mamy… Najpierw jej
duch przychodził do malutkiej Augusty, gdy tak bardzo płakała w nocy. Wszyscy słyszeli skrzypiące
schody, otwierane i zamykane drzwi, a potem siadała
przy łóżeczku a malutka cichła i zasypiała. Ale Au-

Babcia Ania z wnukami.
Zdjęcie zrobione w Starej Jani pod lasem.
Fot. ze zbiorów autora
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gusta też odfrunęła do Aniołków. Jest tam z mamą,
a ona tutaj…
Ania znów głodna idzie do szkoły, ale nie dba o to.
Najważniejsze, że idzie. Świetnie czyta, doskonale zna
język, którym nie posługują się w domu. Uwielbia pełnie Księżyca, bo może wyciągać pożyczone książki na
niski parapet okna i gdy wszyscy śpią czyta przy jego
blasku. Świec nie zapala. Druga mama uważa to za
marnotrawstwo i strasznie się złości. Jest jak w bajce
o złej macosze, kobieta nie ma serca do dzieci pierwszej żony. Za to Ania uwielbia nową siostrzyczkę, malutką Małgosię. Mogłaby godzinami głaskać jej śliczne jasne loczki… zresztą odkąd pojawiło się kolejne
rodzeństwo Aneczce przybyło obowiązków. Bieda
w domu aż piszczy. Trzeba więc coraz częściej najmować się do różnych prac domowych, by choć trochę
zarobić. Ania już wie, że jak skończy tę klasę pójdzie
na służbę. Będzie pomocą w sprzątaniu i w kuchni,
taka dziewczyna do wszystkiego – „przynieś, wynieś,
pozamiataj…” tylko to tak daleko od jej ukochanego
Barop, od koleżanek i kolegów ze szkoły…
Ale dziś jeszcze tam będzie i do lata też, i z tego
powodu jest szczęśliwa… Nic, że głodna, nic, że zmęczona. Łyknie jeszcze jeden łyk z tego źródła, które
tak kocha. Zatopi się w opowieść swojego „Lehrera”.
Odpłynie w marzenia.
A głód?
Zaraz po dużej przerwie poprosi o pozwolenie
wyjścia do wychodka10. Na pewno coś znajdzie na boisku. Zbierze skórki chleba, czasem jakiś ogryzek i coś
przegryzie. Robi tak już od wielu miesięcy.
Chleb – Boży Dar, tak marnowany przez niegrzeczne dzieci. Ale dobrze, bo przynajmniej ona ma co jeść.
Jest najmniejsza i najdrobniejsza w klasie. Ale gdyby
jadła więcej też by taka była. Za to warkocze ma najpiękniejsze…
Dzwonek. Ania podbiega do swojego nauczyciela.
– Herr Lehrer, ich muss auf die Toilette gehen11.
– Ania, aber bald. Bereits eine Lektion12.
Ach ta mała Ania… znowu na przerwie nie zdążyła. Dla prawie dwustu uczniów cztery wygódki to za
mało. Chodzą potem z różnych klas rzędem w czasie
lekcji. Ale jej chyba niezbyt śpieszno. Nauczyciel chodząc po klasie spojrzał w okno, akurat w momencie,
gdy dziecko przykucnęło, jakby czegoś szukało.
„Kwiatków zachciało się jej zbierać” – pomyślał.
Musi z nią porozmawiać jak wróci. Nieładnie tak lekceważyć lekcje, a taka grzeczna…
Ania wraca do klasy. Brudne paluszki wyciera
w spód fartuszka.
– Gnädige Frau13, kiedy w czasie lekcji wychodzi
się do wychodka, to nie marnuje się czasu na zbieranie
kwiatków – usłyszała Ania za swoimi plecami zanim
jeszcze dobrze zamknęła drzwi, niemal wieszając się
na wielkiej klamce. Aż podskoczyła zaskoczona jego
surowym i nie znoszącym sprzeciwu głosem. W tej
krótkiej chwili jej drobne serduszko, jak spłoszony
gołąb omal nie wyskoczyło z piersi. Spuściła głowę
i cichutko wyszeptała:
– Przepraszam, już więcej nie będę.
Ale teraz stało się coś jeszcze gorszego. Jej „Lehrer”, już łagodnie, podnosząc wskazującym palcem
bródkę zapytał:
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– Cóż to panienka ukrywa w kieszonce. Niech panienka pokaże, to i klasę ucieszy oznakami wiosny.
Ania podniosła wystraszone oczy, zadarła w górę
główkę, zmieszana jego słowami, ale nie zwykła się
sprzeciwiać. Powoli wyciąga z kieszonki zaciśniętą
piąstkę. Nauczyciel łapie rączkę i delikatnie otwiera
paluszki. Jeszcze przebiegła przez jego umysł myśl,
że to chyba najmniejsza rączka w szkole, gdy z osłupieniem odkrył jej zawartość – dwie skóreczki chleba
z widocznymi resztkami piasku…
Zmieszał się… Ania wpatrywała się w jego twarz
tymi swoimi szeroko rozwartymi oczyma wystraszonej ptaszyny. Trwało to zaledwie kilka sekund, ale
targnęły nim w tej krótkiej chwili wszystkie uczucia
– od gniewu, wręcz wściekłości, beznadziejności,
żalu, po wstyd. I on, jej nauczyciel tego nie zauważył…
– Siądź do ławki i czytaj. Musisz nadrobić stracony
czas.
A on musi coś z tym zrobić…

