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Od redakcji
Czy trzydzieści lat do dużo? To więcej niż jedno pokolenie. Okres, w którym możemy doczekać się dzieci i wnuków. Patrząc na naszą trudną historię, to czas podczas którego jeden system polityczny może upaść, a w jego miejsce powstanie nowy,
kierujący się zupełnie innymi wartościami, kontestując swojego poprzednika. Dla
jednego z piszących te słowa, to całe życie. Marne to chyba odpowiedzi. Może gdy je
zawęzimy. Czy trzydzieści lat dla Kociewia to dużo? Biorąc pod uwagę ostatnie trzy
dekady, to cała epoka. Wytężona praca wielu regionalistów, działających, a nawet
wychowanych w tym okresie, sprawiła, iż nasza „mała Ojczyzna” jest znacznie większa niż w 1986 roku. Ziściło się marzenie, wizja Romana Landowskiego, Andrzeja
Grzyba, Jana Ejankowskiego, a także wielu innych osób, którzy pragnęli by Kociewie
nie było tylko ideą pielęgnowaną przez wybranych, a dobrem nas wszystkich. W celu
jej urzeczywistnienia powołano właśnie „Kociewski Magazyn Regionalny”, którego
pierwszy numer wyszedł w pierwszej dekadzie grudnia 1986 roku.
Dziś możemy wyłącznie domniemywać, jaką wizję „Magazynu” miał Roman Landowski, gdy za swoim biurkiem w pierwszej siedzibie redakcji, w Tczewskim Domu
Kultury, wybierał pierwsze artykuły. Czy spodziewał się, że jeszcze przez kolejne 94
numery autorzy będą potrafili w tak różnorodny sposób pisać, mówić o Kociewiu,
nadal nie wyczerpując tematu, jakby czekali na swoje miejsce w kolejnych 95 wydaniach? Chyba tylko człowiek o przebogatej wyobraźni, lubiący popadać w fantazję,
mógł wtedy pomyśleć, iż nadejdzie taki czas, iż na łamach pisma ukażą się teksty
autorów, których rodzice byli jeszcze dziećmi, gdy pierwszy „Kociewski Magazyn
Regionalny” schodził z pras drukarskich. Ale przecież taką osobą był właśnie Roman
Landowski. Może już wówczas zaplanował ten i kolejne numery?
Przy biurku redaktora naczelnego nie ma już Pana Romana. Maszynę do pisania
zastąpił komputer. Z podłogi zniknęła już charakterystyczna wykładzina. To jednak
chyba jedyne zmiany. Przygotowując każdy kolejny numer, układając jego skład,
sczytując nadal napływające teksty, czujemy, że nadal wykonujemy plan nakreślony
przez Romana Landowskiego we „wstępniaku” pierwszego numeru. Czasami może
rodzić się obawa. Czy starczy nam tematów do obdzielenia kolejnych wydań? Tak.
Kociewie napisze je dla nas same, jak robiło to już 95 razy.
Czy trzydzieści lat do dużo? Nie. Dla Kociewia to krok. Jeden z wielu następnych.
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Wydarzyło się na Kociewiu...
► Zblewo, 16 września
Barwny korowód przy akompaniamencie orkiestry dętej otwierał uroczystości pięćdziesiątej rocznicy powstania
zblewskiej szkoły. Świętujący udali się do miejscowego kościoła św. Michała, gdzie została odprawiona specjalna msza
święta celebrowana przez ks. prałata Zenona Góreckiego.
Urodziny zblewskiej szkoły nie były jednak jedynym powodem do świętowania dla mieszkańców Zblewa. Niemniejszym wydarzeniem było uroczyste otworzenie i poświęcenie
nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej, wyposażonej
m.in. w siłownie i salę konferencyjną.
► Pelplin, 21 września
Gościnne mury pelplińskiej Biblioteki Diecezjalnej zaprosiły wszystkich pasjonatów chwil skupienia na Wieczór Poezji
Maryjnej. Zorganizowany w jego ramach, z inicjatywy Bogdana Wiśniewskiego, koncert zatytułowany „Skąd tu przyszłaś,
Piękna Pani?” stał się prawdziwą ucztą dla duszy. Czytane
przez Elżbietę Goetel stały się przeglądem opowieści o bohaterce środowego spotkania, opowiedzianych przez autorów
wszystkich epok polskiej literatury. Atmosferę zadumy pomogła niewątpliwie zbudować oprawa muzyczna, o którą zadbali:
Jolanta Grzona, Izabela Presz oraz Michał Rakowski.
► Gniew, 22-25 września
Moc atrakcji czekała na osoby, które postanowiły wziąć
udział w Gniewinkach 2016, czyli 719. urodzinach miasta.
Już 22 września w gniewskiej książnicy ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu – na komiksową historię Gniewu. Już następnego dnia pasjonaci dawnych dziejów mogli bawić się
na pikniku historycznym zatytułowanym „Gniew – gród
średniowieczny”, podczas którego zyskali niepowtarzalną
okazję zobaczenia m.in. pokazów walk rycerskich i tańców
dawnych. Najmłodsi natomiast licznie odwiedzali festyn
rodzinny zorganizowany w miejscowej szkole podstawowej. Lubiący aktywnie spędzać czas mogli również wziąć
udział w III Biegu Gniewskim, zorganizowanym 24 września. Ostatni dzień 719. urodzin Gniewu minął pod znakiem
munduru, a to za sprawą żołnierzy z 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, którzy zorganizowali m.in. pokazy
musztry. Zapewne wiele osób już teraz zastanawia się, jakie
atrakcje czekają ich w przyszłym roku.
► Opalenie, 1 października
Duże zainteresowanie wywołała debata pt. „Rola źródeł
internetowych i bibliotek cyfrowych w badaniach nad historią
regionalną”, zorganizowane w ramach X Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych w Opaleniu w miejscowym Domu Kultury
przez członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału
Kociewskiego. Goście z m.in. Tczewa, Piaseczna, Opalenia,
Pelplina i Starogardu zastanawiali się nad rolą cyfrowych
książnic, a także plusami i minusami ich zastosowania.
► Czarna Woda, 8 października
Okazją do wspomnień o Andrzeju Grzybie stała się 21.
Biesiada Literacka, zorganizowana przez Arkadiusza Glinieckiego, burmistrza Miasta i Gminy Czarna Woda, a także
Mirosława Kalkowskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej. Zebrani w kameralnej sali Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie reprezentowali wszystkie
rejony malowniczego Kociewia. Wysłuchano trzech referatów, autorstwa Ryszarda Szwocha, prof. Tadeusza Linknera oraz Tadeusza Kubiszewskiego, które miały jednego
bohatera – śp. Andrzeja Grzyba i jego twórczość. W prowadzonej po ich wygłoszeniu dyskusji koncentrowano się
nad możliwościami i wypracowaniem formy promowania
i upamiętnienia tego zasłużonego regionalisty i jego bogatego dorobku.
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► Kaliska, 22 października
Utalentowani mieszkańcy gminy Kaliska, a także ich goście z gminy Zblewo już po raz 16. mieli okazję pochwalić
się swoimi talentami artystycznymi podczas wystawy ich prac,
zorganizowanej w ramach wernisażu „Sami Swoi i Goście”.
Zebrani w sali wystawienniczej Gminnego Ośrodka Kultury
mogli podziwiać nie tylko prace namalowane na płótnie, ale
również m.in. fotografie, rysunki, hafty, dzieła z wikliny, obrazy ze skóry, biżuterię, ozdoby ogrodowe i bardzo wiele innych
wyrazów prezentowania sztuki, w tym nawet stylizacji paznokci. Wśród atrakcji znalazł się również występ Zespołu Kociewskiego „Familia”, a także koncert Eweliny Rytlewskiej.
► Tczew, 27 października
Już po raz kolejny odbyły się obchody ku czci pochowanych w Tczewie żołnierzy austriackich, jeńców wojennych
i ofiar epidemii tyfusu z 1866 roku. Na cmentarzu, na którym już od 150. lat leżą szczątki wojaków z Austrii, Czech,
Polski, Włoch, Ukrainy i Węgier, zebrani mogli wysłuchać
m.in. dziejów pochowanych i samej nekropoli, które przedstawił dr Krzysztof Korda, dyrektor tczewskiej książnicy.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem zmarłych żołnierzy. Wśród upamiętniających austriackich wojaków znaleźli się m.in.: Marek Kacprzak (Konsul Honorowy Republiki Austrii), Adam Urban
(zastępca prezydenta Tczewa), Witold Sosnowski (wicestarosta), Mirosław Augustyn (przewodniczący tczewskiej
Rady Miasta), Tadeusz Magdziarz (prezes Nadwiślańskiego
Klubu Krajoznawczego „Trsov”).
► Starogard Gdański, 8 października
Aula starogardzkiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej gościło uczestników Rodzinnej Biesiady Patriotycznej. Jak sama
nazwa wskazuje, jej uczestnikami, bohaterami były dzieci
wraz z rodzicami. Przy kawie i słodkościach goście obserwowali jak młodzi wykonawcy, często wspierani przez najbliższych, zmagali się z utworami patriotycznymi. Jedenaście
niezwykłych występów, od interpretacji ruchowej z piłkami
dzieła Chopina, po wykonanie piosenki „Ułani”, oczarowała
zebranych. Oby więcej taki lekcji historii.
► Tczew, 16 listopada
W wypełnionej po brzegi auli tczewskiego Zespołu
Szkół Katolickich odbyła się konferencja popularnonaukowa
pt. „O prawo do godności – Polskie Stronnictwo Ludowe
w województwie gdańskim w latach 1945-1947”, zorganizowana przez Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie. Uczestnicy
przedstawiali zebranej młodzieży i gościom trudną i bohaterską historię ruchu ludowego w konfrontacji z brutalną siłą
systemu komunistycznego. Wśród prelegentów znaleźli się:
dr Daniel Czerwiński z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej, dr Michał Hinc z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także dr Krzysztof
Korda i Marcin Kłodziński z tczewskiej książnicy.
► Kociewie, grudzień 1986 rok
Ukazał się pierwszy numer „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego”. Dzięki zespołowi redakcyjnemu pod wodzą
Romana Landowskiego Kociewiacy otrzymali swoje własne pismo, swój własny głos. Przez trzydzieści lat na łamach
magazynu pojawiła się niezliczona ilość artykułów opisująca
Kociewie, jego historię, tradycje, teraźniejszość i przyszłość.
Opisywano przez ten czas tematy bardzo poważne, jak i te
lżejsze, ale nie nieważne. Redakcja i Wydawca „Kociewskiego
Magazynu Regionalnego” chcieliby serdecznie podziękować
wszystkim Czytelnikom za te trzydzieści lat, jednocześnie zapraszając do lektury kolejnych numerów.
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Życzenia tczewian dla Amerykanów
w 1926 roku
O Tczewie i jego mieszkańcach w latach międzywojennych napisano już
wiele książek. Zaliczyć tu można m.in. „Albumy Tczewskie” Józefa Golickiego czy „Rodzinne tradycje strażackie” Adama Murawskiego. Są oczywiście
pozycje przedstawiające Tczew w szerszym aspekcie czasowym, jak np. „Historia Tczewa” pod red. Wiesława Długokęckiego czy „Tczew w czasie i przestrzeni” Romana Landowskiego.
hciałbym i ja przyłączyć się do poszerzenia
informacji o dawnym Tczewie, korzystając
jednak z niecodziennego źródła informacji. W
1926 roku przypadała 150. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości uchwalenia Konstytucji Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Z tej okazji przez kilka miesięcy około 5,5 mln mieszkańców II Rzeczypospolitej podpisało się pod życzeniami dla Amerykanów na
specjalnie przygotowanych kartach. Podpisy złożyły
najważniejsze osoby w państwie m.in. prezydent Ignacy Mościcki i Józef Piłsudski, pozostali członkowie
rządu, parlamentarzyści. Pod życzeniami podpisywali
się członkowie władz wojewódzkich, powiatowych,
przemysłowcy, a także uczniowie setek szkół w Polsce. Pięknie oprawione w 111 tomów zostały złożone w listopadzie 1926 roku w Białym Domu na ręce
ówczesnego Prezydenta USA Calvina Coolidge’a, a
ten przekazał je do Biblioteki Kongresu. Tam kolekcja przeleżała prawie siedemdziesiąt lat i została „odkryta” przez mających polskie korzenie pracowników
biblioteki. Zdygitalizowano wówczas 13 tomów. Po
kolejnych 20 latach Biblioteka Polska w Waszyngtonie podjęła prace zmierzające do digitalizacji całego
zbioru1.
Jedną ze wspomnianych kart podpisali także przedstawiciele władz powiatu i miasta Tczew oraz uczniowie tczewskich szkół. Przy czym uczniowie podpisali
się na specjalnie dla szkolnictwa przygotowanych kartach. Dziś znane są karty, na których podpisy swoje
złożyli uczniowie Państwowego Gimnazjum Żeńskiego, Państwowego Gimnazjum Męskiego, Szkoły
Morskiej w Tczewie. Wszystkie te karty stanowią dla
historyków i pasjonatów historii bardzo cenne źródło
informacji. Są one dostępne na stronach internetowych. Wróćmy jednak do podpisów tczewian. Interesująca nas karta znajduje się w drugiej księdze2. Na
karcie znajdują się nazwiska znacznej części tczewskiego establishmentu, władz stanowiących i wykonawczych, przemysłowców, pedagogów czy prezesów
organizacji społecznych i politycznych. Pozwalają one
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na ustalenie osób mających wpływ na życie miasta
i powiatu, ale także pozwalają ustalić, przynajmniej
w części, istniejące zakłady przemysłowe, instytucje
i służby publiczne, czy też działające organizacje. Niestety, nie wszystkie nazwiska lub inne słowa są czytelne lub dające się jednoznacznie określić. Natomiast
czytelne są stanowiska, funkcje lub status danej osoby,
bo te wpisano jednym charakterem pisma prawdopodobnie już po złożeniu podpisu. Jednakże z uwagi na
rangę informacji, jaką niesie wspomniana karta zostaną tu przytoczone wszystkie osoby, które się podpisały z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy nazwisko
nie będzie czytelne w nawiasie zostanie podane jego
prawdopodobne brzmienie lub tylko znak zapytania.
Nazwisk jest tu 80, ale warto podać wszystkie, właśnie
z wyżej podanych powodów. Przy czym przy odczytaniu niektórych nazwisk i uzupełnieniu imion pomocne były książki wymienione na wstępie tego artykułu.
I jeszcze jedna uwaga. Zachowano pisownię instytucji i organizacji oraz stanowiska i tytulaturę podaną na
wspomnianej karcie.
Analiza wspomnianej karty wskazuje, że kolejność
podpisów na liście po pierwszych kilkunastu osobach
reprezentujących administrację, rajców i duchowieństwo była w dalszej części przypadkowa i na pewno
podpisów nie złożyli wszyscy uprawnieni do ich złożenia. Dlatego też zachowując w tej części oryginalną
kolejność wymienieni zostają mieszkańcy Tczewa pełniący funkcje we władzach miasta, starosta, burmistrz
i radcy miejscy, przy czym w przypadku tych ostatnich
podano także ich status zawodowy.
1. Dytkiewicz Wacław – starosta powiatu tczewskiego.
2. Wojczyński Stefan – burmistrz miasta Tczewa.
3. Inż. König Michał – radca miejski i kapitan Portu
Morskiego.
4. Binnek Konrad – inspektor szkolny i radca miejski.
5. ( ? ) Kazimierz – aptekarz i radca miejski.
6. Raduński Edmund – przemysłowiec i radca miejski.
7. ( ? ) Konrad – Dyrektor Fabryki Arkona i radca
miejski.
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NIEZWYKŁE ŻYCZENIA

Strona tytułowa

Karta Szkoły Morskiej

Następni, którzy złożyli swoje podpisy to ludzie
związani z tczewską oświatą oraz duchowieństwo
tczewskie.
1. Miączyński Hieronim – dyrektor Gimnazjum Państwowego.
2. Starkel (?) Janina – dyrektor Gimnazjum Żeńskiego.
3. Semrau Mieczysław – dyrektor Szkoły Handlowej.
4. Tkaczyk Juliusz – rektor Szkół Powszechnych.
5. Deskowski (?) Antoni – rektor Szkół Powszechnych.
6. ks. Bączkowski Bernard – proboszcz parafii św. Józefa.
7. ks. Prabucki Paweł – administrator parafii św.
Krzyża.
8. ks. Brocki Antoni – patron Towarzystwa Robotników Katolickich.
9. ks. Rydziewski Franciszek – profesor Gimnazjum
i prezes Czytelni Ludowej.
10. ks. (Ryczakowi…?) Zygmunt – patron Towarzystwa Młodzieży Polskiej.
11. Michalski Tomasz – prezes Parafialnej Ligi Katolickiej.

Podpisy tczewskich notabli

8. Orcholski Władysław – pierwszy były burmistrz
polski m. Tczewa.
9. ( ? ) Karol – radca miejski i zastępca burmistrza.
10. Chudziński Henryk – sędzia powiatowy i przewodniczący Rady Miejskiej.
11. Wilga Stanisław – zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej.
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Kolejna grupa mieszkańców składających podpisy
związana była z działającymi w Tczewie instytucjami
i przedsiębiorstwami. Lektura listy tej grupy wskazuje,
że na pewno obejmuje ona niewielki odsetek działających w Tczewie przedsiębiorstw, przedstawicieli handlu i rzemiosła oraz instytucji. W zasadzie brak zupełnie przedstawicieli rozwiniętego w Tczewie rzemiosła
i kupiectwa, a i banków w Tczewie było więcej.
1. Morawski Jan – dyrektor Zakładów Miejskich.
2. Wawański (?) Juliusz – dypl. inżynier, naczelnik
Urzędu Ruchu.
3. W … ski (?) Adam – dyrektor Banku Ludowego.
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4. Wądołowski Adolf – dypl. inżynier, naczelnik Kolei Oddz. Mechan.
5. Ożóg Jan – dyrektor Rzeźni Miejskiej.
6. Brandl Feliks – dyrektor poczty.
7. Schulz Józef – st. naczelnik stacji.
8. Suchożebski (?) Klemens – inspektor Pracy 62-go
Obwodu.
9. Droste Bolesław (?) – właściciel fabryki papy i tektury.
10. Preyss (?) Stanisław – dyrektor fabryki.
11. Paczkowski Franciszek – właściciel Przemysłu Budowlanego.
12. Franendorf (?) Paweł – właściciel przedsiębiorstwa
Przemysłu Bud.
13. Nawrocki (?) Stanisław – (?) Podprokuratora.
14. Kuffel Jan – kierownik oddziału Opieki Społecznej.
Towarzystwa i Cechy rzemieślnicze reprezentowali:
1. Soczukowski (?) Franciszek – prezes Związku Pracowników Kupieckich.
2. Szandrach Franciszek – prezes Tow. Bartników.
3. Haydasz Walenty – prezes Towarzystwa Rzemieślników.
4. Maćkowiak Ludwik – cechmistrz Cechu Rzeźnickiego.
5. Karlikowski Jan – cechmistrz Cechu Krawieckiego.
6. Adrian Otto – cechmistrz Cechu Stolarskiego.
7. Wyszyński Józef – cechmistrz Cechu Malarskiego.
8. Kozakowski Stanisław – prezes Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego na pow. Tczew.
Spośród wielu związków zawodowych, towarzystw
pracowniczych działających w Tczewie swoje podpisy
złożyli:
1. Chmielewski Jan, Toczek Jan – prezes Związku
Zawod. Maszynistów Kolejowych. W tym miejscu wyjaśnienie. Tu podpisały się dwie osoby
w tej właśnie kolejności i trudno powiedzieć, która
z nich była Prezesem.
2. Patan (?) Stefan – prezes Związku Kolej. Zawodowe Zjednoczenie Polskie.
3. Błaszczyk Tomasz – prezes Związku Zawod. Zjedn.
Pol. Oddział Ruchu.
4. Pisarski (?) Stanisław – prezes Towarzystwa Pocztowców.
5. Spaski (?) Laurenty (?) – prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzecz. Pol.
6. Kruszkowski Teofil – prezes Związku Zawodowego Kolejarzy.
7. Trla (?) Jan – prezes Związku Zjednoczenia Zawod.
Oddz. Metalowców.
8. Karkowski (?) Ignacy – prezes Polskiego Związku
Kolejarzy.
9. Zieliński Teofil – w.z. prezesa Urzędników Miejskich.
Szeroką grupę mieszkańców, którzy podpisali się
pod życzeniami stanowili reprezentanci różnego rodzaju organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych. Tu także na pewno nie wszystkie zostały
uwzględnione.
1. Grabowski Józef – prezes Związku Narodowej Partii Robotniczej.
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2. Zarzycki Florian – Komendant Okręgowy Tow.
Wojaków i Powstańców.
3. Modrzyński Kazimierz – członek Zarządu Tow.
Wojaków i Powstańców.
4. Pardella Jerzy – sekretarz Tow. Powstańców i Wojaków im. Dąbrowskiego.
5. Fabian Franciszek – naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej.
6. Witczak Ryszard – sekretarz Ochotniczej Straży
Pożarnej.
7. Waraczewski Kazimierz – prezes Towarzystwa
„Lutnia” w Tczewie.
8. (……. ?) – sekretarz Tow. Śpiewu Lutnia.
9. Kobyliński Władysław – prezes Tow. Śpiewu
„Echo”.
10. Januszewski (?) Wiktor – bibliotekarz Tow. Śpiewu
„Echo”.
11. Stefański (?) Jan – prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskiego.
12. Binnkowa Joanna – przewodnicząca Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego.
13. Korytowski Maksymilian – prezes Towarzystwa
Czerwonego Krzyża.
14. Krajnik Alojzy – przewodniczący Tow. Mężczyzn
pod wezwaniem Św. Józefa.
15. Brejski Antoni – przewodniczący Towarzystwa
Opieki Społecznej.
16. Szymański Walerian – prezes Tow. Młodzieży Męskiej.
17. Grzankowski (?) Jan – za Okręg VI Szkotów (?)
Polskich.
18. Krzemieniecki Konst. – sekretarz Parafialnej Ligi
Katolickiej.
19. Przybyłowski Jan – prezes Tow. Gim. „Sokół”.
20. Paslik Stefan – sekretarz Towarzystwa Sza(?).
21. Jachimowski (?) Bernard – Prezes Towarzystwa
Ludowego.
22. Wilga Stanisław – przewodniczący Tow. Katol.
Robotników.
23. Ho….nski (?) Tadeusz – prezes Tow. Podoficerów
Rezerwy.
24. Richter (?) Alojzy – sekr. Stow. Młodz. Katol.
Nowe Miasto.
25. ( ……. ) – wz. sekretarza Tow. Młodz. Żeńskiej.
Ponadto, jako ostatni w imieniu sportowców miasta
i powiatu swój podpis, niestety mało czytelny, złożył
Billy (?) Pluart (?).
Analizując ilość osób, które złożyły swoje podpisy
oraz przypisane im instytucje i organizacje nasuwają
się dwie możliwości wyjaśnienia tej sytuacji. Pierwsza
z nich to możliwy fakt, że podpisy złożono na dwóch niezależnych kartach i ta druga gdzieś zaginęła, gdyż znana
nam karta zapisana jest jedynie z jednej strony. Druga
strona jest pusta. Inaczej było w przypadku np. Starogardu, gdzie podpisy składano na obu stronach karty. Druga
z możliwości jest taka, że z jakichś powodów karta, na
której mieszkańcy składali swoje podpisy, nie do wszystkich dotarła. Tego, niestety, dziś już nie wyjaśnimy.
Przypisy:
1
2

www.culture.pl
http://international.loc.gov/
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MARCIN KŁODZIŃSKI, PIOTR KAJZER

