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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,

Każdego dnia w drodze do redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”,
w naszych głowach pojawia się pytanie – czy Kociewie może mieć pomnik? Nie utrwalone w pamięci słowa, ale fizyczny, zamknięty w formie, spiżowy posąg. Zastygłą chwilę,
która – choć nieruchoma – oddawałaby piękno i zmienność naszej „małej Ojczyzny”.
Czy to jednak możliwe, żeby czemuś, co ciągle płynie w kierunkach, które trudno nam
dziś przewidzieć, ktoś mógłby nadać granicę wyznaczaną jakąś bryłą materiału, uznaną przez rzeźbiarza za odpowiednią? Taki pomnik musiałby przecież nie tylko upamiętniać, czym było Kociewie dotychczas, ale również dawać nadzieję, czym będzie jutro.
I przy każdym kolejnym zadawanym sobie pytaniu rodzi się w nas przekonanie, że
takowy już istnieje.
Każdego dnia, praktycznie niezależnie od pory, widzimy jak dzieci siadają na specjalnej ławce, umiejscowionej nieopodal tczewskiej książnicy, zaglądają z zainteresowaniem przez ramię zastygłemu w bezruchu posągowi, który od lat trzyma i czyta
tę samą książkę. Pewnie są często zdziwione, czemu nie reaguje na tak wścibskich
gości. Równie często zatrzymują się dorośli, którzy zanim przeczytają tabliczkę przymocowaną do ławeczki, szukają w pamięci znajomej twarzy. W końcu jednak każdy
poznaje zaczytanego pana – to Roman Landowski, który zapewne przysiadł, by podarować nam kolejną opowieść o naszej „małej Ojczyźnie”. Z niecierpliwością nadal
na nią czekamy.
Chociaż Romana Landowskiego nie ma już z nami od dziesięciu lat, jego dzieło nie
zastygło wraz z nim na ławeczce. Nasz pierwszy Redaktor Naczelny nie tylko zmienił
postrzeganie Kociewia, on nadal je zmienia. Dzieje się tak za sprawą jego książek,
na których wychowują się coraz to nowsze pokolenia regionalistów. Dokonuje się to
również za sprawą „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, jednego z ukochanych
„dzieci” Romana Landowskiego. Chociaż Pan Redaktor od dawna nie podpisał słowa wstępnego, „Magazyn” nigdy nie zszedł z drogi, którą on wytyczył.
Oddając w Państwa ręce najnowszy numer naszego kwartalnika mamy nadzieję,
że znajdziecie chwilę na wspomnienia o naszym Pomniku.
Halina Rudko
Marcin Kłodziński
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STEFAN RASZEJA

Największa akcja dywersyjna
ruchu oporu na Pomorzu
W dniu 8 czerwca br. mija właśnie 75. rocznica tzw. zamachu na Hitlera na Kociewiu.
Swoje osobiste refleksje na temat działalności partyzanckiej Gryfa Pomorskiego i Armii
Krajowej na Pomorzu opublikowałem już dość dawno temu. Tym razem chciałbym podzielić się relacją na temat akcji dywersyjnej pomorskiego ruchu oporu, polegającej na wykolejeniu pociągu pośpiesznego na trasie Królewiec – Berlin. Wydarzenie to znane jest też jako
„zamach na Hitlera pod Starogardem” w 1942 roku. Akcja ta miała miejsce w nocy z 8 na
9 czerwca 1942 roku i została powtórzona na innym odcinku wspomnianej trasy w nocy
z 20 na 21 czerwca tegoż roku.

koliczności, w jakich doszło do zaplanowania obu tych akcji nie są do dziś jednoznacznie wyjaśnione. Także wielkość strat
poniesionych przez wojsko niemieckie budzi do dziś
kontrowersje. Osobiście nie brałem udziału w tej akcji, bo w oddziale partyzanckim Gryfa Pomorskiego
znalazłem się dopiero w czerwcu 1942 roku. Moje
bardzo bliskie i przyjacielskie kontakty z kapitanem
Szalewskim ps. „Soból”, jednym z dwóch głównych
realizatorów wspomnianych przypadków dywersji,
pozwalają mi na odtworzenie przebiegu całek akcji
na podstawie przekazanych mi przez niego szczegółowych informacji.
W komendzie obozu ćwiczeń SS w Chełmach
Wielkich koło Brus (Bory Tucholskie) pracował jako
kancelista Bernard Bukowski, członek tajnej organizacji o nazwie Polska Armia Powstania (PAP), który
mając wgląd do bieżących dokumentów, dowiedział
się o planowanym przejeździe Hitlera z jego kwatery
wojennej w Kętrzynie do Berlina (oczywiście przez
Tczew – Starogard – Chojnice) w „salonce” doczepianej do pociągu pośpiesznego w dniu 8 czerwca 1942
roku.
Bukowski ps. „Buk” natychmiast przekazał tę informację swojemu przełożonemu, komendantowi PAP,
S. Lesikowskiemu ps. „Las”. Tenże z kolei, nie mając
własnego zaplecza partyzanckiego, zwrócił się o pomoc do J. Szalewskiego, wówczas inspektora powiatowego Gryfa Pomorskiego, który zgodził się na współpracę w postaci wojskowego ubezpieczenia całej akcji
i ewentualnego podjęcia ataku na oddziały niemieckie
z wykolejonego pociągu.
Ustalono optymalne miejsce zamachu w pobliżu
miejscowości Strych koło Zblewa. Robotę saperskominerską wykonała grupa osób z PAP, pod kierunkiem
chorążego Alojzego Jędrzejewskiego ps. „Jawor”.
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W pierwszym etapie poluzowano przęsła podtorza, co
wymagało sporego wysiłku i czasu, a po tym (podsłuchując komunikaty kolejowe na słupie telefonicznym)
przepuszczano lokomotywę asekurującą właściwy pociąg. Dopiero po tym rozmontowano przęsła podtorza
do końca. Po godzinie 2-ej w nocy lokomotywa ciągnąca pociąg pospieszny wyskoczyła z szyn, a wagony
spiętrzyły się i stoczyły z nasypu, miażdżąc znajdujących się w nich pasażerów – żołnierzy i oficerów.
Okazało się, że byli to członkowie doborowej gwardii
hitlerowskiej (Leibstandard SS). Część z nich zginęła pod wagonami, część zaś usiłowała uciec z miejsca
zdarzenia i wówczas ostrzelana została przez partyzantów z oddziału Gryfa, ukrytych po zaroślach i w lesie. Zdaniem Jana Szalewskiego partyzanci ubrani byli
w mundury niemieckie, a w skład ich uzbrojenia wchodziły m.in. lekkie karabiny maszynowe. Cała operacja
przebiegała zgodnie z planem i nie pociągnęła za sobą
żadnych strat własnych. Niestety, zasadniczy jej cel
nie został osiągnięty. Hitlera z jego „salonką” w składzie wykolejonego pociągu nie było. Według uzyskanych później relacji, dyktator zatrzymał się na zamku
w Malborku na przyjęciu zorganizowanym przez jego
ulubieńca, gdańskiego gauleitera Forstera. Hitler znów
uruchomił swój „szósty zmysł”.
Partyzanci po kilkunastu minutach od zamachu
wycofali się. Na podstawie informacji zebranych od
tamtejszych mieszkańców, ustalono, że zginęło wówczas łącznie około 200 wojskowych, w tym prawdopodobnie 2 generałów. Ten sabotaż wstrząsnął świadomością Niemców na Pomorzu. Specjalnie powołana
komisja w ciągu 2 tygodni badała okoliczności tego
wydarzenia. Aresztowano ponad 150 osób (cywilnych
mieszkańców okolicznych wsi), z tego 50 po brutalnym, choć nieskutecznym śledztwie, przewieziono
do obozu koncentracyjnego w Stutthof. Za ustalenie
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O POMORSKIM BOHATERSTWIE
sprawców zamachu wyznaczono wówczas nagrodę
w wysokości 100 tysięcy marek.
Ta sama grupa sabotażowa po upływie 12 dni,
w nocy z 20 na 21 czerwca 1942 roku, dokonała drugiego zamachu na tejże samej trasie, ale w pobliżu
Czarnej Wody, przy mijance w Kamiennej Karczmie.
Tym razem informacja została przekazana Stanisławowi Lesikowskiemu bezpośrednio przez Niemca, wysokiej rangi urzędnika kolejowego, należącego do organizacji antyhitlerowskiej „weisse Rose”. Pociągiem
tym miał rzekomo wracać ze swej kwatery w Kętrzynie sam Hitler. Tu ponoć dywersanci po raz pierwszy
wykorzystali materiały wybuchowe. Powtórzenie akcji dywersyjnej miało stanowić dowód determinacji
organizacji podziemnych, zdejmujących podejrzenie
z aresztowanych już osób spośród ludności cywilnej.
Również w tym przypadku w składzie wykolejonego
pociągu nie było „salonki” z Hitlerem.
Niestety, po drugim wykolejeniu, które spowodowały ogromne straty ludzkie (był to transport wojskowy) negatywne skutki wobec miejscowej ludności
polskiej stały się jeszcze bardziej dotkliwe. Spowodowało to, że organizacje podziemne postanowiły zaniechać dalszych tego typu akcji. Ciekawostką jest fakt,
że po drugiej katastrofie władze niemieckie postanowiły podnieść wysokość wynagrodzenia za wskazanie
sprawców do 250 tysięcy marek, co na owe czasy było
kwotą zawrotną.
Można sobie wyobrazić, co by było gdyby wódz III
Rzeszy zginął wówczas w czerwcu 1942 roku, zgodnie
z planem partyzantów pomorskich, w wyniku pierwszej lub drugiej katastrofy kolejowej na Kociewiu.
Prawdopodobnie wojna zakończyłaby się znacznie
wcześniej, a spowodowane przez nią ogromne nieszczęścia byłyby znacznie ograniczone.
Powyższe informacje uzyskane od bezpośrednich
uczestników obu katastrof i komentarze z nimi związane, wzbudzają liczne wątpliwości u współczesnych
historyków, którzy uważają, że dokumenty niemieckie – mimo potwierdzenia faktu obu dywersji, nie potwierdzają szeregu okoliczności podawanych przez
organizacje podziemne. Autorzy tych historycznych
publikacji stwierdzają wprost, że nie są w stanie
jednoznacznie ustalić, jakie były rzeczywiste przesłanki, które zdecydowały o przeprowadzeniu tych
aktów dywersyjnych. Zdaniem niektórych badaczy,
swoistą wymowę miało to, że aktów tych dokonano
w okresie prowadzania na Pomorzu wzmożonej akcji
germanizacyjnej i masowego wpisu Polaków na Niemiecką Listę Narodowościową. W roku 2008 ukazała się publikacja pod znamiennym tytułem: „Czy
rzeczywiście na Pomorzu dokonano próby zamachu
na Hitlera?”.
Fakt, że w dokumentach wywiadu brytyjskiego,
pochodzących z okresu wojny, znaleziono niedawno
informację o opisanych wyżej akcjach dywersyjnych,
w tym o „zamachu na pociąg wiozący Hitlera niedaleko
Czarnej Wody na Pomorzu”, może przybliżyć nas do
dalszych dywagacji na rzecz rzeczywistych przesłanek
opisywanych wyżej aktów dywersji na Kociewiu, nie
ujmując nic uznaniu bohaterstwa, a jednocześnie przemyślności organizacyjnej bojownikom pomorskiego
podziemia, w tym Gryfa Pomorskiego.
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KRZYSZTOF KOWALKOWSKI

Życzenia
starogardzian
dla Amerykanów
w 1926 roku
ostatnim numerze Kociewskiego Magazynu Regionalnego nr 4(95) z 2016 roku pisałem o życzeniach mieszkańców Tczewa,
przesłanych Amerykanom w 1926 roku, z okazji 150.
rocznicy podpisania Deklaracji Nieodległości. Jak
wspominałem, z tej okazji przez kilka miesięcy około
5,5 miliona mieszkańców II Rzeczypospolitej, na specjalnie przygotowanych kartach, podpisało się pod życzeniami dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Karty
te pięknie oprawione w 111 tomach zostały złożone,
w listopadzie 1926 roku, na ręce ówczesnego Prezydenta USA Calvina Coolidge’a, który 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.
Pośród składających życzenia nie mogło zabraknąć
mieszkańców powiatu starogardzkiego. Niestety, obecnie dostępnych jest tylko dwadzieścia pięć kart. Czy są
to wszystkie, jakie zostały wysłane – nie wiadomo. Te
dostępne w większości zostały sporządzone przez szkoły
z powiatu starogardzkiego. Znane są karty z placówek
we wsiach Borzechowo, Bytonia, Czarna Woda, Huta
Kalna, Iwiczno, Karolewo, Krąg, Lubichowo, Osieczna,
Osowa, Piece, Pinczyn, Sumin, Szlachta, Szpęgawsk,
Zblewo, Żabno. Kartę podpisali zarówno uczniowie jak
i profesorowie Progimnazjum Biskupiego w Pelplinie
oraz grono pedagogiczne i podopieczni szkół w Starogardzie (Państwowej Szkoły Wydziałowej, Dokształcającej Szkoły Zawodowej, Szkoły Powszechnej, 7-io
Klasowej Szkoły Chłopców i Państwowego Gimnazjum
Klasycznego). Wśród kart jest także ta podpisana przez
przedstawicieli władz miejskich, organizacji społecznych
i politycznych, towarzystw kulturalnych, rzemieślników.
Wszystkie te karty stanowią dla historyków i pasjonatów
historii bardzo cenne źródło informacji. Są one dostępne
na stronach internetowych.
Wróćmy do życzeń wysłanych przez mieszkańców
Starogardu. Interesująca nas karta znajduje się w drugiej
księdze, zatytułowanej „POWIAT. MIASTO STAROGARD”2. Znajdują się na niej nazwiska znacznej części
starogardzkiego establishmentu. Pozwalają ustalić oso-
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NIEZWYKŁE ŻYCZENIA
by mające wpływ na życie miasta i powiatu, ale także
w części, kto kierował wówczas instytucjami i służbami
publicznymi, organizacjami społecznymi, związkowymi
i kulturalnymi. Jednak wbrew tytułowi brak tu podpisów
władz powiatowych, czym te życzenia różnią się od życzeń złożonych przez tczewskich notabli.
Niestety, bardzo duża część podpisów, jak i złożonych pieczęci, jest mało czytelna, co nie pozwala na
odczytanie nazwiska osoby podpisującej. Jednakże
z uwagi na rangę informacji, jaką niesie wspomniana karta zostanie tu przytoczonych jak najwięcej osób
i organizacji, które reprezentowali. Oczywiście z uwagi
na trudność w odczytaniu dokumentu mogą się znaleźć
nazwiska o niewłaściwym brzmieniu, lub też przy danej organizacji, której pieczęć się znalazła na karcie nazwiska przedstawicieli będą one nieczytelne. Dodać tu
muszę, że przy odczytaniu niektórych nazwisk i uzupełnieniu imion osób podpisujących pomocna była „Księga
adresowa Polski”3 oraz „Dzieje Starogardu”4. Przy czym
zachowano pisownię podaną na wspomnianej karcie.
Rozszyfrowanie podpisów utrudniał fakt, że nazwiska
podpisujących życzenia, nie były zgodne z wykazem nazwisk członków zarządów podanych w książce „Dzieje
Starogardu” (tabela nr 14 i 15)5. Pozwala to jednak poszerzyć krąg aktywnych członków tych organizacji poza
ścisły ich zarząd.
Na pierwszej stronie karty podpisy swoje złożyło pięciu przedstawicieli magistratu, burmistrz Adam Czwójdziński, zastępca burmistrza Bogdan Jacobson i członkowie: Kazimierz Sargalski, Jan Pillar, Karol Sutarski. Brak
tu podpisów pozostałych 3 członków władz Czesława
Nagórskiego, Pawła Mazurowskiego i Stanisława Odyi6.
Obok członków magistratu swoje podpisy złożyło 16
spośród 30 członków Rady Miasta. Niestety, nie wszystkie z nich są czytelne. Udało się odczytać, w oparciu
o „Dzieje Starogardu”, jedynie 11 podpisów, które złożyli: Władysław Buchholz, Józef Roszak, Bernard Kurowski, Teodor Maciejewski, Alojzy Bembennek, Leon
Engler, Stanisław Rogaliński, Maksymilian Wiśniewski,
Franciszek Kochański, Jan Długoński, Jakub Nurek. Co
ciekawe, Nurek podpisał się pełnym imieniem – Jakub
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– gdy tymczasem we wspomnianych „Dziejach Starogardu” zapisano, że nosił on imię Jan7.
Kolejnymi instytucjami, których przedstawiciele
złożyli podpisy są: Zarząd Miejskiej Kasy Oszczędności – trzy podpisy nieczytelne, Administracja Gazowni
Elektrowni i Wodociągów – J. Stolz i trzy podpisy nieczytelne, Rzeźnia Miejska – jeden podpis nieczytelny.
Państwowy Monopol Spirytusowy – podpis nieczytelny. Następnie pieczęcie i podpisy składali przedstawiciele cechów rzemieślniczych, organizacji zawodowych
i towarzystw. Bractwo Strzeleckie reprezentował Adam
Czwójdziński (i jeden podpis nieczytelny), Wolny Cech
Szewski – Teodor Maciejewski; Cech Malarzy Lakierników i Sztukatorów – Józef Longear i Leon (nazwisko nieczytelne); Cech Krawiecki – Leon Kotowski,
Cech Kowalski – (podpis nieczytelny, Wolny Cech (?)
– Przewoski; Wolny cech stolarsko-bednarsko-tokarski
– Leon Marchlewicz (i nazwisko nieczytelne); Ochotnicza Straż Ogniowa – Ignacy Maciejewski, B. Kurowski;
Starogardzki Klub Myśliwski – J. Żarnowski; Towarzystwo Opieki Szkolnej przy Państwowym Gimnazjum
w Starogardzie – J. Żarnowski; Koło Śpiewacze Lutnia
– J. Burczyk, T. Maciejewski, Kawka; Towarzystwo Kupców Samodzielnych – B. Kurowski; Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – Wiśniewski (drugi podpis nieczytelny);
Okręgowe stowarzyszenie urzędników i funkcjonariuszy
sądowych – Leon Pożarski (i podpis nieczytelny); Towarzystwo Św. Cecylii – (dwa podpisy nieczytelne).
Drugą stronę karty pokrywają także pieczęcie stowarzyszeń, związków i cechów, a także lokalnej prasy. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej reprezentował
prezes Czesław Sawicki; Klub Szoferów na Pomorze
siedziba w Grudziądzu filia Starogard – prezes klubu
Ignacy Tuski; Powiatowe Koło Związku Inwalidów
Wojskowych – Mielżyński8 (i dwa podpisy nieczytelne); Związek Podoficerów Rezerwy Ziem Zachodnich
Rzeczpospolitej Polskiej koło Starogard – Mielżyński;
Towarzystwo Polek – (podpis nieczytelny), Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowych Nauczycieli Szkół
Powszechnych – Bolesław Raszeja (i podpis nieczytelny); w imieniu redakcji Dziennika Starogardzkiego
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podpisał się Bolesław Kiełbratowski; Zw. Pracowników Poczt., Telegrafu i Telefonu reprezentował Franciszek Noetzel; Czerwony Krzyż – (podpis nieczytelny);
Związek Kolejarzy Zjednoczenie Zawodowe Polskie
– Prezes Józef Kiekmunter; Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Samorządowych i Komunalnych
– Szwedowski; Związek Obrony Kresów Zachodnich
Rada Powiatowa Starogard – prezes koła miejscowego
Bernard Żbik; Oddział Metalowców Z.Z.P. – Prezes
Alojzy Bembenek, St. Rogaliński; Cech siodlarski i tapicerski – (podpis nieczytelny); Towarzystwo właścicieli domów i gruntów Starogard – Jan Pillar i Sławiński. Jednocześnie nieco wyżej znajduje się odręczny
wpis „Towarzystwo Właścicieli Domów i Gruntów”
podpisany B. Kurowski. Trudno dziś powiedzieć dlaczego tak się stało. Jan Pillar swój podpis złożył pod
pieczątką o treści Jan Pillar, architekt-budowniczy,
Przedsiębiorstwo budowlane, budowa nad- i podziemna, a także w imieniu Wolnego cechu budowlanego.
Kolejne organizacje, których przedstawiciele podpisali się pod życzeniami to: Towarzystwo Wojaków
i Powstańców Starogard – Mielżyński, Józef Kawka,
Jakub Nurek; Związek Ludowo Narodowy koło miejskie Starogard – Pozorski (i podpis nieczytelny); Towarzystwo Wojaków i Powstańców Kocborowo – Tysarczyk, Szubiński (i jeden podpis nieczytelny); Cech
balwierski, fryzjerski i perukarski – Czesław Ruszkiewicz, Franciszek Paszek; Męski Chór Kościelny
– M. Kreft; Koło cyklistów „Orzeł” – prezes Jan Sobala; Cech ślusarzy i blacharzy – Franciszek Żygowski
(i podpis nieczytelny). Tenże Żygowski złożył swój
podpis przy dwóch kolejnych pieczątkach. Pierwsza
z nich to pieczątka Towarzystwa Ludowego, druga zaś,
w języku niemieckim, jest trudna do odczytania. Być
może chodzi o, wymieniane w „Dziejach Starogardu”,
Towarzystwo czeladzi, gdyż w obu towarzystwach
członkami zarządu są: Franciszek Żygowski, ks. Reinhold Hackert i Piotr Heina9. Jest też pieczątka Związku
Pracodawców powiatu starogardzkiego, z niemieckim
napisem w środku Arbeitgeber (pracodawca). Podpis
przedstawiciela tego związku jest nieczytelny.
Swój podpis, choć nieczytelny, złożył także przedstawiciel Starogardzkiej Fabryki Mebli. Jest to drugi z
zakładów oprócz Monopolu spirytusowego reprezentowany na karcie. Trudno powiedzieć, dlaczego tak
mało przedstawicieli starogardzkich zakładów przemysłowych podpisywało się pod życzeniami. Także
nie wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji wymienionych w „Dziejach Starogardu” (w tabeli
nr 1410) figurują na wspominanych kartach.
1
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Bilety czekają
ostatnim tygodniu marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie ruszyła akcja
„Bilet po książkę”, skierowana do wszystkich dzieci, również do tych, które do książnicy jeszcze
nie należą. W jej ramach do każdej szkoły podstawowej
w grodzie Sambora dotarli pracownicy Biblioteki, którzy rozdali uczniom specjalne bilety. Najmłodsi, obecni
i przyszli czytelnicy, poprzez zdobywanie pieczątek na
nich, po każdych odwiedzinach bibliotecznej filii, mogą
rozpocząć niezwykłą wyprawę w świat książki. Podróż
pełna, zamkniętych na kartach nowo poznanych bajek
i powieści, przygód.
Zabawa w zbieranie pieczątek na biletach ma na celu
rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Dodatkową atrakcją będą dyplomy „Czytelniczego ekspresu”
oraz nagrody dla dzieci, które przeczytają najwięcej książek w terminie od marca do października.
Jednocześnie, od marca 2017 roku, w Filii nr 1 odbierać można „Bilet po książkę”, upoważniający do udziału
w akcji czytelniczej skierowanej do dorosłych. Zadaniem
uczestników jest zebranie ośmiu pieczątek w zamian za
realizację ośmiu wyzwań literackich, związanych tematycznie z czterema hasłami głównymi: przygodą, poradami, fantastyką oraz kryminałem. W obrębie każdego
hasła przewodniego mieszczą się dwa tematy, mające
zainspirować czytelnika i skłonić go do wyboru książki
po którą, ze względu na swoje czytelnicze upodobania,
nie sięgnąłby samodzielnie. O wyborze książki decyduje
to, co znajduje się na okładce, jej kolorystyka bądź słowa
zawarte w tytule. W kwietniu, w związku z promowaniem tematyki przygodowej, na uczestników akcji czeka wyzwanie pierwsze – CIEPŁO i wszystko to, co się
z ciepłem kojarzy, czyli konkretne słowa, egzotyczne zakątki, zestawienia barw bądź ilustracje okładkowe w wydaniu wakacyjnym. Osoby, które w terminie od kwietnia
do października zbiorą komplet pieczątek wezmą, udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Gorąco zachęcamy
wszystkich miłośników książek do wyruszenia w niezapomnianą podróż Czytelniczym Ekspresem.

W

Przypisy:

www.culture.pl
http://international.loc.gov/
„Księga adresowa Polski wraz z W.M. Gdańskiem dla handlu, rzemiosł i rolnictwa 1926/1927”, Warszawa 1926, s. 512-514.
„Dzieje Starogardu”, Tom 2, Historia miasta od 1920 roku, pod.
red. Mariana Kalasa, Starogard Gdański 2000.
„Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 116-119.
„Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 34.
„Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 108-109.
Pomimo tego, że Mielżyński swój podpis składał jako przedstawiciel
trzech organizacji, w „Dziejach Starogardu” jego nazwisko Mielżyński wymieniane jest tylko raz, bez imienia z tytułem hrabia, właśnie
jako przedstawiciela powyższej organizacji, zob. „Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 118.
„Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 116-117.
„Dzieje Starogardu”…, dz. cyt., s. 116-119.

Pracownice Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 10
fot. Jacek Cherek
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O KOCIEWSKIM BOHATERSTWIE

GRZEGORZ WOLIŃSKI

W sprawie nazwy Piaseczno
elem artykułu jest przedstawienie problemu pochodzenia nazwy wsi Piaseczno, położonej nieopodal Gniewu. Traktuję temat ów jako dalece
poboczny, nie ukrywając jednak szerszego rozpatrzenia wspomnianej etymologii w przyszłości (dotyczy
to również innych miejscowości z regionu – zwłaszcza Bielska, Królów Lasu czy Barłożna). Dotychczas
udało mi się wyzyskać następujące historyczne zapisy
wsi Piaseczno, pochodzące z XIV, XV i XVI w., które
zestawiono w poniższej tabeli. Zapisy z XVII w. oraz
stuleci następnych, nie są potrzebne przy omawianiu
niniejszego tematu.

C

Rok

Zapis nazwy
wsi

Źródła

1352

Pezc

UBC, nr 301

1402-1415

Peske; Pesske

ZBL, s. 61, 106

1403/04

Peske

AKDM, s. 32, 259

1408

Peesk

MTB, s. 499

1409

Pesk; Pesken

MTB, s. 580

1421

Pesske

KŁN, s. 17

1437

Pesske

GZB, s. 114

1444

Peeszke; Peszke

KCKGn, s. 129,133;GÄ, s. 757

1455

Peczki

SRP, IV, s. 518

1487

Peszke

ASP, I, s. 442

1534

Piasseczno

IBW, s. 114

1548

Piasko

ASK, k. 7 v.