Połowa czerwca, 1914 roku
Od tamtego dnia wszystko się zmieniło w życiu
Ani. Każdego dnia inny nauczyciel przynosił dla niej
świeże, smaczne kanapki. Otrzymywała też zawsze
szklaneczkę mleka. Nabrała rumieńców… Biegała na
przerwach, skakała, a jej warkocze fruwały pod niebo. Zupełnie nie spodziewała się wtargnięcia macochy. Wpadła jak chmura gradowa do szkoły, prosto
do pokoju nauczycieli, szarpiąc po drodze i ciągnąc
za sobą zaskoczoną Anię. Strasznie krzyczała, że nie
życzy sobie, by jej córkę dożywiano, by traktowano
jak zaniedbane dziecko. A w ogóle kto im dał prawo,
by wtrącać się w życie jej rodziny. Szarpała Anię to
za warkocze, to za rękę, a ta fruwała jak kawałek rzuconej na wiatr tkaniny. Już za drzwiami, obiła dziewczynkę bez pamięci pięściami i zaciągnęła do domu.
Więcej Ania już nie poszła do szkoły. Długo leczyła
sińce. Nie była na swoim ostatnim zakończeniu roku
szkolnego.
A potem wybuchła wojna….
Ania, córka Konrada, moja prababcia. Czy ta niemiecka szkoła, w której zaczynała swoją edukację jako
dziecko, tak brutalnie przerwana przez macochę i wojnę, była szkołą jej marzeń, czy może w ogóle chodzenie do szkoły było marzeniem? W naszym domu jej
historia wciąż żyje i pokazuje kolejnym pokoleniom
wartości najwyższe. W mojej mamie znalazło to odbicie szczególne. Jest nauczycielką.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Pod Skarbnikiem.
Rozpoczęcie roku szkolnego.
En face [ă fas] (fr. dosł. ‘z przodu’) twarz, postać widziana z przodu.
Guten Tag – (niem.) dzień dobry.
Sie ist – (niem.) ona jest.
Meine Tochter – (niem.) moja córka…
Ist, sehr gut – (niem.) jest, bardzo dobrze.
Ist – (niem.) jest.
Der Lehrer – (niem.) nauczyciel.
Wychodek – wygódka, ustęp, latryna, rodzaj ubikacji w niewielkiej
drewnianej budce.
Panie nauczycielu, muszę iść do ubikacji.
Ania, ale szybko. Już jest lekcja.
Moja droga panienko.
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Żuławska
historia rodzinna
– fragment

ogorzała Wieś na Żuławach (jej wczesna nazwa
pochodzi od założyciela, w 1321 r., wielkiego
mistrza Zakonu NMP Wernera von Orselna:
Wernersdorf) malowniczo rozłożyła się swymi zabudowaniami wzdłuż Nogatu, w którego wodach przeglądają się wysokie drzewa z przeciwległego brzegu.
Cisza i spokój. Trawy porastają nadrzeczne łąki i wały
przeciwpowodziowe. Z dawnych, przedwojennych
czasów pozostał, przy głównym trakcie prowadzącym
przez wieś, po prawej stronie, długi, dobrze zachowany dom szachulcowy. Dalej, po lewej stronie ulicy, solidny, piętrowy, z wysokim podpiwniczeniem,
o ścianach z czerwonej cegły i biało obramowanych
oknach budynek dawnej restauracji (widoczny na
dawnych pocztówkach Gasthaus), obecnie sklep i budynek mieszkalny. Pozostała też piękna willa Karsten,
już nie opleciona dzikim winem, z przylegającą doń
trzyczęściową ceglaną bramą. W środkowej części
wsi, pamiętający XIV wiek, kościół katolicki pod wezwaniem św. Mikołaja z czerwonej cegły, zwieńczony
czworoboczną wieżą oraz cenną, też XIV-wieczną, naturalnej wielkości, z lipowego drzewa figurą patrona.
Późniejszy, ewangelicki po drugiej wojnie światowej
zniszczono.
Do takiej wsi, przed 50-60-ciu laty przyjeżdżał
ze Sztumu, z drugiej strony Nogatu, na swoim motocyklu, zakupionym na talon przysługujący mu jako
powiatowemu inspektorowi oświaty rolniczej mój
ojciec – Edmund Thiel. Stawiał jednoślad na metalowych nóżkach przy kościelnym płocie okalającym
cmentarz i udawał się na grób swego dziadka Johanna Thiel, urodzonego w 1825 roku, zmarłego w 1893
roku. Ojciec mój, jako urodzony w 1907 roku, nie znał
go, chociaż zapewne rozmawiano o nim w rodzinie
i wspominano. Co kierowało wnukiem, że przez 30
lat, wiosenno-letnią porą, podejmował trud jazdy (był
już przecież niemłody) i co jakiś czas stawał nad grobem swego niewidzianego nigdy przodka, składał ręce
do modlitwy, którą powtarzał słowami wyniesionymi
z domu? Czy jakieś dawne wspomnienia wiązały go
z tym miejscem? A może w pamięci przywoływał bliskich, którzy kiedyś go tu przyprowadzali? Nie dowiem się tego już nigdy.
Gdy ojciec mój przyjeżdżał tutaj zwykle panowało
lato. Zapewne również z tej przyczyny, dla ochłody,
wstępował do pustego o tej porze kościoła, czy siadał
w ławce. Wzrok kierował na ołtarz, ciągle ten sam.
Tak to sobie teraz wyobrażam, bo prawdę powiedziawszy nas, jego dzieci, zajęte wówczas nauką,