Spokojny maj, gorący maj
Tczew u progu sanacji
(część d r u g a ostatnia)
ierwsze docierające do Tczewa sygnały o trwających w Warszawie walkach pomiędzy siłami
rządowymi a zwolennikami marszałka Józefa
Piłsudskiego pozornie nie zburzyły spokoju w mieście.
Jeszcze w piątek 14 maja 1926 roku mieszkańcy grodu Sambora licznie wzięli udział w obchodach święta
Wniebowstąpienia. Od rana, przy „prześlicznej” – jak
podawała prasa – pogodzie, tczewianie udawali się
na majówki, odwiedzając chętnie m.in. park miejski.
W godzinach popołudniowych na boisku sportowym
przy Szkole Morskiej odbył się mecz piłkarski pomiędzy WKS Starogard a tczewską „Olimpią”. Ulice miasta zmieniły się za sprawą odświętnie ubranych kobiet
w rewie mód. Czas umilały również dźwięki koncertu
orkiestry Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, urządzonego przy Strzelnicy na ul. 30 Stycznia. Niestety,
publiczność nie dopisała, zniechęcona – jak podkreślał dziennikarz „Dziennika Tczewskiego” – „bardzo
minimalną wpłatą wstępnego”. Duże zainteresowanie
budził również nowy rozkład jazdy, który z następnym
dniem, 15 maja, wchodził w życie. Na wieczór planowano zebranie Towarzystwa Młodzieży Katolickiej
w budynku szkolnym przy tczewskim magistracie.
Gdy w godzinach popołudniowych upowszechniła się
wiadomość o dokonywanym przez byłego Naczelnika
Państwa przewrocie nastroje się zmieniły.
Nagłówki sobotniego wydania „Dziennika Tczewskiego” dotyczyły w zasadzie tylko trwających walk,
nadrabiając brak informacji z ostatnich dni. Już na
pierwszej stronie informowano o Buncie Piłsudskiego. Niedawny bohater listopada 1918 roku na łamach
prasy stał się „wariatem w mundurze Marszałka Polski, który między innymi również przywłaszczył ten
tytuł, każąc zaproponować sobie przez podkomendną
sobie komisję weryfikacyjną ten tytuł”. Prześmiewczo, a często i obraźliwie, traktowano jego najbliższych współpracowników. Generała, późniejszego
marszałka, Edwarda Rydza-Śmigłego nazywano
„marnym malarzyną”. Natomiast do opisania przedstawicieli obozu przeciwników Józefa Piłsudskiego
używano słów jak najbardziej podniosłych. Na stronach „Dziennika Tczewskiego”, opowiadającego się
jednoznacznie za stroną rządową, pojawiały się jednak coraz bardziej sprzeczne informacje. Z jednej
strony wskazywano na spodziewane rychłe zwycięstwo sił rządowych, opisując kolejne ich zwycięstwa
w walkach. W jednym z artykułów stwierdzano nawet, iż w oddziałach dowodzonych przez Piłsudskiego szerzy się depresja, a sama Warszawa została
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otoczona przez „wojska wierne Rzeczypospolitej”.
Z drugiej jednak strony drukowano różnego rodzaju
oświadczenia i odezwy, w których podnoszono bardzo trudną sytuację w jakiej znalazł się rząd. W jednej
z nich wskazywano nawet, iż „Część rządu i Prezydent Rzeczypospolitej są internowani, nie mają swobody ruchów”. Zapewne nie pomagało to na poprawę
nastrojów ludności Tczewa, w której świat coraz bardziej wchodziła wielka polityka.
Najprawdopodobniej już 15 maja odbyło się specjalne zebranie przedstawicieli tczewskich struktur
Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich RP, Towarzystwa Wojaków i Powstańców
im. Dąbrowskiego. Wystosowali oni wspólne stanowisko, w którym stwierdzali: „Stojąc wiernie przy
Rządze Rzeczypospolitej i Jej dzielnym Prezydencie
solidaryzujemy się z lojalnym społeczeństwem polskim i pragniemy czynnie współdziałać w przywróceniu porządku w Państwie. Współobywateli wzywamy
do zachowania spokoju i poparcia Rządu polskiego.
Ostrzegamy tych, którzy by próbowali wszczynać zamęt”. Natomiast w niedzielę 16 maja zwołano przed
tczewskim Magistratem zbiórkę Związku Wojaków.
Jak zaznaczano: „Ze względu na bardzo ważne sprawy przybycie wszystkich członków obowiązkowe.
Stawić się w czapkach”. Choć nie znamy przebiegu
tego zebrania, możemy przypuszczać, iż z dużą dozą
prawdopodobieństwa była to kolejna manifestacja
poparcia dla rządu. Nie był to jedyny wyraz łączenia się mieszkańców Tczewa z pogrążoną w walkach
stolicą. W kościołach odbywały się msze w intencji
przywrócenia w kraju „ładu i porządku”, a także za
dusze poległych. Jednak powaga chwili – co z oburzeniem zauważał jeden z dziennikarzy – nie zdominowała zupełnie życia miasta. Jak czytamy w jednym
z artykułów: „lecz o zgrozo znaleźli się w Tczewie
tacy a raczej takie jednostki, którzy niejako nad trumną co dopiero odeszłych tańczyli, weselili i bawili się
nie mogąc chociaż do zakończenia obrzędu pogrzebowego powstrzymać się od szału muzyki i szabrów.
Było można zauważyć ostatniej niedzieli [16 maja
– M.K. i P.K.] wieczorem pomiędzy 10 a 11-tą karuzel obok straży ogniowej w pełnym biegu wrzeszczący w pustą, raczej posępną noc majową (...). Dalej
raziło widzów przechodzących przed Halą Miejską
krechanie skrzydła w kasynie. Przy otwartych oknach
prześlizgują się pary i parki wesołym szybrem a szlagier na szlagier idzie kolejką wedle metody poniekąd
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obcej. Dalej naprzeciw poczty śpiew, muzyka bałałajki, a jakże, no i coś Rusofilizmu zdaje się spływa
z języków się tam serdecznie bawiących, co także dla
nas obcem”.
Jeżeli niektórych takie „głośne” zachowanie mogło
oburzać, to dziwić powinno milczenie innych – instytucji władz miejskich i powiatowych.
Pomimo, iż w godzinach wieczornych 14 maja
1926 roku zwołano nadzwyczajne posiedzenie tczewskiej Rady Miejskiej, nie zajmowano się na nim problemem napiętej sytuacji w kraju. W porządku obrad
znalazło się za to: „Zatwierdzenie umowy z firmą
Simon i Grimble w sprawie uboju Świń na eksport;
Uchwała w sprawie dostosowania chłodni do celów
eksportowych; Zatwierdzenie kontraktu z p. Bienertem w sprawie kupna nieruchomości”. Jak się wydaje władze miejskie i powiatowe czekały na rozwój
sytuacji, chcąc jednocześnie uniknąć eskalowania
nastrojów. Te wyrażane były jednoznacznie. Jak na
początku czerwca 1926 roku wskazywało tczewskie
Starostwo Powiatowe: „Majowe wypadki warszawskie zrobiły na ludności polskiej bardzo przykre wrażenie. Potępia się na ogół sposób wywołania przesilenia na stanowisku Prezydenta Państwa i obalenie
Rządu oraz walkę bratobójczą”. Pomimo tego działania lokalnych władz cechowała duża ostrożność.
W okresie „gorących” dni majowych ówczesny starosta tczewski ogłosił pogotowie policyjne w całym
powiecie. Czytając jego czerwcowe sprawozdanie
do władz wojewódzkich, możemy wnioskować, iż
nie był to ruch nieuzasadniony. Jak sam stwierdzał:
„W czasie zajść warszawskich stwierdzono liczne
i częste schodzenie się mężów zaufania w lokalu
związkowym [Polskiej Partii Socjalistycznej – [M.K
i P.K.]. Chciano ponoć zająć gmach powiatowy, czego
jednak nie wykonano”. Najprawdopodobniej w tym
samym czasie socjaliści chcieli zwołać wiec protestacyjny przeciwko drożyźnie na targowisku miejskim,
na co zgody nie wyraził Stefan Wojczyński, ówczesny burmistrz miasta, niewykluczone, iż obawiając
się ewentualnych wystąpień przeciwko rządowi. Do
takowych jednak nie doszło. „Wszystkie inne partie
– jak w czerwcu 1926 r. raportowało tczewskie Starostwo Powiatowe – nie ujawniły żadnej działalności”.
Władze powiatowe starały się również kontrolować
przekaz, który napływał do ludności. Na przykład
numer „Dziennika Tczewskiego” z wtorku 18 maja
1926 roku został opóźniony „z powodu skreślenia kilkunastu zdań przez cenzurę”. Niestety, nie wiemy co
uległo „skreśleniu”. Zapewne jednak nie pomagało to
w tonowaniu emocji. Szczególnie, iż to właśnie napływ informacji był jednym z problemów.
Najprawdopodobniej już od piątku 14 maja Tczew
utracił możliwość komunikacji kolejowej ze stolicą,
a także łączność telefoniczną, do tej pory pozyskiwaną
jeszcze za pośrednictwem Poznania. Jedyne informacje
nadal spływały jedynie ze stolicy Wielkopolski, która
otrzymywała je drogą lotniczą z Warszawy. Wszelkie
wiadomości dochodziły z dużym opóźnieniem. Pomimo iż już 15 maja Maciej Rataj, marszałek Sejmu, przejął uprawnienia prezydenta Wojciechowskiego, który
ustąpił ze stanowiska dzień wcześniej, w niedzielę
16 maja „Dziennik Tczewski” informował o nadal
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trwających walkach. Z perspektywy czasu, wręcz jak
szyderstwo dziejów, możemy uznać wydźwięk słów
dziennikarza, który w czasie gdy zwolennicy Józefa Piłsudskiego tryumfowali, wskazywał: „Dowódcy
buntu aż do podpułkowników winni iść pod mur bez
odrobiny litości. Nie żądamy tego dla krwiożerczości
naszej, ale w interesie Ojczyzny. Będzie to i tak zbyt
mała kara za krew przelaną niepotrzebnie i za szkody
krajowi wyrządzone”. Pierwsze, dochodzące informacje o zakończeniu walk i zwycięstwie „buntowników” traktowano z rezerwą i niedowierzaniem. Gdy
najprawdopodobniej 15 maja z Warszawy do Tczewa
przybył jeden z uczniów Szkoły Morskiej, który opowiadał zgodnie z prawdą, iż cała Warszawa została
już opanowana przez oddziały wierne marszałkowi
Piłsudskiemu, lokalna prasa skomentowała to stwierdzeniem: „ten uczeń Szkoły Morskiej był aresztowany
przez piłsudczyków i przesiedział jeden dzień w areszcie. Można przypuszczać, że mówi pod wrażeniem
strachu”. Optymizm ten miał okazać się zupełnie nieuzasadniony.
Zapewne, gdy mieszkańcy Tczewa czytali te uspakajające wiadomości, zaczęły do nich docierać już coraz szerszymi kanałami wiadomości o przegranej sił
rządowych i ustąpieniu prezydenta Wojciechowskiego.
Dla niechętnego od lat Piłsudskiemu i jego obozowi
Pomorza był to szok. We wtorek, 18 maja 1926 roku,
redakcja „Dziennika Tczewskiego” zwróciła się nawet
do swoich czytelników z apelem: „Do Czytelników
naszych zanosimy prośbę, aby się nie denerwowali
i zachowali bezwzględny spokój, oczekując ostatecznego rozwiązania tej tak strasznej afery. Wypróbowani
patrioci czuwają nad dalszymi wypadkami. Poza tym
nawołujemy, aby każdy z osobna miał dobrze na oku
mieszkających pomiędzy nami Niemców i ich polskich
agentów i w razie usprawiedliwionego faktami podejrzenia doniósł o wrogich ich machinacjach lub szerzeniu popłochu albo nieprawdziwych wieści, najbliższemu posterunkowi policyjnemu”. Dopiero w czwartek
20 maja wrócił do Tczewa wysłany przed niespełna
tygodniem specjalny wysłannik „Dziennika”, który
nie dotarł jednak do stolicy, spędzając cały czas swojej
nieobecności pod Ostrowem i pod Wilanowem wśród
wiernych rządowi oddziałów. Jego pełna przygód opowieść jednak utonęła już w natłoku kolejnych depesz.
Emocje trwały jeszcze wiele tygodni. Prasa, nadal
jednoznacznie opowiadając się po stronie obalonych
władz państwowych, drukowała teksty i odezwy potępiające „zamachowców”.
Szybko codzienność zaczęła znowu konkurować z ekstraordynaryjnością ostatnich wydarzeń. Już
w dzień ogłoszenia przez tczewską prasę porażki strony rządowej zapewne znaczną część ludności miasta
elektryzowała informacja o pożarze domu na ul. Czyżykowskiej. Również potrzeby miasta zaczęły łagodzić
deklarowaną w odezwach niechęć wobec zwycięzców.
Jak w pierwszych dniach lipca 1926 roku raportowało
tczewskie Starostwo Powiatowe: „Przyjazd pp. Ministrów Kolei i Handlu i Przemysłu na otwarciu portu
morskiego i zapowiedź popierania ładowania towarów
w Tczewie przyjęła ludność miejscowa z zadowoleniem i uznaniem dbałości rządu o polskie interesy na
północnym Pomorzu nad Wisłą”.
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PISZE NA DRUGIM BRZEGU

CZESŁAW GLINKOWSKI

W uznaniu bohaterstwa
Kazimierz Piechowski – Honorowy Obywatel Gminy Pelplin

śród setek tysięcy Polaków
więzionych
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau znalazł się Kociewiak Kazimierz Piechowski, urodzony 3.10.1919 roku
we wsi Rajkowy koło Pelplina.
O tym legendarnym uciekinierze z obozu pisałem w „KMR”
nr 3/2009. Obchodził wówczas 90.
urodziny, więc złożyłem Mu życzenia, oddałem hołd za bohaterstwo
i patriotyzm oraz podziękowałem za
głoszenie prawdy o tamtych latach.
Wtedy był od trzech lat Honorowym
Obywatelem Miasta Tczewa.
W Jego 97. urodziny, 3 października 2016 roku, Rada Miejska Pelplina nadała Mu tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Pelplin. Uroczystość odbyła się w nowoczesnym
gmachu Biblioteki Diecezjalnej im.
bpa Jana Bernarda Szlagi, podczas
której otrzymał z rąk Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin Patryka
Demskiego akt nadania tegoż tytułu.
Piechowski związany był także
z Tczewem, bowiem tu rozpoczynał edukację. Kiedy wybuchła druga wojna światowa, wyruszył wraz
z kolegą „Alkiem” (Alfons Kiprowski) do Francji z zamiarem wstąpienia do wojska polskiego. Jednak
plan się nie udał, zostali złapani,
trafili w ręce gestapo. Po pobycie
w kilku więzieniach, trafili 20 czerwca 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Piechowski
dostał numer 918. Po ponad dwuletnim pobycie w obozie zaplanował ucieczkę wraz z trzema innymi
więźniami Stanisławem Gustawem
Jasterem, Eugeniuszem Banderą
i Józefem Lampartem. Wszyscy byli
przebrani w mundury niemieckie,
uciekali z bronią i granatami, wykradzionym samochodem SS – Steyer.
Przytoczę fragment wypowiedzi Kazimierza Piechowskiego
z 21 stycznia 2015 roku w kolejną
rocznicę wyzwolenia obozu:
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Tu można odczuć ulatujące w niebiosa drganie śmierci.
Blok Śmierci, cela śmierci, oczekiwanie na śmierć.
Może za godzinę, może za pięć?
Może jutro?
Wywloką brutalnie z celi i zawloką
do łaźni.
Betonowa posadzka. Zimno.
Każą się rozebrać. Do naga.
Pozostała już tylko droga pod Ścianę
Śmierci.
Stanął.
Który to już?
Może trzy tysiące i coś tam?
A może... cztery tysiące?
Przyjmij, Boże, do Królestwa Swego tego skazańca.
Twój Wizerunek wyryty na ścianie
zostanie tam,
W dole, w celi – w celi śmierci.
Dowód rozpaczy, nadziei. Ludzki
dramat.
Swoją wypowiedź zakończył:

Teraz, kiedy przechodzę pod
bramą Arbeit macht frei, wraca do
mnie wszystko, co tu przeżyłem.
Gdy stanąłem przed Bramą
Śmierci, pierwszy raz jako wolny
człowiek, przeżycie było tak silne,
że straciłem przytomność. Zobaczyłem siebie, pracującego znowu
w Leichenkommando.
Swoje losy związane z pobytem
w obozie Auschwitz Kazimierz
Piechowski opisał w książce „Byłem numerem”, na podstawie której reżyser Marek Tomasz Pawłowski zrealizował film dokumentalny
pt.: „Uciekinier”. Drugi film tegoż
reżysera, pt. „Jaster”, poświęcony
został pamięci Stanisława Gustawa
Jastera, który w wyniku tragicznej pomyłki został stracony latem
1943 roku. W filmie stanowczy
głos zabiera kluczowy świadek,
współuciekinier z Auschwitz Kazimierz Piechowski, nazywając to
wszystko hańbą.

Burmistrz Pelplina Patryk Demski
(od lewej) oraz przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła
wręczają Kazimierzowi Piechowskiemu
Akt nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Pelplin
fot. archiwum Urzędu Miasta i Gminy Pelplin
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ADAM MURAWSKI

Niezapomniane zasługi
Zdzisław Stachowicz – działacz tczewskiej „Solidarności”
nia 28 września 2016 roku w Konsulacie Ge- kom opiekuńczym dla dzieci. Krzyż Oficerski Orderu
neralnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyjęli Roman Jan
miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń Baraniecki, udekorowany w uznaniu wybitnych zasług
wybitnym przedstawicielom polskiej społeczności w działalności na rzecz przemian demokratycznych
w Kanadzie przyznane przez Prezydenta Rzeczy- w Polsce i za upowszechnianie wiedzy o najnowszej
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W Jego imieniu historii Polski oraz Andrzej Kawka, za wybitne zasługi
wręczał je Konsul Generalny w Kanadzie Grzegorz w działalności na rzecz środowisk polonijnych w KaMorawski. Podczas spotkania z przedstawicielami Po- nadzie oraz za krzewienie polskich tradycji narodolonii powiedział: Mam wielkie uznanie dla Państwa za wych wśród dzieci i młodzieży.
zaangażowanie w promocję dziedzictwa narodowego,
Wśród odznaczonych osób znalazł się były mieszwzmacnianie poczucia polskości wśród kanadyjskiej kaniec grodu Sambora, tczewianin Zdzisław StachoPolonii, za podtrzymywanie polskości i kultywowanie wicz, który w uznaniu zasług w działalności na rzecz
naszych tradycji. Dzisiejsza uroczystość jest wyrazem przemian demokratycznych w Polsce, odebrał Krzyż
wdzięczności dla Państwa wkładu, ciężkiej pracy na Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
rzecz naszej Ojczyzny – Polski, jej dobrego imienia,
Na zakończenie tej krótkiej informacji chciałbym
jak i za prześladowania i represje jakim niektórzy przybliżyć sylwetkę Zdzisława Stachowicza i przytoz Państwa byli poddani w konsekwencji działalności czyć kilka najważniejszych faktów z Jego życia.
opozycyjnej w okresie Stanu Wojennego.
Zdzisław Stachowicz urodził się 13 lipca 1954 roku
Najwyższe odznaczenia Medal Komisji Edu- w Dęblinie. Jest absolwentem Technikum Mechakacji Narodowej, przyznany za zasługi na rzecz nicznego w Tczewie – specjalność obróbka skrawapolskiej oświaty, kultury i tradycji narodowej niem (1980 r.). Jako piszący te słowa miałem zaszczyt
w Kanadzie, odebrały Maria Chmiel, Teresa Va- z nim uczęszczać do jednej klasy oraz razem zdawać
rin i rodzina zmarłej Marianny Pajdy. Józef Bełz maturę. Od 1971 roku był pracownikiem Fabryki Przezostał uhonorowany medalem Zasłużony dla Wy- kładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie wydziamiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae łu PW jako szlifierz wałków. W listopadzie 1980 roku
w uznaniu postawy i działalności w latach 1980-1989, wstąpił do NSZZ „Solidarność” – w wyniku wyboa w szczególności za dochowanie wierności zasadzie rów został sekretarzem Komisji Wydziałowej NSZZ
niezawisłości
sędziowskiej. Krzyże Wolności
i Solidarności za zasługi
w działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjęli Roman Chojnacki oraz Winicjusz Stanisław Gurecki.
Medal Pro Patria, przyznany Minnie Aspler za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, odebrał w jej imieniu syn, Carl
Aspler. Alicja Wojewnik
odebrała Srebrny Krzyż
Zasługi przyznany za zasługi w działalności charytatywnej i za niesienie
Konsul Generalny w Kanadzie Grzegorz Morawski dekoruje orderem
pomocy polskim placówZdzisława Stachowicza
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W UZNANIU NIEZŁOMNEJ POSTAWY
1982 roku zostaje aresztowany we wsi Pomyje, niedaleko Pelplina. Na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego
w Gdańsku z dnia 4 lutego 1982 roku za działalność
związkową zostaje skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Po rewizji wyroku wniesionej przez Prokuratora na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia
21 czerwca 1982 roku podwyższono mu karę do 1,5
roku więzienia.
Na wolność wychodzi 3 stycznia 1983 roku na
mocy złagodzenia wyroku. Nie mogąc znaleźć pracy,
dalej będąc inwigilowany, dostając paszport w jedną
stronę, wyjeżdża do Kanady. Mieszka tam i pracuje
w swym zawodzie do tej pory. Jest bardzo zaangażowany we wszelaką działalność charytatywną wśród
miejscowej Polonii oraz miejscowego kościoła katolickiego. Organizuje wiele wystaw poświęconych „Solidarności” oraz Świętemu Janowi Pawłowi II. Dba
o podtrzymanie polskości i naszej kultury na obczyźnie. Jest współorganizatorem akcji „Ocalić od zapomnienia. Katyń” polegającej na sadzeniu „Dębów Katyńskich” w Toronto.
Więcej o losach tego zasłużonego dla tczewskiej
„Solidarności” działacza związkowego możemy dowiedzieć się z jego autobiograficznej książki „Stracone złudzenia”.
Zdzisław Stachowicz dziękuje za odznaczenie

„Solidarność” w FPS „Polmo” w Tczewie. Zostaje wydawcą biuletynu zakładowego „Solidarność Tczewska”
– osobiście obsługuje drukarkę i powielacz. Czynnie
udziela się i pracuje w Komitecie Obrony Więzionym
za Przekonania. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego,
13 grudnia 1981 roku, pomimo zakazu i zawieszenia
działalności związkowej, internowania wielu kolegów,
Przypinki Dębów Katyńskich z Toronto
nie zaprzestaje działalności związkowej. Kontynuuje
fot. Adam Murawski
ją poprzez udział w spotkaniach działaczy związkowych z zakładów pracy Tczewa, czynnie namawia do
strajku na Wydziale Wałków
w FPS „Polmo”, dalej drukuje i rozprowadza ulotki
i komunikaty nawołujące
do przeciwstawiania się
twórcom Stanu Wojennego. Bierze czynny udział
w strajku okupacyjnym
w FPS „Polmo” od 16 do 18
grudnia 1981 roku. Jest razem z innymi robotnikami,
mimo przygotowanego dla
niego awansu – miał z dniem
15 grudnia 1981 roku objęć
funkcję kierownika Sekcji
Planowo-Rozdzielczej wydziału PW. Zrezygnował
z tego angażu, czynnie agitował do podjęcia strajku
w obronie internowanych
kolegów.
Od 18 grudnia 1981
roku ukrywa się u rodziny
Zdzisław Stachowicz (w środku) wśród pozostałych odznaczonych
i znajomych. Dnia 4 stycznia
Zdjęcia ze zbiorów Zdzisława Stachowicza, fot. Maciej Ulik
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Z PRZESZŁOŚCI REGIONU

JACEK CHEREK

Niezabliźnione rany
Jak co roku, w ostatnią niedzielę września, w Lesie Szpęgawskim odbyły się uroczystości upamiętniające mieszkańców Kociewia pomordowanych w czasie II wojny
światowej. W bardzo podniosłej atmosferze, z udziałem przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, reprezentantów szkół, oddano hołd tym, którzy zapłacili życiem tylko za to, że byli Polakami.
ehennę tamtych dni przypomniał na początku
uroczystości Ryszard Szwoch, sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, który
stwierdził, m.in. iż: Zniewolenie przez wroga nie było
nam obce. Dominacji zaborczej i ograniczenia swobód
narodu już doświadczaliśmy w przeszłości. Heroizm
oporu i wola wytrwania przy polskości stały się już doświadczeniem zbiorowym i narodową cechą Polaków.
Jednak nigdy wcześniej nie było nam dane doświadczyć
planowanego z premedytacją przez najeźdźcę i okupanta tak bezwzględnego unicestwienia, jakim okazać się
miała eksterminacja w drodze przemyślnego ludobójstwa. To potworne doświadczenie przyniósł nam wrzesień 1939 roku. W swoim referacie wspomniał również
o akcji wymordowania pacjentów ze szpitala w Kocborowie, w której zamordowano około 1700 chorych,
w tym około pół tysiąca dzieci.
O żywej pamięci tamtych wydarzeń świadczyło
również morze kwiatów i zniczy, które zostały złożone
po wystąpieniu Ryszarda Szwocha.
Nie mniej zadumy nad okrutnym losem ofiar niemieckiego terroru przyniosła msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Już na jej początku
ks. Janusz Lipski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha

fot. Jacek Cherek
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w Starogardzie Gdańskim, podkreślił, że Szpęgawsk to
Golgota Kociewia, ziemia przesiąknięta krwią męczenników, ziemia święta, na której prawie 7 tysięcy osób oddało swoje życie za wiarę i ojczyznę. Równie podniosły
charakter miała homilia wygłoszona przez biskupa Śmigiela, który konstatował: „Wojna to czas okrucieństwa,
czas który rodzi potwory. Odkrywa w człowieku, to co
najstraszniejsze, ale jest również okazją do tego, żeby
człowiek odkrył w sobie to, co najbardziej szlachetne.
Byli mordercy, ale byli też bohaterowie”.
Jednym z tych bohaterów był „Pomorski Korczak”,
doktor Józef Bednarz ze Szpitala Psychiatrycznego
w Świeciu, który nie chcąc opuszczać powierzonych
mu pacjentów, został rozstrzelany wraz z nimi.
Zapewne wielu z licznie zgromadzonych miało
w pamięci tą i wiele innych nie mniej bohaterskich
postaw, gdy po mszy udawali się na apel poległych.
O tych będzie przypominał również pomnik, którego
główna część została, dzięki staraniom starogardzkiej
gminy, odnowiona. Gdy w ostatnim punkcie uroczystości ksiądz biskup święcił odrestaurowany monument,
pewnie wielu miało jeszcze w pamięci słowa duchownego, który podczas mszy nawoływał, aby pamięć
o nich przekazywać następnym pokoleniom.
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W OBRONIE DOGMATÓW

PIOTR KAJZER

Kociewiacy u stóp Olimpu
ez wątpienia najważniejszym laurem dla każdego sportowca jest medal olimpijski, choć
już sam występ podczas Igrzysk to wejście na
Olimp. Na rozegranych w tym roku – XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro tego niebywałego szczęścia dostąpiła starogardzianka Oktawia Nowacka, która z uśmiechem na ustach, w trakcie biegu
przełajowego ze strzelaniem, wieńczącym wielobój
nowoczesny zdobyła brązowy medal, napawając dumą
wszystkich mieszkańców Kociewia. W przebogatej historii polskiego sportu nie była ona jednak pierwszym
reprezentantem naszego pięknego regionu, który stanął w szranki o najważniejsze z wyróżnień.
Kociewską historię olimpijską rozpoczął w 1952
roku Jan Kielas, najlepszy polski długodystansowiec,
zawodnik skarszewskiego „Sokoła”, który wziął udział
w Igrzyskach w Helsinkach. Po nim w zmaganiach
o medal w skoku w dal stawał starogardzianin Kazimierz Kropidłowski, uczestnik Olimpiad w Melbourn
(1956 rok) i Rzymie (1960 rok). To właśnie podczas
Igrzysk w stolicy Włoch padły pierwsze „kociewskie”
medale. Kazimierz Zimny w biegu na 5000 m i Brunon Bending w boksie, którzy stanęli na najniższych
stopniach podium. Swoje pierwsze olimpijskie kroki
stawiał wówczas Brunon Knitter, zapaśnik z Osieka.
Niestety, kolejne lata nie były już tak obfite w występy Kociewiaków. Dopiero w 1976 roku na Igrzyskach w Montrealu mogliśmy podziwiać zmagania
z udziałem Barbary Wojciechowskiej-Wenty, Danuty
Rosani-Gwardeckiej oraz Leszka Kosedowskiego. Ten
ostatni zdobywając brązowy medal w boksie. Kolejne
Olimpiady były bardziej łaskawe dla Kociewiaków.
Podczas Igrzysk w Moskwie w 1980 roku Czesława
Kościańska-Szczepińska, wioślarka tczewskiej „Unii”,
zdobyła srebrny krążek, zaś na niższym szczeblu podium stanął bokser Krzysztof Kosedowski.
Na kolejny występ naszych krajan musieliśmy czekać kolejne osiem lat. Rozegrane w 1988 roku Igrzyska w Seulu, pomimo wysiłku Czesławy KościańskiejSzczepińskiej i młodej pływaczki Kornelii Stawickiej,
nie przyniosły, niestety, medali Kociewiu. Nie lepiej
było osiem lat później podczas Olimpiady w Atlancie
(1996 rok), gdzie pomimo heroicznej postawy tczewianek Kornelii Stawickiej i Izabeli Burczyk, podium
okazało się być za wysokie.
Po latach absencji Kociewiaków dopiero wspomniane Igrzyska w Rio w 2016 roku okazały się dla
nas szczęśliwe. Duże nadzieje pokładano w medalu dla
kadry piłkarzy ręcznych, z tczewianinem Michałem
Daszkiem w składzie. Niestety, w meczu o brązowy
medal to reprezentacja Niemiec górowała. Do historii polskiej piłki ręcznej przeszedł jednak fenomenalny rzut tego zawodnika, który doprowadził do remisu
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Brązowa medalistka Oktawia Nowacka

fot. Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim

i dogrywki w meczu półfinałowym tego samego turnieju z Duńczykami, przegranym ostatecznie 28:29.
Kolejną szansę medalową, którą wiązano po cichu ze startem reprezentantów Polski związanych
z terenem Kociewia był występ Mateusza Biskupa
w składzie wioślarskiej czwórki podwójnej. Ekipa 22letniego Biskupa, który jako junior trenował w „Unii
„Tczew zajęła ostatecznie 4 miejsce za Niemcami, Australijczykami i Estończykami. I choć jeszcze w Rio
nie udało się zdobyć medalu, to takie osiągnięcie jest
– według specjalistów – w zasięgu ekipy napędzanej
przez Biskupa.
W naszym zestawieniu warto również wspomnieć
o Michale Zblewskim, tczewianinie, który swój talent
prezentował na torach bobslejowych podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie (2006 rok)
i Vancuver (2010 rok).
Robiąc swojego rodzaju przegląd kociewskich występów olimpijskich nie możemy zapomnieć również
o naszych krajanach występujących w reprezentacjach
innych państw: Bogdanie Wencie (reprezentującego
Niemcy podczas Igrzysk w Sydney w 2000 roku), Bartoszu Piaseckim (złotego medalisty, reprezentującego
Norwegię podczas Olimpiady w Londynie w 2012
roku)
Wszyscy oni pokazali, jak niedaleko od Kociewia
jest sportowy Olimp.
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KRZYŻACKIE DONACJE

KATARZYNA JĘDRASZKA

Początek pięknej podróży
tóż z nas nie pamięta swojej pierwszej książki. Często czytanej jeszcze przez mamę, tatę,
babcię lub dziadka. Niekiedy ich fragmenty
towarzyszą nam przez całe życie, pozwalając nam
na nostalgiczny powrót do czasu dzieciństwa. W naszych zabieganych czasach, niestety, takie wspaniałe
chwile próbują zastępować telewizory i komputery,
„okradając” nas z tych cudownych przeżyć. A przecież to książki, jak nic innego, potrafią przenieść nas
w magiczny świat, granice którego wyznacza nasza
wyobraźnia, któremu nigdy nie dorówna ten wirtualny. Chcąc pomóc naszym najmłodszym przyjaciołom wybrać się w podróż po tej niezwykłej krainie
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie włączyła się
w organizowany przez Fundację „Metropolia Dzieci”
projekt „Z książką na start”. Przedsięwzięcie wyjątkowe.
Projekt kierowany jest do dzieci w wieku do sześciu lat. Nie są one jednak jego jedynymi odbiorcami.
W rzeczywistości ma on na celu angażowanie w przygodę z książką całą rodzinę, a w szczególności również rodziców. Dzięki projektowi „Z książką na start”,
przy okazji wyprawy po samą książkę i podróży po jej
kartach, mają one niespotykaną szansę spędzić ze sobą
mile i kreatywnie czas. Poprzez rozmowy o historiach
zamkniętych na ich stronach, o ich bohaterach, nawiązywać bliskie relacje.
Jak się wybrać w taką podróż?
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Często to ona odnajduje nas. Koordynatorzy projektu
odwiedzają przedszkola i zapraszają za pomocą listów
dzieci i ich rodziców do wstąpienia w progi biblioteki. Dziecko, przystępując do akcji, otrzymuje darmowy
Pakiet Startowy, będący wyjątkowym zaproszeniem
do podróży po świecie wyobraźni. Ten pomoże nam
rozpocząć znajdujący się w nim Paszport Młodego
Czytelnika. Każdy mały literacki podróżnik za każdym
razem, gdy odwiedzi biblioteczną filię i wypożyczy
książkę, rozpoczynając nową wyprawę po świecie wyobraźni, otrzyma pieczątkę. Gdy uzbiera ich określoną
regulaminem liczbę, otrzyma imienny dyplom. Paszport
jednak to nie jedyna niezbędna w podróży rzecz, która znajduje się w Pakiecie Startowym. Zawiera on też
inny, niezwykle ważny element – książka dopasowana
do wieku i zainteresowań Młodego Czytelnika. Oczywiście każde dziecko w wieku do sześciu lat, nawet jeżeli nie otrzymało w przedszkolu listu, może zgłosić się
z rodzicami do filii tczewskiej książnicy po swój bilet
w podróż – Pakiet Startowy.
Już teraz cieszymy się, że swoją przygodę z książką w ramach akcji – po niespełna dwóch miesiącach
spotkań informacyjnych w bibliotece i przedszkolach
– rozpoczęło 509, a 379 z nich po raz pierwszy zapisało się do Biblioteki, chcąc ją kontynuować. Tczewska
książnica zawsze będzie się starała być dla nich miłym
przystankiem pomiędzy kolejnymi podróżami w świat
zamknięty w słowach.