1565

Piasseczno

LWP, s. 145

1570

Peszka

ŹD, s. 103

1583

Piaseczno

VAP, s. 76, 251

1597

Piasseczno

VAP, s. 386

Wyjaśnienie skrótów źródeł, znajdzie czytelnik w bibliografii artykułu

Z powyższego zestawienia na uwagę zasługują szczególnie zapisy: „Peeszke” (1444), „Peczki”
(1455), „Peszke” (1487), „Peszka” (1570) oraz niespotykana w większości źródeł forma „Piasko” (1548),
występująca w inwentarzu starostwa gniewskiego. Jak
na temat etymologii Piaseczna wypowiadali się językoznawcy? Bogusław Kreja twierdził, że współczesna
nazwa Piaseczno jest wtórna, rozwinięta przyrostkiem
topograficznym -no. Na rozwinięcie wspomnianej nazwy natrafiamy w 1. poł. XVI w. (zob. tabela). Według
Kreji, nazwa z czasów krzyżackich, brzmiąca „Pesske”, wywodziła się od nazwy Piaski. Wskazał również, że zapis wsi w formie „Peszka” (z r. 1570), może
sugerować etymologię wywodzącą się od nazwy osobowej „Pieszek”1; jednak w kolejnych swych opracowaniach odszedł od tej propozycji2. „Mankamentem”
początkowego wywodu Kreji w sprawie nazwy Piaseczno, było wyzyskanie przez niego zbyt małej ilości
średniowiecznych zapisów nazwy tej wsi3. Większa
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liczba wypisów pozwoliłaby (być może) na uzyskanie
bardziej konkretnego wyjaśnienia etymologii tej miejscowości. Ustalenia Kreji rozwinęła Halina Bugalska,
twierdząc, że wspomniana nazwa „Piaski” (późniejsza
Piaseczno) ma „charakter” topograficzny prymarny
od rzeczownika piaski, oznaczającego marną ziemię.
Tym samym wyraziła wątpliwość odnośnie ewentualnego pochodzenia nazwy „Piaseczno” od nazwy osobowej „Pieszek”4. Ostatnio etymologia kociewskiej
wsi Piaseczno uwzględniona została w słowniku Nazw
Miejscowych Polski, przez Wandę Makulę-Kosek, która przyjęła w pewnym sensie wcześniejsze ustalenia
B. Kreji i H. Bugalskiej, nie zajmując jednak konkretnego stanowiska w tej sprawie5. Z powyższych ustaleń etymologicznych warto odnieść się do twierdzenia
Bugalskiej, która wywiodła nazwę wsi Piaseczno, jako
pochodzącą od wyrazu piaski – oznaczającego marną
ziemię. Potwierdzenie jej wyjaśnienia możemy odnaleźć m.in. w źródłach historycznych z 2. połowy XVI
w. W lustracji dóbr królewskich z 1565 r. pod wsią Piaseczno czytamy: Od zamku [gniewskiego] ½ mile, na
gruncie śrzedniem częścią piaszczystem6. Ale nie tylko, według pruskiej mapy agronomiczno-geologicznej
z 1889 r. piasecka gleba składała się z piasku gliniastego
i gliny, na ciężko przepuszczalnym podłożu gliniastym
w głębinach posiadających margiel7. Z kolei Bolesław
Augustowski, w swej pracy o Pomorzu, charakteryzuje
gleby z terenu Piaseczna jako wytworzone z gliny zwałowej oraz z piasków naglinowych8. Natomiast mapa
glebowa województwa pomorskiego, opracowana
w 2000 r., podaje typ gleby w Piasecznie jako brunatną,
wyługowaną i kwaśną na piaskach, glinach i iłach; oceniając warunki glebowe ogólnie jako dobre i średnie9.
Reasumując, z powyższych danych może wynikać, że
nazwa Piaseczno wywodzi się od pierwiastka glebowego wsi (jej specyfiki glebowej). Czy aby na pewno?
Dodać chciałbym jeszcze jedną ciekawą propozycję
etymologiczną nazwy wsi Piaseczno (na którą natrafiłem przeglądając łamy „Przewodnika Katolickiego”
z 1967 r.) autorstwa ks. Bolesława Micewskiego CR.
Ów duchowny wskazuje bowiem na analogię nazwy
z bliżej nieznaną miejscowością Pasieczno, nadaną ponoć cystersom z Oliwy w XII w. Według niego Piaseczno leżało na skraju puszczy ciągnącej się
daleko na zachód, a staropolski wyraz „pasieczno”
oznaczał porębę, miejsce gdzie posieczono puszczę10. A więc Piaseczno (*Pasieczno) miałoby, według
ks. Micewskiego, oznaczać miejsce, w którym pierwotnie posieczono puszczę w celach kolonizacji ludzkiej?
Zauważyć jednak trzeba, że pierwsze znane zapisy
wsi, jawią się nam krótko jako Pezc, Peske, a rozwiniecie nazwy na Piasecz(no) nastąpiło dopiero w 1.
poł. XVI wieku, co dowiódł Kreja (zob. wyżej). Chyba, że założymy hipotetycznie, że wspomniane zapisy
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krzyżackie: Pezc, Peske, Pesske, są zmienioną formą,
jakiejś pierwotnej przedkrzyżackiej nazwy osady, mogącej brzmieć np. Pasekno(?)11. Dodać chciałbym tutaj
analogię z nazwą osady Pasekno, notowaną w 1222 r.
w ziemi chełmińskiej i jeziorem położonym obok tej
osady, zwanym w 1291 r. Peske (obie nazwy współcześnie zaginione, ich lokalizacji należy szukać w granicach miasta Grudziądza)12. Oczywiście, która z powyższych nazw była pierwotna oraz która od której została
ponowiona (czy nazwa wsi od jeziora/czy odwrotnie)
jest sprawą otwartą, wymagającą dalszych badań13.
Tym niemniej w powyższej analogii mamy pewne odniesienie, w świetle którego istnieje margines prawdopodobieństwa, że nazwy typu „Peske”, „Pesske”, mogą
być przekształceniem nazwy „Pasekno”. Warto dodać,
że źródła nowożytne (staropolskie) notują nazwę wspo-
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Przypisy:

B. Kreja, Ze studiów nad toponomastyką
Kociewia, [w:] „Rocznik Gdański”, t. 28,
1969, s. 132, por. Słownik staropolskich
nazw osobowych, pod. red. W. Taszyckiego, t. IV, z. 1, Ossolineum 1974, s. 243244, gdzie: Pieszek, Pieszko, Pieszk.
Zob. B. Kreja, Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Gdańsk 1988, s. 100.
Tenże, Ze studiów…, s. 132.
H. Bugalska, Toponimia byłych powiatów
gdańskiego i tczewskiego, Ossolineum
1985, s. 77-78.
W. Makula-Kosek, Piaseczno (3), [w:] Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, t. IX pod red. K. Rymuta i B.
Czopek-Kopciuch, Kraków 2009, s. 392.
LWP, 1565, s. 145. W tłumaczeniu: „na
gruncie średnim częściowo(?) piaszczystym”.
Archiwalne Mapy Pomorza Gdańskiego
(na: www.mapy eksploracja.pl). Mewe,
Geognostisch – Agronomische Ausgabe,
sygn. 2178 (795), skala 1: 25 000.
B. Augustowski, Pomorze, Warszawa
1977, s. 66 (mapka).
Ogólna ocena warunków glebowych
i typy gleb, oprac. Departament Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego DRRiP,
2000 [mapa II - 8], dostępna na: pomorskie.eu/-/gleby-w-wojewodztwie-pomorskim, dostęp dnia 4.02.2017.
Ks. B. Micewski CR, Najstarsze sanktuarium maryjne Pomorza, [w:] „Przewodnik Katolicki” nr 39, 1967, op. cit., s. 357.
W słownikach języka polskiego oraz staropolskiego (Lindego, Karłowicza, et. al.
oraz Mayenowey), odnalazłem wyrazy:
posiecze, posieczenie. Por. słownik Języka
Polskiego, pod red. W. Doroszewskiego
(t. 6.), gdzie wyraz posiecz, oznacza ogólnie porębę.
Por. w tej kwestii: Diecezja Chełmińska.
Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin
1928, s. 281, gdzie Autorzy stwierdzili, że
zapisy: Peze, Peske, Pesk, uważać można,
za nieudolne akomodacje językowe nazwy
Piaseczno. Czy jednak, nie mogła nastąpić
w powyższym przypadku zmiana nazwy
Pasekno, na Pezc, Peske, Peesk (zrazu
*Pezkno?).
Zob. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, oprac.
K. Porębska, przy współpracy M. Grzegorza, Wrocław 1971, s. 41, 95-96, por.
W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech
niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, s. 56.

13
14
15

16

mnianego jeziora Peske, jako Pasecno (Pasekno)14.
W kociewskim Piasecznie również mamy jezioro,
które jak podawała lustracja z 1565 r. znajdowało się
w niwach wsi od przezwiska wsi przezwane15.
Podsumowując stwierdzić można, że ustalenia
H. Bugalskiej, odnośnie pochodzenia nazwy Piaseczno
– od rodzaju gleby, zdają się być (na dzień dzisiejszy)
najbardziej przekonywujące. Znajdują one bowiem potwierdzenie w źródłach historycznych i ustaleniach gleboznawczych. Czy jednak, nazwa Piaseczno mogła pierwotnie brzmieć Pasekno?16 Problem pochodzenia nazwy
tej wsi wymaga, moim zdaniem, dalszej dogłębnej analizy etymologicznej; szczególnie nazw wsi o brzmieniu:
Pezc, Peske, Piasko, Piaseczno oraz porównania ich
z nazwą Pasekno (a także, poprzez szerszą analizę źródeł, dalszego doszukiwania się analogii nazewniczych).

Por. W. Kętrzyński, O ludności…, s. 56.
LWM, 1570, s. 85.
LWP, 1565, s. 146; H. Bugalska, Toponimia…, s. 152 (tam dalsza literatura), Autorka przyjmuje, że to jezioro nosi nazwę
Piaseczno.
Por. przyp. 11 oraz 14.
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KU CYWILIZACJI WIEDZY

IRENEUSZ PIERÓG

Florian Ceynowa
i jego związki z Kociewiem
W maju bieżącego roku minęła 200. rocznica urodzin Floriana Stanisława Ceynowy, lekarza, folklorysty, etnografa i językoznawcy, działacza społecznego oraz wielkiego patrioty. Człowieka nierozerwalnie związanego z historią i kulturą, nie tylko Kaszub, Pomorza i Kociewia, ale całej Polski, który
swoimi poczynaniami na polu nauki i solidaryzmu słowiańskiego wykraczał czasami poza jej granice.
Przyczyniając się w ten sposób także do rozwoju nauki europejskiej. Chociaż współcześnie najczęściej
jest on kojarzony z regionalizmem kaszubskim, którego był jednym z prekursorów, to połowa jego
życia związana jest z terenem Kociewia.
rodził się 4 maja 1817 roku w Sławoszynie koło
Pucka (w parafii Żarnowiec) na terenie północnych Kaszub, leżących wówczas w granicach
państwa pruskiego, w rodzinie zamożnego kaszubskiego chłopa Wojciecha Ceynowy, który wraz z żoną
Magdaleną z domu Pieczyn wydali na świat sześciu
synów i trzy córki. Pomimo przynależności do chłopskiego stanu udało im się trzem synom, w tym Florianowi, zapewnić wyższe wykształcenie – co wymagało
w tamtych czasach dużego wysiłku finansowego.
Swoją karierę Florian Ceynowa zaczął od sławoszyńskiej szkoły elementarnej, dzięki której zdał egzamin wstępny w 1830 r. do Królewskiego Gimnazjum Katolickiego w Chojnicach. Rozpoczęcie nauk
w odległych Chojnicach wiązało się z opuszczeniem
właściwie już na stałe domu rodziców i rodzinnych
stron. Stawianie pierwszych kroków w nowej szkole
ułatwiała mu obecność w niej starszego brata Marcina, ucznia klasy przedmaturalnej. W 1833 r. natomiast
jego brat Józef został proboszczem parafii Wałdowo
koło Sępólna, oddalonej około 40 km od Chojnic.
Podczas pobytu w gimnazjum Florian należał do
tajnej organizacji samokształceniowej uczniów narodowości polskiej o nazwie „Polonia”. Dzięki temu
zapoznał się z historią i literaturą polską, a w szczególności z poezją Adama Mickiewicza.
Nauka w królewskim gimnazjum trwała 9 lat, ale
w przypadku Floriana 11, ponieważ powtarzał dwie
klasy. Drugoroczność była zjawiskiem dość częstym
wśród gimnazjalistów ze względu na wysokie wymagania stawiane przy promocji do klasy wyższej. Ówczesny
poziom nauczania i wysokie wymagania gwarantowały
absolwentom solidne i wszechstronne wykształcenie,
w tym znajomość kilku języków. Chojnickie gimnazjum Florian Ceynowa opuścił 21 sierpnia 1841 r., ze
świadectwem maturalnym w „kieszeni”, dzięki któremu mógł podjąć studia na dowolnie wybranej uczelni
pruskiej i na dowolnie wybranym kierunku.
Wybrał Uniwersytet Wrocławski, zapisując się
początkowo na wydział filozoficzny, a później me-
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Florian Ceynowa w 1867 roku

dyczny, chociaż pod koniec gimnazjum deklarował
teologię, jako planowany kierunek studiów. Po dwóch
latach studiowania we Wrocławiu przeniósł się na Uniwersytet w Królewcu. Podczas wrocławskich studiów
działał aktywnie w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim. Tam też zetknął się z panslawizmem, ideologią
wówczas modną wśród przedstawicieli inteligencji
narodów słowiańskich Austrii i Prus. Wzorując się na
swych słowiańskich towarzyszach, coraz bardziej angażował się w obronę Kaszub przed napierającą germanizacją i w dowartościowanie mowy kaszubskiej,
poprzez zapewnienie jej odpowiedniego miejsca wśród
języków słowiańskich.
Przebywając w Królewcu odbył również służbę
wojskową jako chirurg oraz włączył się w działalność
konspiracyjną Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, organizacji nastawionej na odbudowę państwa
polskiego drogą zbrojną.
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BUDZICIEL NIE TYLKO KASZUB
Pierwsze kontakty z mieszkańcami naszego regionu Florian Ceynowa miał już w chojnickim gimnazjum, gdyż spora część jego uczniów pochodziła
z terenów obecnego Kociewia. W roku szkolnym
1833/34 aż 34 gimnazjalistów (10% ogółu uczniów)
pochodziło z dwóch najbardziej kociewskich powiatów – świeckiego i starogardzkiego. Z Florianem do
klasy IV chodziło wówczas 7 Kociewiaków. Byli to
Wilhelm Bolt (Batoszno), Józef Czarnowski (Osowo),
Gustaw Gnoth (Złemięso Królewskie), Jan Kamrowski
(Królówlas), Jakub Majewski (Mejewo), Aleksander
Pomierski (Nowa Cerkiew) i Jan Radzimowski (Gągolewo, pow. kwidzyński). Cztery lata później stan ten
pomniejszył się do 19 osób, a w klasie Ceynowy do 4
– co było skutkiem otwarcia gimnazjum katolickiego
w Chełmnie. Na uwagę zasługuje tu Jan Radzimowski, pochodzący także z rodziny chłopskiej, który wraz
z Florianem zdawał maturę i podobnie jak on podał
kierunek planowanych studiów teologię w Wrocławiu.
Pod koniec edukacji szkolnej Florian Ceynowa miał
możliwość poznania Kociewia nie tylko za pośrednictwem swoich szkolnych kolegów. W latach 1839-46
administratorem parafii Kokoszkowy, nie daleko Starogardu Gdańskiego, był jego brat Marcin, z którym do
1833 r. uczył się razem w gimnazjum. Brat ukończył
Seminarium Duchowne w Pelplinie i w 1837 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Do Pelplina i Kokoszkowych
było Florianowi o wiele bliżej niż do Sławoszyna. Dlatego można przypuszczać, że odwiedzał on Marcina,
jako gimnazjalista i student, zwłaszcza po śmierci brata Józefa w 1840 r. Taki wniosek nasuwa nam się także
z wyboru przez F. Ceynowę okolic Starogardu Gd. na
miejsce swojego udziału w planowanym powstaniu
ogólnopolskim. Musiał te strony już znać i wiedzieć
o powstańczych zamiarach tutejszych Polaków przed
lutym 1846 r., jeśli dobrowolnie podjął się tu walczyć.
Mógł również brać udział w ich przygotowaniach jako
kurier z Królewca, gdy przybywał do księdza Marcina
w ramach rodzinnych odwiedzin.
Największy czyn patriotyczny, który przyniósł Florianowi Ceynowie sławę i na stałe wpisał go w poczet
największych polskich narodowych bohaterów doby
Wiosny Ludów, miał miejsce właśnie na Kociewiu.
Był to udział w wyprawie powstańczej na Starogard
Gdański w nocy z 21 na 22 lutego 1846 r. Powodzenie
tej wyprawy miało zapoczątkować powstanie na całym Pomorzu Gdańskim, a te z kolei miało być częścią
składową ogólnopolskiego powstania narodowego.
Do plebanii w Klonówce, siedziby sztabu wyprawy
starogardzkiej, Ceynowa przybył 20 lutego z informacją o terminie wybuchu powstania – co było zawarowane dla najbardziej wtajemniczonych w pracach konspiracji królewieckiej. Nakłoniony na miejscu przez
ks. proboszcza Józefa Łobodzkiego, głównego organizatora, przyjął funkcję komisarza w obwodzie starogardzkim i naczelne dowództwo nad planowanym
atakiem, po czym razem dopracowali szczegóły akcji.
Następnej nocy oddziały powstańcze, składające
się z około 150 okolicznych chłopów, podchodziły już
pod mury miasta, gdy nagle stojący na moście chojnickim Florian Ceynowa, jako głównodowodzący zrezygnował z bezpośredniego ataku i rozpuścił zgromadzonych powstańców do domu. Tak diametralnie odmienną
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decyzję podjął Ceynowa, na wieść o zdradzie całego
zaplanowanego uderzenia, braku obiecanych posiłków
z Kaszub i słabości bojowej powstańców w porównaniu z gotowymi do walki pruskimi huzarami. Głównym atutem Polaków w tym ataku miało być zaskoczenie garnizonu pruskiego, a dopiero po dozbrojeniu się
w zdobytym arsenale miano rozprzestrzenić powstanie
na całe Pomorze Gdańskie.
Wyprawa Starogardzka się nie powiodła, a Ceynowę, podobnie jak ks. Łobodzkiego, uznano za przestępcę politycznego i po krótkim pościgu aresztowano.
Po 19 miesiącach pobytu we więzieniach (Starogard,
Grudziądz, Moabit) był jednym z głównych oskarżonych w procesie 254 spiskowców polskich w Berlinie.
Wyrokiem sądu z dnia 17 listopada 1847 r. został uznany winnym zdrady stanu i skazany na śmierć przez
ścięcie. Wyroku jednak nie wykonano, ponieważ król
Fryderyk Wilhelm IV zamienił go na dożywocie, a pod
wpływem berlińskich wydarzeń marcowych w 1848 r.
ogłosił amnestię dla polskich spiskowców.
Po wyjściu na wolność (20 III 1848 r.) i krótkim
pobycie w Berlinie, Pucku i w Poznaniu, Florian Ceynowa dokończył studia medyczne na Uniwersytecie
w Królewcu, a na Uniwersytecie w Berlinie 11 grudnia 1851 r. obronił swą rozprawę doktorską pt. De
terrae pucensis incolarum superstitione in re medica
(O zabobonach leczniczych mieszkańców ziemi puckiej)
i uzyskał dyplom doktora medycyny. Szukając w tym
czasie środków do życia wstąpił ponownie do wojska,
gdzie pełnił funkcję lekarza przy 5 kolumnie amunicyjnej I Regimentu pruskiej artylerii w Gdańsku.
Wiosną 1852 r. Florian Ceynowa powrócił znów na
Kociewie, ale w okolice Świecia, gdzie podczas ćwiczeń wojskowych Franciszek hrabia Czapski (polski
właściciel ziemski, działacz patriotyczny, zwolennik
solidaryzmu narodowego i pracy organicznej) nakłonił
go do podjęcia pracy lekarza w bukowieckiej fundacji
medycznej. Ceynowa odszedł z wojska i z początkiem
lipca 1852 r. zamieszkał w Bukowcu (powiat świecki),
w dobrach ziemskich rodziny Czapskich. Od tego momentu stałym miejscem jego pobytu była wieś leżąca na
południowo-wschodnim skraju Kociewia, w której to
spędził prawie drugą połowę swojego życia (29 lat).
Ze względu na odmienne zapatrywania polityczne
i obarczenie go odpowiedzialnością za śmierć hrabianki
Zofii po prawie trzech latach Ceynowa odszedł z fundacji Czapskich. Pozostał jednak w Bukowcu, gdzie nabył
dom, gospodarstwo (21 ha), kontynuował praktykę lekarską, otworzył prywatną klinikę i aptekę oraz założył
rodzinę. Z 17 lat młodszą Rozalią Tarnowską, z którą żył
w konkubinacie, miał syna Wojciecha oraz córki Marię,
Bronisławę i Martę. W najbliższej okolicy uchodził za
dobrego i życzliwego lekarza, czasami z rubasznym
poczuciem humoru i nie przykładającego wagi do zewnętrznego wyglądu. W zaciszu własnego domostwa
rozwijał także działalność naukową i badawczą, utrzymując kontakty z naukowcami polskimi, czeskimi, niemieckimi oraz rosyjskimi (m.in. z Cesarską Akademią
Nauki w Sankt Petersburgu oraz Towarzystwem Historii
i Starożytności Pomorza w Szczecinie). Czasami odbywał podróże w celach naukowych i politycznych, m.in.
w 1867 r. wziął udział w Zjeździe Słowiańskim i Wystawie Etnograficznej w Moskwie (jako jedyny Polak).
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BUDZICIEL NIE TYLKO KASZUB
Jako człowiek pióra Ceynowa debiutował już
w 1843 roku publikując po niemiecku prace pt. Die
Germanisierung der Kaschuben w lipskim czasopiśmie
„Jahrbücher für Slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft” i opisem zwyczajów ludowych z terenów
północnych Kaszub obchodzonych w wigilie Nowego
Roku (Wileja Noweho Roku) oraz Trzech Króli (Szczodroki) na łamach warszawskiej „Jutrzenki” z uwzględnieniem kaszubskiego dialektu. Obydwie publikacje
wyznaczały kierunek jego pozamedycznej działalności
oraz odzwierciedlały jego polityczne i społeczne poglądy ukształtowane pod wpływem wrocławskiego środowiska akademickiego. W pierwszej z nich przypomniał
światu o istnieniu Kaszub i ukazał ich germanizację,
planowo prowadzoną przez państwo pruskie. W drugiej
natomiast przedstawił cząstkę dorobku kultury duchowej swojego ludu, podkreślając jej urok i oryginalność.
Większe znaczenie naukowe z zakresu folklorystyki, etnografii czy językoznawstwa miały późniejsze
prace, które były często wykładniami jego poglądów
politycznych, m.in.: Obrazy kaszebskiego narieczija
(Petersburg 1852), Pjnc głovnech wôddzałov Evangelickjeho Katechizmu... (Świecie 1861) i Dorade Lekarskje (Świecie 1862), Cztery rozprawy (1866), Dwie
rozprawy o poddanych Królestwa Polskiego (1866),
Sto frantóvek z południowej części Pomorza Kaszubskjego, osoblivje s zemj Śveckjej, Krajni, Koczevja
i Borov. S dodatkiem trzech prosb na vesele... (Świecie 1867), Sbjór pjesnj svjatovich, które lud slovjański
v królestvje pruskim spjevacj lubj, z. 1 (Gdańsk 1867),
z. 2 (Gdańsk 1868), z. 3 (Świecie 1878), „Skôrb kaszébsko-slovjnskjč movč”, nr 1-13 (Świecie 1866-68)
– pierwsze w historii czasopismo w języku kaszubskim oraz Zarés do grammatikj kaśébsko-slovjnskjé
móvé. Entwurf zur Grammatik der kaszubisch-slovinischen Sprachen (Poznań 1879). Razem opublikował
ponad 50 prac dotyczących przede wszystkim kultury
ludowej Kaszub i przyległych terenów (m.in. Kociewia) w postaci podań, bajek, pieśni, przysłów oraz opisu wierzeń, obyczajów, obrzędów i widowisk, a także
nazewnictwa. Dziś prace te służą naukowcom jako
wielka skarbnica wiedzy. Pisał przede wszystkim po
kaszubsku, pracując cały czas nad zasadami pisowni
kaszubskiej, która miała być dostępna dla wszystkich
Słowian. Marzył o stworzeniu ogólnosłowiańskiej pisowni, dzięki której wszyscy Słowianie mogliby się
z łatwością porozumieć i swobodnie wypowiadać.
Chciał wprowadzić lud kaszubski jako naród do wielkiej rodziny narodów słowiańskich i razem z nimi stawiać skuteczny opór germanizacji. Dlatego był zwolennikiem panslawizmu, a w Rosji widział nie wroga,
lecz sojusznika. Dla Kaszubów pisma jego miały być
źródłem różnorodnej wiedzy, dzięki której wzrastałby
ich poziom życia i rozwijała się ich świadomość oraz
duma narodowa. W niektórych publikacjach ostro krytykował polską szlachtę i duchowieństwo za ich lekceważący stosunek do ludności kaszubskiej i za brak
ochrony przed germanizacją. Krytycznie także oceniał
udział przedstawicieli tych dwóch stanów w upadku państwa polskiego i kolejnych powstań. Nic więc
dziwnego, że nie był lubiany przez współczesne mu
duchowieństwo i polską szlachtę, a jego poglądy powszechnie krytykowano.
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Chcąc ułatwić młodzieży kaszubskiej edukację
rzemieślniczą Ceynowa próbował w 1866 r. powołać
do życia Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe
Kaszubsko-Słowińskiego Narodu, które objąć miało
również powiat świecki. Rok później natomiast w Bukowcu próbował utworzyć Kaszubskie Towarzystwo
Obrazów, którego celem miało być rozpowszechnianie obrazków religijnych z opisami i treścią modlitw
w językach narodowych krajów słowiańskich, co rozpropagowałoby pisownię kaszubską.
W latach 1853-1881 należał do Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich, którego
zadaniem było wspieranie finansowe uczącej się młodzieży polskiej. Dzięki czemu przyczyniano się do rozwoju polskiej inteligencji i wzmacniania polskości tych
stron. Płacił on regularnie składkę roczną w wysokości
4 talarów, gdy większość członków płaciła po 1 (od
1875 r. 6 tal.). Te chlubne działania kontynuowała po
nim jego najstarsza córka Maria, co było wymownym
dowodem przywiązania Ceynowy do polskości i świadomej działalności na jej rzecz, a także świadectwem
wychowania dzieci w duchu polskiego patriotyzmu.
Zmarł w Bukowcu na zawał serca 26 marca 1881 r.,
a pochowany został na parafialnym cmentarzu w Przysiersku. W jego pogrzebie udział wzięło wielu ludzi
z różnych stanów, doceniając w ten sposób jego twórcze
i pełne poświęcenia życie. Choć za życia osamotniony
był w swych przekonaniach, to jednak w pamięci tutejszych mieszkańców pozostawił po sobie opinię dobrego
i szczodrego lekarza, społecznika oraz patrioty.
Śledząc życie Floriana Ceynowy łatwo zauważyć
można, że jest nierozerwalnie związane z ziemią kociewską. Z północnym Kociewiem związane są jego
największe czyny patriotyczne – konspiracja powstańcza i wyprawa zbrojna na Starogard Gdański w 1846
roku. Chociaż jego badania naukowe i działalność regionalna dotyczyła przede wszystkim Kaszub, to przez
29 lat mieszkał w Bukowcu, a w Świeciu nad Wisłą
wydał drukiem większość swoich prac. Tu również na
południowym Kociewiu prowadził swoją praktykę lekarską, pozostawiając po sobie bardzo dobrą opinię.
W Przysiersku spoczęły jego szczątki, a w Bukowcu
pozostawił swoje potomstwo.
Bibliografia
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BADANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

STANISŁAWA KUFFEL, HANNA CZARNECKA-KOBUS

Niech nasze drogi będą wspólne...
spólne drogi sprowadziły, 10 i 11 maja br.,
wielu gości do Szkoły
w Przysiersku. Roznieciła ich chęć
uczczenia pamięci o wybitnym językoznawcy, działaczu społecznym
i patriocie – Florianie Ceynowie,
który, chociaż urodził się 200 lat
temu, wciąż jednoczy Kaszubów,
Kociewiaków, jak również mieszkańców innych regionów. Dokonał tego w imię idei nadrzędnej,
najważniejszej i nieprzemijającej,
zwłaszcza dziś, w obliczu zmian
ustrojowych, politycznych i światopoglądowych – w imię dobra wspólnej Ojczyzny – Polski. W ten symboliczny testament, ostatnią wolę
naszego Patrona, spisaną czynem
i postawą, idealnie wpisują się słowa
hymnu kociewskiego, których autorem jest ksiądz Bernard Sychta:
Czy to my tu na Kociewiu, Czy
Borusy w borach, Czy Lasaki, czy
Kaszuby, Na morzu, jeziorach. Jedna Matka nas, Wszystkich kolybała,
Pokłóńma sia w pas: Tobie, Polsko,
chwała. Wspólne drogi prowadzą
do jednego celu...
Radością i dumą napawa fakt,
że naszym wspólnym celem, celem
Polaków, których różni tak wiele (wiek, wykształcenie, funkcja
społeczna, miejsce zamieszkania),
łączy jeszcze więcej (szacunek dla
dorobku przodków, ich oddania
i poświęcenia w walce o wolność,
polityczną i kulturową odrębność,
wiara), że kultywując tradycje, dobrze wykonując swoje, nawet te
pozornie małe i nieistotne, zadania, realizując marzenia, tworzymy
coś wielkiego i ponadczasowego,
nadzieja, że ziarno, które za naszą sprawą pada na grunt nie zawsze żyzny, wyda plon stokrotny.
Zgodnie ze słowami hymnu naszej
szkoły: My musimy siać... wśród
kolejnych pokoleń wiedzę na temat
Tych, którzy poświęcali swoje życie, służąc Małej Ojczyźnie.
Taką właśnie postacią był Florian
Ceynowa – dziewiętnastowieczny