P

43

W POSZUKIWANIU KORZENI
zanurzone w bieżącym życiu, ulegające ówczesnej
propagandzie głoszącej, że wszystko tutaj, na tych
ziemiach zaczęło się po 1945 roku, te wyjazdy ojca
w swoje strony, do Gręblina, niezbyt interesowały.
Jego znikanie na wiele godzin, nie wywoływało potrzeby rozmowy o przeszłości rodziny, nie pobudzało
ciekawości. Dawny świat ojca był, w moim ówczesnym mniemaniu, zamkniętą, niewartą zainteresowania przeszłością.
Tej obojętności na rodzinną przeszłość nie przerwała wizyta w latach 70-tych, kuzyna ojca, Kurta Thiela
z Münster. Zastanowił jedynie gest, gdy ze wspólnego z ojcem wyjazdu samochodem do Pogorzałej Wsi,
gość przywiózł w woreczku ziemię zebraną z grobu
dziadka i pieczołowicie zapakował ją do swojej walizki. Pragnął, aby tą ziemię wysypano mu na trumnę
gdy po śmierci będą go chować daleko stąd. Kuzyn
ojca zostawił wówczas kilkadziesiąt marek (w owym
czasie, w komunistycznej Polsce, była to przyzwoita
kwota) kobiecie mieszkającej w pobliżu cmentarza,
aby opiekowała się tym rodzinnym grobem.
Minęły lata. Dopiero po śmierci ojca w 1987 roku,
gdy po raz kolejny, po długim czasie, przeglądałam
pozostałe po nim pamiątki, w czarnym, popękanym
portfelu znalazłam niewielkie czarno-białe zdjęcie. Jak
wynikało ze sporządzonego ręką ojca opisu na odwrocie przedstawiało ono grób pradziadka Johanna Thiel
z Pogorzałej Wsi. Biały, marmurowy krzyż o charakterystycznych, łagodnie wyciętych ramionach wznosił
się nad poziomą częścią grobu.
To znalezione, nieduże, biało-czarne zdjęcie stało
się impulsem zobowiązującym do sięgnięcia w przeszłość, do cofnięcia się w głąb, do próby odbudowy
pamięci rodzinnej, po śladach teraz mozolnie odtwarzanych.
W połowie lat 90-tych XX wieku, w upalny letni dzień, podobny do takich w jakie mój ojciec wyruszał w swoje wędrówki, wyjechałyśmy z mamą,
również ze Sztumu, samochodem do Pogorzałej Wsi.
Pragnęłam po kilkunastu latach nieobecności ojca
w tym miejscu, przy pomocy zdjęcia, które zabrałam
ze sobą, odszukać grób swojego pradziadka, dla moich synów już pra-pradziadka. Mama moja też była
ciekawa efektu wyjazdu do miejsca, w które jej mąż
tak wytrwale jeździł.
Przez Malbork i Nogat przejechałyśmy gładko. Dopiero po skręcie w lewo, przez wsie, po coraz gorszym,
pełnym dziur asfalcie, trzeba było jechać ostrożnie. Już
w Pogorzałej Wsi kierowałam się na wieżę kościoła
widoczną z daleka. Zatrzymałyśmy się przy drodze w
pobliżu cmentarza okalającego ceglany kościół. Chodziłyśmy z mamą po starannie wygracowanych ścieżkach wśród lastrykowych głównie nagrobków, udekorowanych, zaczynającymi wtedy wchodzić w modę,
sztucznymi kwiatami. Wysokie drzewa swą zielenią,
cieniem jakie dawały, chłód płynący od ścian kościoła
w ten upalny dzień tworzyły swojski, pełen spokoju
nastrój wiejskiego cmentarza.
Czarny samochód przed bramą, widok dwóch kobiet chodzących wzdłuż i wszerz cmentarza, wśród
grobów, z fotografią w ręce musiał wywołać pewne
zainteresowanie porządkujących swoje i nieswoje
groby miejscowych kobiet, z których dwie podeszły
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do nas. Po obejrzeniu zdjęcia starsza z nich przypomniała sobie mego ojca i owego Niemca, który dał
jej przed 20 laty marki za opiekę nad grobem. Teraz już obie opowiadały jak to owa drobna, starsza
zajmowała się w następnych latach oporządzaniem
nagrobka i jak to motorem przyjeżdżał od czasu do
czasu, jak mówił do swojego dziadka, taki starszy
pan. Ale teraz, od lat, już nikt z rodziny tu nie przyjeżdża. Ówczesny proboszcz, jak opowiadały, kilka
lat temu porządkując cmentarz i potrzebując zapewne nowych miejsc pochówku, nakazał zlikwidować
stare groby, którymi nikt się nie interesował. Co lepsze, cenniejsze płyty, krzyże z ustawionych następnie
pod cmentarnym płotem zabrano na inne groby, bądź
wywieziono poza wieś.
W tej sytuacji odnalezienie grobu pradziadka wydawało się niemożliwe, a cały wyjazd daremny. Ogarnęło mnie uczucie bezradności. Za późno się ocknęłam. Stało się. No cóż, będziemy musiały wracać
z niczym.
Obie mieszkanki Pogorzałej Wsi widząc nasze
zmartwione twarze nie dały jednak za wygraną. Popatrzyły jeszcze raz uważnie na zdjęcie dzierżone przeze
mnie w ręce, spojrzały na siebie porozumiewawczo
i orientując się według otoczenia grobu na zdjęciu, bez
słowa poprowadziły nas do pustego miejsca między
nagrobkami. To wolne miejsce wydawało się przygotowane na pochówek dla któregoś z mieszkańców wsi.
Na razie wśród niskiej trawy rosły w tym miejscu tylko kępy irysów.
Tutaj, gdzie teraz rosną te kwiaty, leży pani pradziadek – powiedziała jedna z naszych przewodniczek.
Mimo wzruszenia tą chwilą, tym odzyskanym