Pracownice Biblioteki z wizytą w Przedszkolu Niepublicznym „Jarzębinka” w Tczewie
fot. Jacek Cherek
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Życie trzeba sobie okrasić
Okrasić – czasownik nacechowany pozytywnie, znaczy – dodać
pożądaną wartość, coś ulepszyć,
upiększyć. Coś? Na przykład potrawę.
Współczesne
sposoby
znamy, coraz więcej mówi się
o tym w TV, pisze w kulinarnych
poradnikach (też regionalnych).
Wspominanie dawnych smaków,
a nawet powroty do nich wypełniają Festiwal Smaku w Grucznie,
o czym można było przeczytać
w KMR 3/2016. Stoi tam tyż napisane
(s. 22): tytuł „Najlepszej potrawy
regionalnej Festiwalu Smaku 2016”
za ruchanki z fjutem dla KGW w Jeżewie...”.Właśnie wspomniane placuszki z drożdżowego ciasta mają
swój ciekawy „życiorys” i miały
być tematem opowieści z ważnego cyklu O jeściu na Kociewiu...
Wspomnijmy tu teksty Andrzeja
Grzyba w KMR i pierwszą ważną
ksiónżkę „W kuchni i przy stole”
pod red. Romana Landowskiego.
Temat ruchanków jest w opracowaniu, teraz zatrzymujemy się
więc przy innym specjale – okrasie.
W listopadzie (11.11. – św. Marcina) powtarzano niegdyś – na Marcina gęś do komina. Dziś już najczęściej nie kojarzymy sobie tego
z wędzeniem półgęsków, choć gęsina staje się modna, przynajmniej
w woj. kujawsko-pomorskim, a tu
prawie 1/3 Kociewia. Popularyzacja gęsiny „załapała się” na program
marszałkowski (por. gęś kołudzka);
lokalne gazety organizują konkursy, włodarze miast rozdają gęsie
tusze... Śledząc temat, kupując
w sklepie porcję kaszubskiej (!)
okrasy, by usmażyć na niej jajecznicę... dziwię się, że nie jest ona kociewska, bo i u nas była kiedyś „pora
na okrasę”. Pamiętając o wspólnocie
w pomorskiej kulturze, cieszę się,
że Kaszubi dostarczają nam dobry
produkt. Przy okazji mam satysfakcję, że w ważnej dla dydaktyki uniwersyteckiej książce A. Skudrzyk
i E. Rudnickiej-Firy („Dialektologia...”, 2010) jako jedyny tekst
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z Kociewia zamieszczono nagraną
przeze mnie, w Sulnówku i Przysiersku, w 1975 roku, opowieść
w gwarze południowo-kociewskiej
– O dawnym sposobie tuczenia
gęsi. Dokonano przedruku z ogólnopolskiego naukowego czasopisma „Język Polski” (1976, s. 2).
Dawni to dużo gansi choweli
ludzie... – tak zaczął swą opowieść
mój wiarygodny Informator. Warto
przytoczyć niektóre zdania: Gónski były do takich patyków wegnane. Tam byli marchwió futrowane,
żeby się roztłoczyły żołóndki... Dostali brukwi ze śrutam. Późni byli
kluskowane. Prawie całe sztyry
tygodnie. Ji to było na Marcina, jedenastygo listopada byli zabijane...
Jak było jake sztyrdzieści, pieńdziesiónt gansi do karmnienia, to się
uterło para kartofli syrowych, ji to
ciasto było do tego wziante... szrut
jęczmienny... i kluski byli pokulane, ładnie wygniecióne, pięć centymetrów kluski... I tedy się gansi
po jednamu ftykało... Tak może na
jake łosiam do dziesięć... Ji to było
najlepji trzi razy na dzień, bo jak
dał czwarty raz, tak dodał wiancy,
to pęczniało ji mogła przyjść gęś do
szkodi... Ji łóni ładnie trawjili i musiał czasam, to na noc o jedenasty
dać... A gęsi byli jak cabany...
Trzeba tu dodać, że tekst nagrany, gwarowy jest dokumentem
stanu języka, rozchwiania systemu
(gęś/ganś), musi być poddany naukowej „obróbce”. Trzeba wyjaśnić
znaczenie niektórych leksemów, np.
że patyk to wydzielone i ogrodzone
miejsce w oborze; futrować znaczy
karmić... itd. W dalszej części opowieści, nazwanej przez uczałych
(naukowców) „kontekstem etnolingwistycznym” jest mowa o robieniu
okrasy i jej zastosowaniu.
Nie tylko wyraz okrasa – wywołuje „dawny świat”, sama wymowa
gęś/ganś, czyli wymowa normalna
i szeroka, z zachowaniem nosowości, (a na północy regionu mogłaby być gynś) przypomina, że gęsi

podzieliły kiedyś Kociewie (wg
K. Nitscha na północne, środkowe,
południowe). Teraz KMR łączy...
Nawiązując do wspomnianej
ważnej ksiónżce „W kuchni i przy
stole” proponuję przedruk fragmentów tekstu autorstwa Katarzyny Peplińskiej „O drobiu prawie
wszystko”, s. 85-86.
(...)
Kaczki, kury i gęsi dreptały po
kociewskich obejściach gospodarkich niemal wszędzie. Było ich
mniej lub więcej – w zależności od
zamożności gospodarza, ale nawet
tam, gdzie zaglądała bieda starano
się hodować chociaż dwie, trzy kurki lub inne ptaki według przysłowia
lepsza gęś, niż cały baran. One to
przecież dostarczały świeżych jajek,
a kiedy nadszedł odpowiedni czas
– wkładano je do garnka, by choć
raz nakarmić do syta wygłodzoną
gromadkę. Pieczenie drobiu odbywało się zwykle z okazji świąt, nie
były to potrawy codzienne nawet
w domach mieszczańskich. (...).
Starano się wyhodować opiekłe,
czyli tłuste kaczki, gęsi i kury, takie
które miały dosyć sadła, czyli własnego tłuszczu, by nie trzeba było
dodawać do nich smalcu podczas
przyrządzania.
(...). Bardzo popularne były
także przeróżne pasztety, a wśród
niech pasztety z gęsich wątróbek.
Z posiekanego mięsa gęsi, zwykle
z małymi kosteczkami, doprawionego przyprawami, robiono popularną na Kociewiu okresę, zwaną
również gęsioną lub omastą. Sporządzano ją na św. Marcina, czyli
11 listopada, kiedy był czas bicia
gęsi na sprzedaż i dla siebie, czas
robienia zimowych zapasów mięsa, tłuszczu i pierza. Stąd powstało
przysłowie:
na Świętego Marcina
wiele gęsi się zarzyna.
(...).
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STEFAN GEŁDON

W krainie lalek i cieni
(c z ę ś ć d r u g a ostatnia)

olejnym, najdłużej działającym na Kociewiu
jest Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”.
Działalność swą rozpoczął 2 grudnia 1992 roku
w Centrum Kultury „Zamek” w Nowem. Instruktorem
i reżyserem został Stefan Gełdon. W „Zamku” wygospodarowano salkę, w której znalazło się miejsce na scenę
i widownię, a obok pomieszczenie na lalki i dekoracje.
Obecnie w ramach „Baśniowego Świata”, działają dwa zespoły: Scena Młodzieżowa Teatru Lalek
i Dziecięce Studio Teatru Lalek. Od czasu utworzenia do chwili obecnej w pracach „Baśniowego Świata” uczestniczyło i tworzyło przedstawienia lalkowe,
cieniowe oraz w technice luminescencyjnej około
130 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Członkowie
„Pierwszego zespołu” do dzisiaj spotykają się i okazjonalne występują.

K

Pierwszy zespół T.L. „Baśniowy Świat” w 1992 roku

Skład Pierwszego zespołu T.L. „Baśniowy Świat”
po występie z teatrem cieni w 2009 roku

KMR

W dwudziestoczteroletniej działalności zespoły
opracowały ponad 57 sztuk, które zaprezentowały na
około pięciuset występach. Poza Nowem występowali w miejscowościach województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubelskiego i opolskiego.
Uczestniczyli w 18. Przeglądach Wojewódzkich „Teatr bez granic”, ośmiokrotnie w Ogólnopolskich Przeglądach Teatrów Lalek w Puławach.
Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” funkcjonuje w ramach działalności Centrum Kultury „Zamek”
w Nowem i też w tych granicach podjął inicjatywy
popularyzujące i upowszechniające sztukę teatru lalek.
Są to m.in.: Biesiady Lalkarskie, Statuetki „Piotrusia”,
konkursy na lalkę teatralną i organizację domowych
teatrów lalek.
Biesiada Lalkarska to impreza o charakterze metodyczno-artystycznym, adresowana do instruktorów
i sympatyków teatru lalek i cieni. Do tej pory odbyło
się ich ponad 20. Każda z nich miała inny temat wiodący. Przystępując do organizacji Biesiad Lalkarskich
zakładałem, że zwiększą one zainteresowanie sztuką teatru lalek. Ideą każdej Biesiady z teatrem lalek
– oprócz wartości artystycznych jest konkretyzacja pomocy merytoryczno-technicznej w oparciu o warsztat
lalkarski teatru „Baśniowy Świat”. Uważam, że Biesiady poprzez warsztaty i dyskusje przyczyniają się do
podniesienia lalkarskiej fachowości.
Na Kociewiu poza lalkarską działalnością oraz
występami miejscowych amatorskich i szkolnych teatrów lalek występowały też zawodowe teatry lalek
spoza naszego regionu. Oglądaliśmy T.L. „Miniatura” z Gdańska, T.L. „Baj Pomorski” z Torunia i inne
objazdowe teatry lalek. Występy tych teatrów miały
miejsce w powiatach Starogard Gdański: Barłożno,
Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Kokoszkowy, Kopytkowo, Lubichowo, Skórcz, Starogard, Szlachta, Zblewo, Zelgoszcz. Świecie: Nowe, Świecie, Warlubie.
Tczew: Gniew, Pelplin, Rożental, Subkowy, Tczew.
A teraz trochę historii mojej objazdowej działalności lalkarskiej.
W 1956 roku zbudowałem przyczepkę rowerową. To uniezależniło nas od przygodnego transportu.
W tym też czasie przetransponowałem „Złoto króla
Megamona” na sztukę dwuobsadową, z którą w 1958
roku – po otrzymaniu stosownego zezwolenia – rozpoczynamy występy w objeździe.
W przyczepce rowerowej, oprócz lalek, dekoracji,
różnorodnej „techniki” teatralnej oraz składanej scenki, woziliśmy rzeczy osobiste. W razie dużych odle-
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TEATR NA SZNURKU

Kociewski Stolem
wyróżniony
W drodze z Leśnej Jani na występ do Kopytkowa

Zdjęcia: archiwum autora

głości (relacja Tczew – Starogard Gdański) korzystaliśmy z kolejowych wagonów bagażowych.
W czasie tych wyjazdowych występów niejednokrotnie stwierdzałem, że teatr lalek w owym czasie
był – szczególnie na wsi – nową, mało znaną dziedziną sztuki. Zauważałem też, że większość mieszkańców wsi – tak dorosłych, jak i dzieci – widziała teatr
lalek po raz pierwszy w swoim życiu. W czasie spektaklu pytania ze strony widzów: jak oni to robią, jak
to się rusza, powtarzały się nader często. Nieomal po
każdym występie pozostawała liczna grupa widzów,
której objaśniałem nie tylko techniczną stronę teatru
lalek. Nauczyciele i młodzi widzowie pytali o możliwości utworzenia własnego teatru lalek. Udzielałem
stosownych porad, a później zainteresowanym przesyłałem pocztą wskazówki i repertuar. Zdarzało się,
że po powrocie do domu otrzymywałem listy z miejscowości, w których występowaliśmy. W jednym z takich listów kierownik szkoły z Kostkowa m.in. pisze
...w czasie rozmowy przeprowadzonej z dziećmi po
Waszym występie stwierdziłem, że podobny teatrzyk
chcemy urządzić w naszej szkole, a kukiełki wykonać
na pracach ręcznych. Udzielałem pisemnych porad,
do których dołączałem propozycje repertuarowe.
Cieszyłem się, miałem satysfakcję, że mogłem
przybliżyć i popularyzować sztukę teatru lalek nie tylko wśród mieszkańców Kociewia.
Jak wspomniałem na wstępie – brak dostatecznej
dokumentacji i pełnego rozeznania – spowodował, że
w opracowaniu uwzględniłem tylko niektóre teatry lalek Kociewia. Mam nadzieję, że rozmowy i opinie poszerzą podjęty temat, zwracając przy tym uwagę na to,
że amatorski i szkolny ruch lalkarski nie jest ruchem
masowym. Stanowi zaledwie drobny procent społeczności działającej w amatorskim ruchu kulturalnym. Jak
zaznaczyłem na początku rola amatorskiego teatru lalek jest niezwykle ważna, choćby tylko ze względu na
walory wychowawcze, poznawcze, estetyczne i inne.
Warto też przypomnieć, że teatr lalek nie jest teatrem
tylko dla dzieci, jak to pojmują niektórzy „działacze”.
Teatr lalek jest teatrem dla wszystkich. Treść jego
stanowi nie tylko bajka, ale także parodia, groteska, satyra pamflet, sceny obyczajowe, sceny liryczne i inne.
Teatr lalek ze względu na swoją techniczną pojemność nadaje się do prób i występów w małych pomieszczeniach – salkach, które znajdą się w każdym ośrodku,
domu, klasie, czy klubie. Zatem zachęcam tych, którzy nie mieli jeszcze okazji spotkać się z teatrem lalek
i cieni do obejrzenia wystawianych przez nie sztuk.
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ą ludzie, których wkładu w rozwój kultury
i dziedzictwa Kociewia, całego Pomorza nie
dałoby się opisać nawet gdyby poświęcić na to
kilka książek. Osoby, które przez swoje działania definiują czym jest regionalizm, umiłowanie dla „małych
Ojczyzn”. Często to oni mówią nam skąd przyszliśmy
i dokąd zmierzamy. Najważniejszą nagrodą dla nich są
rosnące rzesze ludzi, którzy odkrywają w sobie umiłowanie do swojego regionu. Bez wątpienia taką osobą
jest Profesor Oświaty Kazimierz Ickiewicz. To dzięki
jego nieocenionemu wysiłkowi swoje właściwe miejsce
w historii znaleźli m.in. obrońcy tczewskich mostów
z 1939 roku, czy też udający się w tułaczkę do Kanady Kaszubi. Nie starczyłoby miejsca, by opisać inne
jego działania, mające ogromny wpływ na dzisiejsze
postrzeganie Kociewia i Kaszub. Wysiłki te w środę
9 listopada 2016 roku docenił Klub Studencki Pomorania, który wyróżnił Kazimierza Ickiewicza prestiżowym Medalem Stolema, przyznawanego za rozwijanie,
kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Pomorza. Nasz Kociewski Stolem dołączył do tak
zacnych laureatów tej nagrody, jak np. Lech Bądkowski, Marian Biskup, Günter Grass, Gerard Labuda, Anna
Łajming, Roman Klim i wielu innych. Naszemu Laureatowi, od wielu lat związanemu z tczewską książnicą
i „Kociewskim Magazynem Regionalnym”, serdecznie
gratulujemy. Wręczenie Medalu Stolema odbędzie się
13 grudnia 2016 rok o godzinie 18.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). Relację
z tego wydarzenia, jak również pełną sylwetkę laureata,
zamieścimy w następnym numerze „Magazynu”.
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Kazimierz Ickiewicz urodził się 15 kwietnia 1955 roku
w Starogardzie Gdańskim. Absolwent tczewskiego Technikum Mechanicznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas
studiów aktywny członek Klubu Studenckiego Pomorania.
Współtwórca czasopisma „Przednik”, wydawanego przez
Oddział Gdański ZKP. Doświadczony i ceniony pedagog
– m.in. wieloletni dyrektor tczewskich placówek oświatowych Zespołu Szkół Kolejowych oraz Zespołu Szkół Technicznych. Propagator Kociewia i Kaszub (m.in. współorganizator Kongresów Kociewskich). Wniósł swój niemały wkład
w odbudowę i umocnienie samorządu lokalnego (od 1994
roku nieprzerwalnie radny Rady Miejskiej, a w latach 19941998, 2006-2010 i 2014-2018 jej wiceprzewodniczący. Autor
kilkudziesięciu monografii i artykułów popularnonaukowych,
w tym „Kaszubi w Kanadzie”, ,,Ziemia kościerska”, ,,Druga
wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Powrót Tczewa do
Polski w 1920 r.”, „Zbrodnia w Szymankowie”. Laureat m.in.
„Skry Ormuzdowej”, tytułu Honorowego Obywatela Tczewa,
a także, za swoją działalność edukacyjną, wyróżniony tytułem
honorowym Profesora Oświaty. Odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przewodniczący
Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego.
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Zabawa z historią
Z Robertem Nowakowskim, założycielem Grodu Żywej Historii „Kerin”
w Subkowach rozmawiał Przemysław Zieliński („Dziennik Bałtycki”)

– W Grodzie Żywej Historii „Kerin” spotkamy
m.in. greckich hoplitów, wikingów oraz rycerzy, ale
czy dowiemy się czegokolwiek o dziejach i kulturze
Kociewia?
– Na terenie gminy Subkowy, z inicjatywy Dominika Szupryczyńskiego, nauczyciela historii w szkole
w Subkowach, powstała trasa turystyczna po najciekawszych miejscach gminy. Z pośród 25 miejsc znalazł się gród Kerin, kościół św. Stanisława w Subkowach, Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju,
bunkry z 1902 roku w Rybakach, pałac w Rybakach,
XIX-wieczne śluzy i wiele innych miejsc. Właśnie te
miejscowości są promowane w grodzie, rozdajemy informatory, a turyści odwiedzający gród wybierają się
w dalszą wycieczkę zdobywając kolejne Sobki – kamienie w wyznaczonych miejscach na trasie. Właśnie
tę trasę będziemy promować z większym rozmachem,
uwzględniając kociewski charakter miejsca.
– Na pewno o codziennym życiu przed wiekami
dużo mówią warsztaty rzemiosł dawnych. Jakie zajęcia w tym zakresie proponuje załoga grodu?
– Warsztaty rzemiosł dawnych cieszą się dużym
zainteresowaniem. Dysponujemy dwoma kołami
garncarskimi, posiadamy stanowisko wyrobu papieru
czerpanego, pisania kaligrafii łacińskiej, stanowisko
katowskie, mennicze, gdzie wybijamy grosz Kazimierza Wielkiego. Poza tym dysponujemy trzema torami:
rzutu włócznią i dwa do strzelania z łuku.
– Na ile gród w Subkowach jest spełnieniem
Pana młodzieńczych marzeń?
– Od pierwszego kontaktu z odtwórstwem
historycznym, w 1993 roku, moim marzeniem
było stworzenie miejsca poświęconego świetnej zabawie z historią, będącego swoistym
zapleczem w dydaktyce historycznej. Dzisiaj
wiem, że marzenia się spełniają, jednak im są
większe, tym więcej potrzeba czasu i dyscypliny.
– Skąd pomysł, aby bractwo „Kerin”
doczekało się stałej siedziby i jaka idea towarzyszyła tej „inwestycji”?
– Bractwo Kerin istnieje od 1997 roku.
Naszą podstawową misją jest nauczanie historii przez Żywe Lekcje Historii. Praca z dziećmi i młodzieżą daje nam najwięcej satysfakcji
i poczucie spełnienia. To właśnie nasza misja
tworzenia nowej przestrzeni w dydaktyce historycznej jest związana z grodem Kerin. To
miejsce, gdzie możemy dotknąć rekwizytów
z kilku epok, będąc jednocześnie w miejscu
adekwatnym do epoki.

KMR

– Jaki jest przepis na podanie historii dzieciom
i młodzieży w przystępnej formie, nie narzuconej
przez szkolne podręczniki?
– Przez wiele lat pracy z dziećmi wykształciliśmy
autorskie programy do nauczania historii, które pobudzają wyobraźnię, zaskakują, a jednocześnie trafiają do
dzieci młodszych i starszych. Najważniejsze dla nas to
umiejętne przekazanie treści, uwzględniając każdorazowo percepcję dziecka. W tym roku powstała wystawa
pt.: „Dzieje Orła Białego w Grodzie Kerin”. To ciekawa trasa, która łącząc epoki, od Starożytnej Grecji przez
Rzym, opowiada historię naszego najważniejszego
symbolu. W grodzie po przeprowadzonej „Żywej Lekcji
Historii” dzieci same wybierają miejsce, które ich najbardziej interesuje: czy któreś z rzemiosł, czy walki na
worki na koźle, czy zabawa w archeologię, może stanowiska strzeleckie, a może kulinaria dawne (dzieci przygotowują samodzielnie ciasto i wypiekają podpłomyki).
– Plany na przyszłość?
– W grodzie jeszcze wiele prac przed nami: dokończyć Koloseum Rzymskie, zbudowanie chaty zielarza,
budowa wieży Historii Polski – będzie od początku
budowana przez odwiedzających gród według wczesnośredniowiecznej receptury, rozbudowa rzemiosł
o nowe stanowiska i piec do wypalania ceramiki, budowa sauny według opisu Ibrahima ibn Jakuba z początku
XI wieku, budowa palatium Mieszka I z baptysterium
– to fundamentalna budowla, na którą poświęcimy najwięcej środków i czasu.

Gród od strony wschodniej
fot. Robert Nowakowski
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

MARIUSZ MECKA

Starigrod 1197, czyli jak powstawał
Starogard Gdański
O FILMIE
Projekt filmowy Starigrod 1197 jest to filmowa
adaptacja i być może jedna z hipotez związanych z tym
wydarzeniem. Ukazuje ona życie ówczesnych ludzi, od
mieszkańców wsi i grodu, poprzez rycerzy zakonnych
oraz panów na książęcych dworach. Powstanie miasta
wiązało się z przybyciem do niego Braci Rycerskiego
Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy,
z Rodos i z Malty i nadaniem mu ziem przez księcia
Grzymisława w 1198 roku.
SKĄD POMYSŁ
Można zacząć, że od dziecka każdy chciał być rycerzem albo damą, coś osiągnąć lub po sobie zostawić.
My chcieliśmy przybliżyć chociaż trochę historię naszego miasta i naszej pasji, której poświęcamy znaczną część naszego życia. Dla niektórych nawet ponad
20 lat życia w Ruchu Rekonstrukcji Historycznej.
Sam pomysł od kilku lat był poddany próbie czasu.
Były chęci, żeby coś stworzyć, ale nie było warunków.
Niczym ziarenko zakiełkowało to w głowach i powoli zapuszczało korzenie i wypuszczało łodygi, aby
w końcu zebrać się w sobie i podążyć ku słońcu.
Zaczęliśmy od zebrania ekipy, która zajęła się
planowaniem, organizowaniem finansów, szukaniem
odtwórców ról, realizacją techniczną, logistyką… itd.
Jak się okazało nie było to takie proste. Pomocy szukaliśmy wszędzie i z reguły każdy starał się pomóc jak
potrafił.
W międzyczasie powstawał scenariusz i zarys planu zdjęciowego. Wyjazdy w plener w celu znalezienia
odpowiednich miejsc i „grzebanie” w dostępnych źródłach, by jak najwierniej oddać poprawność historyczną i klimat epoki.
Szyto stroje, szukano i tworzono rekwizyty na potrzeby zdjęć. Jednym słowem nawał pracy.
Realizacją i koordynacją pomysłu zajęło się Koło
LOK ADAMANTOS – Damy i Rycerze Księstwa Pomorskiego ze Starogardu Gdańskiego, przy
wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Starogard
Gdański.
AKTORZY I PARTNERZY PROJEKTU
W tworzeniu projektu Starigrod 1197 wzięli udział
członkowie z wielu grup rekonstrukcyjnych z Pomorza i nasi przyjaciele. Dla wielu była to pierwsza taka
przygoda z planem filmowym. Tym trudniejsza, że
chyba prawie każdy oprócz swojej roli wiodącej, grał
jeszcze postacie w tle, tzw. statyści. Wspomnieć trzeba, że wkładali w to swoje serce, poświęcenie i masę
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pomysłów, dzięki którym sam film zyskiwał na jakości. Także wiele rozmów na temat historii, podczas pobytu na planie i na spotkaniach poza nim, sprawiało
że ekranizacja dążyła do poprawności historycznej. Tu
między innymi dzięki za wielki wkład dla Piotra Marchewki i Bartka Stachowiaka.
Realizacją techniczną projektu zajmowała się firma
Rectiv13 pod dowództwem Wojtka Wiśniewskiego,
którego godziny pracy nad naszym małym dziełem są
nie do przeliczenia. Począwszy od reżyserii po samą
realizację filmu.
Swoim doświadczeniem podzielili się z nami
członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych
All Art, którzy prowadzili nas przez meandry produkcji filmowych i wsparli nas na planie dzielnie walcząc
ramię w ramię z całą ekipą.