W
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lekarz, językoznawca, społecznik
i patriota swoim życiem i działalnością związany z historią naszego regionu, powiatu świeckiego,
gdyż przez prawie 30 lat mieszkał
i pracował w Bukowcu Pomorskim.
Tutaj prowadził swoją praktykę lekarską, aptekę i szpitalik, z których
również bezpłatnie mogli korzystali okoliczni mieszkańcy. Tutaj
też rozwijał swoje zainteresowania
związane z kaszubszczyzną, której
poświęcił wiele miejsca w swoich
pracach. Ogłosił też drukiem alfabet kaszubski. Pisał swoje teksty po kaszubsku, a nawet uczynił
z tego języka język literacki, dlatego nazywany jest ojcem literatury
kaszubskiej. Zbierał również materiały dotyczące kultury ludowej
Kaszub i Kociewia. Wydał np. „Sto
frantóvek z południowej części Pomorza Kaszubskjego, osobliwie
s zemj Śvieckjej, Krajni, Koczevja i Borov” oraz „Sbjór pjesnj
svjatovich, które lud słovjański
v królestvje pruskim spjevacj lubj”,
a także trzynaście numerów czasopisma w języku kaszubskim „Skarb
Kaszebskosłovjnskje move”. Opracował też „Zares do grammatikj
kaszebsko-słovjnskje move”. Wydał ponad 50 prac, z czego część
z nich w Świeciu. Dotyczyły one
kultury ludowej Kaszub i przylegających do nich terenów, w tym np.
Kociewia.
Uroczystości 10 maja rozpoczęły się mszą św. w miejscowym
kościele koncelebrowaną przez
księży gminy Bukowiec: Przemysława Szulca (proboszcza miejscowej świątyni), Tadeusza Chamiera
Ciemińskiego z Bukowca Pomorskiego oraz Romualda Demskiego
z Polskich Łąk. Po jej zakończeniu zebrani przeszli pod pomnik
Floriana Ceynowy ulokowany na
cmentarzu, gdzie złożyli kwiaty. Następnie udali się do szkoły, gdzie obejrzeli w wykonaniu
uczniów program artystyczny pt.
Niech nasza droga będzie wspól-

na, prezentujący walory regionów
– Kociewia oraz Kaszub, które
były miejscem życia, działalności
zawodowej i społecznej Floriana
Ceynowy. Poruszano sprawy języka, atrakcji turystycznych oraz
przysmaków regionalnych. Mali
artyści zaprezentowali popularny
utwór Kaszëbsczé nótë, a także
premierowe wykonanie Alfabetu kociewskiego autorstwa Jacka
Kuffla (nauczyciela SP w Lipinkach).
Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Prelekcję pt. Florian
Ceynowa (1817-1881) jego życie
i dzieła oraz nasza pamięć o Nim
wygłosił prof. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego.
W niezwykle ciekawy sposób
przedstawił sylwetkę tego wyjątkowego lekarza. Podkreślił
znaczenie jego prac językowych
i etnograficznych w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości, kiedy to
ziemie polskie znajdowały się pod
zaborami, a F. Ceynowa głosił hasła odmienności narodowej. Jako
słowianofil dostrzegał wspólne
cechy języków: polskiego, kaszubskiego, rosyjskiego czy czeskiego.
Przyczynił się do tego, aby przetrwał język kaszubski, a nawet stał
się on językiem literackim.
Kóntkowo u nas na Kociewiu gadajó tak, kóntkow siak…
Ale to jedna i ta sama polska
mowa… Nie dajma ji ... sobie wirwać, za śwanta Óna. Takim mottem opatrzona była prezentacja
prof. Marii Pająkowskiej-Kensik
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pt. Dialekt kociewski od F. Ceynowy do B. Sychty
i później… Profesor przypomniała,
że gwara kociewska to terytorialna
odmiana języka polskiego i warto
ją pielęgnować. Wskazała różnorodność i bogactwo języka Kociewiaków oraz zaprezentowała regionalne nazwy m.in. przedmiotów,
a także ważne publikacje prezen-
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BUDZIECIEL NIE TYLKO KASZUB
tujące informacje na temat gwary
oraz naszego regionu.
W konferencji udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych powiatu świeckiego, gminy
Bukowiec, gminy Krokowa, przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, nauczyciele-regionaliści ze szkół powiatu
świeckiego oraz powiatu puckiego,
przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
W kolejny dzień obchodów
odbył się Konkurs Wiedzy o Kociewiu Mój Region – moją Małą
Ojczyzną. Wzięli w nim udział
uczniowie z ośmiu szkół podstawowych powiatu świeckiego.
Konkurs rozgrywany był na zasadach turnieju, brało w nim udział
dziesięć trzyosobowych drużyn
w dwóch kategoriach wiekowych:
klas I-III i IV-VI. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy na temat swojej Małej Ojczyzny. Przedstawili ciekawe, bogate
w informacje prezentacje multimedialne pt. Kronika działań naszej
szkoły prowadzących do ochrony
przyrody najbliższej okolicy (ucz.
kl. IV-VI) oraz prezentacje plakatów Zwierzęta chronione żyjące
na Kociewiu (ucz. kl. I-III). Dobrze też poradzili sobie z zadaniami testowymi. W obu kategoriach
wiekowych zwyciężyły zespoły
z Przysierska. drugie miejsce
wśród uczniów młodszych zajęły dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 8 ze Świecia, a trzecie ze szkoły w Grucznie. Wicemistrzami
turnieju w kategorii klas starszych
zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach, a trzecie
miejsce zajęła drużyna z Jeżewa.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody i dyplomy.
Dodatkową atrakcją dla uczestników i ich opiekunów był wyjazd
do Poledna i zwiedzenie Wystawy Przyrodnicze, prezentującej
ponad 130 gatunków zwierząt
z otaczającym je światem roślin
oraz fascynującymi krajobrazami czterech kontynentów świata.
Konkurs był również okazją do
wymiany doświadczeń wśród nauczycieli regionalistów – opiekunów zespołów reprezentujących
poszczególne szkoły.
Dni Patrona zostały objęte patronatem honorowym: KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty
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Marka Gralika, a także Starosty
Powiatu Świeckiego Franciszka
Koszowskiego oraz Wójta Gminy Bukowiec Adama Licznerskiego. Patronami i ambasadorami Święta Szkoły byli także, jak
zwykle niezawodni, Przyjaciele
Szkoły, których galeria rokrocznie powiększa się o nowe, oddane
sercem, umysłem i czynem, osoby. Są to: Daniela Krzyżelewska
– starszy wizytator Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy, Grzegorz
Gwizdała – Kierownik Zespołu
Obsługi Oświaty Urzędu Gminy
w Bukowcu, Waldemar Kawecki
– przedstawiciel Koła Łowieckiego nr 94 Cis.
Organizatorzy mogli liczyć
także na pomoc wielu innych
życzliwych osób i instytucji, takich jak: Okręgowa Rada Ło-

wiecka w Bydgoszczy, Starostwo
Powiatowe w Świeciu, Wójt Gminy Bukowiec, dr Karol Mrozik
z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu – Wydział Inżynierii
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Barbara i Stefan Medeńscy Pałac Poledno Sp. z o.o.,
AGROCOMEX Sp.z o.o., Zakład
Sadowniczy Wtelno Sp. z o.o.,
Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Przysiersku.
Dwa pracowite i bardzo twórcze dni wędrówki wspólnymi drogami sprawiły, że Florian Ceynowa, Patron Szkoły Podstawowej
w Przysiersku, Patron Kaszubów
i Kociewiaków, Patron wszystkich
Polaków, w 200-setną rocznicę
swoich narodzin po raz kolejny
zjednoczył nas w dobrej, mądrej
sprawie.
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IZABELA CZOGAŁA

Haft na Kociewiu
„Haft na Kociewiu – dawniej, dziś i w przyszłości”
– wystawę pod takim tytułem mieli okazję zobaczyć
wszyscy, którzy odwiedzili Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Samo zagadnienie
kociewskiego haftu wprowadza pewną dozę sceptycyzmu do tematu, ponieważ literatura z tego zakresu
nie dostarcza nam wystarczającej ilości informacji,
a niekiedy zdarza się, że utrwalona w nieprawidłowy
sposób wiedza zostaje później błędnie przekazywana. Tytuł ekspozycji skłaniał potencjalnego odbiorcę
do zadawania wielu pytań. Jaka jest historia haftu na
Kociewiu? Czy istniał na tym terenie haft tradycyjny?
Jaką proweniencję posiada widywany współcześnie
haft kolorowy? Starogardzka wystawa miała za zadanie usystematyzować wiadomości na ten temat pod
względem merytorycznym, podpartym odpowiednimi
eksponatami.
Ze względu na brak zachowanych dowodów, wykazujących lokalnie wymodzone motywy i odrębność
regionalną, nie jest możliwe zdefiniowanie formy
tradycyjnego haftu występującego na Kociewiu. Najstarsze eksponaty na wystawie, datowane na XIX
i początek XX w., pochodzą m.in. z Pączewa, Tczewa i Pelplina. Są to ubrania lub elementy odzieży,
które stanowiły od zawsze naturalną przestrzeń de-

koracyjną. W pracach etnografa Józefa Gajka można
doszukać się ogólnikowych wzmianek, dotyczących
wyszywanych elementów damskiej odzieży. Ks. Bernard Sychta wskazywał, że Kociewiaczki nosiły na
głowach haftowany czepiec, którego istnienie potwierdzało nakrycie głowy pochodzące z miejscowości Rajkowy, datowane na XIX w. Przed wydaniem
publikacji popularyzatorskich, jakimi są teczki haftu
z wzorami przygotowanymi do kopiowania, ten rodzaj
rękodzieła artystycznego nie był usystematyzowany
pod względem wzorów, czy też używanych kolorów
nici. Tę tezę potwierdzają zebrane na przełomie ostatnich dwóch lat obrusy i serwety powstałe w I połowie
XX w. m.in. w Tczewie i Osowie Leśnym.
Haft kaszubski odegrał istotną rolę w kształtowaniu
się współczesnych motywów hafciarskich na Kociewiu. Z powodu braku wzorców, na przełomie lat 1969
i 1970, próby rekonstrukcji podjęło się pięć osób. Na
wystawie mieliśmy możliwość podziwiania nierozpropagowanej współczesnej wersji haftu kociewskiego
według Antoniego Górskiego ze Starogardu Gdańskiego, czy też, nigdy niepublikowanych, wzorów autorstwa Małgorzaty Garnysz z Pączewa. Nowy, kolorowy
haft kociewski powstał w latach 70. XX w. Zgodnie
z miejscem zamieszkania jego twórczyń możemy mó-

Zainteresowanie ekspozycją było znaczne i w dniu wernisażu wiele osób zaszczyciło nas swoją obecnością
fot. Magdalena Wałaszewska
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WYSZYWANA TRADYCJA

Prezentacja obrusów, których powstanie zostało
wydatowane na I poł. XX w.

Współcześnie możemy zaobserwować wzmożone
zainteresowanie haftem i powrót do czerpania
z dawnych wzorów.
Zdjęcia: Małgorzata Rogala

Jedyny przykład XIX-wiecznego dawnego haftu kociewskiego
– czepiec ofiarowany przez Czarnowską z Królówlasu.
fot. Alfons Kleina, 1967 r., Archiwum Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

wić o tzw. szkołach pączewskiej i morzeszczyńskiej,
których nigdy w tradycyjnej kulturze ludowej nie było.
Autorskie teczki wzorów M. Wespy i M. Garnysz, wydane przez Gdański Oddział Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, pokazują inspirację przyrodą regionu,
bogatą kolorystykę, a także występowanie podobnych
motywów jak w hafcie kaszubskim.
Wśród eksponatów na wystawie ukazujących
współczesny haft nie zabrakło prac prezentujących
dokonania artystyczne samych twórczyń, ale również kontynuatorek i aktualnie tworzących hafciarek:
K. Nowak, A. Heimowskiej-Zadrożnej, I. Szczepańskiej, A. Ledwożyw, B. Ronowskiej, F. Kołakowskiej, M. Leszman, B. Błażejewskiej, S. Wielińskiej,
K. Engler, B. Gregorczyk, E. Lewandowskiej, J. Sitarz,
W. Szynwelskiej, B. Okonek, M. Wyrwicz oraz
B. Treszczyńskiej.
Wielkie znaczenie w rozwoju tego rękodzieła na
Pomorzu odegrały szkolenia, pokazy, jarmarki, kongresy kociewskie, konkursy i liczne wystawy organizowane przez muzea, domy kultury, towarzystwa regionalne i inne placówki. Współczesny haft kolorowy
występuje najczęściej na serwetach, obrusach i domo-
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wym wyposażeniu. Aktualnie nadal podlega ewolucji i przeobrażaniu, zajmując swoją materią coraz to
nowe przestrzenie przedmiotów użytkowych: biżuterii, odzieży, artykułów papierniczych itp. Na wystawie
mogliśmy zobaczyć opatrzone motywami kociewskimi: broszkę, igielnik, filiżankę, kartkę okolicznościową, zakładkę do książki, bombkę, obuwie oraz wiele
innych przedmiotów.
Polska kultura ludowa bezustannie inspiruje twórców! Etnodesign to nurt we wzornictwie, który łączy
formę, ornamentykę i materiały tradycji etnicznej
z aktualnymi trendami masowej sztuki użytkowej, by
stworzyć nową, świeżą i oryginalną jakość graficzną.
Na potrzeby wystawy tczewianka Agnieszka Łukaszewicz, aktualnie studiująca Projektowanie Mody
(BA Hons Fashion Design) na Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii, stworzyła grafiki zainspirowane współczesnym haftem kociewskim.
Powstałe projekty zostały wydrukowane na jedwabiu
typu habotai, który może posłużyć jako materiał do
szycia. Projektantka dodatkowo stworzyła kilka wersji
nowoczesnego stroju, którego nie powstydziłaby się
założyć w przyszłości Kociewianka.
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MICHAŁ KARGUL*

Prawdziwa historia Kociewia

- czyli nie dajmy się zmamić publicystycznym fantazjom
część pierwsza

związku z tegorocznym Świętem Kociewia
obserwować mogliśmy zwiększone zainteresowanie mediów historią naszego regionu.
Niestety, nie zawsze przekładało się to na merytoryczną
jakość tych refleksji. Sytuacja taka jest swoistym znakiem czasów. Dość smutną codziennością stają się głoszone, najczęściej w Internecie, różnorakie „prawdziwe
historie” obalające funkcjonujące do tej pory w historiografii fakty i interpretacje, których autorami są najczęściej osoby nie mające podstawowych umiejętności,
koniecznych do rzetelnego zbadania danego problemu.
Natomiast wręcz odwrotnie proporcjonalne do braku
owych umiejętności jest ich przekonanie o własnej nieomylności. Wynikiem tego jest fakt, że przypadkowy
czytelnik takich „rewelacji” nie ma większych szans na
weryfikację, czy ma do czynienia z faktycznym przełomem w badaniach naukowych, czy jedynie z wytworem
wyobraźni, opakowanym w zgrabną treść.
Wręcz klasycznym przykładem takiego zjawiska
może być medialna próba reinterpretacji historii Kociewia. Dokonał jej pochodzący ze Starogardu dziennikarz i publicysta Bogdan Kruszona. Na skutek jego
działalności, w lutym tego roku, ze zdumieniem mogliśmy w lokalnej prasie przeczytać o naukowym sporze
w temacie początków Kociewia. Trudno się jednak zgodzić, by sytuację tę można nazwać naukowym sporem,
co najlepiej wykazać można rzeczowo analizując cały
problem.
Zacznijmy od krótkiego przypomnienia historii pierwszej wzmianki o Kociewiu z 1807 roku1. Był to okres
walk francusko-pruskich, które były kontynuacją wojny
zaczętej jesienią poprzedniego roku. Po druzgocących
klęskach króla pruskiego od całkowitej porażki uchroniła
jedynie pomoc Rosjan, z których siłami Napoleon walczył zimą 1806 i 1807 roku na terenie Prus Wschodnich.
W tym samym czasie wydzielone siły cesarza Francuzów zajmowały peryferyjne rejony Królestwa Pruskiego,
jak Śląsk czy Pomorze. I właśnie u progu 1807 roku napoleoński marszałek François Joseph Lefebvre otrzymał
rozkaz, by działając z północnej Wielkopolski opanował
Pomorze Nadwiślańskie z dwoma ważnymi twierdzami:
w Grudziądzu i Gdańsku. Początkowo jedną z głównych
formacji (obok jednostek niemieckich m.in. heskich
walczących pod komendą Napoleona), które miały realizować te zadania były polskie oddziały tzw. powstania
wielkopolskiego organizowane przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Już w styczniu świeżo formowane
jednostki polskie śmiało zapędzały się daleko na północ, docierając do Tczewa. Jednak frontalny kontratak
wojsk prusko-rosyjskich w Prusach Wschodnich miał
duży wpływ także na działania na lewym brzegu Wisły,
w wyniku czego na początku lutego wojska napoleońskie
cofnęły się tutaj aż do Świecia.

W
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Niezwykle istotny dla naszego wątku jest fakt, że
w rejonie Gniewu i Nowego nasze oddziały, a zwłaszcza kawaleria pod dowództwem pułkownika Dominika Dziewanowskiego operowały praktycznie od początków stycznia. Stąd działania w początkach lutego
odbywały się na terenie dość dobrze już im znanym.
W pierwszych dniach tego miesiąca kontynuowano
wspomniany wcześniej odwrót i wycofano się m.in.
z Nowego, by w kilka dni później, na wieść o wycofaniu
się nacierających do tej pory na południe rosyjsko-pruskich sił generała Levina Augusta von Bennigsena (który to odwrót zakończył się w dniach 7 i 8 lutego bitwą
pod Iławą Pruską) generał Dąbrowski ruszył ze swoimi
siłami na północ, kierując się na Gdańsk. Jednocześnie
wspierał działania oddziałów heskich, które miały zablokować twierdzę w Grudziądzu i zająć leżące opodal
samo miasto. Dziewiątego lutego kawaleria Dziewanowskiego operowała w rejonie Nowego rozpoznając
siły pruskie, by następnego dnia, po ich wycofaniu się
do Gniewu, zająć to pierwsze miasto. Jednocześnie
inne oddziały polskie osłaniały przeprawę przez Wisłę
oddziałów heskich, które 10 lutego zajmowały pozycje
wokół miasta Grudziądz, chcąc je zająć by szczelnie
zablokować leżącą nieopodal twierdzę. I właśnie tegoż 10 lutego do Jana Dąbrowskiego dotarł meldunek
jego oficera sztabowego, podpułkownika Józefa Hurtiga, wysłanego do Dominika Dziewanowskiego w celu
rozpoznania sytuacji na głównej osi działań całej dywizji. Hurtig w nim donosił, że Prusacy sami opuścili
Nowe, kierując się do Gniewu, o czym poinformowali
polskich oficerów okoliczni mieszkańcy. W obliczu tej
sytuacji podpułkownik wysłał na północ dwa patrole,
jak sam to określił w meldunku do generała Dąbrowskiego, „ku Starogardowi” i „ku Gociewiu”2.
Tak analiza ówczesnych map, jak i działań militarnych jasno nam wskazuje, gdzie i dlaczego wysłano oba
zwiady. Ważnym traktem z Nowego na Osie, Zelgoszcz
w kierunku północno-zachodnim rozpoznawano kierunek starogardzki, gdyż w rejonie tego miasta, jak donosił w tym samym meldunku Józef Hurtig, znajdowały
się spore siły nieprzyjaciela. Natomiast patrol idący „ku
Gociewiu” bez wątpienia kierował się wprost na północ,
śladem wycofujących się Prusaków. Taka konstatacja
oparta jest na dwóch mocnych przesłankach. Po pierwsze taki kierunek ruchów polskich jednostek meldowali
10 lutego sami Prusacy (a poza rzeczonymi patrolami
nie mamy informacji, by takowe operowały na północ
od Nowego). Po drugie, następnego dnia nasze oddziały koncentrować się zaczęły właśnie między Nowem
a Gniewem (znajdując się 12 lutego m.in. w Opaleniu
i Rakowcu), aby dzień później podjąć atak w stronę
tego ostatniego miasta. Stąd oczywistym jest fakt, że
ruch tych formacji musiał być poprzedzony jakimś roz-
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poznaniem. Łącząc te sprawy marszruta patrolu kierowanego „ku Gociewiu”, wydaje się dość jednoznaczna.
Rzecz jasna sam kierunek rzeczonego patrolu nie
wyjaśnia nam tego, co kryje się pod nazwą „Gociewie”. Błędem byłoby a priori zakładać, że jest to na
pewno źle zapisana nazwa Kociewia. Wątpliwości budzą bowiem dwa fakty. Praktycznie zawsze w meldunkach naszych oficerów z tej kampanii używane są nazwy miejscowości. No i owo „Gociewie” pojawia się
jedynie raz, choć, jak była mowa, nasze siły w tym rejonie operowały aż kilka tygodni. Najprostszym wyjaśnieniem byłoby uznanie, że mamy tu do czynienia ze
zwykłą pomyłką, czyli przekręconą nazwą „Gniew”.
Jednak po głębszym zastanowieniu wydaje się to wątpliwe. Trudno sobie wyobrazić tak dużą nieścisłość
w wymagającym precyzji dokumencie. Na dodatek sam
„Gniew” pojawia się tu wiele razy i bardzo dziwnym
by było, że ten jeden raz, Józef Hurtig tak źle zapisałby
jego nazwę. Stąd bardzo mocna jest teoria, że chodzi
tutaj o inną, raczej ściśle oddaną nazwę terenową.
W tym miejscu przechodzimy do sedna. Ponieważ
nie ulega najmniejszej wątpliwości, że już w latach
sześćdziesiątych XIX wieku, właśnie na południe od
Gniewu, w rejonie Piaseczna, Pieniążkowa czy Rakowca funkcjonowała dobrze znana nawet w dalszej okolicy
nazwa „Kociewie”, to korzystając z klasycznej „brzytwy Ockhama” wydaje się niezwykle prawdopodobne,
że właśnie Kociewie miał na myśli Józef Hurtig. Porównując bowiem ten przypadek z innymi regionalnymi
i lokalnymi nazwami tego rodzaju nie ulega wątpliwości,
że rodzą się one stosunkowo wolno i zazwyczaj funkcjonowały dość długo, nim wychwytywali je naukowcy. Także literówka („g” zamiast „k”) jest tutaj dość
klasycznym przypadkiem przy zapisywaniu „z słuchu”
tego typu nazw. Dlatego naturalnym wydaje się przypuszczenie, że nazwa „Kociewie” wśród mieszkańców
okolic Gniewu funkcjonowała już w początkach XIX
wieku. Bez mocnego dowodu trudno odrzucić tezę, że
właśnie o nią chodziło polskiemu oficerowi w interesującym nas meldunku. Dodatkowo pogląd ten wzmacnia
analiza ruchów naszych wojsk 10 i 11 lutego. Otóż widać wyraźnie, że Hurtig z Dziewanowskim raczej rozpoznawali teren między Gniewem a Nowem, niż chcieli
zbadać sytuację w samym Gniewie. Stąd określenie,
że patrol poszedł „ku Gociewiu” mogłoby precyzyjnie
oddawać intencje rozkazodawców, chcących dokładnie
zbadać rejon na północ od Nowego i co najmniej dwie
alternatywne trasy wiodące do Gniewu.
Reasumując, wydaje się, że na podstawie aktualnej
wiedzy możemy uznać za niezwykle prawdopodobne,
że meldunek Józefa Hurtiga z 10 lutego 1807 roku był
pierwszą historyczną wzmianką o Kociewiu. Żeby tę
hipotezę obalić, potrzeba na pewno mocnych i precyzyjnych dowodów. I tutaj zaczyna się sedno niniejszych
rozważań…
W swojej książce „Co z tym Kociewiem? Kociewie
czy Kociołki” Bogdan Kruszona poświęcił jeden z rozdziałów na analizę meldunku Józefa Hurtiga3. Przeprowadza tam początkowo bardzo poprawne rozumowanie, choć opierające się tylko na samych meldunkach
polskich wojsk. Pomimo, że nie wnika w cały kontekst
powstania interesującego nas przekazu, to dochodzi do
dość oczywistych wniosków, że pułkownika Hurtiga
interesowały przede wszystkim wojska pruskie, stojące na drodze dalszych działań dywizji Dąbrowskie-
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go, stąd też naturalnymi kierunkami wysłania patroli
były Starogard i Gniew, gdzie meldowano obecność
Prusaków. Jednak dość niespodziewanie, niczym tego
nie tłumacząc, uznaje, że ów patrol jadący w stronę
„Gociewia” kierować się miał dalej niż do Gniewu,
bo aż do Malborka. Kontynuując tę myśl dochodzi do
konkluzji, że (...) Gociewie w meldunku Hurtyga do
gen. Dąbrowskiego, to obszar prawostronnej Wisły,
przylegający do wektora Nowe-Gniew-Tczew. (...) Co
do lokalizacji Gociewia w rozumieniu ppłk Hurtyga,
to logiczne jest iż domniemane Gociewie leży na końcu
wektora po prawej stronie Wisły. Tak jakbyśmy rozumieli zwroty: idziemy z Nowego ku morzu, lub idziemy
z Nowego ku Żuławom. Zarówno morze jak i Żuławy
są miejscami docelowymi. Podobnie jest z Gociewiem,
którego lokalizacji należy szukać w okolicach Malborka4. Co istotne, na tym praktycznie kończą się wyjaśnienia podstaw sformułowania takiego wniosku.
Niestety, właśnie w tym momencie Bogdan Kruszona
kończy rzeczową analizę, a zaczyna czystą spekulację.
Po pierwsze w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego „Gociewiem” nie mógł być obszar przylegający do wykreślonego przez niego wektora Nowe-Gniew-Tczew tyle, że po
lewej stronie Wisły. Po drugie nie wyjaśnienia, dlaczego
polskich oficerów interesować miały wojska pruskie na
drugim brzegu Wisły, przeciwko którym działania prowadziły inne jednostki marszałka Lefebvre’a. Związany
z tym jest brak głębszej analizy, jak miałaby wyglądać
marszruta takiego patrolu, kierującego się z Nowego na
Malbork. Problem bowiem w tym, że tegoż 10 lutego
Prusacy stacjonowali nie tylko w Gniewie ale i w Kwidzynie (siły francuskiego marszałka na prawym brzegu
zajęły tego dnia dopiero Gardeję)5. Stąd kluczowe jest
pytanie, w którym miejscu takowy patrol, kierujący się
ku Malborkowi miał przeprawić się przez Wisłę. Abstrahując już od kwestii sensowności, aż tak głębokiego
i peryferyjnego względem kierunku własnych działań,
patrolu. Od tegoż 10 lutego, przez kolejnych kilka dni,
uwaga polskiego dowództwa koncentrowała się na rejonie samego Gniewu i trudno sobie wyobrazić, by podpułkownik Hurtig, zmęczonym kawalerzystom Dziewanowskiego, wyznaczał sam z siebie strategiczne wręcz
rozpoznanie na rzecz jednostek francuskich, operujących
na prawym brzegu Wisły, miast ograniczyć się do zaleconego wcześniejszymi rozkazami utrzymywania kontaktu
z Prusakami wycofującymi się z Nowego na północ.
Reasumując, Bogdan Kruszona po prostu a priori
założył, że „Gociewiem” nie mogły być okolice Gniewu i, w żaden sposób nie argumentując swoich wniosków, stworzył teorię, wedle której Józef Hurtig dokonać miał jakiejś całkowicie niezrozumiałej operacji
i patrol ewidentnie wysłany na północ w rejon Gniewu kierował na głębokie tyły przeciwnika na drugim
brzegu Wisły aż pod Malbork. Nie wiadomo, jaki byłby
tego cel (był to obszar leżący w zainteresowaniu innych
formacji marszałka Lefebvre’a operujących w tym czasie na południe od Kwidzyna), ani jak miałaby przebiegać marszruta takiego oddziału. Niewyobrażalna
przecież była przeprawa przez Wisłę pod Gniewem, bo
tam byli Prusacy. Przekroczenie rzeki pod Opaleniem
było już o wiele sensowniejsze, ale wyprowadzało ono
ów patrol nie pod Malbork, ale w rejon Kwidzyna, na
bezpośrednie tyły cofających się przed Francuzami pruskich oddziałów generała Rouquette’a. Przypomnijmy,
że Francuzi na prawym brzegu, ominąwszy Grudziądz,
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poruszali się praktycznie równolegle do naszych sił. Na
dodatek takie działanie, wykraczające tak poza obszar
dywizji generała Dąbrowskiego, jak i jego kompetencje,
musiały by zostawić jakiś konkretny ślad w zachowanych rozkazach (jak w przypadku wsparcia przez nasze
siły szturmu Grudziądza). Nic takiego nie miało jednak
miejsca. Dlatego, bardzo szczegółowo rozważając całą
tę sprawę możemy z ogromną pewnością stwierdzić, że
twierdzenie iż „Gociewie” leży na prawym brzegu Wisły jest po prostu niczym nie uzasadnione.
Bogdan Kruszona bynajmniej na tym jednym pomyśle nie zaprzestał. W drugim wydaniu swojej publikacji wzbogacił ją o zaskakujący aneks. Otóż przedstawił tam teorię Jana Stachowiaka, który za Gociewie
uznał wieś Gać, na południe od Grudziądza. Trudno
w ogóle komentować tę absurdalną teorię, jednak zaskakujące jest, że podano ją bez słowa komentarza samego
starogardzkiego literata6. A przecież jest ona całkowicie
sprzeczna z przedstawioną powyżej jego własną hipotezą! Trudno w tym momencie nie oprzeć się wrażeniu,
że starogardzki publicysta przytacza wszelkie pomysły
obalające pogląd, że „Gociewiem” był obszar w rejonie
Gniewu, nie zważając tak na ich merytoryczne podstawy, jak i ich wzajemną sprzeczność.
W ostatnich miesiącach Bogdan Kruszona stał się
aktywnym „publicystą historycznym”, publikującym na
łamach czasopisma „Dzień Dobry Starogard”. Główna
linia jego kolejnych artykułów, to przedstawianie siebie
jako jedynego, kompetentnego historyka, zajmującego
się dziejami Kociewia oraz bezpardonowe zwalczanie
wszystkich, którzy mają inny pogląd na tę sprawę niż
on sam. Interesującemu nas wątkowi poświęcił artykuł
„»Region Kociewie« Twór na polityczne zapotrzebowanie”, który ukazał się w „Dzień Dobry Starogard”
22 lutego7. Dawno nie czytałem tekstu poświęconego
tematyce kociewskiej, tak bardzo naginającego rzeczywistość i sprzecznego z elementarnymi faktami. Choć
poruszone w nim sprawy wykraczają poza same okoliczności powstania wzmianki z 1807 roku, warto pochylić się nad nimi wszystkimi, bo nie można bez komentarza zostawiać zawartych w tym artykule tez.
Sam wstęp owego tekstu zawiera polityczne rozważania na temat rzekomego faworyzowania regionów we
współczesnej Polsce. Abstrahując już od dyskusyjności
zawartych tam stwierdzeń, trudno po ich lekturze nie
1
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Przypisy:

Działania wojsk w styczniu i lutym 1807
roku przedstawiam na podstawie edycji
źródłowej meldunków jednostek Jana Henryka Dąbrowskiego: Źródła wojskowe do
dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego. Część I, oprac. J. Staszewski,
Fontes XXVI, Toruń 1933; tegoż, Wojsko
polskie na Pomorzu w roku 1807, Gdańsk
1958; oraz pracy omawiającej źródła pruskie: E. v. Höpfner, Wojna lat 1806-1807,
Kampania 1807 r., cz. III, Oświęcim 2016.
„Nowe 10 lutego 1807.
Ppłk Hurtig do gen. Dąbrowskiego: Stanąłem w tym momencie tutaj. Prusaków
miało być 400 do 500 wszystkiego i mieli
armaty. Wczoraj rano wymaszerowało 200
ludzi, a wieczór reszta, wszyscy poszli do
Gniewu, o czem mam pewną wiadomość,
bo mówiłem z ludźmi, którzy ich żołnierzy
odwozili i spotkałem powracających. Zo-
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oprzeć się wrażeniu, że Kruszona nie pała zbytnią sympatią do idei i działań regionalnych, co być może jest jakimś wytłumaczeniem stawianych przez niego tez.
Przechodząc zaś do meritum owego artykułu, to
należy stwierdzić, że sprzeciw budzić musi już sama
definicja regionu, jaką podał jego autor: Region odróżnia się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi
bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Do tych cech zaliczamy: położenie geograficzne, odrębność językową,
religijną i etniczną. Region ma swoją kilkuwiekową
nazwę i granicę. Region jest tworem kulturowym, który
powstaje w ciągu setek lat. Regiony mają swoją kilkusetletnią historię. Charakterystyczną mowę, ubrania,
kuchnię i mentalność”8. Sęk bowiem w tym, że zdecydowana większość regionów Polski ma tylko część
z tych wymienionych, jako niezbędnych, cech. Daleko
nie szukając, Kaszuby mają długą historię, ale bardzo
płynne i nieustalone ostatecznie do dziś granice. Powiśle jest wyrazistą krainą, której nazwa ma ledwo sto
lat. Żuławy natomiast, to region geograficzny, gdzie na
skutek dziejowej zawieruchy nie mamy ani specyficznej kultury niematerialnej: języka, zwyczajów itp., ani
nawet sporej części kultury materialnej.
Najciekawsze jest jednak to, że Kociewie jak najbardziej może się wpisać nawet w tę definicję. Przecież powszechnie dziś uznawane granice naszego regionu zostały wyznaczone właśnie pod kątem specyfiki językowej.
Pokrywają się one bowiem z zasięgiem naszej gwary,
który wykreślił na początku XX wieku krakowski językoznawca Kazimierz Nitsch. Inny profesor, zmarły niedawno Jerzy Szukalski, wyróżnił także Kociewie jako
region geograficzny, postulując uznanie go jako osobnej
jednostki w naukowych taksonomiach. O historycznej
odrębności naszej krainy pisali choćby Gerard Labuda
czy Jan Powierski9. Warto przy tym zaznaczyć, że np.
Labuda odrębność Kociewia widział jako dziedzictwo
podziałów plemiennych na Pomorzu, którego silnymi
przejawami było m.in. istnienie księstwa świecko-lubiszewskiego w XII i XIII wieku. Grono naprawdę uznanych badaczy historii Pomorza pochylało się już nad
kwestią historycznej odrębności dzisiejszego Kociewia
i trzeba niezmiernego tupetu, by ich ustalenia po prostu
przemilczeć, bo nie pasują do wizji Autora...

stawiam tak kawalerję płk. Dziewanowskiego, jako i piechotę w mieście, dopóki
dalszych rozkazów nie odbiorę. Skoro
konie wytchnął, pójdą dwa patrole: jeden
ku Gociewiu (?), a drugi ku Starogardowi.
W Starogardzie ma się 200 Prusaków
znajdować.
Hurtyg, ppłk.
Mówią, że wszystkie wojska pruskie będące
w tych okolicach, dostały rozkaz cofnąć się
aż do Gdańska”.
Źródła wojskowe, s. 278-279.
B. Kruszona, Co z tym Kociewiem? Kociewie czy Kociołki, Pelplin 2013, s. 51-59.
Tamże, s. 58-59.
J. Staszewski, Wojsko polskie, s. 100-101.
Absurdalność ta polega nie tylko na tym,
że Jan Stachowiak, kazał polskiemu patrolowi przebijać się na prawym brzegu
Wisły przez pozycję francuskich wojsk
operujących pod Gardeją, pruski garnizon

Dokończenie w następnym numerze
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Grudziądza i sprzymierzonych z Francuzami Hesów, okrążających miasto od
południa (bo dopiero za ich pozycjami
- patrząc z Nowego - znajdowała się rzeczona wieś). Przedstawiając swoją teorię
twierdził, że stworzył ją na podstawie publikacji Eduarda von Höpnera, Wojna lat
1806-1807, gdy tymczasem nie ma w niej
najmniejszych nawet wzmianek uzasadniających taki pomysł.
B. Kruszona, „Region Kociewie” Twór na
polityczne zapotrzebowanie, „Dzień Dobry
Starogard” 22. 02. 2017, s. 9.
B. Kruszona, „Region Kociewie”.
Np. J. Powierski, O historycznych podstawach regionalnej odrębności Kociewia,
[w:] Kociewie II, pod red. J. Borzyszkowskiego i in., Wrocław - Warszawa - Kraków,
1992, s. 23-52; G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2006,
s. 129-131.

* Michał Kargul – absolwent historii i socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2009 r. na macierzystej uczelni obronił pracę doktorską poświęconą historii pomorskiego leśnictwa. Jego zainteresowania koncentrują się wokół spraw gospodarczych okresu nowożytnego oraz pomorskiego ruchu regionalnego.
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Toruński kiermasz książki za nami
W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 15 maja br. w holu Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu, odbył się V Toruński Kiermasz Książki Regionalnej, współorganizowany przez Toruński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Bibliotekę Uniwersytecką,
przy współpracy uczelnianego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
imprezie udział wzięli najwięksi toruńscy
wydawcy oraz ci mniejsi, dobrze się zapowiadający. Obecna była również silna reprezentacja trójmiejskich wydawnictw regionalnych,
najprężniejszy mazurski wydawca z Dąbrówna i, jak co
roku, chętnie nas odwiedzający przedstawciele Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie. Swoją obecnością nie
zawiodło kilku autorów oferowanych książek.
Otwarcia Kiermaszu dokonała Dominika Czyżak,
wicedyrektor toruńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz
dr Michał Targowski, prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Toruniu. Kilka słów o prezentowanej podczas imprezy wystawie Pomorze Nadwiślańskie. Regionalizmy znad Dolnej Wisły powiedział
również dr Krzysztof Korda, dyrektor tczewskiej książnicy. Ekspozycja ta, przygotowana przy współpracy nadwiślańskich oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, po raz pierwszy została odsłonięta w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Tczewie.
Tradycyjnie na wysokim poziomie stały imprezy
towarzyszące V Toruńskiemu Kiermaszowi Książki Regionalnej, odbywające się w sali audytoryjnej Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu. Wielu uczestników przyciągnęło spotkanie z dr hab. Sylwią Grochowiną (UMK),
autorką książki Toruński Holokaust. Losy żydówek z podobozu KL Stutthof o nazwie Baukommando Weichsel
(ot Thorn) w świetle relacji i wspomnień ocalałych ofiar
i świadków. Wykład w postaci prezentacji multimedialnej zakończył się dyskusją. Pozostałe spotkania autorskie
prowadzone były również w formie dyskusji. O książce
Dziedzictwo Prus Wschodnich. Socjologiczne i historyczne studia o regionie z jej autorem, prof. Andrzejem Saksonem, rozmawiał redaktor Waldemar Mierzwa z Oficyny
Wydawniczej „Retman”. Największym zainteresowaniem cieszyła się dyskusja na temat menonitów i olędrów
z udziałem dra Michała Targowskiego i mgr Anny Maślak z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, prowadzona
przez dra Rafała Kleśtę-Nawrockiego z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Goście spotkania wyjaśnili, czym różnią się menonici od olędrów, dyskutowali
o wartości ich materialnego i niematerialnego dziedzictwa, a także przedstawili plany związane z ochroną i popularyzacją zabytków kultury olęderskiej w Chrystkowie
koło Świecia oraz w Olęderskim Parku Etnograficznym
w Wielkiej Nieszawce. Spotkanie miało też na celu zaprezentowanie wydanej przez Muzeum Etnograficzne
w Toruniu polskiej edycji monografii Petera J. Klassena,
Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w. oraz opubli-
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Zainteresowani publikacjami Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tczewie
fot. Jacek Cherek

kowanej przez Fundację ANRO pracy Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy.
Na stoisku organizatora kolejny już raz można było
otrzymać bezpłatnie najnowszy numer „Tek Kociewskich”, wydawanych przez Oddział Kociewski ZKP
w Tczewie.
Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej
podczas piątej edycji Kiermaszu możemy stwierdzić,
że przeciętny uczestnik wydarzenia jest bibliotekarzem,
pracownikiem naukowym lub studentem mieszkającym
w Toruniu, który brał już udział we wcześniejszych jego
odsłonach. Osoby obecne na tegorocznej imprezie bardzo dobrze ją oceniają, przy czym najbardziej podobała
się im oferta wydawnictw, co sprawiło, że zadeklarowali bez wyjątku chęć uczestnictwa w przyszłorocznym
Kiermaszu.
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SPOTKANIE KOCIEWIAKÓW

JACEK CHEREK

25 lat wspólnego wędrowania
W sobotę, 4 marca br., w tczewskiej Fabryce Sztuk odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 25-lecie działalności Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TROSW”. Obchody stały się
okazją do omówienia wszystkich, pełnych wędrówek lat, czego dokonał prezes Klubu – Tadeusz
Magdziarz.
Jego nazwa nawiązuje do historycznej nazwy grodu Sambora, który w przywileju księcia świeckiego Grzymisława dla Zakonu Joannitów z 1198 roku wymieniany jest właśnie jako „TRSOW”.

rzez 25 lat członkowie Klubu odbyli 827 pieszych wędrówek, 79 wypraw samochodowych,
20 rejsów po kanałach i jeziorach, 9 wypraw
rowerowych, 6 spływów kajakowych. We wszystkich
klubowych wędrówkach wzięło udział 9641 osób, które przemierzyły 10449 km.
Działalność klubowiczów, to jednak nie tylko wędrówki. Poza animowaniem wycieczek członkowie
Klubu przyczynili się do odnowienia cmentarza jeńców austriackich w dzielnicy Suchostrzygi Dworzec,
umieszczenia znaków wysokiej wody na nadwiślańskim bulwarze w Tczewie. Organizowali i współorganizowali również spotkania i zjazdy menonitów.
Cyklicznie każdego roku przygotowywane są także spotkania noworoczne przy ognisku, które najpierw
odbywały się w Młynkach, a od kilku lat goszczą
w Damaszce. Do tradycji Klubu należy topienie Marzanny w Mylofie nad Brdą. Nie zapomina się również
o zmarłych członkach, których groby są odwiedzane
przez towarzyszy wypraw co roku w listopadzie.
„TRSOW” dba także o dokumentację ze swoich
wypraw i z działalności Klubu, czego owocem jest
40 tomów kronik klubowych i 93 kronik prywatnych,
prowadzonych przez Ambrożego Milczewskiego, które zostały przekazane do Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Część z kronik
klubowych została wystawiona podczas uroczystości,
dzięki czemu przybyli goście mogli się zapoznać z bogatym dorobkiem wędrówek Klubu.
Z okazji 25-lecia działalności „TRSOWA” wydano,
pod redakcją Tadeusza Magdziarza oraz Aleksandra
Giełdona, specjalną publikację – „25 lat działalności
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „TRSOW”,
której prezentacji dokonał dr Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Na jej
kartach zawarto krótką historią Klubu, sylwetki prezesów, wspomnienia i wiersze klubowiczów, ciekawostki, materiały z kronik. Każdy uczestnik spotkania
otrzymał bezpłatny egzemplarz.
Na przełomie 25 lat Klub i członkowie za swoją
działalność otrzymywali nagrody i wyróżnienia, wśród
których znalazły się m.in.: Złota Honorowa Odznaka
PTTK, Odznaka Honorowa Za Zasługi dla turystyki Ministra Sportu i Turystyki, Medal Pro Domo Trsoviensi dla
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Tadeusza Magdziarza, Chwalbę Grzymisława dla Ireny
Bruckiej, jak również Honorowe Obywatelstwo Tczewa
dla śp. Roman Klima, pierwszego prezesa „TRSOWA”.
Wyróżnień nie zabrakło również na samej uroczystości,
podczas której członkowie Klubu otrzymali odznaczenia,
medale, dyplomy i podziękowania. Odznaczenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wręczył Józef Piotrowicz, prezes Oddziału
Regionalnego PTTK w Gdańsku. I tak medal za pomoc
i współpracę otrzymał Aleksander Giełdon. Natomiast
Honorową Odznakę PTTK – stopień brązowy otrzymali: Wiesław Ankowski, Roman Andrzej Bieske, Halina
Głąb, Dariusz Głąb, Dariusz Słomiński, Zdzisław Tolla.
W ręce Marii Klein, Łucji Stawickiej, Bogdana Ackermana oraz Zdzisława Łukowskiego trafiły dyplomy.
Swoje wyróżnienia przyznał również NKK
„TRSOW”. „Złoty kompas” (za udział w największej
ilości wędrówek w pięcioleciu 2012-2017) otrzymała
Maria Klein, która ich aż 157. Przyznano także wyróżnienia za udział w największej ilości wędrówek
w całym w 25-leciu Klubu, które otrzymali: Tadeusz
Magdziarz (626 wędrówek), Eugenia Hegele (610),
Zdzisław Łukowski (426), Wiesław Dąbrowski (350),
Roman Andrzej Bieske (276), Aleksander Giełdon
(253), Maria Klein (237), Wiesław Ankowski (216),
Joanna Dobrzyńska (215). Za wszystkie przebyte kilometry dyplomy otrzymali: Maria Dziuk, Halina Głąb,
Łucja Stawicka, Dariusz Głąb, Dariusz Słomiński,
Bogdan Ackerman, Zdzisław Tolla.
Podziękowania otrzymali: Alicja Gajewska wraz
z pracownikami Fabryki Sztuk oraz Oddział PTTK
Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
Podczas uroczystości nie zapomniano również
o zmarłych członkach Klubu, których uczczono minutą ciszy.
Nie zabrakło także głosów uznania od zebranych
gości, wśród których znaleźli się m.in.: Alicja Gajewska (dyrektor Fabryki Sztuk), Stanisław Smoliński
(członek zarządu Powiatu Tczewskiego), Jarosław
Bartoszewski (prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej), przedstawiciel Pomorskiej Komisji
Ochrony Przyrody PTTK w Gdańsku, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych klubów PTTK z Elbląga, Gdyni, Lęborka oraz Warki (Mazowsze).
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Tadeusz Magdziarz dokonuje prezentacji
z 25-lecia działalności Klubu TRSOW.
Z prawej Aleksander Giełdon

Tadeuszowi Magdziarzowi dyplom wręcza Józef
Piotrowicz – Prezes Oddziau Regionalnego
PTTK w Gdańsku. W środku Elżbieta Świerk
– sekretarz Oddziału

Zdjęcia: Jacek Cherek

Dr Krzysztof Korda omawia zawartość
wydanej z okazji jubileuszu książki

Jubileuszowy tort
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Pamiątkowe zdjęcie członków Klubu oraz gości
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ZŁOTY JUBILEUSZ

HALINA RUDKO

MAŁGORZATA MYKOWSKA

Z lilijką i batutą
na tamtym brzegu

Wiślany flis

N

a tczewskim „starym” cmentarzu przy ul. 30 Stycznia, 22 kwietnia 2017 roku, pożegnaliśmy zasłużonego działacza kultury, harcmistrza a przede
wszystkim kapelmistrza Harcerskiej Orkiestry Dętej. Pod
pseudonimem „Kuba” znany był wszystkim interesującym
się Kociewiem i muzyką.
Życiorys śp. Jerzego Kubickiego jest paradoksalnie
prosty. Nie znaczy to wcale, że ubogi. Jego drogi wyznaczają dwie pasje. Wystarczająco, aby na nich osnuć całe
dorosłe życie i wpisać się do księgi zasług niepospolitych. Urodzony 9 marca 1933 roku w Tczewie. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią, a Wydział Instruktorski
w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku.
Równolegle z pracą zawodową przez cały czas działał na
niwie kultury. Od 1949 roku był członkiem Harcerskiej
Orkiestry Dętej, a od 1961 roku jej kapelmistrzem. Kontynuował tradycję rodzinną: ojciec Jerzego Kubickiego, Jan
był założycielem i pierwszym dyrygentem orkiestry.
W grudniu 2002 roku podczas koncertu jubileuszowego
z okazji 55-lecia Orkiestry, przekazał ją swojej córce Magdalenie. Nie zakończył jednak swej aktywności zawodowej.
Wspierał wszystkie działania muzyczne i organizacyjne
Orkiestry. Aktywnie uczestniczył w edukacji muzycznej
najmłodszych pokoleń, pomagał w organizacji corocznych
obozów muzycznych oraz zabiegał o środki finansowe
w różnych środowiskach. Harcerska Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Kubickiego na trwałe wpisała się w kulturalny
wizerunek Tczewa.
Orkiestra prezentując bardzo wysoki poziom artystyczny daje kilkadziesiąt występów rocznie w kraju jak
i poza jego granicami. Ma w swoim dorobku także nagrania radiowe i telewizyjne. Odnotowała znaczące sukcesy
w przeglądach, festiwalach oraz rewiach orkiestr dętych.
Swoimi występami uświetnia ważniejsze uroczystości patriotyczne, rocznicowe i okolicznościowe odbywające się
w naszym mieście oraz regionie i kraju. Potwierdzeniem
wysokiego poziomu jest nadanie jej nazwy Reprezentacyjnej Orkiestry Związku Harcerstwa Polskiego.
Jerzy Kubicki za swoje zasługi był wiekorotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in. Krzyż „Za zasługi
dla ZHP”, odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”, regionalne odznaczenie „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” oraz
dwa liczące się wyróżnienia lokalne: nagrodę „Złotego
Gryfa” w dziedzinie kultury za rok 1996 i prestiżowy Medal „Pro Domo Trsoviensi”. W 1997 roku z rąk Wojewody
Pomorskiego otrzymał nagrodę za długoletnie kierowanie
Orkiestrą i dbałość o zachowanie jej wysokiego poziomu
artystycznego; w 2003 r. wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta „Tczewianin Roku 2002”; w listopadzie 2004 r.
Rada Miejska w Tczewie nadała mu najwyższe samorządowe wyróżnienie „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”.
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Transport śródlądowymi drogami wodnymi jest bardziej ekonomiczny, ekologiczny
i bezpieczniejszy niż kołowy oraz kolejowy.
Udowodniła to załoga barki, która 19 kwietnia
br. wypłynęła z gdańskiego portu morskiego
i w dziewięć dni pokonała przeszkody nawigacyjne, docierając do Warszawy.
atwo nie było, bo Wisła jest zdegradowanym szlakiem wodnym, wymagającym pilnej rewitalizacji. Jednak organizatorzy rejsu chcieli pokazać, że
nawet przy niekorzystnych warunkach nawigacyjnych
możliwy jest ograniczony transport kontenerów w górę
rzeki do centrum kraju. Sprawa jest pilna i ważna, gdyż
w portach Gdańska i Gdyni rosną przeładunki kontenerów przywożonych drogą morską, a dalszy transport
w głąb kraju drogami i koleją staje się niewydolny.
Rejs promocyjny miał upowszechnić wiedzę społeczeństwa na temat gospodarczego wykorzystania rzek
i śródlądowych portów. Jeden z nich – największy na
szlaku z Gdańska do Warszawy – ma powstać w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim
i będzie pełnić rolę platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych (wodnego, kolejowego i samochodowego).
Wyprawa w górę rzeki miała także aspekt badawczy, a to za sprawą załogi reprezentowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W
czasie rejsu zdobyła ona dane, które posłużą do sporządzenia studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego,
jak również przygotowania przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Studium wykonalności dla Dolnej Wisły”, a także zaprojektowania
oraz budowy nowoczesnej, płaskodennej jednostki
pływającej po Wiśle, przystosowanej do przewożenia
kontenerów.
Wyprawa odbyła się w ramach międzynarodowego
projektu EMMA („Zwiększenie mobilności towarów
i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez
wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego
oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”), który ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach
nadbałtyckich. Wpisuje się on również w obchody
Roku Rzeki Wisły, który został zainicjonowany upamiętnieniem 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu
na Wiśle. Na te obchody wpisują się liczne wydarzenia
organizowane we wszystkich województwach położonych nad Wisłą.
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ZATRZYMANE W CZASIE

MARCIN KŁODZIŃSKI

Ruszył Ekspres
hyba trudno już odtworzyć, kto pierwszy określił biblioteki jako stacje kultury. Jak nigdy
– w perspektywie grodu Sambora – określenie
to stało się niezwykle trafne, wręcz profetyczne. Mieszkańcy Tczewa bowiem już od kilku tygodni mogą na
filiach tczewskiej książnicy wsiąść do „Czytelniczego
Ekspresu”, którego wagony zabiorą ich w podróż po
książce, wykraczająco dalej niż zapisane słowami ich
kartki. Do końca roku, dzięki dofinansowaniu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na gości bibliotecznej lokomotywy czeka wiele atrakcji.
Czym jednak jest nasz wesoły, kolejowy skład?
Projekt „Czytelniczy Ekspres” ma na celu wypromować książkę jako bilet do kultury i niezwykłej podróży,
którą ogranicza tylko wyobraźnia czytelnika. Za sprawą serii spotkań z książką, jej autorami, a także zajęć,
gdzie będzie ona głównym bohaterem, chcemy ukazać
mieszkańcom Tczewa, że książka to niezawodny sposób na ciekawe spędzenie czasu. Poruszane w nich tematy są bliższe, niż mogłoby się to pozornie wydawać.
Dzięki temu mamy nadzieję na ugruntowanie nawyku
czytania u naszych stałych czytelników, jak również
pozyskanie nowych, których do biblioteki przyciągnie
interesująca formuła „Czytelniczego Ekspresu”. Każdy
powinien znaleźć coś dla siebie w jednym z czterech
ciągniętych przez biblioteczną lokomotywę wagonów:
przygodę, porady, kryminał oraz fantastykę. Pierwszy
z nich ugościł już swoich pasażerów.
Za sprawą Wojciecha Jurojcia i jego książki pt.
„Gdzie raki zimują. Spotkania z Azją” wsiadający,
27 kwietnia 2017 roku, do pierwszego z przygotowanych wagonów goście tczewskiej książnicy mogli poznać zupełnie nowe spojrzenie na najludniejszy kontynent świata, często diametralnie różne od naszego
wyobrażania o tych odległych krainach. Dzięki zaproszonemu podróżnikowi Chiny, Kambodża, Tajlandia,
Wietnam stały się nie tylko miejscami na zagubionej
w atlasie stronie, a pełnym życia światem z wyjątkową
kuchnią, w której można się rozsmakować, jak również
z unikatową kulturą i obyczajami, regulującymi m.in.
sprawy odpowiedniego doboru stroju do sytuacji. Nie
zabrakło również zajmujących opowieści o stosunku
Azjatów do turystów, a także o środkach transportu
i problemach, które mogą wyniknąć z korzystania
z nich. Zapewne wielu zainteresowały opowieści Wojciecha Jurojcia o wyjątkowym, z naszego punktu widzenia, postrzeganiu czasu przez mieszkańców Azji.
Goście wagonu „Przygoda” mogli dzięki spotkaniu
poznać niejednoznaczny obraz odwiedzanego przez
podróżnika kontynentu. Z jednej strony mamiącego
przyjezdnych zapachami, smakami, lokalnym kolorytem oraz pocztówkowym krajobrazem regionu,
z drugiej jednak strony – zmienną, niekiedy zdradliwą
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i momentami niebezpieczną krainą. Bohater spotkania
w tczewskiej książnicy nie zniechęcał jednak do dalszego podróżowania. Wręcz przeciwnie. Zachęcał wszystkich zebranych do świadomych, pozbawionych lęków
wędrówek, a także przełamywania własnych barier.
Tak przygotowani pasażerowie „Czytelniczego
Ekspresu” przyjęli we wtorkowe popołudnie, 16 maja,
nowych przewodników po świecie pełnym przygód
– Olgę Ślusarczyk i Karola Lewandowskiego, twórców projektu „Busem przez świat” oraz autorów książek: „Wyprawa pierwsza”, „Ameryka za 8 dolarów”
oraz „Australia za 8 dolarów”. Opowieści o ich podróżach, w których spędzają od 6 do 8 miesięcy w roku,
zapewne rozbudziły wyobraźnię licznie zebranych.
Szczególnie, że są one często pełne niespodziewanych
przygód. W ich busie – domu na kółkach, w czasie
podróży, jak w każdym aucie po przejechaniu wielu
tysięcy kilometrów, zdarzają się awarie. Te jednak,
w ich przypadku, przytrafiają się najczęściej tam, gdzie
nie ma możliwości skorzystania z pomocy mechaników. To, czy uda się dokonać niezbędnej naprawy
może zaważyć na ich życiu, w najlepszym wypadku
wyeliminować ich na kilka dni z podróży. Nie da się
przecież jechać z urwanym kołem czy zepsutym silnikiem. Pomimo takich przeciwności losu zaproszonym
przez tczewską książnicę blogerom udało się zwiedzić 50 państw na 5 kontynentach. Opowieści o nich,
wypełnionych wieloma wrażeniami oraz emocjami,
niedostępnymi dla podróżujących z biurami podróży,
zapewne rozbudziły marzenia o podróżowaniu wśród
licznie zebranych.
Kolejny raz „Czytelniczy Ekspres” wjechał na biblioteczną stację we wtorek, 23 maja. Wówczas to,
w rolę konduktora zapraszającego do wsiadania do
naszego wagonu wcielił się Tomasz Graban, znany kociewski grotołaz, autor książki pt. „Zamknięty
świat. Ukryte piękno Jury”. Podróż, w którą zabraliśmy wszystkich gości tczewskiej książnicy, przybliżyła zwykle niedostępny dla zwykłych turystów
świat podziemnych zakątków Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Świetnym przewodnikiem po nim okazały
się niepozbawione humoru wspomnienia i anegdoty
przedstawione przez Tomasza Grabana, które ten zdobył w czasie trwającej blisko trzydzieści lat przygody w eksploracji zamkniętych na półkach skalnych
krain. Nie zabrakło również opowieści o minerałach,
których widok może wprowadzić w osłupienie osoby
zaczynające swoją przygodę ze światem jaskiń. Duże
zainteresowanie wzbudziły także wspomnienia autora
o początkach jego pasji oraz ciekawostki dotyczące
podejmowanych przez niego wyzwań. Niezwykłą historię grot zwiedzonych przez gościa Biblioteki dopeł- c
niały rozstawione na całej sali fotografie, prezentujące 24-26
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Spotkanie z Wojciechem
Jurojciem prowadziła
Aleksandra Libera
– pracownik MBP w Tczewie

Twórcy projektu
„Busem przez świat”
Olga Ślusarczyk
i Karol Lewandowski (siedzą)
chętnie udzielali odpowiedzi na
zadawane pytania uczestników

Uczestnicy spotkania
„Busem przez świat”

Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
nr 7 w Tczewie
podczas
spotkania
z podróżniczką
Katarzyną
Machulską
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Przedszkolaki
z Przedszkola
„Siedem Darów”
z Grzegorzem
Kasdepke – autorem
wielu książek
dla dzieci

Zdjęcia: Jacek Cherek

Po południu również
nie zabrakło i tych
starszych, którzy
przybyli wraz
z rodzicami,
aby posłuchać
opowieści Grzegorza
Kasdepke

W niezwykłą podróż po jaskiniach zabrał
gości książnicy Tomasz Graban,
znany kociewski grotołaz,
autor książki pt. „Zamknięty świat.
Ukryte piękno Jury”. Podczas spotkania
towarzyszła mu żona Beata Graban

KMR

25

PALENISKO NIE WYGAŚNIE

Grzegorz Kasdepke wzbudził swymi opowieściami ogromne zainteresowanie najmłodszych
fot. Jacek Cherek

jego podziemne wędrówki. Wszystko to złożyło się na
zajmującą historię o szacunku dla natury i tworzonego
przez nią dzieła, które może nas zachwycić swą unikatowością.
Biblioteczny ekspres nie zapomniał również o swoich najmłodszych pasażerach. Już w marcu ruszyła akcja bilet po książkę, której zasady nasi czytelnicy znajdą
kilka stron wcześniej. Podróż po bibliotecznych filiach
w celu zdobycia pieczątek, to nie wszystkie atrakcje,
które czekają na naszych najmłodszych czytelników.
W piątek, 12 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 mieli okazję, za sprawą podróżniczki Katarzyny
Machulskiej, poznać odległe regiony, w tym przede
wszystkim Azję. Młodzi, przyszli globtroterzy poznali
kulturę i zwyczaje Azjatów, a także opowieści o przepięknych zabytkach i legendach.