miejscem, nie stałam tam dłużej. Czekały nas dalsze
niespodzianki.
Obie starsze panie poprowadziły nas w inną część
cmentarza, do skromnego, ukwieconego grobu zwieńczonego marmurowym, białym krzyżem, z pasyjką,
identycznym z tym na zdjęciu, które ciągle trzymałam
w ręce.
Oto wasz krzyż- wskazały, potwierdzając pochodzenie krzyża z naszego, rodzinnego grobu pradziadka
Johanna.
Nie do wiary. Wszystko nagle się zmieniło. Jest
miejsce, znalazł się krzyż. Co dalej, co robić?
Trzeba odbudować grób. To była moja pierwsza
i stanowcza myśl. Ponieważ w grę nie wchodził powrót krzyża na pierwotne miejsce postanowiłam, że
postawi się ów odzyskany krzyż na brzegu trawnika,
przy trzeciej kwaterze, jak najbliżej miejsca, w którym spoczywają prochy pradziadka. Proboszczem był
wówczas, dziś już ś.p. ksiądz Gall, który zaaprobował
te plany, obiecał też odprawić mszę św. i poświęcić odrestaurowany krzyż ustawiony na nowym miejscu.
We wsi komentowano historię powrotu potomków
poszukujących grobu pradziadka. Nie było trudności
z odzyskaniem krzyża, który złożony na sianie, zimę
przeleżał w stodole u jednego z mieszkańców Pogorzałej Wsi. Wczesną wiosną przewiozłam go w bagażniku samochodu do kamieniarza w Malborku. Tam,
w miejsce zaginionego, zaprojektowaliśmy niewysoki
postument z napisem: śp. Johann Thiel i odtworzoną ze
zdjęcia datą urodzenia 12 XII 1825 i śmierci 18 VII 1893
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roku. Wiosną postawiono na zielonym trawniku, w pobliżu kościoła, odrestaurowany marmurowy krzyż.
Deszczowego majowo-czerwcowego dnia zjechała
do Pogorzałej Wsi najbliższa rodzina: poza moją mamą
i mną, dwie prawnuczki Barbara z Krakowa i Małgosia z Grudziądza z mężem, pra-prawnuk Hubert, moja
przyjaciółka Anna Wójcik z Gdyni i najważniejsza,
bo najbliższa stopniem pokrewieństwa, siostra mego
ojca, 90-letnia wnuczka Małgorzata. Ksiądz proboszcz
odprawił mszę św. w intencji zmarłego przed ponad
100 laty Johanna i na zewnatrz, przy odrestaurowanym
krzyżu na postumencie, poświęcił miejsce symbolicznego pochówku.
Kiedy po dwóch miesiącach, latem, przyjechałam
na grób pradziadka, podekscytowana pani Kwaśnicka, opiekująca się krzyżem, poinformowała mnie, że
zmarła owa osoba, która wykupiła miejsce spoczynku
po pradziadku. W czasie, gdy czyniono przygotowania
do pochówku grabarze kopiący przyszły grób odkryli
pod warstwami ziemi nienaruszoną, cynkową trumnę.
Wycofali się więc, a rodzina zmarłego odstąpiła od zamiaru pochówku w tym miejscu, oddając je do dyspozycji księdza proboszcza.
Może do serca tych prawych ludzi przemówił widok bielejącego, osamotnionego na trawniku przy
kościele, nie przynależącego do własnych prochów
w ziemi, krzyża?
Decyzja księdza Galla była jednoznaczna. To miejsce powinno wrócić do dawnych właścicieli, a w ślad
za nim krzyż na dawne miejsce.
Wszczęte w międzyczasie przez drugą prawnuczkę
Danutę (archiwistkę z zawodu) badania pozwalają na
ustalenie, że w cynkowej trumnie pochowano w tym
grobie wcześniej, bo w roku 1872, zmarłą na ospę,
po przedwczesnym porodzie naszą prababkę Henriettę Thiel z d. Schalinski (tak zapisano jej panieńskie
nazwisko w księdze parafialnej, gdy brała ślub 16 XI
1853 roku w Wielkim Garcu, po drugiej stronie Wisły). Tragedia jej śmierci wywołanej zakaźną chorobą
i przedwczesnym urodzeniem martwego 6-miesięcznego dziecka była na tyle wstrząsająca, że zapis
w księdze parafialnej dokonany przez proboszcza, wychodzi ponad zwykłą lakoniczność, jest obszerniejszy,
przybliża okoliczności śmierci matki i pochowanego
z nią, złożonego na jej ramieniu do trumny bezimiennego chłopczyka. W pamięci rodzinnej zachowano
wiadomość (wspominała o tym jej wnuczka Maria
Kikut), że Henrietta przed zamążpójściem była ewangeliczką. Skoro leży ona na cmentarzu katolickim,
a w ówczesnym Wernersdorfie był kościół i cmentarz
ewangelicki, a więc nie było przeszkód, aby na nim
ją pochować, sądzić należy, że dla męża, katolika,
zmieniła wyznanie. Musiało być to dobre małżeństwo
i z tej przyczyny, że pradziadek nie ożenił się powtórnie mimo, że został sam, z małymi dziećmi,
a w owych czasach tylko dla opieki nad osieroconym
potomstwem często szybko zawierano nowy związek.
Dla niego, wydaje się, Henrietta była niezapomniana
i nie do zastąpienia, skoro do końca życia pozostał samotny. W momencie śmierci zostawiła 9 dzieci, z których najmłodsza trójka w wieku od dwóch do pięciu
lat, ciężko przeżywała śmierć matki. Dzieci płakały,
budziły się po nocach. Ani starsza 16-letnia Antonina,
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Odtworzony nagrobek Johanna Thiel
Fot. Kamila Thiel-Ornass