PLENERY
Chciałbym też wspomnieć o pozostałych partnerach, dzięki którym mieliśmy okazję umieścić naszą
opowieść w prawdziwych miejscach, bez których trudno byłoby stworzyć niepowtarzalny klimat i scenografię. Spędziliśmy tam mile czas, bo oprócz pracy było
też i dużo śmiechu. A dobry humor nie pozostawia nikogo obojętnym. Pomagało to w rozluźnianiu napięć
i dawało siły do dalszej pracy.
Te miejsca to:
Sławogród – Michał „Miłobor” Uliński, Anna
Adamczyk, siedziba Prusów na czele z Tempolo;
Grodzisko w Owidzu – filmowy Starigrod;
Zamek w Przezmarku – Ryszard i Jolanta von Pilachowscy, siedziba księcia Bartłomieja oraz komnaty
księcia Grzymisława w Świeciu;
Olszonek w Borzechowie – Gospodarstwo Elżbiety i Franciszka Dulskich, miejsce bitwy pomiędzy
Joanitami i Prusami.
Cieszymy się, że mieliśmy okazję zrealizować ten
projekt. Było to ze wszech miar wyzwanie z każdej
strony i dla każdego. Dziękujemy wszystkim razem
i każdemu z osobna za czas i wkład jaki dokonali tworząc coś z czego jesteśmy dumni. Kawałek naszej historii dla Was i dla naszych następców.
I choć zmęczenie po zakończeniu było ogromne,
już dziś rośnie w sercu myśl, a czemu nie pokazać co
wydarzyło się dalej z naszymi bohaterami. Czemu
jeszcze raz nie podjąć wyzwania. Jesteśmy bogatsi
o doświadczenia i głodni wyzwania.
Kto wie. Wyczekujcie nas na dużym ekranie. Może
już niedługo.
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Pierwsze dni nagrań. Plan zdjęciowy na tzw. Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim nad rzeką Wierzycą,
niedaleko wzgórza św. Jana

Pozostałe zdjęcia: https://www.facebook.com/starigrod1197/

Obrona obozu Joannitów przez wieśniaków
(Olszonek w Borzechowie)
fot. Katarzyna Grabowska

Aktorzy cieszący się nagranymi scenami napadu
Prusów na Starigrod (Gród w Owidzu)
fot. Katarzyna Grabowska

Obrona obozu Joannitów przez rycerzy
zakonnych (Olszonek w Borzechowie)

KMR

Powrót Komandora Zakonu Joannitów
do spustoszonego przez Prusów
Starigrodu (Gród w Owidzu)
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ZŁOTY JUBILEUSZ

MARCIN KŁODZIŃSKI

Goszcząc „małe Ojczyzny”
Biblioteczne Spotkania Regionalne

oczucie przywiązania do naszych regionów,
naszych „małych Ojczyzn” jest coraz bardziej
powszechne. Przeżywa swojego rodzaju renesans. Ich kultura, tradycja nie kryją przed nami tylu
sekretów co niegdyś. Jest to owoc wytężonej pracy
regionalistów, którzy przez ostatnie lata wykonali tytaniczną pracę. Nie jest to jednak zadanie ukończone.
Jak wszystko co wartościowe, również o poczucie
przynależności do „małych Ojczyzn” należy dbać, pracować nadal nad jego rozwojem. Właśnie te przesłanki
przyświecały Oddziałowi Kociewskiemu Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, który w partnerstwie z tczewską Miejską Biblioteką Publiczną i dzięki
dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizował projekt „Biblioteczne Spotkania Regionalne”. To wyjątkowe przedsięwzięcie miało
na celu zainteresować jak najszersze grono osób tematyką regionalną, jak również zachęcić mieszkańców
Tczewa do czynnego zaangażowania się w działalność
na rzecz ich „małej Ojczyzny”. To właśnie dla nich do
tczewskiej książnicy od czerwca do października tego
roku przyjeżdżali wyjątkowi prelegenci, którzy czarowali gości bibliotecznych murów opowieściami o ich
regionach, ich tradycji i kulturze. Ich urokowi.
Jakże niedaleka stała się Krajna dla wszystkich,
którzy w poniedziałek 13 czerwca przybyli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie na spotkanie
z prof. Jowitą Kęcińską-Kaczmarek. Gość tczewskiej książnicy, wieloletnia wykładowczyni Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz członkini Instytutu
Kaszubskiego podzieliła się z zebranymi swoimi
niezwykle cennymi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat tej malowniczej krainy, która znalazła
tak szczególne miejsce w jej dorobku naukowym.
Przekraczający w poniedziałkowe popołudnie progi
Biblioteki otrzymali niepowtarzalną szansę poznać,
położoną na granicy Kaszub i Wielkopolski, Krajnę.
Jeden z najbardziej unikatowych regionów Polski,
posiadający przebogatą historię, datowaną już od
VI w. p.n.e., a także nie mniej fascynującą kulturę. Jej
dzieje, pod wieloma względami, do złudzenia przypominają trudną drogę przez stulecia, którą przebyli
i mieszkańcy naszego pięknego Kociewia, podzieloną
pomiędzy przynależność do Polski i wieki zaborów
krzyżackich oraz pruskich. Podobieństwa możemy
znaleźć w wykształconej przez mieszkańców Krajny
tradycji kulturowej. Tak jak Kociewiacy wykształcili
oni swoją własną, unikalną gwarę, jak również pełen
kolorytu folklor, którego kultywowaniem dla potomnych zajmują się m.in. Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku nad Notecią, Muzeum Ziemi Krajeńskiej
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w Nakle nad Notecią, a także Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.
To tylko niewielka część opowieści o Krajnie i Krajniakach przedstawiona przez gościa tczewskiej książnicy, prof. Jowitę Kęcińską-Kaczmarek. Jej częścią
była również zajmująca historia walki o zachowanie
swojej polskości, jak np. poprzez aktywizowanie się
w ramach różnego rodzaju organizacji – m.in. Związku Polaków w Niemczech. Często były to, niestety,
tragiczne koleje losu. W pamięci zebranych zapewne
pozostanie historia odważnych pocztowców, którzy
w czasie ostatniej wojny światowej przypłacili życiem
próby ostrzegania swoich rodaków przed donosami.
Nie zabrakło również opowieści o działalności dzisiejszych Krajniaków, o ich staraniach na rzecz zachowania swej własnej tożsamości kulturowej. Objęły one
również miejsca dla mieszkańców Krajny szczególnie
ważne, jak np. sanktuarium w Górce Klasztornej.
Nie mniej malownicze okazało się spotkanie z najbliższym naszym sercom Kociewiem. Już jego data była
szczególna – 22 sierpnia, 9. rocznica śmierci Romana
Landowskiego, nestora kociewskich regionalistów. Wobec tego i sceneria musiała być wyjątkowa. W związku
z tym spotkanie z Kociewiem rozpoczęto przy ławeczce
im. Romana Landowskiego, gdzie zebrani, w obecności zastygłego w pomniku mistrza, odśpiewali Hymn
Kociewski. Po tej chwili zadumy przy pogrążonym
w wiecznej lekturze twórcy „Kociewskiego Magazynu
Regionalnego” zebrani, w tym członkowie jego rodziny,
udali się do pobliskiej tczewskiej książnicy, gdzie swój
wykład miała prof. Maria Pająkowska-Kensik. Dla wielu
zasadne mogło być pytanie – Czy można mieszkańcom
Kociewia powiedzieć coś nowego o ich własnej kulturze, tradycji? Gość Biblioteki pokazała, że odpowiedź
na nie musi brzmieć „tak”. Służące za pomoc prof. Pająkowskiej-Kensik, ułożone niczym piramida, książki
napisane przez Kociewiaków i o Kociewiu pokazywały,
że świat słów od zawsze próbował zamknąć w literach
wszystko co kociewskie. Z okładek swych prac na zebranych w bibliotecznych murach spoglądali uważnie m.in.
Regina Kotłowska, Andrzej Grzyb, Zygmunt Bukowski,
Roman Landowski, Franciszek Kamecki. Przygotowany
przez Profesor ten swojego rodzaju przewodnik po kociewskiej literaturze stał się przy tym okazją do zrobienia małego „rachunku sumienia” – tego co już napisano
i tego co jeszcze trzeba napisać.
Niespełna dwa tygodnie później, w piątek 2 września w tczewskiej książnicy wznowiono dyskusję o dorobku pisarskim naszych „małych Ojczyzn”. Za sprawą
prof. Daniela Kalinowskiego z Akademii Pomorskiej
w Słupsku wszyscy zebrani mogli poznać „Najnow-
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O NAS SAMYCH
sze zjawiska literatury kaszubskiej”, jak brzmiał
tytuł wykładu przygotowanego przez gościa Biblioteki. Mówca podkreślał: „Żyjemy w ciekawych czasach.
W trudnych, bardzo dynamicznych, które powodują,
że pewne poglądy się ścierają. Niekiedy one są nawet
bardziej agresywne wobec siebie. Niekiedy tylko dyskutują, dialogują. I w związku z tym nam wypadałoby,
też jako ludziom chcącym siebie zmieniać, chcącym
zmieniać własne środowisko kulturowe, no dobrze by
było abyśmy wiedzieli co w trawie u poszczególnych
grup regionalnych na Pomorzu – co w trawie piszczy”.
I właśnie dzięki prof. Danielowi Kalinowskiemu kaszubscy pisarze zagościli na Kociewiu. Wśród tych niezwykłych „gości” Biblioteki znaleźli się m.in. Stefan Fikus,
Jan Drzeżdżon, Roman Drzeżdżon, Roman Kucharski,
Maja Nowotnik, Jerzy Treder. Oczywiście nie zabrakło
również wspomnień o nestorach literatury kaszubskiej,
jak na przykład o Franciszku Sędzickim, wielkim piewcy Kaszub.
Podejmowana przez prof. Kalinowskiego tematyka bratniego regionu tak zainteresowała zebranych, że
jeszcze długo po wykładzie w kuluarach, przy kawie,
herbacie i drobnym poczęstunku, trwały dyskusje na
temat teraźniejszości i przyszłości kaszubskiej literatury. Nie mogło również zabraknąć porównań z kondycją pisarstwa na Kociewiu, z których powinny być
zadowolone wszystkie strony dyskusji.
Nie minęły nawet trzy tygodnie, gdy wszyscy chętni
otrzymali niezwykłą okazję by, na zaproszenie Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oraz tczewskiej książnicy, udać się, w poniedziałek
19 września, w malowniczą podróż po tradycji i kulturze ziemi żuławskiej. W rolę przewodniczki wcieliła się Aleksandra Paprot, doktorantka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która pokazała
zebranym Żuławy często nieznane. Od genezy nazwy
tego malowniczego, nieodległego regionu, przez unikatową architekturę, po cieszące oczy stroje ludowe.
Nie mogło przy tym zabraknąć opowieści o niegdyś
licznych na ziemi żuławskiej menonitach. Szczególnie
wzrok przykuwały przygotowane przez gościa tczewskiej Biblioteki zdjęcia menonickich nagrobków, które
przetrwały różne koleje losu. O gościnności i wielokulturowości Żuław mogły świadczyć chociażby fotografie parafii grekokatolickiej w Cyganku. Nie zabrakło
również najnowszej, niekiedy bardzo trudnej historii
tego wyjątkowego regionu. Dużo miejsca poświęciła wysiedleniom i tzw. repatriacjom, które wywołały
proces przenikania się kultur, w dużej mierze tworząc
dziedzictwo dzisiejszych mieszkańców Żuław. Tradycji – jak podkreślała Aleksandra Paprot – cały czas
badaną, odrywaną i kultywowaną przez młodych Żuławian, jak np. działających w ramach Stowarzyszenia
„Kochamy Żuławy”, którego gość tczewskiej książnicy jest wiceprezesem.
Choć nikt nie może odebrać ziemi żuławskiej kolorytu, nawet zauroczeni nią po wykładzie Aleksandry
Paprot, musieli być pod prawdziwym wrażeniem feerii
barw, która zawitała do tczewskiej Biblioteki, w piątek
23 września, dzięki Borowiakom. Ich niezwykłą tradycję przedstawiła Maria Ollick, prezes Borowiackiego
Towarzystwa Kultury w Tucholi. Niektórzy z zebranych zapewne pierwszy raz usłyszeli o bogactwie dzie-
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dzictwa mieszkańców Borów Tucholskich. Przebrana
w borowiacki strój ludowy Maria Ollick po mistrzowsku
wprowadziła słuchaczy w krainę niezwykle malowniczą. Pomagała jej w tym szczególna dekoracja. Ułożone
na stołach skarby borowiackiego dziedzictwa – czepki,
dzieła sztuki ludowej, unikalny haft, publikacje i wiele,
wiele innych. Biblioteczne mury rozbrzmiały historiami o kształtowaniu się kultury Borowiaków. Pełnym
humoru opowieściom o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości nie było końca. Były one tylko jednym
z elementów fascynującej prelekcji. W pozostałe zostali
włączeni pozostali zebrani. Najpierw poprzez loterię,
w której każdy był wygranym. Za jej sprawą do domów
gości Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego oraz tczewskiej książnicy trafiły takie
rarytasy jak m.in. miód z borowiackich pasiek, syrop
z buraka cukrowego, a także publikacje traktujące o borowiackiej kulturze. To jednak nie koniec atrakcji. Odbył się również minirecital pieśni pochodzących z Borów, podczas którego wszyscy zebrani mogli sprawdzić
swoje umiejętności wokalne.
Na tym jednak nasze spotkania z „małymi Ojczyznami” się nie skończyły. W środę, 26 października,
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie zawitali
regionaliści i przedstawiciele pomorskich książnic.
Goście z Gdańska, Morzeszczyna, Starogardu Gdańskiego, Torunia i Tczewa dyskutowali o udziale bibliotek w promowaniu „małych Ojczyzn”. Mówiono m.in.
o roli, w tym takich działań jak np. tworzenie bibliografii regionalnych, czy też takich działań jak digitalizacji
zbiorów bibliotecznych, organizowanie targów książki
regionalnej, czy też propagowanie regionalizmów poprzez przedmioty codziennego użytku, jak np. kubki
z wzorem kociewskim. Warto zaznaczyć, iż padło również kilka słów o „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, który już od trzydziestu lat włącza się w te działania. Należy pokładać nadzieję, że wnioski wyciągnięte
z tej debaty pomogą w przyszłości jeszcze bardziej zaangażować się książnicom w budowaniu świadomości
o naszych „małych Ojczyznach”.
Tak samo jak same „Biblioteczne Spotkania Regionalne, również ich zakończenie nie mogło być zwyczajne. Z pewnością takie nie było. Już dzień po debacie,
w czwartek, 27 października, gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej wypełnił się poezją ks. Franciszka Kameckiego. Wiersze poety, w obecności jego samego,
czytał po mistrzowsku, w wypełnionej po brzegi sali,
Adrian Wiśniewski, aktor ze Studia Accantus i Teatru
Rampa. O wyjątkową atmosferę zadbały również Karolina Kornas i Maria Machlik, które nutką muzyki dodały całej inscenizacji elementu zadumy.
Pełne rezultaty zorganizowanych przez Oddział
Kociewski
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
w Tczewie, w partnerstwie z tczewską Miejską Biblioteką Publiczną i dzięki dofinansowaniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Bibliotecznych
Spotkań” pokaże dopiero przyszłość. Wymiana doświadczeń, przenikanie się naszych „małych Ojczyzn”
może stać się podwaliną budowania szerszej platformy
dyskusji o regionalizmie. Debaty tak potrzebnej. Miejmy nadzieję, że czas pokaże, że potrafiliśmy wyciągnąć ze „Spotkań” dobre wnioski. Stwierdzić, że nasze c
regiony nie są wcale tak odległe od siebie.
24-25
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Prof. Jowita Kęcińska-Kaczmarek
omówiła kulturę Krajny

fot. Jacek Cherek
Podziękowania prof. Kęcińskiej składa dyrektor
dr Krzysztof Korda wraz z wolontariuszką

fot. Jacek Cherek

O literaturze kociewskiej
opowiadała prof. Maria Pająkowska-Kensik

fot. Tomasz Jagielski

Spotkanie z Kociewiem rozpoczęto przy ławeczce
Romana Landowskiego

fot. Tomasz Jagielski

O pięknej żuławskiej ziemi
mówiła Aleksandra Paprot
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Prof. Daniel Kalinowski wygłosił wykład
o pisarskim dorobku Kaszub

fot. Jacek Cherek

fot. Jacek Cherek
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Zgromadzeni w tczewskiej książnicy
goście z uwagą słuchali opowieści
o krainie Borowiaków

fot. Jacek Cherek

Maria Ollick z Borowiackiego Towarzystwa Kultury
przybliżyła mieszkańcom Tczewa kulturę Borowiaków

fot. Jacek Cherek

Przepiękne dziedzictwo Borowiaków

fot. Jacek Cherek

Wolontariuszka dziękuje pani Marii za przedstawienie
pięknej tradycji Borowiaków

fot. Jacek Cherek

Młodzi wolontariusze chętnie pomagali
pracownikom Biblioteki
podczas Nocy Bibliotek

fot. Jacek Cherek
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Gość ostatniego ze Spotkań Bibliotecznych
ks. Franciszek Kamecki

fot. Jacek Cherek
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PALENISKO NIE WYGAŚNIE

JOANNA BINIECKA

Warto obcować z poezją
zkoły Katolickie im. ks. dra Bernarda Sychty
zorganizowały VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”, który odbył się
w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeciu. W dniu 26 października 2016 roku uczestniczyło w nim 44 uczniów z: Czapel, Gruczna, Lniana,
Przysierska, Wiąga i ze Świecia.
Na widowni zasiadała regionalistka prof. Maria Pająkowska-Kensik oraz propagatorka obchodów Światowego Dnia Kociewia w naszym mieście – Hanna Kalinowska (wicedyrektor ZSP w Świeciu). Przybyli również
przedstawiciele lokalnych władz: Iwona Karolewska
– sekretarz Powiatu Świeckiego oraz Waldemar Fura –
kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.
Po przesłuchaniach na gości czekał „kuch” w strefie
relaksu, w której naturalne witraże stanowiły żółte korony drzew za oknami, pięknie oświetlone jesiennym
słońcem. W oczekiwaniu na werdykt wystąpił „Kociewski Tercet” z Katolika, a później pracownicy MBP

S

oprowadzili recytatorów i nauczycieli po nowej siedzibie biblioteki. Dzięki wystawce i krótkiemu wprowadzeniu zebrani dowiedzieli się, że poeta ks. Franciszek
Kamecki mówiąc o genezie tworzenia powołuje się na
czytanie m.in. powieści Henryka Sienkiewicza (którego rok jest obchodzony). Usłyszano również słowa
ks. Janusza Pasierba: „...świat może być... odrobiną
książek... i kilku dobrymi ludźmi”, które wspaniale
pasowały do przestrzeni bibliotecznej.
Współorganizatorami imprezy były następujące
podmioty: MBP w Świeciu, Zrzeszenie KaszubskoPomorskie oddział w Bydgoszczy, Powiat Świecki,
Urząd Miasta w Świeciu. Z ramienia szkoły odpowiedzialnymi osobami były polonistki: Magdalena Nastrożna, Joanna Biniecka.
Dwunastu laureatów przeszło do finału IX Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, który odbędzie się 15 listopada 2016 roku
w Tczewie.

Laureaci Konkursu wraz z jurorami, ks. dyr. Przemysławem Szulcem oraz polonistką Szkół Katolickich
fot. Karolina Goral

Lista laureatów:
w kategorii szkoły podstawowe, klasy I-III:
I miejsce – Karolina Kończyńska z SP w Czaplach
II miejsce – Karolina Nehring z SP we Wiągu
wyróżnienie otrzymała Patrycja Wika, z SP nr 5 w Świeciu
w kategorii szkoły podstawowe, klasy IV-VI:
I miejsce – Mikołaj Kończyński z SP w Czaplach
II miejsce – Oliwia Raniszewska z SP nr 7 w Świeciu
wyróżnienie otrzymał Karol Pulkowski z SP w Lnianie
w kategorii gimnazja:
I miejsce – Hubert Graczyk z Katolickiego Gimn. w Świeciu
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II miejsce – Kacper Ratkowski z Katolickiego Gimnzajum
w Świeciu
wyróżnienie otrzymała Daria Nowakowska z Gimnazjum nr 3
w Świeciu
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – ex aequo Paulina Wamke z I Liceum Ogólnokształcącego i Paweł Piotrowski z Zespołu Szkół Menedżerskich
w Świeciu
wyróżnienie otrzymała Magdalena Ossowska z Zespółu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych

KMR

KRYSTYNA GIERSZEWSKA

Jabłecznikowa uczta za nami
Subkowski Dom Kultury, 1 października 2016 roku, niemal przesiąkł
wonią słodkich jabłek, a to za sprawą pań z Kociewskiego Forum Kobiet
w partnerstwie z Gminą Subkowy, Domem Kultury w Subkowach, Powiatem
Tczewskim, Lokalną Organizacją Turystyczną w Tczewie i Zespołem Szkół
Ekonomicznych w Tczewie, którzy zorganizowali VII Sympozjum Kulinarne
„O jeściu na Kociewiu”. Wydarzenie to dofinansował Powiat Tczewski, zaś
patronat honorowy nad Sympzjum sprawował Mirosław Murzydło, wójt gminy Subkowy.
Co roku imprezie tej towarzyszą inne, kociewskie potrawy. W tym roku
królowały „JABŁKA”.
sobotnie popołudnie w okolicach Domu
Kultury snuł się wspaniały zapach jabłek,
bowiem młodzież tczewskiego Ekonomika
witała przybywających gości gorącymi jabłuszkami
prażonymi w miodzie i maśle. Słodkiej przekąsce prosto z patelni, smażonej pod chmurką nie oparł się nikt,
a po skosztowaniu wszystkich gości zapraszano do sali
widowiskowej.
Prowadząca program, Magdalena Olszewska, powitała obecnych, a wśród nich znamienitych gości:
Kazimierza Smolińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Środowiska, Stanisława
Smolińskiego, członka Zarządu Powiatu Tczewskiego,
gospodarza Gminy Subkowy, wójta Mirosława Murzydło i przewodniczącego Rady, Jacka Lisewskiego, Patryka Demskiego, burmistrza Gminy Pelplin
i przewodniczącego Rady Miejskiej, Mirosława Chyłę, Piotra Lanieckiego, wójta Gminy Morzeszczyn,
księdza kanonika Feliksa Kameckiego, proboszcza
subkowskiej parafii, Jerzego Cisewskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, Piotra
Kończewskiego, dyrektora biura Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Tczewie, Marka Modrzejewskiego,
kierownika biura Lokalnej Grupy Działania „Wstęga
Kociewia”, Piotra Hałuszczaka i Józefa Turzyńskiego
z Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Katarzynę Wieczonkowską z KGW Bobowo, Danutę i Adama Jareckich,
wieloletnich sadowników z Subków, którzy ofiarowali
jabłka swoich sadów i wszyscy mogliśmy kosztować
je w różnych potrawach sobotniej uroczystości. Owoce państwa Jareckich uświetniły całe wydarzenie nie
tylko w kulinariach, ale także stanowiły uroczą scenografię tego święta. Witano również fundatorów nagród
w konkursie kulinarnym Sylwię Chyła-Syldak, reprezentującą Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu oraz Wojciecha Dworakowskiego, właściciela Pensjonatu „Brzozowy Park” w Tymawie.