Niekryty zachwyt naszych najmłodszych pasażerów „Czytelniczego Ekspresu” wzbudził fakt
zagoszczenia w nim Grzegorza Kasdebke, autora
wielu książek dla dzieci, znawcy ich świata. Autor
nie krył przed liczne zgromadzonymi kulis tak lubianych przez nich historii, co przedstawił w niezwykle
humorystyczny sposób, czego potwierdzeniem były
liczne salwy śmiechu. Sami młodzi pasażerowie musieli również wykazać się wiedzą z otaczającego ich
świata, zapamiętując, że scenariusze pisze scenarzysta a nie senator. Nie zabrakło również innych porad,
które nie tylko pomogą najmłodszym w poznaniu
świata książek, ale także tego otaczającego nas każdego dnia. Tym samym inicjując kurs nowego wagonu przypiętego do naszej bibliotecznej lokomotywy
– „Porady”.

Czytelniczy Ekspres to projekt nawiązujący do bogatej historii Tczewa,
miasta kolejarzy. Jego głównym celem jest promowanie czytelnictwa, a biblioteka stanowi lokomotywę, ciągnącą
4 wagony: przygodę,
porady, kryminał oraz
fantastykę. Przez cały
2017 rok odbywać się
będą spotkania z pisarzami, wpisującymi się
w tematykę poszczególnych
wagonów.
Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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10 LAT FABRYKI SZTUK
W dziewiętnastowiecznych, pofabrycznych budynkach przy ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie ma swoją
siedzibę Fabryka Sztuk – jednostka samorządowa Gminy Miejskiej Tczew, prowadząca działalność
kulturalną, koncentrującą się wokół trzech obszarów: wystawy, edukacja oraz wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Niegdyś w tym miejscu znajdowała się fabryka blacharza
Kelcha, potem Wytwórnia Wyrobów Metalowych „Arkona”, gdzie produkowano blaszane konwie
do mleka, wanny, tarki do prania, a nawet klozety pokojowe. W czasie drugiej wojny światowej, do
1942 roku, mieścił się tutaj obóz przejściowy dla wysiedlonych Polaków, a potem zakład produkujący wyposażenie dla niemieckiej armii. Po drugiej wojnie światowej powstała Pomorska Fabryka
Gazomierzy, zaś od lat osiemdziesiątych budynek służy kulturze. W 1984 roku oficjalnie otwarto Muzeum Wisły, jednakże z uwagi na brak środków finansowych budynek stopniowo popadał w ruinę.
W 2004 roku obiekt został przejęty przez samorząd miejski i odrestaurowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tak w 2007 roku narodziło się Centrum WystawienniczoRegionalne Dolnej Wisły, które w 2011 roku zmieniło nazwę na „Fabryka Sztuk”. Warto dodać, że
obecnie działalność jednostki prowadzona jest nie tylko w budynkach przy ul. 30 Stycznia 4, lecz
także w dwóch kamienicach przy ul. Podmurnej nr 12 i 15.

tym roku mija 10 lat od inauguracji działalności. Cofnijmy się zatem do 22 lutego
2007 roku. Jak wyglądały początki? O to
zapytaliśmy dyrektora placówki – Alicję Gajewską:
– Od wielu lat przekonuję się, że nie cel sam w sobie jest ważny, ale proces dążenia do niego. Tak też
było, gdy 10 stycznia 2007 roku objęłam kierowanie
Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły.
Początki nie należały do łatwych. Odrestaurowane,
pofabryczne budynki czekały na ożywienie, a niemal
„wszystko” należało stworzyć od podstaw. Słowem
– ogrom spraw administracyjno-technicznych, które
zdawałoby się nie pasują do działalności kulturalnej,
a bez których nie może się ona obyć. Walka z czasem
– to kolejne wyzwanie. Gdy myślę o tamtych chwilach,
przypominają mi się następujące zdarzenia: główny
wykonawca opuszcza teren budowy na trzy tygodnie
przed oficjalną inauguracją działalności. Wiemy, jak
ważne jest pierwsze wrażenie i bardzo chcemy, by nasi
Goście byli zadowoleni. Użyłam liczby mnogiej, bowiem nie jestem już sama. Wraz ze mną jest jeszcze
pięć osób: kreatywnych, pełnych pomysłów, energii
i przede wszystkim pracowitych. Udało się. 22 lutego
2007 roku – to data oficjalnego otwarcia placówki,
a dla mnie jeden z najważniejszych dni w życiu. Mija
już dziesięć lat. Lat pełnych radości, ale też problemów. Chcę pamiętać tylko te pierwsze…
Trochę statystyki. Dotychczas zespół Fabryki Sztuk
zorganizował 329 wystaw, przeprowadził 6 600 zajęć
edukacyjnych, w których wzięło udział 120 000 osób.
Placówkę odwiedziło 600 tysięcy gości, z tego ponad

W

KMR

120 tysięcy turystów. Nie sposób pominąć działalności
wydawniczej – ukazało się 21 publikacji. Jednak cyfry nie są najważniejsze, o czym przekonuje nas Alicja
Gajewska:
– Nie można ująć w żadnych statystykach, zestawieniach tego, co najcenniejsze, a czym obdarowują
nas goście na co dzień: uśmiechów, chwil wzruszeń,
podziwu, słów podziękowań. Tego wszystkiego, co nadaje sens naszej pracy. Proszę mi uwierzyć, ale taką
samą radość sprawia nam autokar wypełniony turystami, których dużym wymaganiom sprostaliśmy, jak
i starsza pani, co przez przypadek schowała się pod
zadaszeniem przy głównym wejściu do Fabryki Sztuk,
by przeczekać naglą ulewę. Dziękuję naszym Gościom
za pochwały, ale też za słowa krytyki. Jedne i drugie są
potrzebne, żeby nie osiąść na laurach. Za przychylność
wobec naszych działań podziękowania kieruję też do
Samorządu Miasta Tczewa.
Do sztandarowych przedsięwzięć Fabryki Sztuk
należą m.in.: Europejska Noc Muzeów, czy inscenizacje historyczne (bitwy o Tczew z 1807 roku i posterunków granicznych z Września 1939 roku). W 2016
roku odbył się Piknik Historyczno-Militarny, który
odwiedziło blisko 3500 osób. Od minionego roku Fabryka Sztuk jest głównym organizatorem Pchlego Targu i Wrześniowego Targowiska oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego. W przestrzeń miejską wychodzi też
ze swoją działalnością wystawienniczą, przybliżającą
historię miasta i regionu, a przed świętami na placu
przed Urzędem Miejskim pojawia się szopka bożonarodzeniowa. Naczelnym zadaniem Fabryki jest przygo-
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Zasłużeni, którzy przyczynili się do
powstania Fabryki Sztuk. Od lewej:
Zenon Odya, Mirosław Pobłocki,
Jerzy Litwin, Zyta Myszka, Elżbieta
Kurowska, Jolanta Śliwińska,
Mirosław Ostrowski
i Dariusz Śliwiński

Zdjęcia: Jacek Cherek

Prezydent Mirosław
Pobłocki wręcza
pamiątkowe zegary
pracownikom
Fabryki Sztuk

Uhonorowani pracownicy Fabryki Sztuk, którzy pracują od jej początków

Dyrektor Alicja Gajewska – prezentuje
podarunek od pracowników Narodowego
Muzeum Morskiego
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Uroczystość uświetnili muzycy grupy Goorsky Sqad

WOKÓŁ JUBILEUSZU
towywanie wystaw. W ramach cyklu ekspozycji Galeria dla Ciebie pokazano twórczość wielu artystów
– amatorów: malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, fotografów. Ponadto przybliżano sztukę współczesną.
W pofabrycznych murach można było podziwiać
prace Salvadora Dali, Picassa, Rembrandta, Chagalla, Dürera, Olbińskiego, Beksińskiego, Starowieyskiego, czy też Aneri Weissowej. Chlubą Fabryki
Sztuk są wystawy historyczne (m.in. Tczew – od
osady do współczesności, Pradzieje Tczewa, Skarb
Tczewski, Wielka wojna w małym mieście, Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata, Tczew pod okupacją hitlerowską, 20 lat wolności. Tczew 1920-1939)
oraz etnograficzne (m.in. Uwiecznione w drewnie,
na tkaninie i szkle. Kociewska sztuka ludowa, Kaszubska sztuka ludowa, Puszcza Biała i Puszcza
Zielona: dwa oblicza Kurpi, Barwy smoka za chińskim murem. Sztuka, rzemiosło i folklor Chin, Rola
chleba w kulturze ludowej, Górale Śląscy, Strachy,
diabły, strzygi. Rzecz o polskiej demonologii ludowej, Krzyże i kapliczki przydrożne, czyli opowieść
o świętych i przestrzeni, Akordeon w Polsce i na
świecie, W świecie zabawek). Poza tym Fabryka
Sztuk organizuje konkursy na czele z fotograficznymi zmaganiami pn. Wakacje z aparatem, a także
koncerty, spotkania poetyckie, promocje książek
oraz sesje naukowe. Nie można zapomnieć również
o lekcjach historycznych i regionalnych, spacerach
po Tczewie i warsztatach artystycznych prowadzonych zarówno dla grup z przedszkoli, szkół, świetlic
socjoterapeutycznych itp. – jak i dla osób indywidualnych. Za tak wszechstronną działalność placówka
została niejednokrotnie nagrodzona.
– W 2008 roku zostaliśmy uhonorowani główną nagrodą w I edycji ogólnopolskiego konkursu
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii Rewitalizacja organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Wydawnictwo Pascal i Firmę Smartlink.
Konkurowaliśmy z takimi potęgami turystycznymi, jak Toruń czy Zamość. Wielkim zaszczytem było dla nas otrzymanie „Ludowego Oskara” za najciekawsze wydarzenie folklorystyczne
w Polsce w 2010 roku w kategorii: konkursy i wystawy, za ekspozycję „Rola chleba w kulturze ludowej”, której autorką i kuratorem była Kamila
Gillmeister. Tych nagród i wyróżnień jest znacznie
więcej – wylicza Alicja Gajewska.
Pod koniec ubiegłego roku Fabryka Sztuk
otrzymała tytuł Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2016, który został przyznany przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego
za całokształt działalności w zakresie wspierania
stowarzyszeń i grup nieformalnych. Dodać należy, że obecnie w fabrycznych murach spotyka się
15 organizacji pozarządowych.
Nieustannie wypełnianą misją Fabryki Sztuk
jest tworzenie innowacyjnej placówki o różnorodnej ofercie konkurencyjnej dla telewizji, Internetu, czy zakupów w galerii handlowej; placówki zawsze otwartej dla mieszkańców i turystów,
w której można realizować także własne pasje
i pomysły.
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ALICJA GAJEWSKA, MAŁGORZATA KRUK

W uznaniu zasług
na niwie kultury
ala jubileuszowa z okazji 10-lecia działalności Fabryki Sztuk w Tczewie stała się doskonałą okazją,
by wyróżnić osoby, które placówkę tę tworzą od
samego początku. Jedną z nich jest Józef Ziółkowski, zasłużony regionalista, dziennikarz, muzealnik. 11 maja tego
roku, podczas wspomnianej gali, otrzymał on z rąk Mirosława Pobłockiego, prezydenta Tczewa, „Medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Dokonania odznaczonego na niwie kultury są bezdyskusyjne. W 1985 roku Józef Ziółkowski był jednym
z założycieli Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, aż po
dziś dzień należy do Rady Programowej czasopisma „Kociewski Magazyn Regionalny”. Nie tylko sam publikuje
artykuły, ale też poszukuje młodych dziennikarskich talentów. W kręgu jego zainteresowań są m.in. spotkania
i rozmowy z ciekawymi ludźmi, zarówno tymi z pierwszych stron gazet, czego efektem jest debiutancka książka
„Drogi do sukcesu”, jak i tymi, którzy niejako w zaciszu
oddają się swojej pasji – im poświęcił publikację „Szkice
kociewskie”. Józef Ziółkowski jest autorem i współautorem 18 książek, które często mają pionierski charakter. Są
to albumy z jego unikatowymi fotografiami, publikacje
historyczne oraz literackie, jak chociażby opowiadania
dla dzieci „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, zawierające
słownictwo zaczerpnięte z gwary kociewskiej.
Pasją Józefa Ziółkowskiego – obok pisania książek – jest przygotowywanie wystaw prezentowanych
w tczewskiej Fabryce Sztuk. Jest to proces długofalowy,
obejmujący napisanie scenariusza i jego konsekwentną
realizację. Wystawy, których jest komisarzem, zawsze
cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony odbiorców
w każdym wieku. Przyciągają dziesiątki tysięcy tury-
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Józef Ziółkowski dziękuje za tak zaszczytne wyróżnienie
fot. M. Małkiewicz
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stów z kraju i zagranicy. To udane
sposoby pokazania historii Tczewa
w przystępnej i atrakcyjnej formie,
z zastosowaniem nowoczesnych
technologii
wystawienniczych.
Niektóre z nich mają charakter ponadregionalny, jak np. wystawa
o Janie Reinholdzie Forsterze – podróżniku, przyrodniku i uczestniku
drugiej wyprawy Jamesa Cooka
dookoła świata. Józef Ziółkowski
jest również pomysłodawcą, autorem
i komisarzem wystaw upamiętniających Jana Pawła II oraz ekspozycji
ukazujących piękno kociewskiej
i pomorskiej przyrody. W jego dorobku znajduje się ponadto dziewięć filmów dokumentalnych.
Za pracę na rzecz kultury został
odznaczony m.in. Medalem „Pro
Domo Trsoviensi”, „Kociewskim
Piórem”, „Samborowym Denarem”.
W 2006 roku otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi za działalność na rzecz regionu w roku ubiegłym. Prezydent
Miasta Tczewa przyznał mu wyróżnienie „Tczewianin Roku” (1997
rok i 2007 rok), nagrodę główną
zaś w 2012 roku. Na szczególną
uwagę zasługują wyróżnienia i trzecia nagroda przyznana na Targach
Książki Kaszubskiej i Pomorskiej
„Costerina” za publikacje: „Tczew:
wizerunek dawny i współczesny”
(wyróżnienie, współautor), „Wzdłuż
doliny
Wisły”
(wyróżnienie),
„W delcie Wisły” (III nagroda).
Działalność Józefa Ziółkowskiego to ogromny wkład w rozwój kultury Tczewa, Kociewia i Pomorza.
To zarówno jej kształtowanie, jak
i upowszechnianie wśród młodego pokolenia i osób dorosłych, jak
równiez dbanie o dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu – jego
zachowanie i przekazywanie tradycji. Inicjatywy podejmowane przez
Józefa Ziółkowskiego spotykają się
z pozytywnym odbiorem ze strony
lokalnego społeczeństwa i służą
wzmacnianiu poczucia tożsamości
mieszkańców. Napisane bądź zredagowane przez niego książki stanowią cenne uzupełnienie księgozbioru regionalnego, przygotowane
wystawy posiadają walor edukacyjny, a współtworzone filmy są udaną
próbą zachowania śladów teraźniejszości na rzecz przyszłości.
(na podstawie Wniosku o nadanie
Józefowi Ziółkowskiemu
Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”)
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In Memoriam
część pierwsza

mierć Grzegorza Ciechowskiego, 22 grudnia 2001 roku, była
wstrząsem. Przez 44 lata swojego życia pozostawił on po sobie
pokaźną dyskografię, z której pochodzi wiele niezapomnianych
utworów. Był liderem legendarnej grupy Republika oraz wszechstronnym
artystą solowym, który w dorobku miał też liczne produkcje muzyczne na
potrzeby kinematografii. Warto podkreślić, że jako multiinstrumentalista,
kompozytor, autor tekstów i producent nie tylko dbał o rozwój własnego
dorobku artystycznego, ale też pomógł wyprodukować debiutanckie albumy m.in.: Justyna Steczkowska, Katarzyna Kowalska, Katarzyna Groniec
czy Atrakcyjny Kazimierz. To powód do dumy dla tczewian, że to właśnie
w ich mieście 60 lat temu, 29 sierpnia 1957 roku, przyszedł na świat tak
znakomity artysta. Spędził on w rodzinnej miejscowości niemal połowę
życia. To w nim właśnie odnotowuje się jego muzyczne początki, najpierw
jako ucznia Szkoły Muzycznej, a następnie członka lokalnych zespołów
Nocny Pociąg i Juwentus. Będąc u szczytu popularności, w połowie lat
90., przyjął zaproszenia do udziału w kilku miejskich uroczystościach,
w tym w Dniu Tczewa ’97, gdzie został wyróżniony jako jeden z najznamienitszych tczewian.
W rok po śmierci Grzegorza Ciechowskiego wskazane było, aby pamięć o nim, w jego rodzinnym mieście, została należycie uczczona. Zadania tego podjął się Józef Golicki, od blisko 40 lat doceniany, wielokrotnie
odznaczany za zasługi, działacz kultury.
Już w pierwszą rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego, 22 grudnia 2002 roku, w Tczewie zorganizowano koncert w sali widowiskowej
Tczewskiego Centrum Kultury, zatytułowany „Tczewscy Muzycy w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu”. Wydarzenie poprzedziło uroczyste
odsłonięcie tablicy na domu, w którym urodził się i wychował Grzegorz
Ciechowski. W pierwszym koncercie pamięci Obywatela G.C. wystąpiło
40 wykonawców reprezentujących różne generacje. Na scenie pojawili się
między innymi artyści współpracujący z Ciechowskim w jego tczewskim,
a później również tczewsko-toruńskim okresie: Adam Przybyłowski,
Krzysztof Okupski, Adam Wendt. Była to gratka dla fanów twórczości
Ciechowskiego, ponieważ oprócz znanych utworów, wykonano również
liczne unikaty powstałe w okresie „przedrepublikańskim”.
Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że koncert ten zapoczątkuje najważniejsze wydarzenie kulturalne w Tczewie, które z każdą edycją przyciągać będzie setki osób z całej Polski. W 2016 roku tczewski festiwal
świętował jubileusz 15-lecia. Jak na tak zacną rocznicę przystało, organizatorzy dołożyli starań, aby piętnasta odsłona wydarzenia była wyjątkowa. W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 roku odbyło się najwięcej, jak do
tej pory, „imprez” towarzyszących festiwalowi. Bogaty program ostatniej
edycji festiwalu pokazuje jego wyraźną ewolucję. Józef Golicki od samego początku chciał, aby wydarzenie miało charakter cykliczny. W latach
2002-2003, czyli na samym początku, impreza odbywała się w rocznicę
śmierci lidera Republiki w Tczewskim Centrum Kultury (dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie). Wraz z drugą odsłoną przedsięwzięcia
posługiwano się już nazwą „In Memoriam” Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, która funkcjonuje do dziś. Festiwal w zależności od możliwości
finansowych odbywał się w wymiarze 1-, 2-, a nawet 3-dniowym (w 2011
roku). Trzecia jego edycja zapoczątkowała tradycję organizacji tego wy-
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Józef Golicki

Dariusz Siastacz z „Grand Gangsters” (zespół festiwalowy),
IV Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 2005 rok

fot. Ireneusz Jędruch
Ryszard „Tymon”
Tymański z „Von Zeit”,
IV Festiwal Grzegorza
Ciechowskiego, 2005 rok

fot. Ireneusz Jędruch

Krajecki Live (Hamburg) z zespołem
festiwalowym, V Festiwal Grzegorza
Ciechowskiego, 2006 rok

fot. Juliusz Andrzejewski

Przejazd
motocyklistów,
XV Festiwal Grzegorza
Ciechowskiego,
2016 rok

fot. Stach Borkowski
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MUZYCZNE WSPOMNIENIE
darzenia w rocznicę urodzin artysty. Po raz czwarty
impreza odbyła się w nowym miejscu – tczewskim
amfiteatrze, gdzie „zadomowiła się” na dłużej. Obiekt
ten szczególnie upodobał sobie ogólnopolski fanklub
Republiki – „Republika Marzeń”, który był jednym
z pomysłodawców nadania temu obiektowi imienia
artysty. Podpisy dla tej inicjatywy zbierano w 2011
roku, podczas X edycji Festiwalu „In Memoriam”.
Władze miejskie przychyliły się do petycji fanów
i pomysł sfinalizowano w czerwcu 2012 roku. Dzięki
temu Tczew zyskał nowe, symboliczne miejsce pamięci, które doskonale współgra z ideą corocznego festiwalu. Kolejnym miejscem, związanym z imprezą jest
tczewska Fabryka Sztuk, na terenie której zamiennie
z Amfiteatrem Miejskim im. Grzegorza Ciechowskiego odbywały się koncerty.
Za przełomową można uznać V edycję „In Memoriam” w 2006 roku. Józef Golicki zainicjował
wówczas I Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, który na stałe wpisał się
w program imprezy. Projekt ten od lat mobilizuje
artystów z całej Polski do zmierzenia się z twórczością Grzegorza Ciechowskiego, a tym samym
do czerpania z jego dorobku najlepszych wzorców
i inspiracji. Konkurs pozwala wypromować młodych
i zdolnych artystów oraz uhonorować ich talent. Ci
z kolei często zostawiają w swoim repertuarze przygotowane na potrzeby festiwalu interpretacje twórczości Ciechowskiego, dzięki czemu utwory te zyskują
nowe życie, a co za tym idzie docierają do nowych
słuchaczy. Na prestiż konkursu przez lata wpływało
zaangażowanie w obrady jury osób, które rzetelnie
oceniały talent i poziom interpretacyjny uczestników
konkursu. Najważniejszym jego członkiem, niemal
od samego początku, jest Sławomir Ciesielski – perkusista Republiki we wszystkich latach aktywności
zespołu. Grzegorz Ciechowski urodził się i dorastał
w Tczewie, gdzie organizowany jest festiwal mu poświęcony. Pamiętam jako dorastający chłopak przyjeżdżałem do Tczewa w celu wspólnego tworzenia
z Grzegorzem i jego przyjaciółmi. Tam był początek
muzycznych aspiracji Grzegorza. Myślę, że Tczew
jest najlepszym miejscem na kultywowanie pamięci
o nim. Na tym festiwalu korzysta się przede wszystkim z twórczości Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, i to głównie wyróżnia ten festiwal od innych.
Grzegorz pisał muzykę i teksty dla wielu świetnych
polskich artystów. Nie są to utwory łatwe, dlatego
myślę, że interpretacja ich jest niewątpliwie wielkim
wyzwaniem dla muzyków młodego pokolenia. W pamięci zapadło mi przede wszystkim to, że zaproszeni artyści wykonywali często bardzo alternatywne
wersje piosenek Grzegorza i Republiki, natomiast
atmosferę tego festiwalu odbieram jako wspaniałe
spotkanie fanów z nowymi oryginalnymi wersjami
twórczości Grzegorza i Republiki. Myślę, że fakt, iż
festiwal nadal odbywa się corocznie od 15 lat i to, że
co roku przyjeżdżają na niego ludzie z całej Polski,
świadczy o tym, że jest potrzebny i dobrze odbierany
– powiedział Sławomir Ciesielski.
W poszczególnych edycjach szeregi jury zasilali
m.in.: Weronika Ciechowska-Weiss (córka Grzegorza Ciechowskiego), Adam Wendt, Leszek Gnoiński,
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Grażyna Łobaszewska, Ryszard „Tymon” Tymański,
Kamil Wicik, Barbara Jackiewicz oraz członkowie
fanklubu „Republika Marzeń”. Na pytanie „czy warto
organizować konkurs utworów Ciechowskiego” znany dziennikarz muzyczny, autor książki „Republika
nieustanne tango” i juror XI odsłony przedsięwzięcia
– Leszek Gnoiński odpowiedział: Piosenki Ciechowskiego są ponadczasowe i każde pokolenie może znaleźć w nich coś dla siebie. Śpiewanie dobrych piosenek zawsze jest lepsze niż śpiewanie piosenek złych,
a Ciechowski tworzył przeważnie dobre piosenki…
Bardzo ciekawe jest słuchanie wykonawców prezentujących swoje wersje piosenek Republiki i Grzegorza
Ciechowskiego. Ich wykonania, często kompletnie inne
od oryginałów, pokazują uniwersalność tych piosenek
i ich wielkość. Zdaniem innego jurora przedsięwzięcia
i dziennikarza muzycznego Radia Gdańsk – Kamila
Wicika: W tym konkursie nie chodzi tylko o poprawne
zaśpiewanie czy wykonanie jakiejś piosenki. Tu jest coś
więcej. Artysta wykonujący piosenki Grzegorza Ciechowskiego musi umiejętnie przekazać emocje, które
kryją się w słowach i dźwiękach. A to zadanie bardzo
trudne. Nielicznym się naprawdę udaje. Ci, którzy sobie z tym radzą mogą być z siebie dumni. Podobnego
zdania jest siostra Grzegorza Ciechowskiego – Aleksandra Krzemińska, która stwierdza: udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Grzegorza Ciechowskiego
jest wielkim wyzwaniem dla uczestników. Powiedzmy
sobie prawdę, piosenki Grzegorza i Republiki nie należą do łatwych i wymagają od wykonawców sporego
zaangażowania. Cieszy mnie to, że każdego roku okazuje się, że młodym, kolejnym wykonawcom się chce
i podejmują wyzwanie.
Zdaniem częstego gościa festiwalu Anny Sztuczki
– współautorki książki „My lunatycy. Rzecz o Republice” oraz szefowej fanklubu Republiki w latach 80.:
młodzi wykonawcy mogą się zmierzyć z niełatwymi
przecież piosenkami Republiki, przez co podnoszą
swoje umiejętności muzyczne oraz mają sposobność
zapoznania się z utworami Republiki. Wybitny jazzman Adam Wendt, kilkukrotny uczestnik koncertu
festiwalowego, kolega i współpracownik Grzegorza
Ciechowskiego powiedział: sam materiał muzyczny nie jest szczególnie trudny, a muzyka jest bardzo
otwarta, co pozwala na stworzenie wielu wersji tej
samej kompozycji i kreowanie swojej muzycznej osobowości podczas występu. Według mnie bardzo ważne
jest to, że wykonawcy mają całkowitą wolność aranżacyjną, a wymogi zarówno podczas eliminacji, jak
i podczas konkursu są pozbawione jakichkolwiek ram.
Liczy się tylko: kreatywność, pomysłowość i oczywiście
rzetelność wykonawcza… Co mnie szczególnie cieszy,
organizatorzy nie oszczędzają, jak to często bywa na
tego typu koncertach, na nagłośnieniu i muszę zaznaczyć, że to bardzo mocny punkt tej imprezy. Zawsze
z wielkim zainteresowaniem słucham i czekam na to, co
jeszcze można wymyśleć, żeby zainteresować i zadziwić słuchaczy grając i śpiewając znane chyba wszystkim utwory. Bywa, że jestem zdegustowany, ale często
też słucham tych wszystkich „przeróbek” z naprawdę
dużym zainteresowaniem.
Dokończenie w następnym numerze
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W Bibliotece Diecezjalnej
poetycko i muzycznie
ddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko- sześć wierszy ks. Janusza St. Pasierba do muzyki luPomorskiego w Pelplinie wespół z Bibliote- bawskiego barda Tomasza Gula oraz Sławomira i Jacką Diecezjalną im. bpa Jana Bernarda Szlagi ka Hoduniów ze starogardzkiego zespołu Familia HP.
od kilku lat organizuje w auli pelplińskiej książnicy Ks. Zbigniew Gełdon, dyrygent zespołu wokalno-muspotkania poetycko-muzyczne. Zdobyły one sobie zycznego „Na cały Głos”, skomponował specjalnie na
już wierną publiczność, także spoza biskupiego mia- majowy koncert muzykę do wiersza „Przed komunią”.
Należy zaznaczyć, że trudna, ale głęboka dusta. Organizatorzy starają się dopilnować każdego
szczegółu, począwszy od scenariusza i wykonaw- chowo i intelektualnie poezja ks. Pasierba doczekaców, a na serwisie kawowym, koniecznym do roz- ła się kilkudziesięciu kompozycji. Prekursorem na
mów w foyer, skończywszy. Niezbędne fundusze tym polu był ks. Tadeusz Kolon z Wielkiego Buczka.
pozyskuje się od włodarzy powiatu tczewskiego A potem wielu innych, począwszy od znanego polskieoraz miasta i gminy Pelplin. Ponadto jest wiele in- go kompozytora (związanego z Tczewem) Mariusza
stytucji i osób, które w różny sposób wspomagają to Matuszewskiego, Pawła Piątka z zespołu „Krakowskie
Przedmieście”, Ireneusza Ciecholewskiego ze starokulturalne wydarzenie.
Do tej pory odbyło się kilkanaście spotkań w ra- gardzkiej „Kuźni Brackiej”, ks. Przemysława Szulca,
mach czterech cykli. W 2013 roku „Cztery pory roku Piotra Szauera, Marcina Skrzypczaka, Tadeusza Nez poezją ks. Janusza St. Pasierba”, w 2014 roku „Bu- gowskiego, Haliny Kaszubowskiej, Grażyny Bernat,
dujcie na skale” (z okazji 25. rocznicy wizyty Ojca Św. wspomnianych już Tomasza Gula oraz Sławomira i JacJana Pawła II w Pelplinie)), w 2015 roku – w ramach ka Hoduniów, a skończywszy na bardzo młodych auKongresu Kociewskiego – przygotowano cykl „Poeci torach muzyki wykonawcach poezji śpiewanej przyjeżz Kociewia, o Kociewiu, na Kociewiu”, zaś w roku dżających corocznie do Pelplina na Pomorski Festiwal
ubiegłym – w związku z 1050 rocznicą chrztu Polski Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba. Fenomen meloi polskiej państwowości – prezentowano poezję reli- dyjności tej poezji zasługuje na osobne opracowanie.
Kolejne koncerty odbędą się 20 września 2017 roku
gijną i patriotyczną (cykl „Myśląc Ojczyzna).
W środę 10 maja 2017 roku rozpoczął się piąty już (wiersze o nadziei) i 15 listopada (wiersze o miłości).
sezon pelplińskich spotkań poetycko-muzycznych. Pojawią się na nich kolejni artyści, kolejne wiersze,
W tym roku zaplanowano trzy spotkania zatytułowa- a także premierowe interpretacje wokalno-muzyczne
ne „Poeci z Kociewia o wierze, nadziei i miłości”. utworów poetów wywodzących się z Kociewia, m.in.
W czasie majowego wieczoru licznie zgromadzona Małgorzaty Hillar, ks. Tomasza Czapiewskiego, Ropubliczność wysłuchała około 30 wierszy autorstwa mana Landowskiego, Andrzeja Grzyba.
Jana Majewskiego, Zygmunta
Bukowskiego, ks. Janusza St. Pasierba i – obecnego na widowni
– ks. Franciszka Kameckiego. Teksty ukazując różne barwy naszej
wiary interpretował gdański aktor
Florian Staniewski.
W latach ubiegłych część muzyczną przygotowywał w głównej
mierze zespół „Trio Pelplinensis”,
a także instrumentaliści Alina
i Sławomir Dombrowscy oraz
Schola Cantorum Gymevensis.
W tym roku pojawiła się nowa propozycja, czyli poezja śpiewana.
Tego trudnego zadania podjęła się
pelplinianka, aktorka po Akademii
Recytecję wierszy aktora Floriana Staniewskiego uświetnił występ
Teatralnej w Warszawie, Monika
Sławomira Hodunia (gitara) oraz Moniki Janeczek-Toporowskiej (śpiew)
Janeczek-Toporowska. Zaśpiewała
fot. Jacek Cherek
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MAREK KORDOWSKI