ani niania Zielińska nie były w stanie ich ukoić. Dopiero gdy „otworzyły się niebiosa” – jak pisał do rodziny w liście prawie sto lat później jej wnuk – zakonnik z klasztoru o.o. Kamedułów z Krakowa – „babka
Henrietta w widzialnej postaci przychodziła do dzieci,
utulała je i pocieszała aż do ukojenia ich tęsknoty”.
Wówczas matczyne wizyty ustały. W opowieści rodzinnej przekazano, że te niebiańskie odwiedziny
w realnej postaci widziała zarówno córka zmarłej Antonina jak i niania Zielińska.
Tak więc malborski kamieniarz po raz kolejny wykonał swoje zadanie przenosząc na przynależne mu
miejsce krzyż, zbudował stosowną tumbę nagrobną,
możliwie podobną do tej ze starego zdjęcia, a ja przysypałam grób ostatnią garścią ziemi.
Rozważając tą historię utraconego i odzyskanego grobu naszych pradziadków można doszukać się
w niej głębszego sensu. Gdyby nie uparte odtwarzanie
grobu Johanna, nie odkrylibyśmy miejsca pochówku
jego żony Henrietty i nic nie wiedzielibyśmy o niezwykłych wydarzeniach towarzyszących jej śmierci.
Nasza prababka pozostałaby nadal w niepamięci, anonimowa, nie byłoby jej w przekazie rodzinnym.
Oboje małżonkowie spoczywają w jednym grobie
na przykościelnym cmentarzu. Ona nadal w cynkowej
trumnie. Jego prochy rozpadły się dawno, wniknęły
w warstwy ziemi, ale dla nas ich miejsce pochówku
nie jest już tylko znakiem pamięci. Ta pamięć o nich
obojgu stała się konkretna, żywa, ma barwy, emocje,
niesie znaczące dla nas, ich potomków, przesłanie.
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EDWARD ODYA

Jak chłop z dambu spad
ziało sia to w niydziela po łobjedzie. Tedy
beło lato, słónyszko ładnie grzało. Chłopowju
w chałupsie siydzić sia niy chciało. Pomyślał
se, że polyzie do lasa na szpacyr. Wjedział dobrze, że
taky szpacyr to je dobry na zdrowja. Jak pomyślał,
tak polaz. Najpsiyrw pólnὸ drogὸ do lasa. Wjidział
jak jastrzómby wysoko nad lasam kołujὸ. A nad samym lasam gapy lateli ji krakeli. Wjera jastrzómbów
łodgónieli. Tedy leśnὸ drogὸ kawał se kroczył. Przypatrywał sia, jake tam psiankne sztamy rosnὸ, ładne,
proste, prawje bez sanków. Myślał se, jake by to dało
bele, abo dyle ji eszczy dechy. W lesie skrónciył wew
lywo, ładnὸ lanijὸ pomalu se szpacyrował. Cały czas
czuł zapach ziylani, żywicy ji różnych kwsiatów. Podziwjał różne ptaszki jak pracujὸ ji śpsiywajὸ. Dojrzał
tyż rude wjywiórki jak po drzewach zwjinnie skakajὸ.
Wjidział jak saranki abo zajki bez lanija przelatyweli.
Pokazał sia tyż lis, jak zajka tropsiył. Tak se szpacyrował, aż poczuł zapach mniodu. Zrazu myślał, że
to kwsiaty tak pachnὸ. W mniescu, chdzie tak ładnie
pachniało, zaczón sia przechadzać w ta ji nazad. A to
po to, żeby nawóchać sia tygo zapachu. Tedy myrknół, że tam ni ma żadnygo drzewa z kwsiatami. To
skónd jestaj tan zapach? Zara zaczón sia przyglóndać
wszytkym drzewóm. Potam spostrzeg – kawałek łod
laniji – duży dómb. Polaz do niygo bliży, łobaczył
brzanczónce szpszczoły, a zapach mniodu był tera
wjankszy. Łobejrzał dómb dokoła ji dojrzał w niym
dziupla. Tam wlatyweli ji wylatyweli szpszczoły.
Tedy gadał se: „Tu jestaj mniód”. Jano bez niczego ni
móg wlyźć na drzewo. Zara chwatko szed nazad do
dὸm po drapka ji jinksze przybory do wybrania mniodu. Po drodze łobaczył stecka, po chtórny dwa jażwce
se pὸmalu lejcieli, jano pomrukyweli. Potam słyszał
jak gdzieś w oddali sowa se pohukywała, wjera swojygo towarzysza wołała. Chłop bὸł kontant z tygo co
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Myrknół – zorientował się
Tasza – torba
Margnół – ruszył