W
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Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał wójt
Gminy Subkowy Mirosław Murzydło.
Następnie poproszono obecnych o powstanie i przy
akompaniamencie Kociewskiego Zespołu Regionalnego „Burczybas” odśpiewano Hymn kociewski.
Kolejnym punktem programu była inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Entliczek Pentliczek”
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Filialnej w Brzuścach,
które przygotowała Małgorzata Pustkowska. Dzieci
w uroczy sposób opowiadały historie robaczka, który
nie chciał już jeść jabłek i marzył o befsztyku, a gdy
wreszcie dotarł do miasta okropnie się rozczarował, bo
w barze zamiast befsztyku serowano zupę jabłkową,
knedle z jabłkami, duszone jabłka i w menu była nawet jabłkowa babka...
Tradycją październikowego święta są publikacje.
Inicjatorka Sympozjum i prezeska Kociewskiego Forum Kobiet – Krystyna Gierszewska opracowała nową
publikację „Kociewskie słodkości z jabłek”. Przypomina w niej ideę powstania sympozjum, wyjaśnia różnicę pomiędzy jabłecznikiem a szarlotką, ale przede
wszystkim prezentuje przepisy na pyszne, królewskie
ciasta z jabłkami, zupy, soki i desery, które udostępniły
gospodynie z Kociewia. W książce – mówiła autorka,
jest także krótki opis Gminy Subkowy i słowo profesor
Marii Pająkowskiej-Kensik, która m.in. pisze: „…Na
jabłka można (i trzeba!) patrzeć „kulinarnie”! Kompot z jabłek nie jest szczególnie poszukiwany. Nasycić się można jabłkami w cieście i choćby pamiętać
o BRZADZIE”.
Następnie wygłoszono dwa referaty popularnonaukowe. Pierwszy wygłosiła prof. Maria PająkowskaKensik pt.: „Od jabłka do brzadu – językowo-kulturowy obraz z Pomorza”, a drugi wieloletni sadownik
Adam Jarecki pt.: „Jak daleko pada jabłko od jabłoni
czyli o jabłku inaczej”. Wsłuchiwano się w ciekawe
opisy: jabłka w historii, nauce, kulturze ludowej, przetwórstwie domowym, przemysłowym oraz w kuchni.
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Uczniowie tczewskiego Ekonomika
częstowali gości pysznymi,
smażonymi jabłkami

Dzieci ze Szkoły Filialnej w Brzuścach
w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy
„Entliczek Pentliczek”

Występ zespołu „Burczybas”

Zdjęcia: Jacek Cherek

Laureaci konkursu plastycznego
„Skarby kociewskich jabłoni”

Cezary Chojnacki, szef kuchni
w Pensjonacie „Willa Leśne
Ustronie” wykonywał potrawę
„ziołowy kurczak w jabłkowym
sosie z miętową nutą”
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JABŁKO PO KOCIEWSKU
– Natalia Piotrowska, Zespół Szkół w Subkowach
– Agata Rewers, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
– Zuzanna Nawój, Zespół Szkół w Subkowach

Adam Jarecki opowiada o jabłku inaczej

fot. Jacek Cherek

Prelegenci przypominali różne skojarzenia, przysłowia, ludowe piosenki, ciekawe opisy Jabłka jako starego symbolu płodności, znaku miłości (czerwone),
symbolu wieczności (okrągły kształt), symbolu ziemi,
czy też jako symbolu grzechu pierworodnego. Złote
jabłko uchodziło za symbol nieśmiertelności, a jabłko
monarsze jako królewski (znak kuli ziemskiej) symbolizujący władzę nad światem.
Potem salę widowiskową wypełniła skoczna muzyka, głośne piosenki i frantówki Kociewskiego Zespołu
Regionalnego „Burczybas” pod kierunkiem Wojciecha
Górskiego.
Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Skarby kociewskich
jabłoni” skierowanego do dzieci szkół podstawowych z Kociewia. Do konkursu wpłynęło 60
prac. Wszystkie prace wykonano w Domu Kultury
w Subkowach.
Oto laureaci:
Kategoria I: Klasy 0-III
I miejsce – Kinga Pustkowska, ZS w Subkowach
Filia Brzuśce
II miejsce – Dominka Rzepczyk, ZS w Subkowach
Filia Brzuśce
III miejsce – Emilia Zwiernik, Szkoła Podstawowa w Rudnie
Filip Grala, Zespół Kształcenia Podstawowego
i Przedszkolnego w Małej Słońcy
Wyróżnienia – Stanisław Mokwa, Zespół Szkół
w Subkowach
– Weronika Mokwa, Zespół Szkół w Subkowach
Kategoria II - Klasy IV-VI:
I miejsce – Agata Drzewucka, Zespół Szkół
w Subkowach
II miejsce – Cezary Grala, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy
III miejsce – Anna Makowska, Zespół Szkół
w Subkowach
wyróżnienia – Wiktoria Rogaczewska, Zespół
Szkół w Subkowach

KMR

Kolejny punkt programu to ogłoszenie wyników
konkursu kulinarnego „Rarytasy z jabłkiem – ciasta”,
do którego zaproszono dorosłych mieszkańców Kociewia. Jury pod przewodnictwem doświadczonego
praktyka i technologa żywności, Eugeniusza Gałązki,
oceniało rekordową ilość ciast z jabłkami, bo aż 17
przywiezionych przez gospodynie z powiatu tczewskiego. Pachnące, świeżutkie i pięknie udekorowane
ciasta przyjmowała członkini Kociewskiego Forum
Kobiet Justyna Żuraw, która oznaczała je numerem
i oddawała pod ocenę. Po trudnym wyborze jury podjęło werdykt:
I miejsce – Elżbieta Jurczyńska z Czarlina
II miejsce – Katarzyna Nowak z Tczewa
III miejsce – Patrycja Dzierżanowska z Kulic
Po rozdaniu nagród wręczono HIT SYMPOZJUM
KULINARNEGO za najciekawsze i najsmaczniejsze
ciasto z jabłkami. Statuetkę z rąk fundatora wójta Gminy Subkowy Mirosława Murzydło otrzymała Elżbieta
Jurczyńska. Laureatki otrzymały także nagrody od
sponsorów: właściciela Pensjonatu „Brzozowy Park”
w Tymawie Wojciecha Dworakowskiego i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Dużym zainteresowaniem cieszył się ostatni
punkt programu, czyli widowiskowy pokaz kulinarny
w wykonaniu szefa kuchni w Pensjonacie „Willa Leśne Ustronie”, Cezarego Chojnackiego. Na oczach
publiczności wykonywał potrawę „ziołowy kurczak
w jabłkowym sosie z miętową nutą”. Zarówno dorośli jak i najmłodsi uczestnicy Sympozjum otoczyli stół
pokazowy, aby zobaczyć i usłyszeć jak krok po kroku
powstaje jabłkowo-miętowa, aromatyczna potrawa.
Na zakończenie kulinarnego święta zaproszono
obecnych do degustacji tejże potrawy. Wielu osobom
przypadła do gustu kompozycja smakowa kurczaka
z jabłkami i miętą. Częstowano też smakowitymi jabłecznikami z konkursu kulinarnego oraz kawą i herbatą. Najbardziej rozchwytywane były nagrodzone ciasta, ale też i pozostałe, zarówno te w kratkę, w paski,
jak i z kruszonką, ze śmietaną i karmelową polewą,
cieszyły podniebienie gości i uczestników tej jabłecznikowej uczty.
Wszyscy uczestnicy Sympozjum otrzymali książkę
„Kociewskie słodkości z jabłek”, która była dostępna tuż po wejściu do Domu Kultury. Tradycyjnie od
początku imprezie towarzyszą panie z Pracowni Haftu
i Szydełkowania działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Pelplinie oraz Grupa Twórcza „Sztukmistrzynie” przy Domu Kultury w Subkowach. Ich stoiska z kociewskim haftem nie tylko na serwetach, ale
także malowanym na trampkach cieszyły się dużym
zainteresowaniem i uświetniły kulinarne święto.
Tematem kolejnego, VIII Sympozjum w 2017 roku,
będzie „Kociewska bania”.
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LEKCJA O KOCIEWIU

EDMUND ZIELIŃSKI

Bytońskie plenery
łalności poszczególnych osób związanych z rękodziełem. Osób, nie tylko z Kociewia i Kaszub, ale i Borów
Tucholskich i innych regionów kraju. Odnotowałem
moją obecność na różnego rodzaju jarmarkach, kiermaszach, festiwalach, konkursach, wystawach i spotkaniach. Są tam zanotowane moje refleksje, odczucia,
opinie. Jest w moich zapiskach wiele notatek prasowych dotyczących konkretnych wydarzeń, listy osób
związanych z kulturą ludową, są filmy i nagrania na
taśmach magnetofonowych. Amatorska robota, a jakże
dziś przydatna, chociażby przy pisaniu tego felietonu.
Przewracając kartki mojego sztambucha natrafiłem
na taki wpis z dnia 1 lipca 2004 roku czwartek.
Z panią mgr Krystyną Szałaśną – kustoszem muzeum
etnograficznego w Oliwie, byłem wczoraj na Kociewiu
(…) Pojechaliśmy do szkoły w Bytoni, gdzie czekał na
nas wójt gminy Zblewo Andrzej Gajewski, pracownik
UG pan Bogusław Męczykowski, dyrektor szkoły w Bytoni Tomasz Damaszk, emerytowana dyrektor tej szkoły pani Gertruda Stanowska i przewodnicząca Rady
Gminy Zblewo pani Ewa Jędrzejewska. Omawialiśmy
sprawy związane z 700-leciem Zblewa, które przypada
w 2005 roku. O to spotkanie poprosił mnie pan Męczykowski. Zaoferowaliśmy swoją pomoc w wytypowaniu
uczestników kiermaszu ludowego. Zaproponowaliśmy,
by przede wszystkim promować Zblewo, Kociewie
i twórców ludowych z tego regionu. Powiedziałem, że
opracujemy nasz plan w tej kwestii do ewentualnego
wykorzystania przez gospodarzy Zblewa. Pan Tomasz
Damaszk poddał pod rozwagę zorganizowanie pleneru
dla twórców ludowych w tutejszej szkole.
Bardzo sceptycznie wtedy podchodziłem do zorganizowania pleneru
w szkole w Bytoni. Swój sceptycyzm do tego miejsca wiązałem
z plenerami organizowanymi przez
Kaszubski Uniwersytet Ludowy we
Wieżycy, w których dziesiątki razy
uczestniczyłem. Przede wszystkim
w Bytoni odpychały mnie od organizacji pleneru warunki socjalne,
zwłaszcza baza hotelowa, która we
Wieżycy była bez zarzutu. Trudno
było mi sobie wyobrazić noclegi
w salach lekcyjnych. Otoczenie
szkoły dosyć ubogie, pola i lasek
zaledwie. We Wieżycy KUL posadowiony jest wśród wiekowego lasu.
Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, że nienajlepsze warunki socjalne
można zrekompensować dobrą atmosferą wytworzoną przez samych
Marek Zagórski, Jerzy Kamiński i Edmund Zieliński
przy budowie Drogi Krzyżowej
uczestników pleneru.

odczas uroczystości zakończenia IX Pleneru
Artystów Ludowych Pomorza w Bytoni, którego zakończenie miało miejsce w leśnictwie
Wirty, senator Andrzej Grzyb, prezentujący książkę
„XX lecie przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia w Piasecznie” powiedział: Warto by napisać książkę o bytońskich plenerach. Stoi obok mnie człowiek mający
świetne pióro – pan Edmund Zieliński. Namawiam, by
ukazała się podobna publikacja na zakończenie X pleneru. Panie marszałku, trzeba pomóc finansowo – tutaj zwrócił się do pana Krzysztofa Trawickiego. Tak
– powiedział pan Krzysztof, postaramy się pomóc. No
to trzymamy za słowo pana marszałka. I tak poniekąd
zostałem wywołany do tablicy z zadaniem napisania
książki. Zadanie przeogromne. Czy nie rzucam się
z motyką na księżyc? To, że napisałem kilka książek nie
świadczy, że akurat podołam temu zadaniu. Z drugiej
strony, czemu nie spróbować. Przecież uczestniczyłem
we wszystkich plenerach, znam je od środka, współorganizowałem je. Od dziesiątek lat znam ich uczestników – hafciarki, rzeźbiarzy, plecionkarzy, malarzy
i przekonany jestem, że znajdę u nich pomoc w redagowaniu tej książki. Niestety – z braku funduszy
książki nie będzie.
W pracy nad opracowaniem tego felietonu bardzo
pomocnym okazał się mój pamiętnik, który zawiera
wiele informacji na temat różnych zdarzeń, a szczególnie tych związanych z kulturą i sztuką ludową,
w których uczestniczę już ponad pół wieku. W tych
zapiskach mogę znaleźć informacje dotyczące dzia-

P

30

KMR

ŚWIĘTO RĘKODZIEŁA

Koszyki Reginy Białk z Kościerzyny
Alicja Serkowska uczy malować na szkle
Zdjęcia: archiwum autora

Regina Białk uczy dzieci wyplatać koszyki

Chyba wiosną 2007 roku zadzwonił do mnie dyrektor szkoły w Bytoni Tomasz Damaszk z prośbą
włączenia się w organizację pierwszego pleneru. Propozycję przyjąłem z satysfakcją, że moje wieloletnie
doświadczenie obcowania z kulturą i sztuką ludową
komuś się przydaje. Pomyślałem sobie – ach, ten jeden raz mogę pomóc. W najśmielszych oczekiwaniach
nie sądziłem, że plener będzie miał swoją kontynuację
– będzie jeden raz i przejdzie do historii. Tymczasem?
Odbyło się ich już dziesięć, a prognozy mówią, że będzie ich więcej.
Pierwszy odbył się w dniach 6-12 sierpnia 2007
roku, a dziesiąty w dniach 21-28 sierpnia 2016. Każdy z nich przyniósł wymierne skutki. Pomnożyły się
eksponaty rękodzieła ludowego w Izbie Regionalnej szkoły. Przy drogach i kościołach (w Płocicznie, Górze, Pinczynie, Borzechowie, Miradowie,
Białachowie, Wirtach i Zblewie) stanęły kapliczki,
do których figury świętych wykonali – Marek Pawelec ze Zblewa, Edmund Zieliński z Gdańska,
Leszek Baczkowski z Franka, Jerzy Kamiński
z Barłożna, Tomasz Bednarczyk ze Starogardu. Muszę w tym miejscu nadmienić, że figury do kapliczek
w Górze i Płocicznie sfinansowała Barbara Maciejewska z Gdańska.
Z inicjatywy Tomasza Damaszka przy kościele
w Bytoni stanęła Droga Krzyżowa, którą zaprojekto-

KMR

wałem, rozrysowałem poszczególne stacje, a artyści
wyrzeźbili. Oto oni: Marek Pawelec, Jerzy Kamiński,
Janina Gliszczyńska, Marek Zagórski, Czesław Birr,
ks. Robert Kierbic, Leszek Baczkowski, Rajmund
i Edmund Zielińscy. Rzeźby polichromią pokrył Maciek Tamkun z Wejherowa. Podczas poświęcenia Drogi Krzyżowej ks. prałat Zenon Górecki, proboszcz
zblewski nazwał ją Kalwarią Kociewską.
Wnętrze kościoła udekorowane zostało paramentami kościelnymi zdobionymi haftem kociewskim.
Tutaj swój kunszt wykazały panie – Felicja Kołakowska, Barbara Okonek, Bogumiła Błażejewska, Maria
Leszman, Katarzyna Nowak, Irena Szczepańska, Krystyna Engler, Anna Ledwożyw. Rzeźbiarze wykonali
też szopkę bożonarodzeniową, która uświetnia okres
Bożego Narodzenia w tym kościółku. Wchodząc do
kościoła usłyszałem takie zdanie: – Ile dobra robicie
dla naszego kościoła… To słowa miłej mieszkanki Bytoni, Heleny Klaman, skierowane do mnie przed mszą
świętą na widok szopki bożonarodzeniowej i haftowanych obrusów. To najpiękniejsze podziękowanie za
nasze prace dla kościoła w Bytoni i jej mieszkańców.
Niczego więcej nam nie trzeba. Dziękujemy serdecznie Szanowna Pani Heleno!
Na którymś z plenerów zaproponowałem, by
w płycinach balustrady chóru umieszczone zostały
obrazy olejne przedstawiające VII uczynków miłosierdzia co do ciała – głodnych nakarmić, spragnionych
napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć,
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Te dzieła wykonali – Alfons Zwara, Brygida
Śniatecka, Mirella Jałocha, Teresa Marzec, Maria Sułkowska, Jolanta Kitowska, Karina Wiśniewska.
By plenery mogły się odbywać, potrzebni są dobrodzieje (nie znoszę określenia sponsor). Tymi są
miejscowi przedsiębiorcy, Urząd Gminy w Zblewie
i Starostwo Powiatowe w Starogardzie, Nadleśnictwo
Kaliska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Urząd
Marszałkowski w Gdańsku.
W bytońskich plenerach uczestniczą twórcy Kociewia, Kaszub i Borów Tucholskich tworząc jedną,
artystyczną rodzinę.
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750-lecie miasta to niebywała okazja do ukazania przemyśleń i wspomnień ludzi, którzy wryli się w pamięci mieszkańców Nowego swą działalnością, wyjątkowością, zasługami, zapałem w realizacji swych marzeń. Naszym obowiązkiem jest
utrwalenie ich przemyśleń dla potomnych.
Jedną z tak wyjątkowych osób jest Kazimierz Pamuła. Człowiek, który przez lata
przybliżał nowskiej młodzieży literaturę polską, czyniąc z tego ogromną przygodę
dla każdego licealisty. Potrafiący zachęcić ucznia do udania się w daleką i niezwykłą podróż pociągiem, której stacjami były powieści, wiersze…
Byłam jedną z owych podróżniczek i tak naprawdę nigdy ze wspomnianego pociągu nie wysiadłam, kontynuuję to, co zaszczepił we mnie mój polonista – profesor Pamuła, jestem nauczycielem języka polskiego. Kiedy uczyniono mnie odpowiedzialną za przeprowadzenie wywiadów z wyjątkowymi osobami z mojego miasta,
w ogóle nie wahałam się, kogo mam wybrać.

O rodzinnym mieście na jego jubileusz
Z Kazimierzem Pamułą rozmawiała Wioletta Rogowska
Dla Marysi – dziadek
Motto: „Wiedzieć tylko, co dzieje się za naszych czasów,
znaczy to samo, co nigdy nie dorosnąć”.
(Jan Długosz)

Jakie wydarzenie związane z dziejami miasta
Nowego utkwiło Panu najbardziej w pamięci?
Dla człowieka, który zakochany jest po uszy w rodzinnym miasteczku – wszystko z dziejów Nowego
i Neuenburga tkwi niczym gwóźdź w głowie i nie pozwala zapomnieć o rodzinnym gnieździe. Rozumiem,
że mam wybrać jakieś jedno wydarzenie, które czytelnikom małym i dużym przyda się i może je zapamiętają.
Położenie miasta przy głównej arterii, jaką przez
750 lat, była droga północ-południe (do niedawna droga krajowa nr 1), która biegła nieopodal murów miejskich, niedaleko Bramy Gdańskiej, było rozstrzygające
o dziejach miasta. Droga główna to jeden z czynników
miastotwórczych. Jednocześnie to powodowało, że
każdy przemarsz wojsk w dół lub w górę Wisły wpływał destrukcyjnie na miasteczko. Wszystkie wojny
zahaczały o nasze miasto: szwedzkie, napoleońskie,
dwudziestowieczne: oddziały gen Hallera przyniosły
Niepodległość, w 1945, znowu na Gdańsk i nad morze
szlak wiódł przez Nowe i wtedy ono ucierpiało najbardziej. Pamiętam tamte ruiny, które nie zostały jeszcze
uprzątnięte. Mury miejskie były milczącym świadkiem
tamtych przemarszów wojsk obcych i naszych.
Jako ważne i zapoznane wydarzenie wybieram pobyt legionów gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (tego
z naszego hymnu narodowego) u nas w Nowem. Dowódca ten wraz ze swym sztabem mieszkał tu, i w Nowem ogłaszał rozkazy, wysyłał listy i wydał 1 lutego
1807 r. Odezwę do Hollendrów i wszystkich rodu niemieckiego mieszkańców na polskiej ziemi – napisaną po
niemiecku i polsku, czytaną we wszystkich kościołach.
Skierowana ona była do mieszkańców tych terenów
zajmowanych przez oddziały polskie i francuskie.
Pisałem kilkanaście lat temu o tym zdarzeniu, wtedy
Głos Nowego opublikował w numerze 3 z roku 2004
pełny tekst tego dokumentu. Chciałbym dziś powtórzyć,
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to, co wówczas napisałem w komentarzu: uważam, że
ten fakt winien być upamiętniony w naszym mieście
a odezwa mogłaby ozdobić salę obrad Rady Miejskiej.
Warto, by ten zabytek z przeszłości naszej, pięknie ręcznie przepisany i oprawiony, mógł ozdobić salę posiedzeń nowskiego magistratu. Przypominałby szanownym
rajcom, że Nowe gościło w swych murach bohatera
z hymnu państwowego – twórcę Legionów, które z ziemi
włoskiej... nad Mątawę i Wisłę wędrowały.
Jubileusz jest znakomitą ku temu okazją. Choć
w ten sposób uczcijmy tych, którzy walczyli o Polskę,
byli w Nowem i o nich nie zapomnieliśmy. Jeszcze nie
zginęła, póki pamiętamy...
Czym dla Pana jest tzw. „mała ojczyzna”?
Mała ojczyzna, miejsce urodzenia i pierwszych fascynacji, jest kluczem, może wytrychem, do tej dużej
ojczyzny. Tu wśród bliskich przygotowujesz się do
życia, które spędzisz wśród swoich, ale niekoniecznie
w miejscu narodzin. Czego tu się nauczysz, jak i czym
nasiąkniesz wśród bliskich, to twój rynsztunek, wyposażenie, busola na resztę życia, wśród innych – tego
będziesz szukać wśród „obcych” tzn. pośród mieszkańców innych rejonów, krajów, gdzie los cię rzuci.
W małej ojczyźnie nasze korzenie – w świecie nasze
życie i sentyment; do tych pól i łąk, wzgórz nad Wisłą i Mątawą rozciągnionych, do ludzi wśród których
rosłeś, kształtowałeś osobowość i rozumienie świata.
Tak myślę teraz, gdy przewędrowałem swoje życie...
Za czym Pan tęskni, co jest związane z dzieciństwem przeżywanym w Nowem?
Korzenie naszej rodziny są galicyjskie: dziadkowie
po mieczu i po kądzieli pochodzą z Galicji Zachodniej.
Przybyli na Pomorze po odzyskaniu Niepodległości
w latach 20-tych XX wieku: dziadek Adam z Amery-
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ki przywiózł na Tryl w pieluchach mego ojca; dziadek
Stanisław legionista i piłsudczyk z rodziną przyjechał
do Krusz. Od tamtych przyjazdów Pamułowie związani są z Nowem.
Urodziłem się w kamieniczce nr 9 przy Rynku w roku
1266 od nadania praw miejskich rodzinnemu miasteczku. Łatwo obliczyć kiedy oraz ile procent mojej biografii przynależy do dziejów Nowego – ok. dziesięciu.
Najbardziej tęsknię za dzieciństwem tu przeżywanym. Za kolegami z placu Zamkowego i Rynku, które
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych były
naszymi placami zabaw. Dodać muszę jeszcze trzecie boisko: plac po czterech kamieniczkach w Rynku
– w miejscu gdzie potem zbudowano Dom Handlowy.
Tam graliśmy w nogę, w palanta i tam odbywały się
wszelkie inne nasze dziecięce zabawy. Zanim został zbudowany nasz dom – teren za ogrodem p. Frydrychowskiego, przed placem Zamkowym był miejscem naszych
pierwszych biwaków i zabaw na kocu. Dzieciństwo to
zawsze czas czarodziejski, magiczny – pamiętam wyprawy do Łąkiego i nad jezioro do Małej Karczmy – to
były baseny mego dzieciństwa, tam odbywała się nasza
edukacja wodna. W tamtych czasach dla nas całe miasteczko było placem zabaw: Rybacka była torem saneczkowym; Planty – naszymi „dzikimi polami”, po których
hasaliśmy, ukrywaliśmy się i walczyliśmy z chaszczami;
a góry, czyli wzgórza nadwiślańskie, terenami naszych
wypraw, tam uczyłem się zjeżdżania na nartach.
Była nas tu spora gromadka: Franek i Stefan Frank,
z rodziny Hinzów: Janek, Roman i Zosia; Franek Zimny, Zyga i Andrzej Kościńscy, Romek Żurner, Snazowie: Zyguś i Maryla, bo Paweł i Piotr już pracowali
w piekarni. Tych wszystkich, których tu nie wymieniłem przepraszam – skleroza.
Dlaczego, według Pana, ważne jest posiadanie
w ofercie edukacyjnej miasta szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie Liceum Ogólnokształcącego?
Pytanie zdawać by się mogło retoryczne, bo nie
wszyscy mieszkańcy Nowego i okolic są przekonani,
że to temat ważny. Pytanie to, dla mnie, ucznia i nauczyciela tej szkoły, nie jest ani retoryczne, ani błahe. Dla znawcy dziejów miasta wątek oświatowy jest
oczywisty. Nowianie zawsze – mam na myśli okres
międzywojnia i powojenny marzyli i zabiegali o szkołę średnią. Zresztą tradycje te sięgają średniowiecza
i odrodzenia. Jako dowód przytoczę ustalenia prof.
Antoniego Karbowiaka z jego rozprawy: Szkoły diecezji chełmińskiej w wiekach średnich s. 98: Wyjechało ztąd w wiekach średnich na studya uniwersyteckie
11. uczniów. Zdawałoby się, że tu szkoła być musiała.
W źródłach pierwsze ślady jej istnienia pojawiają się
dopiero w XVI wieku. W r. 1552. pobiera rektor szkoły pensyę od miasta, pełniąc jednocześnie obowiązki
organisty. W r. 1584. była w Nowem szkoła chłopców
i dziewcząt, pierwsza, jaka się w tych okolicach znalazła. W innej swojej książce pisze, że była to pierwsza
tego typu szkoła w diecezji włocławskiej, kujawskiej
= chełmnińskiej.
Jeszcze inny argument: wszyscy przedwojenni burmistrze pochodzili z zewnątrz, spoza Nowego. Dotyczyło to również grupy nazywanej inteligencją – Nowe
pozbawione szkoły średniej nie miało, albo miało niewielką grupę tych, którzy uzyskawszy wykształcenie
średnie lub wyższe wracali do miejsca urodzenia. Po-
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wstanie w roku 1960 – po długich mozolnych zabiegach – liceum dało szansę dzieciakom, w tej liczbie
mnie, z Nowego i okolic oraz Gniewa na średnie wykształcenie i powstanie miejscowej inteligencji: urzędników i kadry kierowniczej, nauczycieli, kapłanów,,
działaczy kultury, techników i inżynierów.
Nasza rozmowa dwóch absolwentów nowskiego liceum, uczennicy i nauczyciela wtedy; pytającej i mnie
odpowiadającego dzisiaj, jest też symbolicznym i ważnym argumentem ma powyższą tezę o potrzebie szkół
średnich w Nowem. Na marginesie: kiedyś ja pytałem
a Ty Wiolu odpowiadałaś, tym razem Ty pytasz i oceniasz. I to jest piękne.
Przypuszczam, że gdyby nie było Naszej Budy Kochanej (NBK), nie byłoby:Fistulatores et Cantores, Zamku, Głosu Nowego, amfiteatru i innych – w tej niewiedzy
lub niedocenianiu roli liceum w życiu miasta, tkwi nasze
arcypolskie: cudze chwalicie, swego nie znacie...
Jak wspomina Pan swoją edukację? Co warto
byłoby przywrócić, a z czego zrezygnować?
Pamiętam, że gdy wyjechałem na studia, nawet
pewnie napisałem w jakimś liście, że lata szkolne – to
najpiękniejszy okres w życiu. Studia i praca zawodowa
to inne etapy wyścigu, gdyby użyć metafory kolarskiej
– etapy górskie; edukacja szkolna – to tzw. etap przyjaźni, kiedy w wyścigu wszystko już jest rozstrzygnięte
i zawodnicy jadą wspólnie, bez ucieczek, bez szarpania
– takie właśnie cudowne dla mnie były lata nauki szkolnej. I w podstawówce, i w liceum. Do dziś pamiętam nasze przebywanie w szkole do późnych godzin nocnych,
gdy siedzieliśmy w ciemni fotograficznej, albo przygotowywaliśmy imprezę szkolną. Pamiętam kubek kawy
z mlekiem podawany w ciemnym korytarzu na poziomie piwnic, obok mieszkania woźnego, dziadka Reszki,
gdzie później był gabinet dentystyczny. Ta piwniczna
stołówka była też moją pierwszą harcówką, gdzie zdawałem egzamin przed przyjęciem do harcerstwa. A nasza
mała szkoła na placu Zamkowym – dla nas z placu, była
to szkoła przydomowa. Tu wszystko się zaczęło i w mej
pamięci tkwi do dziś; pozdrawiam pierwszą wychowawczynię Heliodorę Kowalską (Cejrowską) i nauczycieli,
z którymi miałem kontakt w czasie mojej przygody ze
szkołą – pamiętam wszystkich i czasami z Wami rozmawiam w myślach, we wspomnieniach, czy w realu.
Nie podejmuję się odpowiedzi na drugą część pytania, bo od kilkunastu lat nie mam kontaktu ze szkołą i nie chciałbym mędrkować o dzisiejszej sytuacji
w oświacie będąc na emeryturze. Od tego są fachowcy
a nie kibice przebywający na aucie, poza boiskiem.
Z czym kojarzą się Panu słowa: Bóg, muzyka,
przyjemność, zabawa, obowiązek, patriotyzm?
Muzyka to niebo. Przyjemność to zabawa, zabawa
to muzyka, obowiązek to rzetelność. patriotyzm to dobro, Bóg to muzyka i niebo, przyjemność i zabawa,
obowiązek i rzetelność, patriotyzm i dobro.
Jaka postać związana z Nowem jest dla Pana autorytetem?
Z autorytetami jest jak z jubileuszami, można
o nich opowiadać post factum. To jak z wyprawą w góry.
Idziemy, męczymy się, podążamy i stajemy na szczycie
i spoglądamy za siebie, podziwiamy widoki pamiętając o trudzie wspinaczki. Tak jest z jubileuszami – spo-
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glądamy na minione lata, by opowiadać o tym podczas
uroczystości jubileuszowych; krótko i zwięźle. Podobnie jest z autorytetami; w dzieciństwie, w młodości nie
mówisz – ta osoba jest moim mistrzem, jeżeli nawet
masz swego idola, wtedy nie wiadomo czy jest to wybór na całe życie. W moim wieku, w czasie emeryckim
mogę zastanawiać się, kto mnie naprawdę ukształtował,
kogo cenię. W mym życiu tak się złożyło, że pewnie
tyle samo lat spędziłem w rodzinnym mieście, a drugie
tyle poza nim. To rewers i awers tego samego medalu. Wielu nowian podziwiałem mieszkając w Nowem,
a chyba jeszcze więcej, gdy mieszkałem poza nim.
Okres nowski przypada na dzieciństwo i młodość.
Mieszkając przy Rynku byliśmy sublokatorami u państwa Frydrychowskich – Anny i Dominika. Były takie
chwile, że spędzałem je w ich mieszkaniu. Jak przez
mgłę pamiętam – może dlatego, że to bardzo dalekie
wspomnienie, gdy miałem 4-5 lat, że siedziałem na
kolanach dziadka (tak nazywałem D.F.) i przez teatralną lornetkę obserwowałem plac za płotem ich ogrodu
– wtedy jeszcze nasz ojciec nie wiedział, że to będzie
miejsce budowy naszego domu – oraz plac Zamkowy.
Trzeci moi dziadkowie byli uczestnikami spotkania rodzinnego z okazji pierwszej komunii piszącego te słowa. Tak naprawdę uświadomiłem sobie znaczenie pana
Dominika, trzeciego dziadka, dla miasta i dla mnie
osobiście, w okresie gdy wyjechaliśmy z Nowego,
a ja zacząłem studiować przedwojenną Gazetę Nowską; gdy otrzymałem od Marka Frydrychowskiego
(wnuka Frydrycha) materiały biograficzne, rymowanki. Po czasie, z wielkim żalem uzmysłowiłem sobie,
stratę, okazję przebywania z mądrym, inteligentnym
człowiekiem. Czasami zdarza się, że jestem komplementowany za jakieś rymy złożone w słupek, wtedy
mówię, że to wpływ Frydrycha.
Takich ludzi związanych z Nowem, które miały
wpływ na moje czucie się nowianinem było wielu w różnych momentach mej biografii. Spoglądając w przeszłość
dostrzegam coraz więcej takich przyjaźni, zrozumienia,
współpracy – ludzi, którzy kształtowali moje wnętrze,
czasami nawet wtedy, gdy wchodziłem z nimi w spór.
Jednak chciałbym tu przypomnieć druha Stanisława
Muzalewskiego, drużynowego ZHP. To był prawdopodobnie rok 1958, gdy po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego (zacerowanie skarpety) zostałem
przyjęty do drużyny. W lipcu 1959 roku na obozie
w Łebie złożyłem przyrzeczenie – zostałem harcerzem.
Potem już moje życie potoczyło się tym organizacyjnym torem. Chcę dodać, że druh Muzalewski organizował świetne zbiórki, bardzo często wychodziliśmy
w teren: to były podchody na górach aż do parowy
włącznie. Do studiów byłem czynnym harcerzem, potem ten związek się rozluźnił. Natomiast my jak harcerze pod wodzą drużynowego organizowaliśmy, o czym
poczytam wiele lat później w Gazecie Nowskiej, wzorem harcerzy przedwojennych, w sali u Borkowskiego
„ogniska” na scenie nieistniejącej sali widowiskowej
dawnego hotelu Concordia. Dodam, że przedwojennym
przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa był nie
kto inny, jak Dominik Frydrychowski, mój trzeci dziadek. Druh Stanisław Muzalewski miał wielki wpływ
na moje ukształtowanie. Żartobliwie mogę powiedzieć,
nie byłem w wojsku, odsłużyłem je w harcerstwie.
Nie mieszkam w Nowem, dlatego nie mogę odpowiedzieć, kto jest autorytetem? W pytaniu najwy-
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raźniej pobrzmiewa czas teraźniejszy. Moja teraźniejszość upływa w kolejnym miejscu zamieszkania. Nie
mnie oceniać nowian AD 2016.
Proszę o dokończenie zdania: Nowe to...
stare i piękne dekoracje, w których wszystkie pokolenia nowian i neuenburgerów odgrywały swoje role
nazywane życiem.
W tej przepięknej scenografii swoje wejście na scenę miał Andrzej z Nowego – („Andreas Clericus – civis de Nove”) wymieniany w przywilejach książęcych
z lat 1290 i 1294. Wspomniany mieszczanin z Nowego otrzymał tamże od Mszczuja II włókę ziemi wolną
od świadczeń w dziedziczne posiadanie”. To chyba
najstarszy imienny zapis o kimś z Nowego!!! Obok
Andrzeja swoją rolę odgrywał wójt Walter Grelle, który na mocy nadania Piotra Święcy (1302) sprawował
władzę i sądownictwo tutaj. Wiele wnieśli na scenę
dziejową średniowieczni scholarze z Nowego, których
było jedenastu jak apostołów.
Kilka wieków później; w latach 1610-1611 czyli
na początku XVII wieku dwaj Hintzowie z Nowego;
natomiast w 1615 r. Daniel, a w 1640 Adam Gorlitzowie (też od nas) uczęszczali do gimnazjum w Gdańsku
to kolejni studenci stąd. Mieszkańcy naszego miasta
pobierali nauki w Krakowie,w Lipsku, w Kolonii,
w Gryfii czy we Frankfurcie nad Odrą – są nazwiska, najczęściej brzmiące z niemiecka co świadczy
o ich pochodzeniu narodowym i najczęściej religijnym
– protestanci. Ale na wakacje przyjeżdżali tam, gdzie
mieszkamy i wędrowali tymi sami uliczkami wokół
Rynku – tyle, że kwartał przy Grudziądzkiej był zabudowany. Były mury i bramy, dwa kościoły. Za murami
na Garbuzach mieszkali Żydzi;ta tzw. piąta dzielnica
w obręb miasta została włączona ok. 1840 roku.
Nie piszę tu kroniki Nowego, przypominam tylko
kilka scen i postaci, które w tych pięknych dekoracjach
miały swoje pięć minut. Przecież tu zawitali, w czasie
„potopu” Szwedzi, którzy nie oszczędzali scenografii
i bardzo poważnie ją uszkodzili , tu przywiódł swoje
legiony gen. Jan, Henryk Dąbrowski, a gen. Komierowski w przypadkowej potyczce stracił oddział i został pochowany w farze. To hallerczycy wędrując nad
polskie morze, by tam ślubować, przynieśli wolność
i niepodległość mieszkańcom Nowego.
Tu, my świętujący 750-lecie nadania praw miejskich, pamiętając o naszych poprzednikach mamy do
odegrania swoje role w tych dekoracjach, w tej scenografii. Dlatego kończę odpowiedź na to pytanie moim
ulubionym obrazkiem z Pielgrzyma nr 4, z czwartku 8
stycznia 1880 r.: Nowe. W mieście naszem utworzył się
komitet celem zbierania wsparć dla biednych naszych
braci na Górnym Śląsku składający się z pp. Burmistrza Kownackiego, pastora Schwatlo, proboszcza X,
Benjamin, rabina Dr. Samter, wikarego X. Wiśniewskiego i rzeźnika Smoczyńskiego, który w kolekcie po
mieście i z przedstawienia teatralnego amatorskiego
przeszło 400 marek zebrał. (pisownia oryginalna).
Tym pokazem zgody mieszkańców: katolików, protestantów, Żydów, rzemieślników w nowskich dekoracjach
kończę swoją odpowiedź na zadane pytanie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje... a przecież jubileusz miasta; jego
początek związany jest z potyczką, walką, z bitwą. Kronikarz zapisał: 1266 – pomorska flota rzeczna stacjonująca przy grodzie zatrzymuje transport krzyżacki.
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MIASTO WSPOMNIEŃ
Które miejsce w Nowem jest Panu najbliższe?
Widok na Wisłę. Kilkanaście lat temu popełniłem
tekst: Podróż sentymentalna ...do kraju lat dziecinnych
– można go przeczytać albo na portalu: http://miastonowe.com/articles.php? article_id=67&c_start=0, lub
w archiwalnym numerze Głosu Nowego nr 7 z 2004
roku (też dostępnym na portalu). Piszę tam krótko
o Wiśle, na którą patrzyliśmy z góry; gdy przepływały
berlinki, w górę i w dół rzeki; gdy płynęli kajakarze
i mieli u nas przerwę, albo dziesiątki żaglówek, albo
góry kry lodowej piętrzyły się na łąkach nadrzecznych, wreszcie gdy latem rzeka szeroko się rozlała
aż do wałów, chodziliśmy tam, bo był naturalny basen do zabaw w wodzie. Widok na Wisłę, i z dołu na
Nowe to nie zapomniane obrazy noszone pod powiekami, to jedna strona medalu. Niezapomniane były/ są
wszelkie wędrówki statkami – jak wycieczka szkolna
z 1962 roku – całej szkoły do Warszawy z noclegami
w kajutach, wycieczki do Malborka, do Kwidzyna czy
do Grudziądza to inne przeżycia związane z królową
rzek polskich. Gdybym mógł wkleiłbym zdjęcie, które
przez lata było tapetą moich komputerów.
Pamiętam z lat, gdy belfrowaliśmy z Krystyną
w Nowem, że oprowadzając jakiś turystów/ VIP-ów
(chociaż wtedy nie używano tego pojęcia – przykład
anachronizmu) z pamięci i swoimi słowami opowiedziałem ten fragment „Popiołów” Stefana Żeromskiego; odebrany był on z uznaniem(?) niedowierzaniem(?), ze zdziwieniem(?).
Przepisuję z powieści: Już pod Nowem, na brzegu
Mątawy, ów regiment, dybiący zawsze na sztychu, wpadł
na mocny patrol czerwonych huzarów. Była to pierwsza
utarczka Rafała. Mało z niej odniósł wrażeń. Z dala ujrzał jeźdźców owiniętych, przemokłych wskakujących na
koń w popłochu. Rzucił się za nimi naprzód, dobywszy
pałasza, ale jeno przecwałował w kupie ze dwa stajania
pola. Prusacy odrębując się, strzelając z rzadka, gdyż
mieli, widocznie, broń zamokłą, cofnęli się ku miastu
na rozkiełznanych koniach pod osłonę piechoty i armat.
Później dopiero Olbromski dowiedział się, że wzięto kilkunastu jeźdźców – i z podziwieniem oglądał posępnych,
bezbronnych, milczących chłopów niemieckich, gdy
miano ich odstawiać w kierunku Bydgoszczy. Podobnie
pomyślna gratka trafia się poznańskim kawalerom pod
Opaleniem czyli Misterwaldem, gdzie jazda dziewanowczyków dopadła i wzięła w jasyr 16 dragonów i ośmiu
piechura z przedniej straży pruskiej. (Popioły, tom drugi, rozdział ostatni Ku morzu)
Co chciałby Pan przekazać młodemu pokoleniu nowian? Co powinni wiedzieć i na co zwrócić
uwagę?
Gdybym mógł napisać list do najmłodszego czytelnika tych wynurzeń, pewnie, jak to belfrzy mają
w zwyczaju, umieściłbym dla niego pracę domową.
Przyjrzyj się obrazowi zatytułowanemu Schody życia.
1. Spróbuj odnaleźć siebie na którymś ze stopni
schodów; 2. zauważ też gdzie ja mogę się znajdować?
Więc teraz pomyśl, za 50 lat przy następnym jubileuszu Nowego w 2066 roku Ty będziesz tam, gdzie
jestem ja teraz. Organizatorzy kolejnego jubileuszu
zaproszą Cię na wywiad, byś im opowiedział o rodzinnym mieście sprzed półwiecza, o swoim życiu. Bądź
gotów, już zacznij się przygotowywać. To moja rada
– przeżyj swoje życie ciekawie. Warto.
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Kociewie pożegnało
artystę ludowego
ego rzeźby zdobią niemal całe Barłożno. Boże
Męki, figury świętych stoją przy drogach,
w ogrodach. Ale nie tylko ta kociewska wieś
może poszczycić się rzeźbami Jerzego Kamińskiego,
bowiem znane są w całym kraju. Zdecydowana większość dzieł tego artysty znajduje się w zbiorach wielu
galerii, muzeów i prywatnych kolekcjonerów.
Odszedł człowiek wielkiego formatu, znakomity
rzeźbiarz, regionalista, wspaniały gawędziarz, oddany
całym sercem sztuce ludowej i kulturze Kociewia.
Jerzy Kamiński zmarł 6.11.2016 roku, a ceremonia pogrzebowa odbyła się w Barłożnie dwa dni
później. Przewodniczył jej ks. Jarosław Skwierawski
– proboszcz miejscowej parafii pw. św. Marcina.
W ostatniej drodze śp. Jerzego Kamińskiego,
oprócz najbliższej rodziny, przyjaciół, znajomych
uczestniczyli m.in: Piotr Laniecki, wójt gminy Morzeszczyn, Sławomir Czechowski, wójt gminy Skórcz,
Edmund Zieliński, Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Twórców Ludowych oddziału Gdańskiego, Alicja Serkowska, prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
oddziału Gdańskiego oraz znaczne grono artystów ludowych różnych specjalności. Artystę żegnały również
liczne delegacje muzeów i izb regionalnych, a wśród
nich delegacja z Muzeum Ziemi Kociewskiej ze Starogardu Gdańskiego.
Niech spoczywa w pokoju.