Jubileusz 70-lecia gniewskiej książnicy
Rok 2017 jest dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie rokiem szczególnym, gdyż w nim przypada 70-lecie powstania tak
ważnej dla miasta i gminy instytucji kultury. Obchody jubileuszowe stały się okazją do
świętowania dla całej społeczności skupionej wokół spraw czytelnictwa oraz kultury miasta
i regionu.

radycje gniewskiego bibliotekarstwa sięgają okresu zaboru pruskiego i są związane
z Towarzystwem Czytelni Ludowych, które popularyzowało czytelnictwo polskiej książki. Organizacja
ta szerzyła oświatę wśród polskiej
ludności oraz zakładała biblioteki
i czytelnie. Wśród mieszkańców
miasta wspierających Towarzystwo
znaleźli się: Stefania i Jan Klein (kupiec), A. Baumgart (księgarz), Klemens Tetzlaff (kupiec) oraz Paweł
Tollik. W 1920 roku funkcję prezesa
Zarządu Towarzystwa Czytelni Ludowych okręgu gniewskiego pełnił
ks. Alojzy Karczyński, a od 1923
roku ks. Fabian Wierzchowski.
Drugi z wymienionych kapłanów
cieszył się ogromnym autorytetem
wśród miejscowej społeczności,
gdyż jako katecheta i nauczyciel
języka łacińskiego gniewskiego
Państwowym Progimnazjum Humanistyczno-Koedukacyjnym wywierał duży wpływ na wychowanie
młodzieży. Przez krótki okres czasu
pełnił również funkcję dyrektora
tej placówki. Uczniowie ocenili go
jako: „dobrego człowieka, miłego, bardzo lubianego nauczyciela,
opiekuna Sodalicji Mariańskiej”.
Był organizatorem wycieczek np.
do Zakopanego i kuligu do malowniczo położonej wsi Wyręby, gdzie
gościnnie przyjmowała dzieci siostra księdza. Interesował się kulturą
ludową Kociewia oraz gromadził
materiały etnograficzne związane
z tym regionem. Po likwidacji
gniewskiego gimnazjum, w 1935
roku, został skierowany do Grudziądza. Pozytywne efekty twórczej pracy ks. Fabiana Wierzchowskiego na
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rzecz miejscowego środowiska zauważono po kilkudziesięciu latach,
gdy, 26 sierpnia 2004 roku, został
patronem biblioteki.
W 1937 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych liczyło 24 członków. Siedziba organizacji oraz
wypożyczalnia książek znajdowała
się w domu prywatnym państwa
Bartkowskich, który był usytuowany przy ulicy Pod Basztą. Okres
II wojny światowej i niemieckiej
okupacji przerwał dotychczasową
działalność towarzystwa, a jednocześnie wprowadzono restrykcyjne
prawo zakazujące używania języka
polskiego we wszystkich dziedzinach i dotyczyło to również życia
prywatnego oraz rodzinnego.
Po zakończeniu działań wojennych powołano do życia Koło Przyjaciół Książki, którego przewodniczącą była Helena Bartkowska.
Członkowie organizacji podjęli się
niezwykłego zadania, a mianowicie
dzięki ich zaangażowaniu powstała Publiczna Biblioteka Miejska
w Gniewie. Data 14.06.1947 roku
otworzyła nowy rozdział w powojennej historii miasta, gdyż tego
typu placówki Gniew jeszcze nie
posiadał, a teraz obchodzi swe siedemdziesiąte urodziny. Miejska
Rada Narodowa 27.11.1947 roku
podjęła uchwałę numer 79, w której jest mowa o powołaniu biblioteki jako gminnej instytucji kultury
służącej miastu i gminie Gniew.
Do księgozbioru dołączono ocalałe
z wojennej pożogi książki, niegdyś
należące do Towarzystwa Czytelni Ludowych. Łącznie zebrano 720
egzemplarzy. Biblioteka odpowiednio wyposażona rozpoczęła swoją

działalność 1.01.1948 roku. Na jej
użytek wynajęto pomieszczenia
w prywatnej kamienicy państwa Klein przy obecnej ulicy Piłsudskiego.
Pierwszym w historii kierownikiem
gniewskiej książnicy została Helena
Bartkowska. W formie tylko przypomnienia, to wcześniej ona pełniła
funkcję przewodniczącej Koła Przyjaciół Książki, a w jej rodzinnym
domu w okresie międzywojennym
miało swoją siedzibę Towarzystwo
Czytelni Ludowych. Dziesięć lat
temu Helena Bartkowska udzieliła
wywiadu dziennikarzowi „Gazety
Tczewskiej” i wówczas powiedziała:
„ Bardzo czule wspominam lata pracy w bibliotece w Gniewie. Nie było
wówczas nic bardziej pociągającego.
Cieszyłam się, gdy ludzie wypożyczali książki lub też przynosili swoje, by ubogacić biblioteczne zbiory.
Wtedy była to praca społeczna, poświęcenie dla idei”. Drugim z kolei
kierownikiem biblioteki była Urszula Truszczyńska, a od 1.07.1952 roku
tę funkcję przez następne trzydzieści
lat pełniła Urszula Ałaszewska.
Bezkolizyjnie biblioteka prowadziła działalność obsługując
mieszkańców i czytelników Gromady Miejskiej Gniew do roku
1961. Reforma administracyjna
przeprowadzona na terenie całego kraju, spowodowała likwidację
małych gromad skupionych obszarowo wokół Gniewu. Skutkowało to trwałym przyłączeniem do
składu większej jednostki administracyjnej następujących gromad:
Nicponia, Szprudowo, Piaseczno,
Gronowo i Wielkie Walichnowy.
Gniew stał się siedzibą gromady
miejsko-wiejskiej. Wówczas po-
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wstała Miejska Biblioteka Publiczna dla miasta i gromady Gniew
z filiami w Wielkich Walichnowach, Gronowie i w Piasecznie.
W 1972 roku dotychczasowe
jednostki administracyjne noszące nazwy gromada przekształcono
w gminy. Trzy lata później przeprowadzono kolejną reformę administracyjną kraju, co skutkowało
powstaniem nowych województw
i likwidacją powiatów. W konsekwencji granica województwa gdańskiego przesunęła się wzdłuż brzegu
Wisły o kilkanaście kilometrów na
południe. Zatem przyłączono do
wspomnianego województwa i gminy Opalenie następujące miejscowości: Kolonia Ostrowicka, Ostrowite,
Stary Młyn, Dąbrówka, Pół Wieś,
Pieniążkowo oraz Włosiennica.
W 1976 roku zlikwidowano gminę
Opalenie i przyłączono ją do gminy
Gniew wraz z wymienionymi wcześniej osadami. Jednocześnie Gminna Biblioteka Publiczna w Opaleniu
stała się filią Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gniewie. Wkrótce potem dotychczasowe filie w Rakowcu, Szprudowie i Kolonii Ostrowickiej zlikwidowano i przekształcono
je w punkty biblioteczne.
W 1976 roku w skład sieci bibliotecznej działającej na terenie
miasta i gminy Gniew wchodziła: Biblioteka Główna, cztery filie
i 13 punktów bibliotecznych. Filia
w Gronowie obejmowała punkty biblioteczne w Brodach Pomorskich,
Ciepłem i Szprudowie. Filia w Wielkich Walichnowach miała punkty
biblioteczne w Międzyłężu i Małych
Walichnowach należących do gminy
Pelplin. Filia w Piasecznie posiadała punkty biblioteczne na Piaseckim
Polu, w Tymawie i Cierzpicach. Filia
w Opaleniu miała punkty w Rakowcu, Bielicy, Kolonii Ostrowickiej,
Jaźwiskach i Widlicach. W 1977
roku zlikwidowano filię w Gronowie, a w 2004 roku w Piasecznie.
Stopniowo wraz z upływem czasu
zanikła działalność punktów bibliotecznych. Obecnie biblioteka
w Gniewie posiada dwie filie w Opaleniu i w Wielkich Walichnowach.
Po transformacji ustrojowej
i w konsekwencji postanowień Ustawy o Samorządzie Terytorialnym
z 8 III 1990 roku, gniewska książnica
stała się samorządową. Ostatnie dekady lat to ciągły tok zmian włączający bibliotekę w struktury różnych
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instytucji, jak i też zjawisko działalności samodzielnej. Rozpoczęło się
od roku 1983 kiedy biblioteka funkcjonowała przez kolejnych osiem lat
w strukturach Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gniewie. Lata
1992-1997 to okres samodzielnej
egzystencji i rok następny 1998.
Wówczas pojawiła się biblioteka
w ramach nowo powołanej instytucji,
jakim był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Gniewie. Istniał
on tylko 6 lat. Pomimo zawirowań
organizacyjnych książnica gniewska
przetrwała, a datą szczególną jest
1.01.2004 roku. Od tego momentu placówka prowadzi samodzielną
działalność pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna. Z rokiem 2004
związane są kolejne dwie daty, a mianowicie 15.04. Wtedy Gmina Gniew
podpisała porozumienie z Powiatem
Tczewskim i Biblioteka w Gniewie
zaczęła pełnić funkcję Biblioteki
Powiatowej. Z kolei kilka miesięcy
później 26.08. Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie nadania Bibliotece w Gniewie imienia ks. Fabiana
Wierzchowskiego. Odtąd jej pełna
nazwa brzmi: Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana
Wierzchowskiego w Gniewie.
Z informacji uzyskanych od
Urszuli Ałaszewskiej – kierownika
w latach 1952-1982 wynika, że biblioteka zmieniała swój lokal 24
razy. Przyczyną były małe pomieszczenia przeważnie wynajmowane w
domach prywatnych oraz decyzje
władz samorządowych dotyczące

przeznaczenia pomieszczeń na inne
cele. W 1997 roku nastąpiła ostatnia
zmiana lokalizacji i od 20 lat biblioteka mieści się w obecnych budynkach kamienic numer 16 i 17 przy
placu Grunwaldzkim. Z okazji 718rocznicy nadania praw miejskich
miastu Gniew, którą obchodzono
25.09.2015 roku, ks. kan. Zbigniew
Rutkowski dokonał uroczystego
poświęcenia tablicy pamiątkowej,
umieszczonej na ścianie frontowej
budynku biblioteki. Dotyczy ona
postaci patrona gniewskiej książnicy
ks. Fabiana Wierzchowskiego.
Dla gniewskiej biblioteki rok
2017 jest szczególny, ponieważ
obecnie obchodzimy jubileusz 70lecia powstania placówki, a niebawem 25.09. odbędzie się druga
uroczystość poświęcona 130-rocznicy urodzin patrona książnicy
ks. Fabiana Wierzchowskiego.
To była tylko w słowie zapisana krótka wędrówka do przeszłości
mówiąca o bogatej historii gniewskiej biblioteki, której nie sposób
przedstawić na kilku kartkach papieru. Dlatego chcąc odkryć namiastkę skrywanych tajemnic, należy je poszerzyć czytając artykuł
zawarty w numerze 4 „Rocznika
Gniewskiego” oraz na stronie internetowej biblioteki gniewskiej.
Życzymy ciekawej lektury.
Powróćmy zatem z przeszłości
do teraźniejszości, czyli wydarzeń,
które miały miejsce w poniedziałkowy wieczór 8.05.2017 roku. Mszy
św. w kościele św. Mikołaja prze-

Goście spotkania jubileuszowego: osoby związane z Dyskusyjnym
Klubem Książki oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji kultury
i placówek oświatowych fot. Kamila Majdzińska
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Książnica
kultury

Burmistrz Gniewu
Maria Taraszkiewicz
-Gurzyńska oraz
wicestarosta tczewski
Witold Sosnowski
składają gratulacje
Jadwidze Mielke
fot. Kamila Majdzińska

wodniczył miejscowy proboszcz
ks. kan. Zbigniew Rutkowski. Po
zakończonej liturgii wyruszył pochód przy dźwiękach werbli pod
mury gniewskiej książnicy, gdzie
złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej patrona biblioteki
ks. Fabiana Wierzchowskiego.
Dalsza część uroczystości przeniosła się do Sali Kameralnej, gdzie
dyrektor biblioteki Jadwiga Mielke
odegrała hymn Gniewu, a następnie powitała przybyłych gości oraz
podziękowała tym, z którymi na co
dzień współpracuje. Nadszedł czas
składania życzeń, podziękowań
i słów uznania dla działalności oraz
osiągnięć książnicy na przestrzeni 70-ciu lat. Wśród składających
życzenia byli: burmistrz Miasta
i Gminy Gniew Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, wicestarosta Witold Sosnowski, dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych,
członkowie Uniwersytetu III Wieku
i Dyskusyjnego Klubu Książki oraz
przyjaciele Biblioteki. Następnie historię placówki zaprezentował Marek Kordowski. Odbyła się również
promocja książki dra Krzysztofa
Kordy o ks. Józefie Wryczy.
Obchody Jubileuszu to okazja
do przypomnienia tego, co było dla
biblioteki najważniejsze w ciągu
70-letniego jej istnienia. Nie chodzi
o same statystyki, ilość woluminów, ilość odwiedzin, wypożyczeń,
choć to jest bardzo ważne. Przez te
wszystkie lata najważniejszy był
człowiek-bibliotekarz i czytelnik
– to właśnie ten duet stworzył przez
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pokolenia 70-letni dorobek i wizerunek placówki.
W dzisiejszych czasach biblioteka to nie tylko miejsce, budynek,
gdzie eksponowane są książki. Stała się ona ośrodkiem kultury, gdzie
każdy może znaleźć ofertę zgodną
ze swoimi zainteresowaniami.
Jakie znaczenie dla papieża Jana
Pawła II miało pojęcie „biblioteka”.
Według niego: „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest wymownym znakiem jedności
pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią
twórczego ducha ludzkiego, które
odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”.
Utożsamiając się z powyższym
przesłaniem pogłębiajmy wiedzę
zawartą w książkach, które znajdują się w naszych bibliotekach.
Bo jak powiedział w trakcie
głoszonej homilii gniewski proboszcz ks. kan. Zbigniew Rutkowski: „Wspólnota biblioteki jest
niczym innym, jak wspólnotą przyjaciół-ludzi, którzy wypożyczają
książki, którzy tam pracują oraz
tych, którzy po książkę przychodzą. Przyjaciół potrafiących spotykać się w ramach Klubu Książki
by o innych przyjaciołach, czyli
o książkach rozmawiać. Cieszę
się, że jest biblioteka w Gniewie.
(…) Trudno byłoby wyobrazić sobie nasze miasto bez biblioteki”.

Starogard Gdański to urocze
miasto z ponad 800-letnią historią. W nim każdy znajdzie coś
interesującego dla siebie. Starogard zachwyca nie tylko zabytkami architektury, ale również
niezwykłymi walorami krajobrazu miasta i okolic. To także miasto pełne kultury, o co dba m.in.
starogardzka książnica. Dzięki
niej mieszkańcy Starogardu, jak
i ludzie odwiedzający miasto nad
Wierzycą, nie mają czasu, by się
nudzić.
uż od 2014 roku, w ramach
popularyzacji atrakcji turystycznych, starogardzka książnica organizuje „Spacery literackie”, za sprawą których uczestnicy
poznają (lub odkrywają na nowo)
piękno naszego regionu, w nawiązaniu do dostępnej w bibliotece literatury lub śladów bohaterów książek, dziejących się w Starogardzie
Gdańskim i najbliższej okolicy. Do
tej pory zorganizowano kilka takich
spacerów m.in.: „Szlakiem legend
i opowiadań o Starogardzie Gdańskim”, „Starogardzkie nekropolie
i ich tajemnice”, „Zapomniana ulica
Kościuszki – główna ulica dawnego
Starogardu”, „Szpęgawsk – miejsce
pamięci”, „Owidz – średniowieczna
osada”, „Szpital przy ulicy Skarszewskiej – jako symbol martyrologii mieszkańców Kociewia”. Prowadzi je Jadwiga Peplińska, kierownik
Filii Nr 2, przewodnik terenowy po
Kociewiu.
Na tym jednak działalność kulturalna starogardzkiej Biblioteki się
nie kończy. Książnica znad Wierzycy organizuje również różnego
rodzaju spotkania, np.: literackie
dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Nie brakuje również tych tematycznych, dotyczących np. porad
prawnych i żywieniowych oraz popularyzujących czytelnictwo (m.in.
„Wspólne czytanie”).
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MałżeństwoTomasz i Beata Grabanowie.
W środku Kornel Machnikowski

Najmłodsi czytelnicy chętnie uczestniczą
w zajęciach z cyklu „Wspólne czytanie”
Zdjęcia: ze zbiorów MBP w Starogardzie Gdańskim

Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku z wielu spotkań, które odbyły się w ostatnim czasie. W
czwartek, 16 marca 2017 roku, gościliśmy w naszych bibliotecznych
progach Piotra Kalkę oraz Jarosława
Ellwarta, autorów książki „Archeologiczne zabytki Pomorza. Województwo pomorskie”, wydanej przez
Wydawnictwo Region. Na spotkaniu
zjawili się fascynaci geografii i podróży, ciekawi tego, co kryje przed
nami nasza okolica. Okazuje się, że
nie jesteśmy świadomi wartości czy
znaczenia wielu miejsc wokół nas.
Prawie
miesiąc
później,
w czwartek, 20 kwietnia, byliśmy
gospodarzami spotkania z Tomaszem Grabanem, grotołazem, autorem książki „Zamknięty świat”.
Opowieść o poznawaniu świata zamkniętego w skałach przyciągnęła
dużą grupę naszych czytelników.
Samo spotkanie prowadziła Beata
Graban, prywatnie żona zaproszonego gościa, w związku z czym, do
oceny książki „Zamknięty świat”
poprosiła osobę niezależną – Kornela Machnikowskiego, młodego
pisarza z naszego regionu. Swoje
zdanie na jej temat wyraził również Lech Zdrojewski, prezes
Fundacji OKO-LICE KULTURY,
wydawca książki. Ponadto odbyła
się prezentacja zdjęć, podczas której autor opowiadał o swojej pasji,
związanych z nią wyrzeczeniami
oraz o kulisach powstawania książki. Po części formalnej spotkania
zaproszono nas na wystawę fotograficzną autora.
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Coś dla siebie w starogardzkiej
książnicy znaleźli również fani znanego powieściopisarza, eseisty, historyka i krytyka literatury, grafika
– profesora Stefana Chwina, który
27 kwietnia 2017 roku odwiedził
Bibliotekę. Nasz gość jest autorem
wielu innych uznanych powieści
i opowiadań – m.in. „Krótka historia
pewnego żartu”, „Esther”, „Złoty
pelikan”, „Żona prezydenta”, „Dolina Radości”, „Panna Ferbelin”,
„Kartki z dziennika”, „Dziennik dla
dorosłych” i najnowszej powieści
– „Srebrzysko”. W spotkaniu z profesorem Stefanem Chwinem wzięło udział wielu miłośników jego
książek. Nie zabrakło pytań o zagadnienia związane z twórczością,
poglądy pisarza, jak również o jego
warsztat pisarski. Wieczór autorski
odbył się w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
Już dwa dni później, 29 kwietnia, odbyły się kolejne zajęcia
z cyklu WSPÓLNE CZYTANIE.
Tym razem świętowaliśmy Dzień
Ziemi. Obejrzeliśmy teatrzyk kamishibai (teatr ilustracji) pt. „Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku
Maćka” autorstwa Tomasza Trojanowskiego z ilustracjami Agnieszki
Antoniewicz, podarowany bibliotece przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła. Była to pouczająca historia o wpływie niszczenia
środowiska na los zwierząt i życie
całej planety. Dzień Ziemi był okazją do poznania paru ciekawostek
o naszej planecie, kontynentach
i ich mieszkańcach. Dzieci znako-

micie odpowiadały na pytania, dopasowywały ilustracje do odpowiedzi, rozpoznawały tańce, zwyczaje
i potrawy z różnych krajów. Na koniec nasi młodzi goście barwili sól
i tworzyli z niej obrazy.
Nie był to jednak koniec dla naszych najmłodszych czytelników.
Kilka dni później, 6 maja 2017
roku, starogardzka książnica gościła Barbarę Kosmowską, znaną i nagradzaną autorkę książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Spotkanie
zorganizowano jako część projektu
Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa,
a dofinansowano je ze środków
Instytutu Książki. W wydarzeniu
uczestniczyli członkowie naszego
Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Młodzieży oraz inni zainteresowani
twórczością pisarki. Barbara Kosmowska wyczerpująco odpowiadała na pytania przybyłych gości,
którzy chcieli się dowiedzieć m.in.
o początkach jej czytelniczej przygody, ulubionych autorach, a także
o tym, dlaczego pisze dla młodzieży i co uważa za najważniejsze
w literaturze młodzieżowej. Nie
obyło się również bez kilku cennych
rad dla początkujących pisarzy.
Lista osiągnieć starogardzkiej
książnicy byłaby niepełna, gdyby
zabrakło na niej organizowanych
cyklicznie Kociewskich Targów
Wydawniczych, które w tym roku
odbędą się 1-2 września. Informacje o KTW można znaleźć na stronie www.ktw.mbpstarogard.pl.
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Wąskim torem po Żuławach
W tym roku mija dokładnie 15 lat od momentu reaktywacji zlikwidowanej w 1996 roku przez
PKP kolei wąskotorowej na Żuławach. Z tej okazji warto przytoczyć dzieje tej niezwykłej kolei.
oczątki kolei wąskotorowych na Żuławach są nierozerwalnie związane z przemysłem cukrowniczym. Przez dziesiątki lat długie, wyładowane po
brzegi burakami składy węglarek były charakterystycznym elementem tegoż krajobrazu. To właśnie za sprawą cukrowni w Nowym Stawie w 1886 roku powstała
pierwsza, licząca 4,5 km, linia obsługiwana trakcją konną. Z czasem sieć ta ulegała rozbudowie, a po 1892 roku
do użytku wprowadzono pierwsze parowozy. Własną
kolej wąskotorową posiadała również, nieco zapomniana
dziś, cukrownia w Lisewie. Początkowo była to jedynie
niewielka bocznica, jednak już w 1894 roku oddano do
użytku, liczącą prawie 30 km, linię do Miłoradza, do której obsługi zakupiono 3 parowozy.
W tym samym okresie powstały również pierwsze
odcinki kolei wąskotorowych na Żuławach Gdańskich.
Budowana od 1888 roku i mająca dość nietypowy rozstaw 780 mm sieć do połowy lat 90. XIX w. połączyła
m.in. Cedry Wielkie, Giemlice, Osice, Koźliny, a nawet
Pszczółki, gdzie znajdowała się stacja styczna z koleją
normalnotorową.
Pod koniec XIX w. udziały w kolejach cukrowni Nowy Staw i Lisewo wykupiła założona w Berlinie
spółka Allgemeine Deutsche Kleinbahn-Gesellschaft
(ADKG), która kontynuowała rozbudowę sieci na Żuławach Wielkich, doprowadzając do jej połączenia w jedną
całość. Prowadzenie ruchu powierzono natomiast nowo
powołanej spółce Neuteich-Liessauer Kleinbahnnetz
(niem. Sieć Kolei Lokalnej Nowostawsko-Lisewskiej;
NLK), która oprócz towarowych uruchomiła również
pierwsze pociągi pasażerskie.
W 1899 roku ADKG wspólnie z państwem pruskim,
prowincją Prusy Zachodnie i powiatem malborskim,
utworzyła spółkę Westpreussiche Kleinbahnen A.G.
(niem. Zachodniopruskie Towarzystwo Akcyjne Kolei
Lokalnych; WKAG). Dzięki temu uzyskano fundusze do
dalszej rozbudowy sieci. Do wybuchu I wojny światowej wąskie tory połączyły m.in. Malbork, Nowy Dwór
Gdański, Stegnę, Sztutowo, a nawet odległy Gdańsk
(przez Koszwały i Przejazdowo), dokąd pociąg docierał pokonując po drodze Wisłę na pokładzie kursującego między Mikoszewem a Świbnem promu Aegir. Pod
koniec 1913 roku nastąpiła fuzja NLK i WKAG, dzięki
czemu ta ostatnia przejęła kontrolę nad całą siecią.
Po 1919 roku większość istniejącej sieci – poza linią
z Malborka do Jasnej – znalazła się w granicach Wolnego Miasta Gdańska. W tym okresie wybudowano jedynie
krótki odcinek Jeziernik – Żuławki.
Ogółem pod koniec lat 30. sieć kolei wąskotorowych
na Żuławach liczyła, łącznie z prywatnymi bocznicami,
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ponad 335 km. W użytku było wówczas 31 parowozów,
40 wagonów osobowych i ponad tysiąc towarowych,
a kolej zatrudniała przeszło 220 pracowników.
W czasie II wojny światowej wąskotorówka spełniała ważną funkcję, transportując niemieckiej armii
i ludności cywilnej płody rolne, pochodzące z żyznych
ziem. Mroczną kartą w historii kolei tego okresu było
wykorzystanie jej do zaopatrzenia powstałego w Sztutowie obozu pracy, zamienionego w 1942 roku w obóz
koncentracyjny KL Stutthof. Do dziś istnieje, ulokowany
wówczas w pobliżu willi komendanta, przystanek Stutthof Waldlager oraz fragment obozowej bocznicy.
Pod koniec wojny Niemcy pośpiesznie wybudowali
wzdłuż Mierzei Wiślanej kolej polową, która połączyła
Sztutowo i Łysą Górę w pobliżu Piławy (dzisiejszy Bałtyjsk). Po wojnie tory te użytkowała krótko Marynarka
Wojenna, ale potem linię rozebrano.
Wycofująca się w marcu 1945 roku armia niemiecka
zniszczyła wały przeciwpowodziowe i śluzy, m.in. w pobliżu miejscowości Rothebude (Stróża), co spowodowało
zalanie znacznej części Żuław, w tym i linii kolejowych.