wjidział ji słyszał. A eszczy go radość rozpsiyrała, że
nalaz mniód do wybrania.
W dóma chłop wzión przybory wew tasza ji drapka na pukel ji zara szed nazad do lasa. A tam przystawiył drapka do dambu, jano beła trocha krótka, żeby
wlyźć na gałóź. Mordował sia na wszytke stróny,
jano wlyźć ni móg. Tedy łoblejciał po lesie, ji nalaz
dwa klocki, żeby podłożyć pod drapka. Ji to eszczy
beło trocha mało. Tedy zaczón prosiyć Boga ło pómoc: „Panie Boże dopómóż mnia wybrać tan mniód.
Mniód zjam a wosk dóm na chwała boskὸ – na świyce
w kościele”. Tak cały czas jano prosiył. Pan gὸ wysłuchał ji wgrajdoliył sia na gałóź. Wjidocznie niy psiyrwszy raz łokradał szpszczoły. Wyjón plastry mniodu
z dziupli. Mocko zadowolony, że łuż mniód ma, jano
sia śmniał ji powiedział tak: „Mniód zjam, wosk
przedóm a Panu Bogu nic niy dóm”.
W tym mómancie gałóź zrobjyła trach ji dziad spad
na ziamnia zez hukam. Ji tak se polyżał pod dambam
dość długo, jani sia niy margnół. Jano mu sia koła
w łepsie krónciyli. Jak sia ocknół, tak pod wieczór, to
powiedział: „Panie Boże, z Tobὸ to człowiek nawet
pożartować ni może”. Pewnie sóm niy wjedział czy
tan łupadek to bół żart, czy kara boska? Wjera niy
znał starygo przysłowja, że chciywy sia niy zbogaci
a dubelt straci. A za chciywość eszczy zdrowjam zapłaci.
Po tym łupadku, jak sia pozbjyrał ji jak dolaz do
dóm – tygo uż niy wjamy. Nikogo przy niym niy beło.
Dopsiyru po latach dziad wspómnył, jak szpszczołóm
mniód krad ji co mu sia tedy przytrafsiyło. Bónknył
jano, jak Boga chciał wycwancychować, ale to mu sia
niy łudało, bo rozumu mniał za mało.
Ło tam wypadku łuż wszytcy zapómnyli, jak to sia
stanyło, jano powjedzanie łostało: „Jak chłop z dambu spad ji se łodpoczón”.
Wycwancychować – oszukać
Jaźwiec – borsuk
Sztamy – grube, dorodne drzewa

Z okazji zbliżających się Œwiąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom
najserdeczniejsze ¿yczenia: têczowych pisanek, na stole pysznoœci,
mokrego dyngusa i wspania³ych goœci
sk³a daj¹
Wydawca wraz z redakcj¹
Kociewskiego Ma gazynu Regionalnego
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GADKI ROZALIJI
Christus
zmartwychwstani
je!!!
isi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, płakać za grzychi człowjecze trzeba!!!
Tak żam śpsiyweji bes całki post! Ale
Nasz Pan pokónał śmierć! Ji zmartwychpowstał!
Wew rancach tszima fana na znak, że niebo je
łotwerte dla człowieka grzysznygo, chtóran bes
całki post kajał sia pszet wjiszącim, ji łumertim
na ksziżu Sinam Bożym. Uwasz(ż) sobje Drogi
Czytelniku, że Bóg tak łumniyłował tan śłat, ji
nas niegodnych, że Swojego Sina Jednorodzónygo dał, bi tan nasze wini łotkupjył, ji Niebo nóm
rozwar!
Alleluja, alleluja – Jezus żije! – śpsiywómi
na całka gara! Pjyrsza Msza Śłanta, tzn. Rezurekcje sia kończą procesijó. Ja nie wjam jak tera,
bo łusz jezdóm za stara, żebi jiść na rezurekcje,
ale za młodu, to pómna na pszotku szła łorkestra,
ji tak fejn trómbi ji bambni łogłaszałi ta Radosna
ńowjina! – Jezus żije! A na fjigurce Zmartwychwstałygo wjidać jego Boske Rani, chtórne wołajó – Mniyłosierdzia, mniyłosierdzia, ji eszcze ras
mniyłosierzia!
A ja tedi miśla: Wew ranach Twojych łukrij mnie! Wew godzina śmniyrci wezwij mnie,
ji kasz(ż) mnie przinść do siebje, co bim zez
Śwjantimi Twojimi chwalyli Cia na wjeki wjekóf. Amen. Jó, jó, jidzta jano wew tan Radosni
Dziań do kościółka, ji mófma wew ta paschalna
chfiyla: Zajaśniałeś, Twoje światło łusujnyło
moja ślepota! Zapachniałeś wokoło, poczułóm
ji chłona Cia! Ras(z) zakosztowałóm, ji oto łakna, ji pragna; dotknyłeś, a oto płóna pragnianiam Twojygo Pokoju! Bądź wjanc pochwalóni, ji łuwjelbjóni Panie mój! Pszemniań mnie
wew nowygo człowjeka, ji prowadz pszes(z)
oczyszczające ciyrpianie do chfałi Zmartwychwstania!
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Śwjóntecznie łuniesióna

WASZA ROZALIJA
(Zyta Wejer)
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MARIA BLOCK