J

Rzeźba św. Katarzyny

fot. Adam Murawski
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ZAKRWAWIONY WĘGIEL

GRZEGORZ PIOTROWSKI

Podróże w wyobraźni:
linia kolejowa Chojnice – Starogard
Otwarcie linii: (16.01.1871 Tczew – Starogard); 15.04.1873 Starogard Gdański – Zblewo (15 km); 15.08.1873
Chojnice – Czersk – Zblewo (57 km).
ym razem ruszamy z Kaszub w stronę stolicy
Kociewia. Podróż miała miejsce dziesięć lat
temu. Zostawiamy za sobą hale magazynowe,
wysypisko starych osi kolejowych i złomowisko właściwe, budynki spedycji kolejowej (na ul. Towarowej),
rampę (na niej m.in. zardzewiałe parowozy), torowisko, rozjazdy, czyli węzeł kolejowy w Chojnicach.
Można stąd było podążyć „bonanzą” do Kościerzyny,
piętrusem do Szczecinka przez Człuchów, szynobusem
do Piły, piętrowym składem do Tczewa przez Czersk
i Starogard oraz do Tucholi, przy czym jeden z pociągów był pospieszny.
Chojnice wyglądały jak marzenie miłośnika kolei.
Z peronów widać było zadbaną wieżę ciśnień, potężną
nastawnię (koło niej mamy pamiątkową tablicę, przypominającą, że to – jak Tczew – „kolejarskie” miasto),
przeszklone wejścia do tuneli peronowych i kamienną
kostkę na peronach, czynny bufet, poczekalnię (niestety już zamkniętą na kłódkę) i piękne zegary peronowe.
Warto też zapamiętać tutejszą uśmiechniętą i bardzo
życzliwą kasjerkę („Z rowerem?”), zawiadowcę z biało-zielonym lizakiem.
A potem jedziemy do Krojant. Wśród zabudowań
stoi lokomotywa z małym wagonikiem (przedwojennym?!), od czasu do czasu po prawej prześwituje „berlinka” z Tczewa. W prawo odchodzą tory tucholskie,
nasz pociąg przecina jezdnię, mkniemy przez wiadukt
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Chojnice, peron 3
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oraz bory z sosny i drzew liściastych, jakiś wiadukt
(zapewne linii kościerskiej) pojawi się nad nami, a potem przez dłuższy czas podziwiamy piękny las sosnowo-brzozowo-świerkowy.
Dworzec w Krojantach niebrzydki całkiem, ale
szpecą go szałerki gospodarzy. Niewątpliwą ozdobą stacji jest pasąca się na pobliskim pagórku koza.
Do wsi (jakieś 2-3 kilometry) prowadzi polna droga
w szpalerze lip i klonów, którą zamożni gospodarze
tej okolicy nazwali ulicą – Dworcową, a jakże. Dalej
jedziemy przez pola, las po obydwu stronach pojawia
się i znika. Przy torze przycupnął kolejarski domek, za
nim szybko przecinamy szosę. Patrzymy na klasyczne
wiejskie „pustki”, mijamy wąwóz, żywopłot świerkowy i pole bitwy. Na nim szarża kawalerii polskiej
z 18. Pułku Ułanów wieczorem pierwszego dnia wojny
spowodowała znaczne straty i jeszcze większe zamieszanie wśród niemieckich oddziałów, które postanowiły zaniechać dalszego natarcia. Co prawda zginęło też
ponad 20 ułanów, ale Polacy mogli tu (przynajmniej
w jakimś stopniu) zmienić przebieg wojny obronnej
w pomorskim „korytarzu” i spowolnić atak Niemców
w kierunku Warszawy przez Prusy Wschodnie.
Dzisiaj mamy tu krajobraz boru mieszanego i świeżego; wspinamy się na skarpę i wjeżdżamy do Rytla.
Tutaj polscy kolejarze we wrześniu 1939 roku zniszczyli niemiecką drezynę pancerną, taranując ją parowozem mknącym z Chojnic, niestety, nie
udało się uwolnić jeńców sterroryzowanych przez załogę pociągu pancernego.
Jednak dzięki kolejarzom i żołnierzom
1 Batalionu Strzelców oraz batalionu
ON „Tuchola” niemiecka akcja „Pociąg”
skończyła się fiaskiem.
Za stacją przejeżdża się po wysokim moście nad Brdą, siostrą Wdy
i Wielkim Kanałem Brdy, ale jest on dobrze widoczny tylko od strony wody.
Mijany zaś kanał ciągnie się od zapory
w Mylofie przez nieco ponad 30 kilometrów. Zbudowali go Niemcy, aby nawadniał łąki na pustkach w pobliżu Czerska.
Rósł na nich strategiczny towar – trawa,
którą koszono na siano dla wojskowych
koni. Zaraz za mostami pojawia się stacja
Rytel Wieś.
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KOLEJOWE REMINISCENCJE
Dookoła sosnowy las, młodniki, starodrzew, do wsi
ze stacji prowadzi wąska asfaltowa droga, przepleciona z drogami piaszczystymi. Budynek stacyjny jakiś
nijaki, gomułkowsko-gierkowski jakby. Kierownik
pociągu mówi, że szkoda tych pomorskich tras. Kiedyś
jeździł z Tucholi przez Pruszcz Bagienicę do Koronowa, a dziś – przejeżdża tamtędy dwa razy (na tydzień?)
tylko pociąg towarowy, no i raz jechał pociąg Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
A gdy jedziemy przez las, zauważamy, że za rzeką
siedliska są słabsze – tu, w borze suchym miejscami
są nawet piaskowe wydmy! Las otwiera się na śródleśne łąki, rzednie – bo to już Gutowiec. Tutaj wsiadają
grzybiarki z koszykami, choć las dookoła wciąż ubogi,
choć trochę wilgoci wydaje się tu przenikać ze słynnych czerskich łąk. Tuż po II wojnie światowej 1945
„trofiejne” oddziały Armii Czerwonej zdjęły drugi tor
na tym odcinku. Sołdaci twierdzili, że szyny znajdowały się na terenach przed wojną niemieckich. Cóż,
wojsko zawsze specyficznie traktowało geografię.
Gdy mijamy przejazd i torowisko odchodzące na południe (do Szlachty i Bydgoszczy), przygotowujemy się
do przesiadki – wjeżdżamy do Czerska. Dworzec jest
bardzo charakterystyczny – żółtawy, symetryczny, po
bokach sterczą (jak u Tolkiena ) dwie wieże. Nastawnia nie ma szyb, jakby tu (na ulicy Kolejowej) działały
też zastępy mentów ze Śródziemia. Do miasta prowadzi
urokliwa ulica Dworcowa, obsadzona lipami. W Czersku najciekawiej prezentuje się neogotycki kościół, stojący przy drodze przelotowej z Malborka do Gorzowa.
Warto pamiętać, że poruszamy się po jednej z najstarszych linii kolejowych na ziemiach polskich, legendarnej Kolei Wschodniej, łączącej onegdaj dwie
niemieckie metropolie: Berlin i Królewiec.
Do Starogardu mamy z Czerska jeszcze 43 kilometry. Wyruszamy z peronu trzeciego klasycznym już
w naszej podróży piętruskiem. Mijamy ceglane domy
na Kolejowej, rampę i magazyn, a tuż za miastem rozciągają się wielkie Czerskie Łąki. Na skos prowadzą
tory do Bąka i Kościerzyny.
Mknąc wzdłuż szosy, przez pola i wąwóz, dojeżdżamy do Łęga. Owe łęgi mamy po lewej, po prawej
zabudowania wsi i strzelisty neogotycki kościół, bardzo długo widoczny, nawet wtedy, gdy już dawno ruszyliśmy ze stacji. Przecinamy wtedy nasyp i na nim
wiadukt, prowadzący do Kościerzyny. Przejeżdżamy
pod linią kolejową, stanowiącą jedną ze sztandarowych inwestycji II Rzeczypospolitej, czyli słynną
„węglówką”, magistralą służącą transportowi „czarnego złota” ze Śląska do portu w Gdyni. Dla nas jest ona
o tyle ważna, że stanowi też umowną granicę między
Kociewiem a krainą Borowiaków.
Po lewej posterunek dróżnika, nastrojowe dzwonienie, łąki i pasma drzew, rozrzucone zabudowania
(nowe i kanciaste), zardzewiały rozjazd (gdzieś umknął
nam most na Wdzie, wysoki, betonowy akwedukt), torów robi się aż pięć – to najmłodsze miasto Kociewia,
stolica płyty pilśniowej – Czarna Woda. Nie jestem
pewien, czy Zakłady Płyt Pilśniowych jeszcze istnieją, ale w latach świetności dawały pracę całej okolicy,
dzięki nim powstał tu basen kryty, boiska, bloki, no
i samo miasto. Mało kto je zauważa, bo leży jakby
na poboczach „berlinki”. A szkoda, bo z tą miejsco-
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Kamienna Karczma, zabudowa z lat 70. XIX wieku

wością związał swój los nieodżałowany senator RP
śp. Andrzej Grzyb, aktywny działacz kociewski, człowiek wielu talentów i ogromnej życzliwości.
Wyjeżdżając z Czarnej Wody, po prawej mamy
łąki, po lewej trzcinowiska, a za chwilę po obu stronach – linię lasu w pewnej odległości.
Jedziemy leśną przesieką, struga przecina torowisko i łąkę na krzyż, wjeżdżamy w las – tu tkwi Kamienna Karczma, z niezbyt wielkim budynkiem dworca. Zabudowa stacyjna jednak jest interesująca, bo
właściwie nie zmieniła się od lat 70. XIX wieku.
Później jest wysoki las mieszany (sosna, brzoza,
świerk, dąb), kolejny już wielki dom z czerwonej cegły
tuż przy torze (któż w nich mieszka – kolejowi emeryci? dawni dróżnicy?), wielkie łysiny w lesie, budka
nastawni („KL”), pojawia się zardzewiały tor i stacja
Kaliska. Po prawej tartak i kuty płot w lilie na peronie.
Dworzec białawy, prezentuje się godnie dzięki zawiadowczyni w czerwonej rogatywce i zegarowi.
Zanurzamy się w lasy. Tutaj znajdziemy drugie
miejsce, w którym mogły się odmienić losy II wojny światowej. Partyzanci „Gryfa Pomorskiego” pod
dowództwem Jana Szalewskiego ps. „Sobol” w okolicach miejscowości Strych wykoleili pociąg, którym
z Wilczego Szańca do Berlina (i dalej do Protektoratu
Czech i Moraw) w nocy z 8 na 9 czerwca 1942 roku
miał jechać Hitler. Niestety, dyktator postanowił wysiąść w Malborku. Zamachowcy zabili jednak około
200 niemieckich żołnierzy z jego przybocznej dywizji
SS. Upamiętnia to skromna tablica na stacji w Bytoni.
Mijamy ruiny cegielni z wysokim kominem, wieś
ciągnie się długo po lewej i prawej. Obserwujemy
trzydziestoletnie świerki sterczące na nasypie, lasy
wzdłuż torów, kolejne domy kolejarzy na bezludziu,
łąkę z pasącymi się krowami, suche, chrobotkowe
bory, przejazd w lesie, znowu ogromne łąki, czerwony dom zawiadowcy – to Bytonia. Jest tu tylko peron
z płyt chodnikowych na nasypie pod lasem, z lewej łąka
z wysokim domem kolejarskim, później pojawia się
łąka z mokradłem, ukryte w lesie zboże, pola większe
i mniejsze, ukośna droga. Widzimy, że las powoli, ale
nieubłaganie wdziera się do stacyjnych zabudowań.
Znowu robi się zielono od łąk i pól, majaczy też
nastawnia z pustymi oczodołami szyb i w cieniu sta-
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ALICJA SŁYSZEWSKA

Pomnik historii
Bytonia

Dawne opactwo cysterskie w Pelplinie
położone jest w niezwykle urokliwej dolinie rzeki Wierzycy. Jego teren stanowi
centralną część miasta (obszar 44 ha),
usytuowany po obu stronach głównej osi
komunikacyjnej, wyznaczonej dziś przez
ul. Mestwina, pl. Mariacki, pl. Tumski
oraz ulice: Przystań Jana III Sobieskiego
i Starogardzką.
espół pocystersko-katedralny składa się
z dziewięciu obiektów i pomniejszych zespołów przestrzenno-funkcjonalnych. Jego sercem
jest bazylika katedralna, czyli dawny kościół klasztorny
oraz historyczne zespoły: klasztoru, nowicjatu i infirmerii, klasztornych zabudowań gospodarczych, pałacowoparkowy; część zespołu kanonii i sufraganii oraz XIX
i XX-wiecznych zabudowań Wyższego Seminarium
Duchownego. Po północnej stronie głównej osi komunikacyjnej położony jest zespół kościoła p.w. Bożego
Ciała oraz większa część zespołu kanonii i sufraganii.
Na wschód od klasztoru, przy obecnej ul. Sambora,
pl. Grunwaldzkim oraz północnej części ulic Mickiewicza i Kościuszki rozciąga się obszar lokalizacji dawnej wsi przyklasztornej, obecnie zabudowy miejskiej
Pelplina. Dawne, zachodnie skrzydło klasztorne zajmuje Collegium Marianum – biskupia męska szkoła
ponadgimnazjalna.
W jej bliskim sąsiedztwie usytuowane są w zwartej zabudowie dawne obiekty gospodarcze, z których
najbardziej na północ wysunięty jest budynek bramny (dziś siedziba Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej), a dalej na południe w kolejności:
stajnia (dziś toalety) spichlerz oraz mały młyn (Hotel
nad Wierzycą). Mały młyn jest jednym z ważniejszych obiektów gospodarczych dawnego opactwa
cysterskiego. Pierwotnie parterowy budynek gotycki,
z 1 poł. XIV w., murowany z cegły, w wątku gotyckim
i nowożytnym; w elewacjach wschodniej i zachodniej
ma widocznie zamurowany przepust kanału sanitarnego –gospodarczego. Usytuowany prostopadle do
małego młyna jest duży młyn; obiekt do zagospodarowania dla potrzeb turystów i pielgrzymów. W parterowej przybudówce mieści się mała elektrownia wodna.
Wszystkie te obiekty są własnością Kapituły Katedralnej Pelplińskiej i Diecezji Pelplińskiej.
Dawne opactwo cysterskie w Pelplinie należy
do najwybitniejszych zespołów sakralnych w Polsce, wyróżniających się bogatym i wielowiekowym
dziedzictwem artystycznym, historycznym oraz duchowym. Już w początkach swojego istnienia wzbudzało zachwyt współczesnych, o czym pisał kro-
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Starogardzkie zabytki klasy 0

Wszystkie zdjęcia autora

rych lip po prawej zaskakuje nas stacja Zblewo. Dworzec mają tu jak ulepiony z piasku, oprócz tego wielkie
składowisko (buraków? węgla?) z betonowych płyt,
szosę do Kościerzyny i Skarszew z budką i szlabanem,
a we wsi… barokowy kościół.
Jedziemy przez rozległe pola, na widnokręgu drzewa, za chwilę wśród nich pojawiają się Piesienice.
Dworzec jest tu po lewej, po tej też stronie ciągnie się
aleja lipowa.
Za tą miejscowością znowu wyrastają pola w zbożach, wysokie lasy z fragmentami dąbrowy (pewnie to
zasługa rzeczki Piesienicy), ogromne jagodziska, szachownica lasu i pól, zrastające jezioro w lesie po prawej, kotlina i wieś na zboczu, las liściasty po prawej
i jakby zarys rzeczki.
Po prawej meandruje szeroko rozlana Wierzyca.
Tu znajduje się tzw. „Dreimost”, czyli wysoki most
kolejowy wsparty na filarach z trzema malowniczymi
arkadami, wiszącymi wysoko nad lustrem rzeki.
A gdy po chwili widać bloki i szpital od południowej strony, wiemy już, że przez Piekiełki wjeżdżamy
do Starogardu, mijając jeszcze rząd cystern na bocznicy Polmosu. Ten zakład przemysłowy przypomina
nam o latach świetności grodu nad Wierzycą, gdy nazywano go „Łodzią Północy”. Nasza podróż kończy
się tymczasem dostojnym wjazdem do stolicy Kociewia od zachodu, a wita nas infrastruktura z XIX wieku,
czyli kolejowe zabytki klasy „0”.
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nikarz Jan Długosz: Klasztor ten (...) tak wspaniałe
i ozdobne miał budowle, że budził podziw wszystkich ludzi (Dziejów polskich ksiąg dwanaście, Tom
IV, księga XI). Także obecnie, zespół stanowiący POMNIK HISTORII, zaliczany jest do najpiękniejszych
zespołów pocysterskich w Polsce. Dobrze zachowany i zadbany kompleks, składający się z zabudowań
średniowiecznego zakonu cystersów, rozbudowanego
o dziewiętnastowieczne budowle i zespoły związane
z funkcją diecezjalną w dużym stopniu zachowały swoją
historyczną kompozycję, formę stylistyczną oraz autentyczną substancję zabytkową. Pomimo reprezentowania
wielu epok stylistycznych i pełnienia zróżnicowanych
funkcji zespół stanowi jednorodną w odbiorze wizualnym, harmonijną i malowniczą całość.