Gdańskie Koleje Dojazdowe
o 1945 roku przystąpiono do odbudowy zniszczonej
w znacznym stopniu kolei. Pracami tymi kierował utworzony przy DOKP Gdańsk, a mający swą siedzibę w Nowym Stawie, Zarząd Gdańskich Kolei Wąskotorowych.
Do początku lat 50. zdołano przywrócić ruch na ok. 330
km torów, dzięki czemu sieć osiągnęła długość porównywalną do przedwojennej. Ciekawostką z początkowego
okresu odbudowy było przekucie na rozstaw 750 mm
normalnotorowego odcinka Nowy Staw – Nowy Dwór
Gdański, stanowiącego część linii nr 256 z Szymankowa
do Nowego Dworu. Choć trudno dziś precyzyjnie ustalić do jakiego momentu fragment ten funkcjonował jako
wąskotorowy, można przyjąć, że jego ponowna przebudowa miała miejsce w roku 1948 lub 1949.
Pomimo początkowego entuzjazmu okresu odbudowy, o przyszłości kolei przesądził dynamiczny rozwój
transportu drogowego. Już na przełomie 1955 i 1956 roku
wycofano ze służby prom kolejowy w Mikoszewie oraz
zlikwidowano odcinek Kałdowo – Malbork, przerywając
w ten sposób istniejące połączenia i niejako dzieląc sieć
na trzy osobne części. W 1967 roku zamknięto całą linię
Malbork – Stare Pole – Jasna, dotąd wykorzystywaną
jeszcze przez tamtejsze cukrownie.
Wraz z nastaniem w Polsce „epoki Gierka” koleje
wąskotorowe zaczęto uważać za przeżytek i stopniowo
likwidować. Działania te dotknęły również Gdańskie Koleje Dojazdowe i już w 1974 roku rozpoczęto rozbiórkę
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całej tzw. lewobrzeżnej GKD, (tj. linii łączących Gdańsk
ze Świbnem, Suchym Dębem czy Giemlicami).
Pomimo częściowej degradacji i likwidacji w pierwszym 30-leciu PRL kolej żuławska przeszła w tym okresie
również pewną modernizację. Na początku lat 50. sprowadzono z Gniezna pierwsze wagony motorowe, a pod koniec tej dekady warsztaty w Lisewie zaczęły produkować
takie pojazdy na bazie starych wagonów i podzespołów z
ciężarówki Star. Budowane tutaj wagony trafiły również
na inne polskie koleje, a jeden z nich można dziś podziwiać
w muzeum w Sochaczewie. W 1978 roku uruchomiono,
z myślą o turystach, słynny „Jantar Express” kursujący
z Prawego Brzegu Wisły przez Stegnę do Sztutowa.
Pomimo dalszej modernizacji, m.in. wprowadzenia do służby produkowanych w Rumunii lokomotyw
spalinowych Lxd2, wagonów motorowych MBxd2 czy
wreszcie tzw. transporterów pozwalających na przewożenie po wąskim torze wagonów normalnotorowych,
PKP stopniowo zawieszały ruch na kolejnych liniach.
Ostateczne zawieszenie przewozów nastąpiło w 1996
roku, a formalna likwidacja Gdańskich Kolei Dojazdowych miała miejsce trzy lata później.

Reaktywacja
2000 roku Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz gminami Stegna
i Sztutowo, podjęło działania mające na celu reaktywację
nieczynnej od kilku lat wąskotorówki. Zadanie nie było
łatwe, gdyż po likwidacji GKD cały tabor przekazano
na inne wąskotorówki, bądź w znacznej większości zezłomowano. Poza jego sprowadzeniem i wyremontowaniem, trzeba też było uzupełnić braki w infrastrukturze,
jak i odbudować zaplecze techniczne.
Główną bazą kolei, nazywanej odtąd Żuławską Koleją Dojazdową, została stacja w Nowym Dworze Gdańskim. To właśnie stąd 15 sierpnia 2002 roku wyruszył na
szlak pierwszy pociąg pasażerski. Od 2003 roku w sezonie letnim prowadzony jest regularny ruch pasażerski na
liniach Nowy Dwór Gdański – Stegna i Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo. Ponadto rokrocznie w okresie
Wszystkich Świętych pociągi ŻKD ułatwiają mieszkańcom Żuław dojazd na cmentarze, a poza sezonem uruchamiane są jeszcze dodatkowe pociągi na zamówienie.
Obecnie Żuławska Kolej Dojazdowa jest jedną
z największych atrakcji turystycznych regionu, czego
dowodem jest uzyskanie przez nią w 2016 roku tytułu
„Najlepszego produktu turystycznego województwa pomorskiego” w konkursie organizowanym przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Sezon 2016
był również rekordowy pod względem liczby przewiezionych pasażerów – łącznie aż 65 tys. pasażerów!
Pomimo zabytkowego charakteru wąskotorówka pod
wieloma względami „idzie z duchem czasu”. Jest to bowiem jedna z nielicznych kolei wąskotorowych w kraju
honorująca wszystkie ulgi ustawowe jak też prowadząca
sprzedaż biletów z użyciem nowoczesnych kanałów dystrybucji takich jak aplikacja moBILET na telefony komórkowe czy portal E-podróżnik. Kolej posiada również
specjalny wagon do przewozu rowerów i osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Obecnie tabor kolei składa się z 3 pochodzących z lat
70., a wyprodukowanych w zakładach FAUR lokomotyw
Lxd2 (nr 294, 315 i 325), pochodzących z tej samej ru-
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muńskiej fabryki 2 wagonów motorowych serii MBxd2
(nr 212 i 304) oraz szeregu wagonów pasażerskich, towarowych i pojazdów pomocniczych. Największą atrakcję stanowią jednak tzw. wagony letniaki zbudowane
na bazie dawnych wagonów towarowych i pozwalające
„z wiatrem we włosach” przemierzać żuławskie szlaki.
Na koniec warto dodać, że będące operatorem ŻKD
Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych
jest organizacją non-profit, a cały zysk pochodzący ze
sprzedaży biletów (stanowiący obecnie jedyne źródło
dochodu kolei) jest reinwestowany w bieżące utrzymanie i naprawy. Utrzymanie wąskotorówki nie byłoby też
możliwe bez pracy grupy wolontariuszy.

Żuławy z kolejowej perspektywy
yruszając z Nowego Dworu Gdańskiego w stronę Stegny, pierwszym przystankiem na trasie będzie
Cyganek – wieś w której zwiedzić możemy pochodzący
z XIII w. wspaniale wyposażony gotycki kościół, obecnie
użytkowany przez wiernych kościoła grekokatolickiego
oraz zrekonstruowany dom podcieniowy Marka Opitza.
Kolejną stacją na trasie jest Tujsk, a tuż za nim Rybina. To tutaj znajduje się bodaj najbardziej niezwykła
atrakcja żuławskiej kolei – zabytkowy most obrotowy
nad rzeką Szkarpawą. Pochodząca z 1906 roku konstrukcja obracana jest siłą ludzkich mięśni. W czasie kiedy
po moście nie przejeżdżają pociągi – jest on obracany
o 90 stopni w celu umożliwienia żeglugi większym jednostkom pływającym. Sporą ciekawostkę stanowi również stacja w Stegnie Gdańskiej. Jest to jedyna istniejąca
do dziś na Żuławach stacja węzłowa w formie trójkąta,
pozwalająca na bezpośredni przejazd pociągów w 3 kierunkach: do Nowego Dworu Gdańskiego, Mikoszewa
i Sztutowa. W weekendy sezonu letniego, kiedy na szlaku znajdują się 2 pociągi – w Stegnie można zobaczyć
przy pracy dyżurnego ruchu, pana Stanisława, który tę
samą funkcję pełnił jeszcze w latach 80.
Ze Stegny możemy wyruszyć w stronę Sztutowa lub
Prawego Brzegu Wisły. W pierwszym przypadku dotrzemy np. do przystanku Sztutowo Muzeum zlokalizowanego przy wejściu do byłego niemieckiego, nazistowskiego
obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Ci, którzy chcą
kontynuować podróż – dotrą do stacji końcowej w Sztutowie, gdzie pociąg „zawraca” na tzw. trójkącie przez
moment poruszając się do tyłu.
Udając się ze Stegny na zachód, w kierunku Prawego
Brzegu mijamy po drodze miejscowości turystyczne Junoszyno, Jantar i Mikoszewo. Pociąg kończy bieg na stacji Prawy Brzeg Wisły, skąd po krótkim spacerze można
dotrzeć na wiślany wał lub na przystań przeprawy promowej do Świbna. Wytrwalsi mogą się udać w liczącą
ok. 4 km pieszą wycieczkę do ujścia Wisły do Bałtyku,
mijając po drodze rezerwat przyrody „Mewia Łacha”.
Podsumowując – Żuławska Kolej Dojazdowa to
wąskotorówka o niezwykłej, ponad 130-letniej historii,
która nie tylko stanowi wspaniały sposób na zwiedzenie
specyficznego i urokliwego regionu Żuław, ale i sama
w sobie stanowi niesamowitą atrakcję przenosząc podróżnych w czasy złotej ery kolei wąskotorowych.
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Podróże w wyobraźni:
linia kolejowa Smętowo – Bydgoszcz
Otwarcie linii: 27.07.1851 Krzyż – Piła – Bydgoszcz 145 km;
06.08.1852 Bydgoszcz – Smętowo – Tczew – Gdańsk 162 km
nia 23 stycznia 2004 roku wyruszamy pociągiem elektrycznym ze Smętowa. Warto tu
zauważyć neogotycki kościół z początku XX
wieku, długi łuk rozjazdu do Skórcza, no i krowy na
skarpie torowiska. Były na stacji warsztaty kolejowe,
ale pod koniec tego roku, albo w roku następnym, ręką
wandali zmiecie je historia. Na ulicy Dworcowej znajdowały się wszystkie najważniejsze instytucje osady:
dworzec, poczta, restauracja (na początku XX wieku
– hotel) „Pod Lipami”, z pysznymi niegdyś obiadami,
które przestały ludności smakować w latach 90. ubiegłego stulecia. Teraz to zwykła bumsa z niezbyt sze-
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Smętowo, dawny hotel Unter den Linden

Odjazd z Twardej Góry
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rokim wyborem piw, herbatą, papierosami, batonami
i oranżadą. Na tej ulicy była jeszcze świetlica wiejska
(do 2006 r.). Stoją też domy kolejarzy, wieża ciśnień
(trochę tylko zdewastowana, bo w prywatnym ogródku), a przy peronie mamy nieduży parking samochodowy, na którym pojazdy czekają od rana do wieczora na
swych pracujących na kolei w Tczewie, Gdańsku albo
Bydgoszczy właścicieli.
Po jakichś trzech minutach jazdy za nasypem wyrasta szczerbata wieża gotyckiego kościoła w Lalkowach – w pierwszym zakątku państwa krzyżackiego
na zachodnim brzegu Wisły. Dookoła ciągną się pofałdowane pola. Szosa w szpalerze drzew, gruntowa
„dwupasmówka”. Widać też budowę trasy nowej autostrady Gdańsk – Nowe Marzy pod Grudziądzem. Ale
wciąż las po prawej zamyka horyzont.
Spotykamy warsztaty i dźwigi kolejowe po prawej
– znaczy to, że dojeżdżamy do Twardej Góry. Po lewej, za dworcem widać nieczynne torowisko linii Twarda Góra – Nowe i szosę. Dworzec z żółtawej cegły, magazyny z pruskiego muru z rampą; za przejazdem po
obu stronach zaczynają się lasy – dużo brzozy, sosny.
Osada po prawej na pagórku tuż przy torze, długie
jezioro po tej samej, za nim leśniczówka, dym z komina…; znowu leśniczówka i długie jezioro po prawicy
– z groblą, olszyną; duży ceglany dom po prawej, po
drugiej – dworzec w Warlubiu. Na nim żółtawy tynk,
obok małe WC, magazyn ceglany, dom opuszczony

Dworzec w Warlubiu
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Na peronie w Laskowicach

Ruszamy o 14.35. Po stronie wschodniej bocznice,
dźwig suwnicowy. Przy drodze Świecie – Osie przycupnął kościół werbistów z neonowym krzyżem (nb. to
niezły punkt orientacyjny w nocnych pociągach na tej
trasie, ale w osobowym z wiadomych przyczyn – już raczej tego nie doświadczysz). Mijamy przejazd na szosie
ze Świecia i tory skręcające w prawo przez Leosię, Drzycim i Lniano do Wierzchucina, Tucholi i Chojnic. Szlak
kolejowy biegnie terenem polodowcowym na wysokim
nasypie, jakby grzbietem prehistorycznego zwierza, a po
prawicy mamy malowniczy widok. Wda wije się i skręca w porośniętej lasem przepaścistej dolinie. Tu i ówdzie
kryją się w niej pojedyncze domy Dólska i Konopatu.
W tamtym kierunku „spada” stromo szosa – to tylko
potęguje wrażenie, że jedziemy przez góry. Mkniemy
przez las, mijamy stację energetyczną (jeszcze niedawno miała własny pojedynczy tor bocznicy, zawracający
w prawo). Teren jeszcze bardziej „zjeżdża”, defilujemy
na pięknym akwedukcie mostu bardzo wysoko nad Wdą
w Kozłowie. Tu wieczór słońce w rzece pławi, a widok
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Rozlewisko Wdy pod Kozłowem

to niezapomniany. Zalew i tama widoczne są po lewej
(majaczy też Przechowo – królestwo celulozy i wytwórnia dymu, w „dobrych” latach wędrującego na blokami
w Skórczu). Oczywiście widać też miasta na wzgórzach po obu stronach Wisły – Świecie (ocet, musztarda, zamek i fara) i Chełmno (ten pomorski Rzym
i Ateny w jednym). Przejeżdżamy pod dwoma wiaduktami (szosa i tory Świecie – Terespol) i zatrzymujemy
się w Terespolu Pomorskim. Jest tu typowo pomorski
dworzec z czerwonej cegły, z okrągłym zegarem. We
wrześniu 1987 roku obiekt ten przeżył „nalot” – na zabudowania stacji wpadły wagony jednego z dwóch pociągów, które się tu zderzyły.
Na bocznym torze stoją cysterny, które za chwilę potoczą się do celulozy w Przechowie. Dworzec
i pierwszy peron ocieniają piękne lipy, na szczęście
nie takie koszmarnie przycięte, jak na wielu innych
stacjach, cmentarzach i przy drogach pomorskich
miejscowości. Kulturowo i geograficznie rzecz biorąc
– chyba kończy się Kociewie, zaczyna się Krajna. Stacja Terespol drzemie w kotlinie. Po wschodniej stronie za metalowym płotem pracują zakłady kolejowe.
Na zboczach naprzeciwko dworca stroszą się tarniny,
z tyłu pozostały kolejowe domy na zakręcie szosy,
ostro wspinającej się na zachód.
Opuszczona żółtawa nastawnia żegna nas w Terespolu. Teraz po lewej mamy las, po drugiej – pola z kępami
drzew, na skarpie miga czerwony dom, na skraju lasu
przystanek Poledno. To znaczy, że kiedyś pociągi się tu
nie tylko zatrzymywały. Stąd na zachód skręcają szyny
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(po zachodniej stronie). Mijamy betonowy wiadukt
z polną drogą, duże łąki, maszt telefonii cyfrowej,
dawne domy folwarczne, dworek w kępie drzew; lasy,
łąki, dąbrowy, wiadukt z I wojny światowej. Następnie
pociąg mija obniżenie terenu wokół torowiska, malowniczą rzeczkę Mątawę, pożarzysko z 1991 roku,
wiadukt w środku lasu i zatrzymuje się na przystanku Rulewo. Jest to zwykła platforma z drewnianych
bali z metalowymi poręczami, a wysiadający znikają
gdzieś na ścieżce w lesie. Mijamy po prawej jezioro,
dąbrowę, wiadukt nad szosą Przewodnik-Świecie, tu
i ówdzie spod śniegu wyglądają kępy żółtawej trawy,
po obu stronach rozciągają się już zabudowania Jeżewa
-– skądinąd stacji na trasie Grudziądz – Laskowice.
Po prawej dołączają tory z Szlachty, Tlenia i Osia,
po lewej – z Grudziądza, długie jezioro Laskowickie,
łozy, betonowa wieżę ciśnień – no i parterowy, żółtawy dworzec w Laskowicach Pomorskich, pieszczotliwie zwanych Las Vegas (bo urocze miejsca to Las
Vegas, Las Palmas i Las Kowice). Znakiem charakterystycznym są też podziemne przejścia na perony, wyłożone pożółkłymi ze starości kafelkami. Może jednak
ten kolor jest pierwotny? Są tu trzy perony. Po stronie
zachodniej piękne domy kolejarzy z wielospadowymi
dachami – kiedyś opłacało się je budować.

Stacja Terespol Pomorski
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pojedynczej linii Świecie – Terespol – Poledno – Bukowiec –Świekatowo Wschodnie – Bruchniewo – Klonowo
– Pruszcz Bagienica – Więcbork – Nakło, zapomnianej
od lat 80. ubiegłego wieku. Po lewej mijamy wieś i widzimy drogę Gdańsk – Bydgoszcz. Trasa pozwala też
podziwiać polodowcowe wytopiska i niecki – urokliwe
zagłębienia terenu, przy czym niektóre z nich „wypełniają” ceglane domy z niewielkim obejściem. Kiedy widać
już bardziej płaskie pola z niezebranymi walcami słomy
– to znak, że teraz wjeżdżamy na stację Parlin.
Żółtawy dworzec stoi na płaskim, polnym terenie. Po
chwili słychać tradycyjne oznajmienie „Tu stacja Parlin,
tu stacja Parlin.” – i koniec komunikatu w megafonie.
Wyjeżdżając widzimy od wschodu szosę z Trójmiasta
do Bydgoszczy, a ci z lepszym wzrokiem zauważą, że
od zachodu biegnie inna linia. To trasa magistrali węglowej Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia, która przecięła
już serce Borów Tucholskich i teraz z naszą linią tworzy
dwa boki trójkąta, którego podstawą jest w przybliżeniu odcinek Poledno –Świekatowo, a wierzchołek tkwi
w Maksymilianowie.
Pojedyncze drzewa na miedzach, świat bez barw
– i tak są ciekawsze od śmietnika w ludzkich głowach.
Z ust siedzących wokół mężczyzn słychać tylko „k…”.
Jak napisał poeta: „wzrok dziki, suknia plugawa”.
A dookoła plaska to, jak to mówią Kociewiacy. I nagle czerwony budynek szkoły, złote słońce spod chmury – obraz mistrza holenderskiego. Potem znowu prozaicznie – duży betonowy plac po prawej. Wjeżdżamy
do Pruszcza Pomorskiego. Mamy tu pocztę przy peronach (zbudowana z francuskiej kontrybucji po 1871
roku przez Niemców oczywiście) i główną ulicę wsi na
wyciągnięcie ręki. Można tu też podziwiać zabytkową
szachulcową kuźnię z podcieniami. Stąd pomkniemy
przez płaskie pola do następnej stacji.
Kotomierz wita nas przejazdem na szosie Włóki
– Trzeciewiec – Koronowo. Mijamy żółty domek dróżnika, Troje słomiane, za lasem na zachodzie – Zalew Koronowski, ale tutaj dookoła lipy i klony przy gruntowych
drogach, dworek i resztki świetności tych żyznych okolic, domy kolejowe, rampa i magazyny, żółty dworzec
i domek ceglany z mansardą – właściwie na peronie.
Wieś taka, jakby ją wymyślił Picasso – królestwo sześcianu. Ale to wymysł PRL-u, socjalistycznego państwa
oraz ludu pracującego miast i wsi.
Ozdobą okolicy jest niebotyczny maszt radiowotelewizyjny w Trzeciewcu, będący niezłą busolą dla
rowerzysty czy piechura. Chmury wleką się teraz metr
nad ziemią jak mgła w horrorze. Przy torze stadnina
w Kamionce. Po prawej źródła rzeczki Kotomierzanki, za nami wiadukt z metalową, kutą balustradą, pola
przeplata las (sosny, dęby, brzozy), leśniczówka i plantacja, podwójny (bo na dwóch trasach „boków trójkąta”)
wiadukt w Żołędowie, teren zakładów PKP Energetyka,
strumyk na łące, klin lasu – to przed kolejną stacją.
Maksymilianowo ma dworze piętrowy i żółtawy
(cóż za esteta wymyślił ten kolorek!). Za nim przycupnął
jakby dworek szlachecki. Ale to przede wszystkim stacja węzłowa i zakłady naprawcze kolei. Mnóstwo torów,
budynki warsztatów rozrzucone grupami i pojedynczo
jak okiem sięgnąć. Za peronem po prawej widać resztki,
zapewne świetnej kiedyś dąbrowy, która nawet dziś robi
wrażenie. Jeden dąb-mocarz pochyla się nad domami.
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Po tej samej stronie równolegle towarzyszy nam droga
przez grąd, miga szkoła dwupiętrowa, oczywiście ceglana, dąbrowa z jednej, sosny z drugiej strony, po prawej
grupa drzew iglastych i cztery domy dróżników, przy
torach teraz ciągną się sosny na nasypie.
Teraz czas na Rynkowo. Przez stację przechodzi
droga z Myślęcinka do Opławca, a budynek na peronie jest piętrowy i różowy! Ale za to wychodzi z niego
dróżniczka z czerwoną chorągiewką. Po stronie lewej na
wysokim zboczu zabudowania byłego sanatorium. Gdy
wyjeżdżamy, nagle jesteśmy na nasypie, a lasy w dole.
Po prawej zaczyna się betonowy płot wielkich zakładów
produkujących tabor szynowy. W lewo odchodzą tory
do Bydgoszczy Leśnej, Bydgoszczy Bielaw, Bydgoszczy Wschód (a stamtąd przez Bydgoszcz Fordon, Ostromecko, Dąbrowę Chełmińską, Unisław do Chełmży;
albo przez Łęgowo, Solec Kujawski do Torunia; albo
przez Zachem do Bydgoszczy Emilianowa, Nowej Wsi
Wielkiej i Inowrocławia). Na wielkiej bryle betonowej
jaskrawy w napis stworzyli lokalni kibice, by powitać
nas na przystanku Rynkowo Wiadukt.
Po prawej, do samej Bydgoszczy, ciągną się tylko
tory, magazyny, dźwigi, cysterny, hale napraw. Potem
miniemy stadion Zawiszy, dwa kościoły (jeden neogotycki, drugi z lat 80.), cmentarz, a przed nim brukowa-

Dawny budynek dworca Bydgoszcz Główna
Wszystkie fot. autora

ny plac rozległej rampy, długi metalowy wiadukt, idący
górą od ul. Artyleryjskiej do cmentarza Starofarnego na
drugim brzegu (ten wiadukt zagrał w filmie „Sąsiedzi”
o dywersji niemieckiej w Bydgoszczy 3 września 1939
r.), już prawie niewidoczny napis „Bromberg” na naczółku jednego z wiaduktów i oto dworzec Bydgoszcz
Główna. Mamy tu cztery perony (plus dwa), opuszczoną wieżę, lokomotywownię, zabytkowy zielony parowóz, hale remontowe, secesyjne zadaszenia peronów,
podziemne przejścia z pożółkłymi kafelkami i wyjście
w pustej hali kasowej (pustej, mimo kiosków, informacji, bankomatów, sklepików), a potem przed budynek
dworca. To wielka, kubistyczna bryła, niezbyt piękna
niestety. Na długim budynku naprzeciwko zdemontowano neonowy napis WITAMY W BYDGOSZCZY. Ze
stacji Bydgoszcz Główna oprócz torów do Bydgoszczy
Leśnej, odchodzą również linie do Piły przez Nakło, do
Poznania przez Szubin, Kcynię, Wągrowiec, a także do
Torunia oraz do Inowrocławia przez Białe Błota i Złotniki Kujawskie. Ale to już inna strona tej opowieści.