Kołowody
Krecióna
o je ekologiczna bajka. Pomaska na te wszytke
ludziska, co straszó abo zabijajó zwierzóntka. Bo
mnia już nasprawda górz wzión, jak żam zlukała
wéw składzie łogrodniczam środek na krecióny. Ómegi,
weźta wy przestańta już hajtować ta biedna gadzina, bo za
was to wszytko szkóduja. Pyrónki wóm szamajó zielska,
psiary wóm rumlujó, pujac wóm szcza na przeddómku,
muchorki lejtajó i to téż wam nadurszałóść robji takó, że
szok. A, myszónki to wiadóm, karujó, dzie nié trza i tamój
barłożó. A liszki, buby, migi, zajce, bufónki… Wszytko,
wóm, ludziska, dogryza! Ale że krecióny? Toć to je jakiś
cyrkus.
Zobaczta: toć taki kreción nié ma pojma, że coś tamoj
wam mniadzy czechlowinami rozwala i że coś wóm tamoj czacznia za bulwami (o ile je mata). Ón se kraśka pod
ziamnió i wykopuja te kretowjiny bo taki je jego żywot. Ón
ma swoja familja, dzieszczka i różne sprawy do obzorgowania. Wy se dupsie wciskata w swoje gruchoty i jedzieta
do składu po jeście i starcza, że jakieś psianióndze mata,
żeby kupsić kruszki, mniaso, wurszta, czy co tam eszcze
lubjita. To samo je zéz lumpami i ze wszytkim. A i tak
ciangam kwiandrata i kwénkata, że wóm coś nié pasuja.
A taki kreción, co luga tak samo cianżko abo i cianży niż
wy (bo ślanczenie na komputerze to nié je całkam luganie,
toć sia ze mnó zgodzita, no nié?). Musi tyż bez łanciny
i insze kranty – wanty sia kulać co by pyrcek pyraca na
siebia i gzubów mnieć. Wy myślita (abo raczy nié myślita,
bo jak byśta myśleli, to byśta nigdy hajtów na take bezbronne zwierzóntka nié urzóndzali), że wóm sia wszytko
należy, a tak nié je, bo tera ja wóm coś powjam: krecia
familja tamoj, na téj ziamni, dzie wy se tera leżaczki na
łikend kładziéta, to béła psiérsza. A za wywalanie kogoś
zéz chałupsi to sia powinno leźć wéw haziel!
Wjidziała żam téż take niedouki, co dóma lelkajó chomiczka, truśka czy insza swoja chowa i mu nawet bety szykujó take chomicze (jo, ja żam to wjidziała wéw składzie
zoologicznam – bety jak na pupa, ale na chomika!) a na kreciónki czy myszónki łapki dajó. I se żam tedy deliberowała,
że gorsze przewróciworki nié mogó być.
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Wianc Kociéwiaki, tyle ja wóm powjam: nié bóńdźta
uraźliwce ino tera na uspokojenie se cupnijta na zesel i podeliberujta se co możeta uskrómnić wéw swojam życiu co
by inszym istotom nié bździć. Doceńta to, że gadzina biédna nima składów, dzie by se zorgowali środki na omunianie
ludzisków.
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LITERACKIE ŁAMY