NAUKOWCY, TURYŚCI I PIELGRZYMI
MILE WIDZIANI…
Od 2006 roku w dawnym domu bramnym klasztoru cysterskiego działa Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej pełniące rolę koordynatora zadań
związanych z turystyką i promocją zabytku. Dawne
opactwo cysterskie w Pelplinie stanowi ważny punkt
Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Pętla to fragment szlaku cysterskiego w Polsce wpisanego w europejski szlak kulturowy, powołany w 1990 roku przez
Radę Europy, w ramach międzynarodowego programu
europejskich dróg kulturowych. Celem utworzenia
szlaku cysterskiego jest ochrona oraz popularyzacja
dziedzictwa kulturowego Zakonu, zarówno w jego wymiarze materialnym jak i duchowym. Od momentu powołania tego szlaku Pelplin jest czynnie zaangażowany
w działania organizacyjne i promocyjne tej inicjatywy. W Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej mieści się regionalne biuro promocji Pomorskiej
Pętli Szlaku Cysterskiego, a Dyrektor Centrum Alicja
Słyszewska, pełni funkcję sekretarza Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce (która powołana
została nota bene w Pelplinie w roku 2003). Pelplin jest
również członkiem Europejskiej Karty opactw i miejsc
cysterskich oraz Forum Cystersów Morza Północnego
i Bałtyku. Tu organizowane są konferencje, których
celem jest koordynacja działań, wymiana doświadczeń oraz promocja wartości historycznego dziedzictwa cystersów. W 2001 roku miała miejsce konferencja
naukowa, której materiały znalazły się w monografii
Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. W 2003
roku Pelplin był gospodarzem konferencji Koncepcja
programowa i promocyjna działania Szlaku Cystersów
na terenie Polski, a w 2008 roku IV Ogólnopolskiego
Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów
Cysterskich i Pocysterskich. W 2002 roku odbyła się
w Pelplinie konferencja Pelplin na europejskim szlaku
cysterskim, skierowana do nauczycieli woj. pomorskiego. W roku 2010 miała tu miejsce konferencja naukowa z okazji XX funkcjonowania szlaku cysterskiego
w Europie a w 2013 konferencja Szlaki kulturowe w Europie – X lat Rady Koordynacyjnej szlaku cysterskiego
w Polsce. Jej pokłosie stanowi publikacja o tym samym
tytule, za której wydanie Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe uzyskało I nagrodę Targów Gdańskich w kategorii
najlepszych publikacji turystycznych w roku 2014.

KMR

PROMOCJA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
Do najważniejszych inicjatyw odwołujących się
do cysterskiego dziedzictwa kulturowego należy organizowany corocznie od 16 lat Jarmark Cysterski.
Impreza w swojej formie i treści nawiązuje do dawnych miejskich jarmarków kupieckich oraz wydarzeń
z dziejów pelplińskiego klasztoru i wpisuje się od 10
lat w Europejskie Dni Dziedzictwa, stanowiąc ich
świetną pomorską wizytówkę. Towarzyszą Jarmarkowi liczne wydarzenia kulturalne, festyny i imprezy
sportowe, takie jak Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej, poszukiwania Złotej Księgi zakonników, festyn
Cysterskie złoto, Bieg Cysterski, Turniej dla żaków
powiatu tczewskiego; inscenizacje historyczne, tur-

Noc Świętojańska

Niedziela Palmowa

Orszak III Króli
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Jarmark Cysterski

Jarmark Cysterski

Zespół Muzyki Dawnej podczas Jarmarku Cysterskiego
Zdjęcia: archiwum DCIT

nieje rycerskie i harce plebejskie, wystawy, konkursy,
biesiady, koncerty, warsztaty skryptorium, drukarskie,
architektoniczne i wiele innych... Prezentowane są stoiska z wyrobami rzemieślników i twórców ludowych
oraz jarmarcznymi cudeńkami.
Żeby ocenić (i docenić?), trzeba przyjechać i zobaczyć... zapraszamy zawsze w trzeci weekend września.
Od 1999 roku w środowe wieczory miesięcy wakacyjnych Parafia Katedralna i Fundacja Gabriela Faure
zapraszają na koncerty Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej, w którego programie można wy-
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słuchać nie tylko prezentacji organowych, lecz również kameralnych, chóralnych i symfonicznych.
Od 2009 roku organizowany jest na terenie dawnego opactwa cykl warsztatów Dawne rzemiosła klasztorne (dla różnych grup wiekowych) prezentowane
głównie podczas koordynowanych przez DCIT od
kilku lat majowych Nocy Muzeów. Pelplińskie skryptorium prowadzi manualne zajęcia warsztatowe, podczas których można m.in. zapoznać się z regułami
i techniką powstawania rękopisów oraz ich iluminacji. W miejscowym lavatorium znalazła się przestrzeń,
gdzie można samemu spróbować „powalczyć” z ruchomą czcionką Jana Gutenberga i zobaczyć reprint jego
Biblii, której oryginał obecny jest w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym. Uczestnicy warsztatów klasztornych poznają tajniki dawnej obróbki bursztynu „Pater
noster”, odlewu świec woskowych czy sporządzania
napojów z ziół zdrowotnych. Cykliczne wpisanie się
w kalendarz ogólnopolskie akcji Noc Muzeów przyciąga do Pelplina stałych uczestników, ale ich krąg się
rozszerza ze względu na coraz wyższy poziom imprezy
i bogatszy program. Obok warsztatów można w bazylice katedralnej posłuchać muzyki dawnej w dobrym
wykonaniu; wziąć udział w historycznej inscenizacji
(w tym roku było to przypomnienie przybycia cystersów
do Pelplina w jego 740. rocznicę), wspólnej biesiadzie
czy nowej formie zwiedzania zwanej questingiem.
Inną ciekawą propozycją dydaktyczną jest organizowany od 2007 roku przez Wyższe Seminarium Duchowne sierpniowy program edukacyjny Nocą daj się
poprowadzić Aniołom. Jest to nietypowa prezentacja
zabytków, polegająca na zwiedzaniu bazyliki katedralnej i klasztoru nocą.
Biblioteka Diecezjalna i Muzeum Diecezjalne organizują lekcje muzealne, skierowane do wychowanków
przedszkoli i szkół. Urząd Miasta i Gminy Pelplin pod
hasłem Pelplin – Miasto z duszą uruchomił wirtualny
spacer po Pelplinie oraz przygotował filmy promocyjne, prezentujące dziedzictwo kulturalne oraz potencjał
gospodarczy miasta. Bogatą ofertę edukacyjną i turystyczną uzupełniają liczne publikacje naukowe, popularnonaukowe, przewodniki i informatory turystyczne,
a także wydawnictwa multimedialne, przeznaczone do
prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Od roku 2013 organizowana jest na terenie pelplińskiego Pomnika Historii kolejna cykliczna impreza:
Dzień Świętego Bernarda – Patrona Miasta Pelplina
– święto ziół, miodów i runa leśnego, który przypomina tradycje bartnicze i pszczelarskie ziemi kociewskiej,
ale też prezentuje bogactwo różnorodnych działań społecznych mieszkańców Pelplina. Święto Patrona Miasta
odbywa się i łączy równocześnie z Odpustem parafii
katedralnej Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia, co nadaje
imprezie także szczególny wymiar sakralny Święta Matki Boskiej Zielnej.
Celem imprezy jest integracja środowiska, ale też
promocja dziedzictwa pszczelarskiego jako istotnego
elementu rozwoju kulturowego i gospodarczego dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie, jak również
wypromowanie produktu regionalnego jakim może
stać się Miód Pomorski (regionalny) z jego niezaprzeczalnymi walorami oraz Miód Kociewski (lokalny).
Prezentacje i pokazy mają charakter interaktywny.
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Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia
oraz kontakty DCIT kreuje w Pelplinie nowy produkt
podkreślając markę Pelplina. Tym sposobem dokonuje się również utrwalanie lokalnego i regionalnego
dziedzictwa kulturowego oraz utożsamianie się z nim
mieszkańców naszego regionu w kontekście kształtowania współczesnych postaw kulturotwórczych. Jednocześnie działania te zwiększają ruch turystyczny na
europejskim cysterskim szlaku kulturowym, którego
Pelplin stanowi istotny punkt oraz sprzyjają rozwojowi oferty kulturalnej i turystycznej.

DOBRA WSPÓŁPRACA
WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA
Realizując powyższe przedsięwzięcia DCIT współdziała ściśle z Departamentem Turystyki i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Lokalną
Organizacją Turystyczną LOT KOCIEWIE, Starostwem
Powiatowym w Tczewie, Gminą Pelplin, Wydawnictwem „Bernardinum”, organizacjami pozarządowymi
(głównie Towarzystwem Przyjaciół Zabytków Pelplina
i Stowarzyszeniem Szlaki Kulturowe) oraz jednostkami
diecezjalnymi (np. Liceum Katolickim Collegium Marianum, Wyższym Seminarium Duchownym, Biblioteką
Diecezjalną i Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, Diecezjalnym Radiem Głos) i Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Cyklicznym przedsięwzięciem stała się też w Pelplinie Niedziela Palmowa z wielkanocnym jarmarkiem
i Adwent na Kociewiu z jarmarkiem bożonarodzeniowym w katedralnych krużgankach oraz Noc Świętojańska (ostatnio ze spływem kajakowym) na pięknej
Przystani Sobieskiego.
Wszystkie te przedsięwzięcia koordynowane od
10 lat przez DCIT mogą się odbywać dzięki przychylności gospodarzy miejsca, ale też dzięki działaniom
społecznym przewodników katedralnych, członków
Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina, Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe i ich rodzin oraz dofinansowaniu Gminy Pelplin i Powiatu Tczewskiego.
Bogate walory zabytkowe i rozwój kultury na terenie
dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie oraz miejscowa oferta turystyczna są doceniane zarówno przez organizacje turystyczne, jak i samych zwiedzających. W 2003
roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała zabytkowemu kompleksowi pocysterskiemu w Pelplinie prestiżowy certyfikat Turystyczny Produkt Roku 2003. W 2008
i 2009 roku opactwo pocysterskie zostało laureatem organizowanego przez portal internetowy www.naszemiasto.pl oraz Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną plebiscytu na 10 największych atrakcji turystycznych
regionu. Internauci przyznali zabytkowi w Pelplinie tytuł
Perły w Koronie województwa pomorskiego w kategorii
„niezwykłe budowle i perły architektury”. W roku 2012
Jarmark cysterski w Pelplinie uzyskał tytuł Produktu Turystycznego województwa pomorskiego.
Wszystko to zobowiązuje, ale też dodaje skrzydeł
organizatorom wspomnianych imprez, które swoją oryginalność i swój niepowtarzalny klimat zawdzięczają
usytuowaniu na terenie dawnego opactwa cysterskiego wpisując się swym charakterem coraz wyraziściej
w rozwój kultury Kociewia i Pomorza.
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Zygmunt Bukowski
dla Kociewia,
Kaszub i Pomorza
iewielu jest tak niepospolitych, wrażliwych
i zasłużonych twórców dla wsi i regionu pomorskiego, jak Zygmunt Bukowski. Odszedł od nas
tak niespodziewanie i nagle – ponad 8 lat temu, a ma się
wrażenie, jakby był z nami jeszcze przedwczoraj.
Dnia 23 sierpnia 2016 roku na spotkaniu w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu
Gdańskim zrodziła się inicjatywa zebrania materiałów
i opracowania książki biograficznej, a właściwie księgi pod roboczym tytułem „Zygmunt Bukowski (19362008) – dla Kociewia, Kaszub i Pomorza”. Pragniemy
zwrócić się o honorowy patronat nad tą księgą do wójta
macierzystej gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola,
najbliższego starosty gdańskiego Stefana Skoniecznego
i marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka.
Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu
księgi pamięci i refleksji o Zygmuncie Bukowskim,
o wrażliwym i dobrym człowieku, poecie, prozaiku,
rzeźbiarzu i malarzu. Prosimy o przemyślenie załączonej ankiety i przesyłanie swoich odpowiedzi do końca
grudnia br. mailem: biblos_pr@onet.pl, lub pocztą na
adres powyższej Biblioteki (ul. Wojska Polskiego 34,
83-000 Pruszcz Gdański). Odpowiedzi, a właściwiej
wspomnienia, refleksje będą zapewne najcenniejszą
częścią zaplanowanej publikacji.
Ryszard Borzęcki Jan Kulas Zbigniew Rogalski

N

1. Kiedy po raz pierwszy i w jakich okolicznościach
usłyszał Pan (i) o Zygmuncie Bukowskim?
2. Kiedy po raz pierwszy i w jakich okolicznościach
spotkał się Pan (i) z Zygmuntem Bukowskim?
3. Czy i w jakim stopniu można mówić o Pana (i)
współpracy z Zygmuntem Bukowskim?
4. Co szczególnie Pana (ią) ujęło w postaci Zygmunta
Bukowskiego? Jakim był człowiekiem?
5. Jak można określić związki Zygmunta Bukowskiego z „Małą Ojczyzną” i regionem pomorskim,
a szczególnie z Kociewiem i Kaszubami?
6. Jaką sferę twórczości (i dlaczego) Zygmunta Bukowskiego ceni Pan (i) najwyżej?
7. Jakim poetą był, w Pana (i) przekonaniu, Zygmunt
Bukowski?
8. Które (który) z publikacji Zygmunta Bukowskiego
poleciłby Pan (i) współczesnemu czytelnikowi, miłośnikowi sztuki?
9. Jak się Panu (i) wydaje, co ze spuścizny Zygmunta
Bukowskiego ma charakter ponadczasowy i warto
to również dzisiaj promować?
10. Co jeszcze należałoby zawrzeć w książce biograficznej o Zygmuncie Bukowskim?
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KOLEJOWE REMINISCENCJE
Poniżej przedstawiamy Czytelnikom fragment wspomnień siostrzenicy ks. Aleksandra
Kupczyńskiego, działacza narodowego i społecznego na Pomorzu. Autorka z wielkim sentymentem wspomina czas spędzony na plebanii w Wielkim Garcu.
Tekst opracował Waldemar Gwizdała.

MARIA Z HIRSZOWSKICH ROMEYKO-HURKO

Wspomnienia z Kociewia
om mój stanowiły Babcia
i Ciocia oraz Wujek Oleś,
czyli ks. kan. Aleksander
Kupczyński, proboszcz w Wielkim
Garcu koło Pelplina. Ta mała wioska na Kociewiu stała mi się krajem
moich lat dziecinnych i rajem, jaki
często wspominam. Tam spędzałyśmy z Babcią i Ciocią ciepłą porę
roku: od maja do października.
Wujek przebudował i unowocześnił plebanię. Był to mały, budynek z pokojami na górze. My
z Babcią i Ciocią zajmowałyśmy
pokój na parterze z oknem wychodzącym na ogród, przylegający do
pokoju stołowego, którego okna
wychodziły na podwórze.
W naszym pokoju stały łóżka
Babci i Cioci, a obok Cioci łóżka
moje białe łóżeczko z siatką. Ściany były wyklejone piękną tapetą
w delikatne girlandy drobnych różyczek, na które z upodobaniem
patrzyłam po przebudzeniu. Pierwsze moje spojrzenie padało też na
gobelinek wiszący nad łóżeczkiem.
Był to krajobraz normandzki z parą
wieśniaków na pierwszym planie,
którzy na chwilę przerwali kopanie
ziemniaków i oparłszy się na motykach ze złożonymi dłońmi odmawiali „Anioł Pański” na sygnał
dzwonu z kościoła widocznego
na horyzoncie. Była to reprodukcja obrazu Claude Moneta. Poezja
tego wiejskiego obrazka urzekała
mnie. Często po przebudzeniu długo kontemplowałam tę scenę leżąc
cicho, nie zdradzając, że nie śpię.
Zresztą znałam takie obrazki z autopsji. Lud na Pomorzu był bardzo
pobożny. Zawsze dźwięk dzwonu przerywał pracę w polu, ogrodzie czy domu i ludzie odmawiali
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„Anioł Pański”. Był to więc obrazek mi bliski, zrozumiały, swojski.
Ileż razy, pamiętam, Babcia moja
przechadzając się główną alejką
ogrodu – w białym wojłokowym
kapeluszu i z zieloną wstążką na
głowie – odmawiała głośno „Anioł
Pański”, bym i ja z nią się modliła,
a przy słowach „Oto ja służebnica
Pana mojego, niech mi się stanie
wedle słowa Twego” – zatrzymywała się, skłaniała głowę, a gdy
mówiła: „A słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami” – przyklękała pochylając się pobożnie.
Później następował „Wieczny odpoczynek” trzykrotnie powtórzony
za dusze zmarłych1.
Przez szpary okienne wdzierały
się promienie słońca. Wkrótce przychodziła Ciocia, otwierała okiennice, wlewało się słonce do pokoju
i zaczynał się dla mnie dzień piękny, szczęśliwy i długi, bez końca
długi, cudny dzień w Garcu u mojego kochanego Wujka z moją ukochaną Babcią i Ciocią Isią (Jadwigą). Jeszcze pamiętam marmurową
umywalnię z lustrem, przy którym,
by skutecznie się umyć, musiałam
stanąć na stołeczku, czuję zapach
mydła i już po rannych ceremoniałach higienicznych mogę wejść do
stołowego pokoju, gdzie przy okrągłym stole siedzą osoby według
ustalonego porządku. Babcia na
zielonym fotelu, z lewej Jej strony
naprzeciw okna Wujek, który zdążył już zdjąć sutannę po powrocie
z kościoła, naprzeciw Babci Ciocia, a ja tyłem do okna na wysokim
krześle, a z upływem lat – na zwykłym. Tu spędziłam swoje szczęśliwe dzieciństwo; szczęśliwe, mimo
że nie miałam rodziców.

Na plebanii w Garcu zjawiłam
się po raz pierwszy mając półtora
roku i stałam się ośrodkiem uwagi, oczkiem w głowie wszystkich.
Mieszkałyśmy stale w Ciechanowie, ale piękniejszą połowę roku
w Garcu u Wujka, który chciał
mieć u siebie matkę, siostrę i małą
sierotkę, córkę swej najstarszej siostry Ludwiki. Na długi okres czasu
od maja do października włącznie
trzeba było umówić jakąś znajomą
i zaufaną kobietę, by zaopiekowała
się mieszkaniem.
Od najwcześniejszego, więc
mego dzieciństwa wyjeżdżało się
do „Prus”, czyli na Pomorze. Babcia, Ciocia i ja wraz z moją nianią
co rok tak jeździłyśmy. Odwoził
nas na dworzec dorożkarz Szymański, który potem jesienią po
nas przyjeżdżał na umówiony pociąg, gdy „panie wracały z zagranicy”. Gdy nas odwoził mówiono
w Ciechanowie: „Panie wyjeżdżają zagranicę”. Jechało się bowiem
z zaboru rosyjskiego do pruskiego. W Mławie była komora celna.
W Iławie i Działdowie już była
„zagranica”. A dalej jechało się już
przez Malbork, Tczew do Pelplina
lub Subków, gdzie czekały konie
z Garca, a Wujek stał na peronie
i wyglądał niecierpliwie.
Ale i w Ciechanowie i w Garcu ludzie mówili po polsku, tylko umundurowane osoby mówiły
w Ciechanowie po rosyjsku, a na
Pomorzu po niemiecku. Zdawałoby się, że cały świat mówi po polsku. Dziwiła się temu moja niania,
że i w Garcu mówią po polsku, a to
przecie Prusy. Zaraz jej Ciocia zrobiła lekcję historii Polski i wyjaśniła tę sprawę, że i tu Polska i tu.
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Jak miałam 4-5 lat, zaczęłam
zauważać różnice między zaborami. W „Prusiech” na dworcach były
tunele, którymi się przechodziło na
inne perony, w poczekalniach „wyskakiwały”, co było bardzo zabawne i imponujące, świetlne napisy
zapowiadające odjazd pociągu, zaś
w Ciechanowie kolejarz w rosyjskim mundurze wychodził i oznajmiał: „Pierwyj zwanok”. „Zagranicą” były automaty z cukierkami
i czekoladkami.
Z dworca w Pelplinie lub Subkowach pięknym wolantem lub
karetą zaprzężoną w piękną parę
koni jechało się do Garca. Jestem
więc już w Garcu, zasiadam rano
do śniadania. Mleczarek przywoził
świeże chrupiące bułeczki z Rudna.
Ja miałam jajeczka od mojej kurki
liliputki. Wujek kupił dla mnie parę
takich liliputów. Żółtko z jajka kurki akurat wystarczało do mojego
kubka kakao.
W Garcu miałam udział we
wszystkim, co żyło, co się narodziło w podwórzu: swojego prosiaczka, swoją kurkę i kogucika, swego
pieska Mikusia, a później swe gołąbki i króliki. Miałam też swoje
obowiązki, mianowicie „zbieranie
jajek”. Codziennie rano po śniadaniu szłam w podwórze z koszyczkiem i zbierałam jajka z różnych
kurzych schowków. Poznałam je
z czasem dobrze i nieomylnie znajdowałam jajko w końskim żłobie
w stajni, w kępie zielska na parsku,
czyli ziemnej piwnicy itd.
Raz miałam i to w niedzielę
było, wielkie szczęście: w stajni u stóp drabiny opartej o strych
z sianem, znalazłam małe kurczątko, a gdy weszłam z gosposią na
strych, odkryłyśmy całe gniazdo
kurcząt, które tam kura wysiedziała. Trzeba było odszukać matkę, więc puściłyśmy kurczątka na
podwórze i... po chwili matka do
nich przybiegła. Były to więc już
zupełnie moje kurczątka, a było ich
14. Drugim moim obowiązkiem
i przyjemnością było sypanie ziarna kurom. Szłam na strych plebanii,
nabierałam pszenicę do fartuszka
i sypałam kurom na podwórzu. Podwórze było też miejscem zabaw
z Trudzią, córka kuczera (woźnicy) Galińskiego. Bawiłyśmy się
w sklep, w dom np. gotowanie.
Najlepiej było bawić się w dom
w wozowni w karecie. Stało tam
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kilka pojazdów: bryczka, wolant,
sanie; pachniało skórą i stęchlizną.
Obok mieściła się pralnia, królestwo starej Pobłockiej, praczki. Stał
tam również parnik2, z którego nieraz zjadało się smaczne kartofle.
W dużej stajni stały dwa konie
Wujka. W oborze pusto: krowy
dzierżawcy plebanii całe lato przebywały na łąkach nad Wisłą, skąd
przywożono codziennie mleko.
Wujek utrzymywał się z plebanii, czyli majątku kościelnego.
Opłaty za chrzty i śluby czy pogrzeby były minimalne, określone urzędową taksą. Dzierżawca dostarczał
na plebanię mleko, masło, śmietanę, paszę dla koni, świń i drobiu.
Duży ogród przy plebanii był też
źródłem żywności, w którym
Wujek z zamiłowaniem pracował
i urządził go z wielkim smakiem.
Przed domem ogród kwiatowy
z mnóstwem róż, klombem ognistych begonii. Altana – przybytek Cioci, gdzie lubiła pisywać
listy. Ławka pod białymi bzami
– ulubione miejsce Babci. Dalej
ogród warzywny i owocowy, las
szparagów i drugi las pomidorów,
dużo gatunkowych drzew owocowych. Na końcu ogrodu sadzawka
z kaczkami, obwinięta wikliną, do
niej prowadziły schodki, nad nimi
bramka z różyczek. Wujek wolne
chwile spędzał w ogrodzie. Widzę
go jeszcze w dużym słomianym
kapeluszu i szarym kitlu z grabiami
czy łopatą w ręku.
Przez płot poznałam dwoje dzieci dzierżawcy i jego żonę,
miłą panią, ale do bliższej znajomości nie mogło dojść, bo byli
Niemcami. Zresztą prawie cały
Garc był zamieszkały przez Niemców. Gospodarze ci byli zamożni,
mieli ładne dwory i ogrody. Byli to
tzw. fetrzy3 – koloniści niemieccy
siedzący na tłustej glebie pszennoburaczanej.
Wielki Garc składa się z części
dolnej i górnej. W dole na lewo od
kościoła ciągnęły się rzędem zabudowania tych gospodarzy (Niemców), byli to: Koppenhagen, Moeller4, Hacker. W górze na prawo
od kościoła: Kipp, który był dzierżawcą plebanii, dalej plebania,
a za szkołą największy właściciel
w Garcu i jedyny katolik Nau,
u którego w ogrodzie bieliła się figura Matki Boskiej. Pośrodku wsi
była karczma Vossberga i kuźnia.

Od 1906 roku Wujek – ks. Kupczyński był Patronem Związku Towarzystw Ludowych. Wyjeżdżał
nieraz na zebrania, na których wygłaszał referaty, szczególnie dużo
czasu poświęcał młodzieży.
W roku 1912 społeczeństwo
wysunęło kandydaturę jego na
posła do parlamentu pruskiego
z dwóch okręgów: Gdańsk miasto,
Gdańsk wyżyny i niziny. Wujek
był wtedy przewodniczącym wiecu przedwyborczego w Tczewie.
Zrozumiałe, że taki działacz polski
nie mógł się podobać biskupowi
Augustynowi
Rosentreterowi5,
który był rodowitym Niemcem
i mówił o Wujku: „Kupcz. das
ist meine Nebenregierung“6 i nie
awansował go. Przeszło 20 lat był
Wujek proboszczem w tej małej
parafii garckiej. To był jeden wróg
mego Wujka, a drugi znajdował się
w samym Garcu. Był to nauczyciel
i organista w jednej osobie, Niemiec – Ewert. Ten jak mógł, tak
dokuczał. Na złość grał Wujkowi
w kościele pieśni niemieckie i pamiętam, jak nie raz zdenerwowany wracał z kościoła. A przecież
w tym kościele byli sami Polacy,
oprócz jednej rodziny Nauów. Ale
u wszystkich właścicieli w Garcu
mimo, że to byli Niemcy i ewangelicy, miał Wujek mir, szacunek
i poważanie.
Parafia garcka była mała: należały do niej, oprócz Wielkiego Garca, Mały Garc (majątek),
Międzyłęż Stary i Nowy, Gręblin
i Rudno. W Rudnie znajdował się
kościół ewangelicki i pamiętam jak
w Wielki Piątek ciągnął do Rudna
sznur karet na doroczne uroczyste nabożeństwo ewangelickie.
W garckim kościele, poza ludnością robotniczą bywali tylko Nauowie. Siadywali oni w wielkiej ławie tzw. formie obok prezbiterium.
Pod amboną stało pełno małych
stołeczków należących do różnych
wiejskich babek, które po przyjściu
do kościoła brały je spod ambony
i siadywały blisko, by dobrze widzieć i słyszeć. Mimo to często nie
słyszały dobrze lub w ogóle zadrzemywały i zdarzały się także zabawne wypadki. Ksiądz proboszcz
tj. mój Wujek ogłaszał, że nauka
dla dzieci będzie wtedy a wtedy.
Babulki po wyjściu z kościoła mówiły: „Coś jegomość mówił o imości Nauce, ale co – to myśmy nie

43

Z KART PAMIĘTNIKA
słyszeli”. „Nauką” zwali ludzie we
wsi panią Nau, mówili o niej: „stara Nauka”.
Muszę tu zwrócić uwagę na
tę archaiczną formę „jegomość”,
jak nazywano wówczas księdza
i „imość” – starszą panią. Babcię
moją również zwano i tytułowano
„imością”.
Rano przychodził kościelny
Gdaniec pod okna sypialni Wujka
i budził go wołając: „Jegomość,
czas do kościoła!”. Po czym szedł
na dzwonnicę, by dzwonić na „Anioł
Pański”. Obecnie, jak wiem od księdza prob. Kośnika7, już w Garcu nie
używa się tych staropolskich tytułów. Napłynęła zresztą nowa ludność na miejsce Niemców.
Plebania mojego Wujka była
wówczas, przed I wojną światową,
ogniskiem polskości. W tej niemieckiej wsi Polakami byli: ksiądz
i lud polski. U Wujka w kancelarii, gdzie przyjmował interesantów,
wisiała nad biurkiem tarcza z koroną, na której były herby Polski
i Litwy: Orzeł i Pogoń. Przychodzili czasem i Niemcy nawet żandarmi, ale nikt nie śmiał żadnej
uwagi zrobić. Interesanci przychodzili najczęściej w niedzielę, ale
i w dni powszednie ich nie brakowało. W niedzielę po sumie przychodzili ludzie dorośli i młodzież
po książki polskie, które im Wujek wypożyczał. W stołowym pokoju stała szafa z księgozbiorem
TCL, czyli Towarzystwa Czytelni
Ludowych, który służył do wypożyczeń. Były tam przeważnie
powieści Kraszewskiego, Sienkiewicza, Kaczkowskiego8, zbiory
baśni i opowiadań historycznych
np. wydawnictwa Józefa Chociszewskiego9 itp. W saloniku na etażerkach10 leżały wielkie i ciężkie

tomy: oprawne roczniki Tygodnika
Ilustrowanego i Biesiady Literackiej oraz wydawnictwa albumowe
np. Grottgera, które ja ciągnęłam
do stołowego pokoju i wygniatając
kolanami plecione siedzenie krzesła, co było tępione przez starszych,
oglądałam ilustracje, albo też leżałam z takim olbrzymim rocznikiem
na dywanie w salonie w pozycji
„jak się pasie konie”.
W kancelarii i sypialni Wujka
szeregi półek z książkami stanowiły tabu. To były książki Wujka
głównie z dziedziny historii, literatury i teologii, stanowiły jego
warsztat pracy.
Wujek wiele pracował. Rano
odprawiał nabożeństwo w kościele, ewentualnie pogrzeb czy
chrzest. Po śniadaniu miał nieraz
interesantów, załatwiał korespondencję, telefonował do Pelplina do
redakcji „Pielgrzyma”, którego był
głównym kierownikiem albo osobiście tam jeździł. Pielgrzym – to
było pismo dla ludu polskiego na
Pomorzu, które wychodziło w Pelplinie, utrzymywało polskość na
Pomorzu. [Wujek] sam pisał wiele
artykułów do „Pielgrzyma” toteż
nieraz długo siedział przy biurku,
na którym zawsze stała szklanka
z gorzką mocną herbatą.
Pamiętam, jak kiedyś „złapałam się” na tę herbatę. Przybiegłam
zziajana z ogrodu przez werandę
i salonik i myślę, czego tu się napić? Ach, jest herbata na biurku
Wujka! Łyknęłam sporo. Co za zawód – okropna gorycz. Zapomniałam, że Wujek zawsze pije tylko
gorzką herbatę i kawę.
Wolne chwile od pracy, jak
już wspomniałam spędzał Wujek
w ogrodzie. Był zamiłowanym
ogrodnikiem; kopał, sadził, grabił,

szczepił drzewka. Miał całe roczniki pięknych kolorowych cenników
ogrodniczych, które również lubiłam oglądać. Ale pracy miał wiele,
bo nie tylko w parafii i nie tylko
z „Pielgrzymem”.
[na tym kończą się wspomnienia autorki. Z dalszych wspomnień
zachował się tylko krótki opis lata
1939 roku]
[sierpień 1939]
A lato było piękne tego roku.
Grabiłam grabiarką, potem zwoziliśmy do stodoły. Fornal Zygmunt
z wielką fantazją jechał pustym
wozem i dumnym uśmiechem zareagował na moją pochwałę: „Konna artyleria jedzie!”
Wolne wieczory spędzało się
przy fortepianie, śpiewając, tańcząc i żartując.
Później wesołe dożynki, tańczę
„sibra”11 z Zygmuntem.
Pewnego poranku słyszę dziwny ruch na podwórzu: zaprzęganie
koni do wozów. Otóż, mobilizacja:
należy dostarczyć dwa wozy z końmi. Jan dostał kartę mobilizacyjną.
Wiktor czuje się urażony: jak to,
czemu on nie dostał. Siadamy oboje na rowery i jedziemy do Gniewa
dowiedzieć się, co słychać. Po drodze spotykamy sołtysa, który nas
zatrzymuje: „Mam dla pana kartę
mob.”. A więc jednak.
Wracamy do domu. Wiktor żegna
się z chorą matką, siostrą i bratem.
Siada na rower i odjeżdża ścieżką.
Tylko miga jego niebieska koszula. Zygmunt wraca jego rowerem
i chwali się, że jadł żołnierską grochówkę, a pan już jest w mundurze.
Przez radio słyszymy wezwanie
prezydenta, by urzędnicy państwowi wracali do swych miejsc pracy.

Przypisy:
1

2
3
4
5
6
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9
10
11
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Na marginesie umieszczono dopisek: „Obyczaj ten był powszechny”. Odnosi się on do modlitwy „Anioł Pański” w południe.
Urządzenie do parowania ziemniaków lub innych pasz dla zwierząt.
Fetrzy – od niem. fett – tłusty, żyzny
Księga Adresowa Polski na rok 1928, str. 1241.
bp Augustyn Rosentreter (1844-1926) – biskup ordynariusz diecezji chełmińskiej w latach 1899-1926.
Nebenregierung można przetłumaczyć jako oddzielna władza, rząd cieni. Negatywne stwierdzenie dot. pobocznego rządu.
Ksiądz Kupczyński jako czołowy polski działacz narodowy na Pomorzu w okresie zaboru pruskiego był negatywnie postrzegany przez władzę państwową oraz także duchowną.
Autorka mówi o latach 50. ubiegłego wieku.
Zygmunt Kaczkowski (1825-1896) – polski powieściopisarz, poeta, działacz narodowowyzwoleńczy.
Józef Chociszewski (1837-1914) – redaktor, wydawca, pisarz ludowy, działacz narodowy.
Mebel składający się z kilku otwartych półek na książki, papiery, ozdobne drobiazgi itp.
Taniec o parzystym metrum, tańczy się go parami po obwodzie koła.
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Wspominali
senatora Grzyba
Ratuszu Staromiejskim, dzięki życzliwości
Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, w dniu 17 września, ponownie zebrali się Trójmiejscy Kociewiacy. Tym razem spotkanie
obfitowało przede wszystkim we wspomnienia o śp.
senatorze Andrzeju Grzybie. Zanim jednak rozpoczęto
właściwą część spotkania, uczczono pamięć o senatorze Grzybie symboliczną minutą ciszy. Następnie swoje
osobiste refleksje, wspólne doświadczenia, przekazał zebranym Jan Kulas. Prelegent podkreślił, że już „czas na
podsumowanie dorobku...!” tej wielobarwnej postaci.
W dalszej części Anna Łucarz z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zaprezentowała fragment wyników z swoich badań nt. tożsamości
kociewskiej w prelekcji pod tytułem: „Uniwersum
symboliczne kociewskiej tożsamości regionalnej”.
Wystąpienie doktorantki przybliżyło zebranym meandry związane z tożsamością regionalną, jak również jej
wielowymiarowość.
Sekretarz, Judyta Król zaprezentowała jedną z nowszych publikacji, w której – za jej udziałem – znaleźli
się Kociewiacy. Mianowicie chodzi o publikację pod tytułem „Szlakiem Głosu mniejszości gdańskich. Spacery,
trasy, opowieści” wydaną przez Stowarzyszenie Arteria
w Gdańsku w bieżącym roku.
Na zakończenie części referatowej, Izabela Czogała
z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim przedstawiła pokrótce zawartość najnowszego, już
11 numeru czasopisma „Rydwan”.
W wolnych wnioskach nie zabrakło wielu głosów naszych członków i nie tylko... – m.in. na temat wspólnych
kontaktów z senatorem Grzybem. Pojawiły się również
propozycje nowych inicjatyw ze strony członków zarządu Klubu. A to wszystko, okraszone wyśmienitym
humorem i wybornym kuchem, dzięki wspaniałomyślności Ryszarda Morawskiego z Malenina i obsłudze cateringowej restauracji „Zielony Smok” z Gdańska.
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Anna Łucarz przedstawiła wyniki swoich badań
fot. Waldemar Wojtczak
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Przeniósł Gdańsk
na Kociewie
Odszedł Hubert Pobłocki

roga do miasta
nad Motławą
wydaje się jakby dłuższa, od kiedy
doszła do nas smutna
wiadomość o śmierci
Huberta Pobłockiego.
Niby na drodze do
Gdańska drzewa, krzewy, kamienie, domy
wydają się być takie
same jak wczoraj, coś
jednak jest inaczej. Podróż wydaje się jakby
bardziej monotonna.
Czemu? Może dlatego, że ogarnia nas świadomość, że
już nie jedziemy na spotkanie z nim.
Podobna nostalgia pewnie będzie jeszcze nam
długo towarzyszyć, gdy będziemy odwiedzać Starogard Gdański, w którym przyszedł na świat i pomimo
wyjazdu na gościnną gdańską ziemię, był związany
z nim do końca. Przejeżdżając przez Oliwę, którą tak
umiłował, będziemy wspominali opowieści o jej tajemnicach. Mijając gabinety dentystyczne będziemy
jeszcze długo mieli w pamięci jego artykuły o ambulansach dentystycznych, w których przejechał całe
Kociewie i Kaszuby, a także jego podpis pod nimi
– „Hubek Zambodłubek”. I pewnie jeszcze bardzo
długo nie będziemy potrafili o nim mówić w czasie
przeszłym.
Najbardziej chyba będziemy go wspominali, gdy
nasze oczy, myśli zawędrują na Kociewie, którego
tak naprawdę nigdy nie opuścił. Niezliczona liczba
jego tekstów, która pomagała nam odkrywać naszą
„małą Ojczyznę” na nowo. Od wierszy po prozę, od
gwary po mistrzostwo języka literatów, każdą literą,
wyrazem, oddawał świat tak bliski swojemu sercu.
Świat, z którym nie potrafił i nie chciał się rozstawać.
I nigdy tego nie zrobił. Wręcz przeciwnie. Przeniósł
Gdańsk, swój nowy dom, na Kociewie. Każdy, kto
miał to szczęście, mógł się przekonać, iż podczas
spotkań Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków, który
tworzył i któremu przez lata przewodził, to miasto
nad Motławą zmienia się w tętniącą życiem kociewską enklawę. I choć teraz musimy pogodzić się z tym,
że już nigdy go tam nie spotkamy, wiemy, że zdołał wychować sobie godnych następców, którzy będą
kontynuowali jego dzieło.
Podobno o tym jakimi byliśmy ludźmi pokazuje ilu
ludzi czuje żal, gdy już nas zabraknie. A dziś wszyscy
jesteśmy smutni.

D
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Gadki Rozaliji
Kadziul jidzie dodóm

Byłóm jednygo dnia windzóna, ji szłóm wedle moji szkołi ti Budowlanki, co to jó tak nazyweli. Mnie
sia pszibaczyło, jak mi żam żegneli naszygo Dyra Cyryla Rampa! Pożegnanie mniał jiście królewske, ale
ło tim ja psisałóm wew Gazycie Kociewski za dobrych czasów, jak Redachtorami Naczelnymi byli Bogdan
Kruszóna, ji Artur Wjicik. Tedi dziś banda psisać o Kadziulu Sielskim z-pci Cyryla.
Kadziul czasami chciał sia podzielyć ze sfojim szefam sfojimi troskami ji pomyślunkami. Tedi łón szet(dł) do kanciapi Dyra, ji na stojąco, (bo nie pómniantóm żebi Dyro mniał jaki zesel, cobi interesant mók(g) se łusiadnyć) prawjył ze kwadrans, ło tim co mu na syrcu leżało. Tedi łopszestał, ji czekał na jakowaś
reakcja! A Dyro – Cyryl znaczi, mruczi: Chm, chm, chm. Kadziul je zez deczko zdezorjantowani, to ji dali
tszeszczi ło tim, ji ło owim, co mu na syrcu leżało! Dyrowało to zez 10 mninutóf, ji była przerwa – łoczekiwanie. Nó jó – Dyro łodrzecze: Chm, chm, chm! Kadziula łusz tszansie, ale dla niepoznaki nawjija dali
makaron na łuszi Cyryla. Łopszestał ji czeka! A Cyryl: Chm, chm, chm! Tedi Kadziul potsumiwuje: Nó
jó Cyryl, to mi żam sobje pogadeli!!! Zato na pszerwje, najwjac na dużi, Kadziul łopowjedał kawałi! Lón
mniał zielazni repertuar: „O Puf Damnie, ło tim jak go naszet Szpektór Szkolni pszi dojaniu krowi na dużi
pszerwje. Kadziulowju sia portki trzansłi, a Szpektór rzecze: „Dój, Kadziuj, dój! Ja poczekóm! „To było
chdzieś kele ruski granici. Trzecia łopowjastka była ło tim, jak jedna Jejmość sfojygo wujka zjadła! To było
tak! Jejmość dostała paczka zez Haremiki, a tam mniadzi drugimi była puszka, a wew ni proszek. Owa
Jejmość (nazwisko sobje pocichu gadelim) myślała, że to je zupa wew proszku, ji ługotowała jó na łobjat(d). Potamu psziszet list, ji było wew nim napsisane, że to só prochi Wuja, cobi je pochować wew Polski
Ziamni!!! Jak Kadziul te bajania łopowjedał, to tak sia śmiał, całki sia tszós, a zez łoczóf(w) lecieli mu łzi na
podłoga wjanksze łot (d) grochu. Ji choc mi to słiszelim 100 razi po 2 razi, to tysz sia śmnielim, niewjedziyć
czamu – czi zez tych bajanióf, czi zez Kadziula skómpanygo we sfojych łzach. Tedi jak zazwónił złónek, ji
ślim do klasóf, to bylim łotpoczniante, jak bi pszijechelim zez Baden-Baden po kópjeli wew tim sławnim
kurorcie. Kociewjaki to do dziś eszcze mówjó badówki, zamiast kostijum kópjelowi. Kadziul eszcze sia
chwalił, że łón chodzi na piżdzigórka do Mnistsza Błiskawjici! Tan mnistsz, to był wjera elekstrik, chtóran,
podejrzywóm, łot czasu do czasu ludzióm pjorunochróni szikował na dachach. Czi óne funksnyroweli jak
Pan Bók(g) pszikazał, zato ja głowi nie daja. Jedno je pewne Mistrz sia mnianował, abo bes Kadziula był
mnianowani Błiskawjica. Wew alkowje łu Mnistsza Błiskawjici byli take łobjadi, mófma czwartkowe, jak
łu króla Stasia. Tam sia schodziyłi mófma eliti, ji greli wew karti, ji wew szachi, ji nie wyleweli pszi ti
okaziji za kołniysz, ti rozmowni wodi. Żóna Mnistsza, chtórna była dyrechtorko jedni szkołi wew naszym
grodzie, podejmowała gościóf, czim chata bogata!!!
Ale tera ja jida do apogeum moji gatki! Owósz(ż) nasz Kadziul, dziś łusz św. pamnianci, jak szet(dł) ze
szkołi dodóm, (a było to tak kele 2-gi godzini), to brał machi pot pachi, ji zawdi pszi dzwyrzach sia zatszimał, psziłożył dwa palce do swoji bani, jak do pszisiangi, ji rzecze: „Łostań zez Bogam Rózalija, ja jeda na
frónt!”. Zawdy jechał na frónt, ji żegnał sia zez Rózalijó! Łusz taka mniał postura!
A jak miślita! Czamu ja żam sobje wybrała to Rózalija do mojych gatkóf(w)?
Toć ja tysz lubja bajyć! Eszcze sia zastanawjałóm, może sia nazwać Makolągwa, ale po dłuższym namiśle doszłóm do wniosku, że Kadziulowju sia jakaś cześć należi na niy?
Tedi niy żadna Makolągwa, jano Wasza znana zacna Rózalija!

WASZA ROZALIJA
(Zyta Wejer)
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GADKI PO NASZAMU

MAGDALENA OLSZEWSKA

Nowa publikacja
o samorządzie powiatowym
Dnia 24 sierpnia, po raz pierwszy w historii, obchodziliśmy Święto Powiatu Tczewskiego. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego
odbyła się promocja publikacji autorstwa dra Krzysztofa Halickiego pt.
„Samorząd powiatowy w Powiecie Tczewskim w latach 1920-1939”. To
jedna z niewielu pozycji dotyczących historii administracji samorządowej
w powiecie tczewskim.

nicjatorką Święta Powiatu
Tczewskiego jest przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego obecnej kadencji – Barbara Kamińska. Jego termin został
przyjęty przez Radę na mocy
nowego statutu Powiatu Tczewskiego. – Decyzja dotycząca wyboru najwłaściwszej daty nie była
łatwa – przyznaje Przewodnicząca. – Wspólnie z doświadczonymi
badaczami lokalnej historii, braliśmy pod uwagę kilka propozycji.
Ostatecznie wybór padł na dzień
24 sierpnia.
Okoliczności
ustanowienia
Święta wiążą się z desygnowaniem starszego referenta Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej
– Wacława Dytkiewicza na stanowisko Starosty Tczewskiego.
Dytkiewicz przybył do Tczewa 21
sierpnia, aby przejąć obowiązki
od Bolesława Lipskiego. Podczas
ich spotkania ustalono, że oficjalne przejęcie administracji powiatu nastąpi z dniem 24 sierpnia.
Dzień wcześniej Wacław Dytkiewicz miał czas na zaznajomienie
się z pracownikami starostwa oraz
strukturą urzędu. 24 sierpnia 1920
roku o godzinie 12:00 nastąpiło
oficjalne przejęcie urzędu w sali
posiedzeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Nowy starosta
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rozpoczął urzędowanie dzień później.
Te i inne okoliczności historyczne związane z budowaniem
struktur administracji powiatowej, po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, opisuje właśnie
w swojej publikacji dr Krzysztof
Halicki. Zaczyna od zarządów
komisarycznych, kończy na roku
1939 i wybuchu II wojny światowej. W swojej książce autor prezentuje również biogramy wszystkich międzywojennych starostów
(niektórzy z nich to postacie
bardzo barwne, którym z pewnością można poświęcić oddzielną
książkę) oraz wybranych pracowników Starostwa Powiatowego
w Tczewie. W publikacji Czytelnik znajdzie również informacje
na temat zadań, którymi zajmowali się ówcześni pracownicy
urzędu (co ciekawe są one bardzo podobne do obecnie wykonywanych), na temat zasobności
budżetu powiatowego oraz wysokości poszczególnych wydatków.
– Niewątpliwie najwięcej trudności przy tworzeniu tego opracowania sprawiły poszukiwanie materiałów fotograficznych z tamtego
okresu – podsumowuje Krzysztof
Halicki. – Niemniej jednak udało
znaleźć się kilka ciekawych fotografii, w tym część w zasobach

Starostwa Powiatowego w Tczewie. Dużą pomoc w tym zakresie
otrzymałem również ze strony Biblioteki Miejskiej w Tczewie oraz
Muzeum Ziemi Chełmińskiej.
Książka Krzysztofa Halickiego nie jest wprawdzie pierwszą
publikacją dotyczącą historii Powiatu Tczewskiego. Tego trudnego zadania podjął się już wcześniej Leszek Muszczyński, a jego
książka obejmowała swym zakresem wczesne początki samorządu aż do współczesności. Doktor
Halicki skupia się zaś na wybranym okresie, a w nim m.in. na
wydarzeniach stanowiących genezę dzisiejszego Święta Powiatu
Tczewskiego.
Z pewnością jest to pozycja
bardzo cenna, biorąc pod uwagę znikomą ilość tego rodzaju
opracowań na rynku literackim.
– Nie jest to ostatnia publikacja
o tej tematyce – zapowiada Starosta Tczewski – Tadeusz Dzwonkowski. – Chcemy kontynuować
ten cykl historyczny i w przyszłym
roku planujemy wydanie kolejnej
pozycji we współpracy z panem
Halickim, która dotyczyć będzie
okresu 1945-1989.
Patrz okładka książki
na III stronie
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Kolejne spotkanie z Mistrzem
iedy w 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbywała się inauguracja
roku ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu,
jej integralną część stanowiła sesja popularnonaukowa pt. „Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury”. Druga jej część miała miejsce w styczniu
2016 roku podczas Dni Patrona, kiedy kolejna grupa
znawców i propagatorów życia i działalności tego zasłużonego poety i duchownego spotkała się, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z osobistym kontaktem z nim. Wówczas zrodził się
pomysł utrwalenia wystąpień uczestników. Efektem
podjętych w tym celu starań jest publikacja „Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury”.
Tak samo jak wyjątkowa jest postać jej bohatera, tak
i jej promocja była niezwykła.
We wtorek 20 września tego roku ponownie w naszej szkole zebrało się grono uczestników wspomnianych wyżej konferencji, by spotkać się z przyjacielem
ks. Pasierba Prymasem Seniorem abp. Henrykiem Józefem Muszyńskim, a także przedstawić tą niezwykłą
książkę. Promocja stała się również okazją do wspomnień o naszym wielkim twórcy. Jego sylwetkę przypominali m.in. jego przyjaciele, znajomi, ks. Franciszek Kamecki, ks. Antoni Dunajski, jak również abp
Henryk J. Muszyński, który stwierdził: Był człowiekiem, który kochał Boga, ludzi i siebie. Myślę, że mógł
sobie na to pozwolić, bo był naprawdę człowiekiem
kochającym.
Nie zabrakło również refleksji nad twórczością bohatera dnia. Jak konstatowała profesor Aneta Lewińska: Poezja ks. Pasierba wymaga od czytelnika erudycji, ogromnego wykształcenia ogólnego, znajomości
świata, znajomości świata doznań człowieka, świata
przyrody ale też i przede wszystkim świata kultury.
O tym, że w słowach tych nie ma przesady mogą
się przekonać wszyscy, którzy sięgną po książkę „Ks.
Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury”.
Prezentuje ona trzy kierunki narracji: regionalny, wychowawczo-dydaktyczny oraz wspomnieniowy. We
wszystkich zawartych w niej tekstach możemy odnaleźć potwierdzenie tezy, że Janusz St. Pasierb był
twórcą, który pozostawił bardzo bogatą spuściznę, nie
tylko literacką. Wszyscy wspominający ks. Janusza
mówią o Jego talentach, podkreślając, że był człowiekiem twórczym. Swoje działanie, do którego zapraszał
innych, rozumiał niezwykle szeroko. Potwierdzał, że
twórczość to nie tylko to, co zawiśnie w muzeach, to
nie tylko wielkie koncerty, to także to, co potrafimy
stworzyć wokół siebie. Pozostawił po sobie specjalne
dzieła, dzieła w postaci rozwiniętych talentów ludzi,
których spotykał na swojej drodze. Jako potwierdze-
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Prymas Senior abp Henryk Muszyński
z dumą wspominał swego przyjaciela
ks. Janusza St. Pasierba
fot. Karol Samp

nie tych słów mogą służyć słowa samego ks. Janusza
– będące jednocześnie mottem programu wychowawczego tczewskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych
– Tworzyć siebie, wynaleźć swoje życie, dać innym
możliwość rozwoju.
Te kilka słów o najnowszej, niezwykłej publikacji
poświęconej ks. Januszowi, chciałbym zakończyć cytatem naszego mistrza, pochodzącym z 1982 roku.
Człowiek i kultura. Przekonanie, że to kultura raczej niż uspołecznienie wyróżniają człowieka z reszty
biologicznego świata, posiada – jak powiedział ktoś
– zarazem cechy truizmu i paradoksu. Truizm ten polega na fakcie, że sam termin k u l t u r a może być stosowany tylko w odniesieniu do grup złożonych z ludzi.
Istnieją społeczności pozaludzkie, nie ma natomiast
pozaludzkich kultur. Kultura zaczęła się z człowiekiem
i zaczyna się na nowo w każdej ludzkiej egzystencji.
Pierwsze „odkrycie” i „nazwanie” świata przez człowieka pozostało już dla jego potomnych jako trwała
zdobycz, jako dziedzictwo ciągle powiększane, jako
zadanie. Kultura, w której uczestniczymy, jest bardzo
dawna. Tkwią w niej doświadczenia tysięcy lat. Jest
to równocześnie kultura wieczna: nasza nieśmiertelność przenosi ją na drugą stronę życia. Nie ma racji
Paul Valery, gdy pisze przejmująco: „my, cywilizacje,
wiemy już, że jesteśmy śmiertelne…”. Jak wszystko, co
czyniąc świat bardziej ludzkim, sprawia, że jest on bardziej Boży, kultura posiada także wymiar eschatyczny:
zapowiada bowiem i tworzy obszar „nowych niebios
i nowej ziemi”.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE Z KOCIEWIA

Adam Murawski, Rodzinne tradycje strażackie, Wydawnictwo
Region, Gdynia 2016, form. 20,5 x 20,5 cm, s. 216, opr. twarda

Ks. Janusz St. Pasierb – twórca w przestrzeni kultury, praca pod red.
Jerzego Cisewskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2016,
form. 16,5 x 23,5 cm, s. 162

Krzysztof Halicki, Samorząd powiatowy w powiecie tczewskim w latach 1920-1939, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2016, form.
KMR
16
x 23,5 cm, s. 192, opr. miękka

Regina Kotłowska, Majątek Żukowskich w Lalkowych na Kociewiu,
Wydawnictwo Region, Gdynia 2016, form. 17 x 24 cm, s. 123, opr.
twarda
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W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:
• Kazimierz Ickiewicz. Kociewski Stolem wyróēniony
• Relacja z IX Festiwalu Twórczoćci Kociewskiej
im. Romana Landowskiego
• Podróēe w wyobrađni. Linia kolejowa Starogard – Skarszewy
KOCIEWSKIE
MIASTA I GMINY

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

Grzegorza Piotrowskiego

• Wilk i lis

Edwarda Odyi

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