ANDRZEJ GRZYB

Kilka uwag o powieści
„Pułapka na ptaki” Adama Hlebowicza
dybym był krytykiem literackim nieprzypadkowym, lecz zawodowym, do tego naukowo utytułowanym, o niebo lepiej niż to uczynię poniżej,
spróbowałbym rozwikłać, przybliżyć czytelnikom tajemnice Boru z „Pułapki na ptaki”. Przyznaję, od dawna
bory wszelakie, lasy przebyte i nieprzebyte wydają mi
się tajemnicą. Wielkie masztowe sosny pnąc się w niebo zielonymi koronami zdawały się być kościelnymi
sklepieniami, a pnie proste i grube tak, że nie mogłem
ich objąć, zdawały się pierwowzorem greckich kolumn.
Zawsze ciekaw byłem ogromu boru i tkwiącej w nim
tajemnicy natury, umierania i odradzania się życia. Od
kołyski kusiły mnie powietrzne ptasie ścieżki i te korzenne dukty sarnie, i te ciemnie i krwawe wilcze szlaki.
Zawsze w snach i na jawie jakoś się borów bałem.
Wolny od krytycznoliterackich reguł zapisuję poniżej kilka luźno powiązanych uwag o „Pułapce na ptaki” Hlebowicza.
Przyznaję, przeczytałem chciwie najnowszą powieść
Adama Hlebowicza „Pułapka na ptaki”, za jednym pociągnięciem, bo dwieście stron na takie czytanie pozwala, a im dalej w las, tym chętniej odwracałem kartki.
Kiedy czytam debiutanckie prace, a ta taką nie jest,
po pierwsze, cieszę się, że nie mają one tysiąca stron,
po drugie, przypominam sobie za Umberto Eco to, co
zacytował w „Zapiskach na pudełku od zapałek” o odrzuceniu „Moby Dicka” przez angielskie wydawnictwo w roku 1851 z uzasadnieniem: „Nie sądzę, by ta
pozycja znalazła uznanie na rynku literatury dziecięcej. Jest rozwlekła, styl przestarzały i wydaje się, że
nie zasługuje na rozgłos, jakim się ponoć cieszy”.
Po narodzinach a przed drukiem powieść „Pułapka na ptaki” miała więcej szczęścia niż „Moby Dick”.
A jaka jest jej przyszłość? Nie wiem, bo nie mam zdolności proroczych. Dla mnie przyszłość jest nieodgadniona.
Mógłbym mieć pretensje o to, że historia przyjaźni dwóch ornitologów dzieje się w Borach i mowa tu
raczej o borowiakach z kociewskiej części Borów Tucholskich, ale dla czytelnika nieobeznanego w regionalnych rozróżnieniach nie ma to – jak autor słusznie
założył – żadnego znaczenia, tym bardziej, że akcja
powieści toczy się też na Syberii i na Węgrzech. Tak
więc niech będą tajemnicze Bory, to nawet dla powieści lepiej.
Powieść Hlebowicza jest też o rodzinie, o chrześcijaństwie, czy raczej o wierze, o naturze, a na tym
nie koniec. Tematów poważnych autor zamieścił w tej
powieści więcej. O każdym z nich można by napisać
mniejszy lub większy esej.
Co do możliwych esejów, to na przykład esej
o śmierci podglądacza ptaków wskutek upadku z drze-
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wa można zgrabnie w ostatnich dwóch zdaniach opatrzyć informacją, że „Pułapka” ma niezłe tempo i dobrze się czyta.
Mógłbym się czepiać, że za dużo tu ornitologicznych, ptasich opisów. Sam jednak lubię ptaki fotografować, więc ci, którzy to wiedzą, mocno by się zdziwili. Powieść zaś nie o ptakach jest, lecz o ludziach,
o przyjaźni, miłości, o małej historii w wielkiej historii, o Bogu i poszukiwaniu Boga.
Nic nie poradzę na to, że pierwsze zdanie powieści
kojarzy mi się ze zdaniem z „Popiołów”: „Ogary poszły w las”, a szukanie ciszy przez bohatera w klasztorze, aby przemyśleć swoje życie, nasuwa mi porównanie z podobnym fragmentem z Houellebecqa.
Dobry rytm ma ta książka i mimo różnorodności
opisywanych zdarzeń i metafizycznych rozważań,
konstrukcja całości jest solidna.
Czasem, nie pilnując dostatecznie języka, pisze
się na przykład o „…szerokich ciekach wodnych”, ale
gdyby nie trafiła się choćby jedna niezręczność, a jest
ich więcej, to nie widać byłoby dostatecznie jasno
fragmentów mistrzowskich.
Warto też zauważyć, że w mowie jednego z bohaterów pojawia się gwara raczej kociewska niż – jak
chce autor – borowiacka.
Co do darwinizmu i poglądu przeciwnego to dobrze, że toczy się dyskusję bez emocji (choć na przekór) i z należytą naukową wiedzą.
Współcześnie dopuszcza się, że między teorią
ewolucji a chrześcijańskim obrazem stworzenia świata nie ma wzajemnego wykluczenia. Absolutnym wyznawcom nauki zawsze wolno postawić pytanie: A co
było wcześniej? Może jednak Stwórca, Stwórca, jeśli
są uczuleni na słowo Bóg.
Między religią a nauką nie ma sprzeczności nie tylko z powodu różnic języka.
Dodałbym do tych rozważań choćby jedno z błyskotliwych stwierdzeń Michała Hellera, ale może tym
sposobem zepsułbym powieść Hlebowicza. Więc niech
będzie, jak jest.
Powieść Hlebowicza jest dobra, jeszcze raz powtórzę: z przyjemnością ją przeczytałem. Po kropce
w poprzednim zdaniu już wiadomo, że powieść mi
się podoba i z tego powodu wszystko, co powyżej, to
subiektywne chwalenie, po prostu, panegiryk. Wyjawiłem też, że nie jestem krytykiem literackim, bo gdybym nim był, to unikałbym jak diabeł święconej wody
takich deklaracji jak w poprzednich zdaniach. Szczerze mówiąc, mam w nosie, co powinienem, a czego
nie, dlatego napisałem, co uważam. Właśnie tak…
i kropka.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE Z KOCIEWIA

Adam Hlebowicz, Pułapka na ptaki, Bernardinum 2015 form. 14,5 x 20,5,
s. 204, opr. miękka

Red. i opr. Zbigniew Lorkowski, Marcin Tylman, Katarzyna Tylman, „A za
mojej pamięci” Wojenne losy. Wspomnienia mieszkańców Nowego, t. II,
Stowarzyszenie AKTYWNI 2015, form. 16,5 x 23,5 cm, s. 104, opr. twarda
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Kuba Pokojski, Tczew 1627, Instytut Wydawniczy Erica, 2015, form.
16 x 23 cm, s. 224, oprawa twarda

Józef M. Ziółkowski, Kulisy międzywojennego Tczewa 1920-1939,
Bernardinum 2015, form. 19,5 x 22 cm, s. 172, opr. twarda
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:

• Datki pieniõēne wielkiego mistrza dla koćcioãa w Piasecznie
Grzegorza Woliýskiego
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

• Podróēe w wyobrađni. Linia kolejowa Skórcz – Smõtowo
Grzegorza Piotrowskiego

CZARNA WODA
GNIEW
NOWE
PELPLIN
SKARSZEWY
SKÓRCZ
STAROGARD GD.
ŒWIECIE
TCZEW
BOBOWO
DRAGACZ
DRZYCIM
JEĒEWO
KALISKA
LUBICHOWO
MORZESZCZYN
OSIE
OSIECZNA
OSIEK
SMÊTOWO
SUBKOWY
WARLUBIE
ZBLEWO
GMINY POGRANICZNE

BUKOWIEC
CZERSK
LINIEWO
LNIANO
STARA KISZEWA
ŒLIWICE
TRïBKI WIELKIE

• Niewdziõcznoćç historii

Pawãa Kukliýskiego

• Wspomnienia ēoãnierza górnika z Nowego

Grzegorza Rogowskiego

• O wystawie „20 lat wolnoćci. Tczew 1920-1939”
• Naãukowe eksperymenta

Maãgorzaty Kruk

Zyty Mikoãajewskiej

Fot. Jacek Cherek