KMR

KOLEJOWE REMINISCENCJE

JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI

Pamięci Jerzego Kamińskiego
– rzeźbiarza Kociewia
im poznałem Jurka Kamińskiego najpierw
zobaczyłem jego rzeźby. Z Barłożna, gdzie
mieszkał, jedną z nich na moje imieniny przywiózł mi Adam Murawski. Był to lipowy św. Józef,
który kilka lat „pilnował mojego biurka”. Potem trafiło
do mnie jeszcze kilka rzeźb. Był także żyd dusigrosz
i Sambor II. Gdy osobiście spotkałem Jurka, 28 listopada 2005 roku, był on lekko zdenerwowany, bo
oto zbliżał się jego publiczny debiut w Zajączkowie
Tczewskim. Właśnie tam wśród braci kolejarskiej odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia kapliczki św. Katarzyny – patronki kolejarzy, do której
rzeźbę wykonał Jurek.
Wśród pocztów sztandarowych nastąpiło odczytanie aktu erekcyjnego wybudowanej kapliczki i jej
poświęcenia. A potem były długie i ciepłe rozmowy,
podczas których tryskał humorem i serdecznością, bo
taki on był – z każdym potrafił się dogadać.
Spotkań z Jurkiem było kilka. Wspomnę może
jeszcze o dwóch. Zapragnęliśmy podkreślić, że Tczew
jest miastem kolejarzy i zaprojektowaliśmy wystawę
„Torami tczewskiej kolei”, której byłem autorem. Od
początku jest to ekspozycja dostępna dla zwiedzających przez cały rok. Kiedy w 2010 roku Centrum
Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie,
obecnie Fabryka Sztuk na dziedzińcu stanęła lokomotywa SM03, to wraz z nią pojawiła się też rzeźba
św. Katarzyny wykonana przez Jerzego Kamińskiego.
I tak stoi do dzisiaj z mieczem, koroną, palmą i kołem.
Wprawdzie lokomotywę ulokowano na dziedzińcu na
stałe i kolejarze nie muszą jej uruchamiać i wypuszczać na kolejowy szlak, to warto aby św. Katarzyna
z dziedzińca czuwała nad nimi z oddali i wspierała ich
trudną służbę.
Jurek zawsze mówił, że interesuje go Kociewie,
a rzeźbą zajął się od 1995 roku. Ze świętych oprócz
św. Józefa lubił też rzeźbić Matkę Boską, a także św.
Franciszka. Miał swój własny styl i potrafił podziwiać
pracę swoich kolegów. Twierdził też, że ze sztuki ludowej trudno wyżyć, więc imał się różnych zajęć. Natomiast długie zimowe wieczory zostawiał dla siebie,
pochylając się nad klocem drewna.
Po raz ostatni z Jerzym Kamińskim spotkałem się
w jego domu za wsią, w Barłożnie. Do położonego
wśród zieleni drzew siedliska trudno mi było trafić, ale
gdy już trafiłem poznałem ciepło domowego ogniska
i był w nim jak zwykle on, rozgadany, wesoły. Mówił
o swoich rzeźbach i codziennym życiu. Jakby mimo-
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Jerzy Kamiński wraz ze sawoją rzeźbą
przedstawiającą postać Mściwoja,
Sławutowo 2014 rok
fot. ze zbiorów rodzinnych

chodem wspominał, że musi iść na jakieś badania – „coś
tam od niego te doktory chcą”. A ja nie drążyłem tematu, bo wiem, że w tym wieku wokół ludzi krążą różne
choroby. Kupiłem od Jurka Chrystusa Frasobliwego
i zwiedziłem Jego pracownię. A gdy tam byłem, zdjął
ze ściany krzyż i powiedział mi „masz to na drogę”.
Zapraszał na ponowne spotkanie, jednak czas szybko
biegnie i od tamtego spotkania minęło parę miesięcy.
Wiadomość telefoniczna, że odszedł dotarła do mnie
gdy jechałem w delegację do Wrocławia i wtedy pomyślałem, że za kompozytorem do nieba może iść
muzyka. A za Jurkiem idzie św. Józef, Sambor II, żyd
dusigrosz, a nad wszystkim pochyla się Chrystus Frasobliwy.
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EDWARD ODYA

Pasturek
tamtych czasach beło wiela lasów a mni
ludziów. Cała łokolica prawie porośnianta
beła borami, a w niych różnych ptaków ji
zwiyrzaków beło wiela. Tam chdzie niy beło lasa, to ługory, pola, a przy rzykach ji jaziorach łónky. W wodzie
rybów ji reków niy brakowało.
Tedy beli jano bogate pany ji bjydne ludziska. Jedan
pan mniał walny łobszar lasów ji ziamni. Psiankny dwór
ji masywne zabudowania dworske. Mniał tyż jinwentarz żywy. Pokaźny łogród, chdzie brzadu beło fól. W
łogrodzie stojeli koszky szpszczołów. Pan mniał mniodu
pod dostaćkam. Mniał tyż nałuczyciela na swojych dziyciów, ale gzuby robotników łostawjył bez żadny uczby.
Bjydne ludziska musieli na pana robjić za marne grosze.
Ludziom za robota mało płaciył, a sóm sia bogaciył. Jak
mało płaciył, to chłopy szli lóz, szukać nowy szteli.
Tedy wyszło tak, że ni mniał chto paść młodygo
bydła. Pan nakazał jednamu parobkowju, żeby jygo
knap pas młode bydło. Tan chłopsiec mniał dopsiyru sztyrnaście lat, a mniał na jimnie Staś. Pan kazał,
a sługa musiał. Jakby parobek sia niy zgodziył, to pan
wywalyłby gó z pomniaszkania ji zwolniył z roboty.
Tan chdzie chwatko nalazby pomniaszkanie i robota?
Staś płakał ji powiadał, że niy da rady paść młodygo
bydła. Nicht niy poszed do pana w jygo łobrónie. Jano
wszytcy gadeli mu „Jidź, jidź ji dobrze paś, żeby bydło
szkody niy zrobjyło”. Straszyli gó tyż „Jak bandziesz
lycho pas, to pan każe cia zlać”.
Tak pan zrobjył z knapa pasturka. Staś dostał stara tasza, trocha chlyba, butla kawy zbożowy, kapota
ji kyj. Tedy mocko płakał ji szed paść bydło. Na poczóntek pomogli mu wygnać bydło na pole. Tak para
razy, późni uż niy. Z ryna to bydło beło głodne, żerło trawa ji trzymało sia razam. Trocha późni na polu
doznał prawdziwy łudranki, bydło zaczano latać, raz
w jedna, raz w druga stróna. Staś musiał tyż cały czas
latać ji nawracać. Najgorzy beło jak przylejcieli gziky.
Tedy bydło łogóny do góry ji kożde w swoja stróna.
Bjydny pasturek latał jak psies, cały mokry ji wystraszóny. Mocko płakał nad swojó doló. Pewnie długo by
nie polatał bez pómocy.
Jednak mniał szczanście, a potam same termedyje
ji utrapsiania. Na drugy górze stary dziad pas łowce.
Patrzył na pasturka jedan dziań i drugy. Wjidział, że
tan sia zamanczy, a szkoda mu beło knapa. Na trzyci
dziań stary łowczarz podprowadziył swoje łowce bliży. Patrzy, a pasturek lata jak szalóny, to w jedna, to
w druga stróna. Tedy przylaz eszczy bliży do pasturka ji
woła gó. Staś łodpowiedział mu, że ni ma czasu, bydło
uciyka, ji musi nawracać. W takym razie stary posłał
swojygo psa, a tan łobegnał bydło w jedna kupa. Staś,
jano patrzał, co sia stanyło. Bydło spokojnie sia pasło.
Tedy jano myślał, takygo psa mniyć. Stary znowu wołał
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pasturka, a tan przylaz do niygo. Łowczarz powiedział
„Tera możym se pogadać, a ty trocha łodpoczniysz”.
Nó ji gadeli, a bydło trzymało sia w jedny kupsie. Stary
pytał gó „Czamu ni masz dobrygo psa?” Pasturek mu
łopowiedział, jak pan nakazał, że ma bydło paść, jano
psa mu niy dał. Tedy stary gadał, że może mu dobrygo
psa łobzorgować. Staś powiedział, że niy ma dytków na
psa. Dobrygo psa chciałby mniyć. Stary powiedział, że
psa bandzie mniał, jano musi czytać ksióżka. Staś mu
gadał, że czytać niy łumni, a ksióżki ni ma. Łowczarz
pociyszył gó, że jutro przyprowadzi mu psa. Na drugy
dziań stary przylaz do pasturka zez czarnym psam. Zara
posłał gó bydło paść. Bół ładny ciypły dziań. Tedy stary
powjadał Stasiowju jak ma wołać na psa, żeby tan mu
dobrze bydło pas. Mniał wołać na niygo Morus. Morus
zara dobrze pas, jano trzymał sia z dala łod Stasia. Nad
wieczoram ładnie zagnał bydło jaż do bramy. Trocha
sia pokróńciył ji zgynół w krzakach. Staś niy musiał gó
futrować, a ji tak bół gładky. Ryno, jak Staś wygóniał
bydło na pole, uż Morus bół przy bramnie. Gnał bydło
ji pas cały czas. Żadny szkody niy pozwoliył zrobjić.
Tedy Staś mniał dobrze. Potam stary przyniós mu ksióżka ji łuczył gó czytać. Jano cały czas z niym niy bół.
Do dóm ksióżki niy pozwalał wżóść. Staś pytał, co ma
z nió zrobjić? Stary mu powiedział, co ma mówjić jak
bandzie chciał ksióżka, a co jak łuż niy bandzie chciał.
Chdzie jó ma łostawjić. To beła ciykawa ksióżka. Jak
pasturek powiedział zaklańcie, to łuż ksióżki niy beło.
Kedy powiedział druge zaklańcie, łuż ksióżka beła.
Tedy Staś mniał czas ji spokój. Rozłożył se kapota ji
łoglóndał ksióżka. Późni bół ciykawy chto bierze ksióżka. Powiedział zkalańcie ji patrzy chto jó weźnie. Ji nic!
Jak sia łobejrzał, łuż ksióżki niy beło.
Czasam zdarzało mu sia, że kymnół se trocha. Morus cały czas dobrze pas. Tak se kymał na bórcie, naraz łusłyszał gynganie dzikych gasi. Zara zerwał sia ji
przeter gały, patrzy do góry, a tam lejciał klucz gasi.
Zawołał „Ho ho ho! Was tu jestaj chyba ze sto”. Tedy
łostatnia gaś mu powiedziała „Jeszcze raz tyla, pu raza
tyla, ćwiyrć raza tyla ji ty gupsi łośle, dopsiyru nas
bandzie sto”. Dobrze se to powjedzanie zapamniantał, jano policzyć niy łumniał, bo nicht gó niy łuczył.
A bół ciykawy jile tych gasi lejciało. Pytał parobków,
żeby mu porachoweli, łoni tyż rachować niy potrafsily.
Może wy tera policzyta, jile tych gasi lejciało?
Tak pas bydło bez sztyry lata. Staś, jak dostał łod
starygo psa, to sia ciyszył, jano tedy niy wiedział, że
przyńdzie mu za niygo srogo zapłaciyć. Stary łowczarz
wiedział, że to beła diabla pómoc. Sóm z ni korzystał,
a pasturkowju pómog jak móg w jygo niydoli.
Po sztyrych latach pan wzión pasturka do kóni.
Zrobjył gó fornalam. Dostał dwa kónie ji musiał łorać pole, wozić gnój, drywno z lasa, siano, zboże ji
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GADKA PO NASZAMU
jinsze. Tedy Staś niy potrzybował łuż psa, jani ksióżki
niy czytał. Robjył, co rzóndca kazał. Fornale łoreli pole,
łon tyż. Wnetki zaczano sia porywanie gó ji manczanie. Jednó razó cisnół bat ji lycky. Polejciał w krzaky ji
może godzina gó niy beło. Potam przylaz ji łorał dali.
Jinnó razó łostawjił kónie ji pu dnia gó niy beło. Jak
przylaz, to gó pyteli, chdzie bół? Niy powiedział, nic
niy gadał, co sia z niym porabiało. To znikanie sia powtarzało coraz czanści ji dłuży gó niy beło. Wszyści mu
sia przyglóndeli, jak wracał po znikniańciu. Bół tedy
mocko zmarachowany ji przelanknianty. Tedy donieśli
to panu. Pan nakazał ludziom, żeby wszyści psiloweli
chdzie łon łuciyka. W żniwa woziyli zboże. Jak przyjachał z furó zboża, to zlaz, cisnół bat ji polejciał do dóm.
Tedy ludzie zara za niym. Obstawjili cała chałupa ji psiloweli. Potam jedan wlaz za niym do chałupy. Nalaz gó
w komórce, jak klanczał przy swojim wyrze. Za chwsiłka zajrzał znowu, a gó łuż niy beło. Kónd łuciyk?
Wszyści psiloweli, a potam wszandzie szukeli. Ji ni ma!
Tedy łuż wjedzieli, że gó złe porywa. Po trzych dniach
przylaz strasznie zmordowany. Cały czas w mankolijach, zbjidzóny ji wycianczóny. Wszyści zaczani gó wypytywać, chdzie bół ji co robjył? Jak majó mu pómoc?
Niy chciał powjedzić. Łobjyceli mu pómoc, jano muszó
wjedzić co je. Mocko nalygeli na niygo. Tedy naryszcie powiedział, że mu łuż nic niy pómoże. Diabły gó
srodze manczó ji gó wykończó. Jedynie siydam nowo
wyświancónych ksiaży mogłoby mu pómoc. Jak to łusłyszeli, to wszytcy medytoweli jak mu pómoc? Poszli
do pana ji mu wszytko wyklaroweli. Pan tyż chantnie
chciał mu pómoc. Jano jak? Co tu trza zrobjyć, żeby
mu pómoc? Dobrze wiedział, że to ón zrobjył gó pasturkam. Nakazał mu paść młode bydło, a dobrygo psa
mu niy dał. Takym szykam wepchnół gó w sidła szatańske. Srodze przyczyniył sia do jygo niydoli. Tedy pan
mniał wyrzuty sumniania. Dokładnie rozważał wszytko, co Stasiowju zrobjył złygo bez sztyry lata. Pojón,
że diabli psies pas jygo bydło, a niy Stasia. Stasiowju
płaciył marne grosze. Zamiast dać gó łuczyć czytać, to
zrobjył gó pasturkam. A to z czystygo chciystwa, bo
chłopóm niy chciał dobrze płaciyć. Dranczyło gó pytanie „Za czyje grzychy diabły Stasia manczó?” Tedy
dopsiyru zrozumniał, że za jygo grzychy Staś pokutuje.
Zara dostał mocnygo stracha, że złe może obróciyć sia
przeciwko niamu. Może gó porwać ji manczyć. Skutky mogó być tragyczne ji niyprzewjidzialne. Na gwałt
chciał Stasiowju pómoc, a krzywda wynagrodzić.
Tak dobrze sia złożyło, że pan mniał brata ksiandza. Zara jachał do niygo ji prosiył gó ło pómoc na
Stasia. Ksióndz pojachał do Peplina, do biskupa ji prosiył gó ło siydam nowo wyświancónych ksiaży, żeby
te wyrweli Stasia z sidła szatańskygo. Biskup przysłał
siydam ksiaży, a te bez modlitwy ji świancóna woda
wyrweli Stasia zez czarci mocy. Staś pómoc dostał, za
co Bogu dziankował.
Łod tygo czasu żył łuż wolny łod złygo. Pan za jygo
krzywda ji ciyrpsianie podarował mu chałupa, taka glinianna, łobjita dyskami. Tedy to sia liczyło, bo mniał
swój kónt. Pan tak naprawda, niy dał mu ty chałupy
z dobrygo syrca, jano zez strachu przed diabłam. Staś,
jak mniał wolny czas, to siydział se na ławeczce przy
chałupsie. Kolydzy eszczy długo wypytyweli jak złe gó
porywało, ji co sia tedy działo. Musiał jym łopowiadać
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wszytko co spamniantał, a przeżył wiela manczarni ji
strachu. Gadał jym jak gó złe porywało, to tak, jakby
niywidzialna ranka gó czapnyła ji chdzieś dalyko cisnyła. Tam musiał łaziyć na sztyrych, a diabły na niym rajtoweli. Kazeli mu wlyźć na take stróme urwisko. Jak niy
móg wlyźć, to coś gó cisnyło do góry na sóm kant. Tedy
kazeli mu skoczyć w dół, niy chciał, bo sia bojał. Coś
pchnyło gó ji lejciał w przepaść. Na dole znówki gó coś
czapnyło ji postawjiło na ziamni. Tak paranaście razy
ciskeli gó jak bala. Postawjili gó przed lasam, a tam taka
ganstwa. Kazeli mu jiść naprzód, jano jak przelyść? Coś
gó pchnyło i nalaz sia za lasam. To beło jakeś przewjidzanie, bo nawet podrapany niy bół. Za lasam beła szyroka rzyka. Coś gó znowu pchnyło ji wlejciał do wody.
Całke szczanście, że pływać łumniał. Jednam razam zawlekli gó na take zbocze ji kuleli, jak bałwana. Do góry
ciskeli, a na dół kuleli. Dziwne jestaj to, że tym czartóm sia niy sprzykszyło tak maltrytować Stasia. Wjera
jinszy roboty niy mnieli! Zawlekli gó tyż do psiekła ji
pokazeli Lucypra. Tam beło czarno, jak w psiekle. Tedy
łon patrzał, a z jednygo kryzgónka wylaz kowal. Wjidocznie szukał wyńścia, wjera zabłondził? Kowal mniał
w keszani świancóna kryda, a w drugy goździe ji młotek. Diabły niy mogli mu nic zrobjić. Jak diabół podlaz
kowalowji za blisko, to tan gó młotkam mniandzy rogy
ji przybjił gó do ściany. Tak mniał przybjite łuż para.
Lucyper to wjidział, co kowal robji, tedy dostał stracha,
co tera bandzie. A bół łuwjózany na dwóch ketach, przy
dambowym słupsie. Jak kowal sia zbliżał do Lucypra,
to tan latał w kółko jak szalóny ji fest popsiardywał ze
strachu. Tedy zrobjił sia taky fetor, że kowal łuż mu sia
niy przyglóndał, jano laz dali. Wjera tygo smrodu niy
znosiył. Diabły przed kowalam łuciykeli ji po kóntach
sia choweli. Po tam wjidzaniu diabły cisnyli Stasia kele
majóntku. Tedy bół szczanśliwy, że uż je dóma. Staś
mniał wiela wiancy różnych przeżyć zez diabłami, jano
ze strachu ji przerażania wiela zabaczył. Jak wjidać diabli psies za darmo bydła niy pas.
Rzadko sia zdarza, żeby człek za życia psiekło łoglóndał.
Staś, jak mniał swoja chałupa, to wnet poszukał se
żonka i mnieli dziyci. Dali robjył łu pana, a tan mu
lepsi płaciył. Tedy żył eszczy długo i szczanśliwie.
Słowniczek gwary:

Bala - piłka
Dranczyło – męczyło
Fetor - smród
Fest - mocno
Fornal – woźnica
Fól – pełno, dużo, wiele
Ganstwa – gęstwina
Gziky – owady gryzące bydło
Keta – łańcuch
Lóz - precz
Lycky – lejce
Łobzorgować – załatwić
Łowczarz – pasterz owiec
Łudranka – umęczenie
Maltrytować - męczyć
Mankolije – niepokój
Srogo – bardzo, wiele
Sztela – posada, miejsce pracy
Termedyje - kłopoty
Zabaczyć – zapomnieć
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Gadki
Rozaliji
Lepsi wlinić,
czi ofukać?

KATARZYNA PEPLIŃSKA

Tczewski Panteon
Katyński
okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednego
z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Polski,
Kociewski Kantor Edytorski – sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Aleksandra
Skulteta w Tczewie przygotowała i wydała książkę
pt. Tczewski Panteon Katyński. „Jeżeli zapomnę
o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”,
autorstwa Marcina Kłodzińskiego,
pracownika tczewskiej książnicy,
doktoranta Uniwersytetu
Gdańskiego.
Z pracy dowiadujemy
się, że liczba dotychczas
znanych nam osób z ziemi tczewskiej, które poniosły śmierć
w wyniku ludobójczych działań władz ZSRS, wynosi ponad
sześćdziesiąt. Wcześniej, przed badaniami Marcina Kłodzińskiego, wskazywano na znacznie mniejszą liczbę ofiar
z Tczewa i innych miejscowości powiatu tczewskiego. W
trakcie pisania pracy udało się również zweryfikować niektóre
nazwiska, które – jak się okazało błędnie – były wymieniane w różnego rodzaju pomorskich spisach ofiar katyńskich.
Zaprezentowano również, często wcześniej nieznane, zdjęcia
mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego − ofiar zbrodni
katyńskiej, udostępnione tczewskiej książnicy przez Muzeum
Katyńskie w Warszawie. Okładkę do książki przygotował Stefan Kukowski.
Prezentowana publikacja jest owocem projektu rozpoczętego w 2016 roku realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tczewie. Początek dały mu tczewskie władze miejskie, które zwróciły się do książnicy o sporządzenie listy, która
stała się podstawą do napisania niniejszej pracy. Lista z nazwiskami została po raz pierwszy odczytana w dniu 13 kwietnia
2016 roku podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy Pomniku Ofiar Stalinizmu.
Praca ukazała się w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, które sfinansowało druk. Książkę promowano podczas odsłonięcia Tczewskiego Panteonu Katyńskiego.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, by
dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zwłaszcza młodzieży, praca została opublikowana w Internecie.

Z

ojce, to jak jejych sinaczli pszeskrobjó, to najlepsi lubjó wtrzóchnóć
jednygo, czi dwuch, abo jak wolita
wdziyrzgnióć, ji je po fertichu. „Sinuś” sia
strzóchnie ji je gut!
Gorzi jidzie matulom. Bo te, jak jejych
„córunie” dobrze nie funksnyrujó ji robjó rzeczi chtórne do pjankni płci nie palyrujó, tedi
Matuchni zaczinajó gangniyć (fukać znaczi).
Gagnió, gagnió ji gangnianiu nima końca! Łóne sobje janzika nie szkodujó. A ti jejych Panianki, jednim łucham wpuszczajó ta
śpsiyfka, a drugim wipuszczajó.Śłat nie słyszał cobi durcham znosić take ofukiwanie!
Ale Mamki, ji Tatkowje mnijta mniark, bo to
tera só pszekrantne czasi! Wasze młode mogó
wnieść skarga, ji bandzieta pociógniante do
łotpowjedzialności.Weznó Wóm gzuba do
dómu dziecka, ji tam dopjyrku bandzie rós na
rocitnika, abo eszczi gorzi! Was zasie mogó
wsadzić do paki, cobiśta rozumu dosteli!
Tak to tera je wszitko kodriś, że nie wjysz
człowieku czego sia jąć? Tedi żebi nie doszło do tygo najgorszygo, naginejma drzyfko
dopukónt je młode. Nie czekejma asz Łóno
urośnie, ji bandzie (podłuk(g) postampkóf(w) wiższe niysz brzoza, a głupsze niysz
koza. Tedi zez tim fantam łusz(ż) nie jidzie
sobje poredziyć! Richt je djacheł na dachu.
Owe niweki Wasze dziecka trzansó Wami jak
podertó jakó. Wóm sia na rik zbjyra, tak bardzi babóm, bo chłopi tedi łogłuchnó ji nic nie
słiszą, a nawetki na łoczi jim tysz(ż) padnie,
bo nic nie wjidzó! Nó jó ale mi tera jidzim
podłuk(g) Uniji porzóntkam. Óni tam wjedzó
lepsi łot rodzicielóf(w)!
Tedi po próżnici Rózalija prawisz! Nic
jano paciorki kranciyć, choc po prawdzie
kara boska ji tak nas nie mninie. Po co żam
do ti Uniji lezli. Tera masz Jachu, co Ci dał
Stachu!

Ł

WASZA ROZALIJA
(Zyta Wejer)
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ELŻBIETA BRÓZDOWSKA

Wydano kolejną książkę
o historii gminy Jeżewo
hyba niewiele gmin wiejskich może pochwalić się publikacjami dotyczącymi ich przeszłości. Inaczej jest w gminie Jeżewo, która
doczekała się książki autorstwa Zbigniewa Dąbrowskiego pt. „Z dziejów gminy Jeżewo”. Jest ona kontynuacją, uzupełnieniem wydanej dwanaście lat temu,
dzięki wsparciu władz samorządowych, monografii
pt. „Gmina Jeżewo”, która była efektem pracy nauczycieli jeżewskiej szkoły. Już podczas powstawania poprzedniej publikacji był pewien niedosyt wynikający z potrzeby syntetycznego ujęcia problematyki
a ilością zebranego materiału (m.in. zabrakło w niej
miejsca na poszerzone fakty i biografie osób związanych z gminą Jeżewo). Jednak autor nie próżnował,
dalej poszukując cennych historycznych wiadomości i pisząc, a napisane artykuły publikował w prasie
lokalnej – w „Czasie Świecia” oraz w „Kociewskim
Magazynie Regionalnym”. W ten sposób zebrała się
duża liczba, bo ponad pięćdziesięciu tekstów, które
zostały wykorzystane w nowej książce.
Praca „Z dziejów gminy Jeżewo” składa się
z dwóch części. Pierwsza prezentuje historię wybranych wsi leżących w granicach dzisiejszej gminy Jeżewo. We wstępie znajduje się informacja
o, uwzględnionym w opracowaniu, opisie czternastu
wsi sołeckich oraz dwóch miejscowości, wyróżniające się bogatą przeszłością: Lipno i Lipienki. Każdemu
tekstowi nadano charakter słownikowy z jednolitym
układem hasłowym, ujmując: nazwę wsi, jej znaczenie i pochodzenie, datę pierwszej wzmianki historycznej, wybranych właścicieli dóbr, obszar i ludność
wsi na przestrzeni dziejów, początki szkolnictwa,
ważne wydarzenia i wybrane, znaczące postaci. Dla
opisywanych w niej faktów ustalono cezurę czasową
na 1945 rok (poza niewielkimi odstępstwami).
W drugiej części znajdziemy wspomniane wyżej teksty, które ukazywały się w latach 2005-2016
w tygodniku „Czas Świecia” oraz kwartalniku „Kociewski Magazyn Regionalny”. Artykuły zostały
ułożone chronologicznie: od wydarzeń najstarszych,
czyli od pierwszej wzmianki historycznej o Jeżewie
z 1293 roku, po czasy współczesne. Ich tematyka
obejmuje wybrane wydarzenia z dziejów jeżewskiej
gminy oraz prezentuje dwadzieścia pięć sylwetek niekiedy nieznanych jej mieszkańców, którzy działali nie
tylko w obrębie gminy. Są to m.in.: E. Liszkowska-Parczewska, Z. Starostecki, W. Kubsz, B. Chmielewski
i inni. Co można jeszcze znaleźć w nowej publikacji?
Otóż, dla lokalnej społeczności na pewno cenne będą

C

KMR

informacje
o Franzu von
Gordonie,
ostatnim
dziedzicu
Laskowic,
o potyczkach partyzanckich w Czersku Świeckim; o tym, jak wyzwolono powiat
świecki i Jeżewo w styczniu/lutym 1945
roku, czy o rozstrzelanym przez hitlerowców Józefie
Kęsiku w Mniszku koło Grupy. Każdy, komu bliska
jest przeszłość „małej Ojczyzny”, znajdzie dla siebie
wiele ciekawych wiadomości.
W publikacji znajdziemy również nawiązanie do
cennego dzieła, które znajduje się w jeżewskim kościele. Jest nim obraz „Koronacja Najświętszej Marii
Panny” powszechnie uznawany za malowidło powstałe
w kręgu wybitnego malarza przełomu XVI/XVII wieku
– Hermana Hana. W publikacji zostają zidentyfikowane
osoby występujące na obrazie, m.in.: papieża Urbana
VIII, Świętego Wojciecha, Zygmunta III Wazę, hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego.
Wnikliwa prezentacja dzieła oparta na wielu tekstach
źródłowych dla osób dociekliwych, interesujących się
historią sztuki z pewnością rozwieje wątpliwości i pogłębi wiedzę.
Książka prezentuje się dostojnie. Publikacja liczy
204 strony wzbogacone licznymi cennymi zdjęciami
i rycinami wykonanymi m.in. przez W. Chołostiakowa. Dużego wsparcia udzielił wójt gminy Jeżewo
– Mieczysław Pikuła, który pomógł w wydaniu tejże
pozycji.
A kim jest autor książki? Zbigniew Dąbrowski
z wykształcenia jest nauczycielem historii, z Jeżewem
związany jest od 1976 roku. Przez dziewiętnaście lat
pełnił funkcję dyrektora jeżewskiej szkoły. Obecnie
przebywa na emeryturze i swój wolny czas poświęca badaniu przeszłości „małej Ojczyzny”. Już dziś
o autorze można powiedzieć, że swoją pracą zasłużył
sobie na cytat pochodzący z wiersza Horacego: „non
omnis moriar”*.
*

„Non omnis moriar” cytat pochodzi z wiersza Horacego pt.
„Exegi monumentum”. Słowa te znaczą: „nie wszystek umrę”,
co miało symbolizować, że dzięki swej twórczości ich autor
nie zginie w pamięci ludzkiej. Spuścizna po nim stała się trwałym pomnikiem jego dokonań, który nie runie nawet z upływem lat, bowiem zostanie zachowany we wspomnieniach potomnych.
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LITERACKIE ŁAMY

JAKUB BORKOWICZ

Kilka słów o Dotyku
swojej najnowszej powieści Dotyk Tomasz
Hildebrandt – pisarz
z Kociewia zabiera czytelników
na południe Francji do Marsylii.
Akcja książki dzieje się w niedalekiej przyszłości w kraju rządzonym
przez Front Narodowy.
Dotyk można odczytywać na
wiele sposobów. Przede wszystkim
dostajemy do ręki bardzo ciekawy,
świetnie napisany, trzymający w napięciu thriller o prowadzonym przez
Calude’a Aryana, marsylskiego policjanta, śledztwie w sprawie dokonywanej przez nieznanych sprawców
serii okrutnych zabójstw. Jest to
jednak dopiero początek dramatycznych zdarzeń, ponieważ wkrótce
w mieście wybucha tajemnicza zaraza, która z kolei doprowadza do
wybuchu zamieszek i walk pomiędzy rodowitymi Francuzami a emigrantami z krajów muzułmańskich.
Sytuację dodatkowo zaognia planowana wizyta premiera oraz otwarcie
nowego meczetu i zagrożenie zamachami terrorystycznymi.
Nie jest to oczywiście jedyny
możliwy sposób interpretacji tej powieści. Sensacyjna fabuła staje się
dla autora pretekstem do ukazania
problemów jakie gnębią zarówno
Marsylię, jak i całą współczesną
Europę. W tym przede wszystkim
problem emigracji z krajów muzułmańskich, oraz coraz bardziej pogłębiającej się alienacji i wrogości
poszczególnych grup społecznych
prowadzącej do przemocy i agresji.
Autor stara się również przedstawić
najważniejsze jego zdaniem przyczyny problemów oraz zagrożeń
nękających współczesną Europę.
Moim zdaniem czytany i interpretowany w ten sposób Dotyk jest jeszcze bardziej wciągający, mroczny
i emocjonujący, niż wspomniana historia śledztwa. Bliżej mu do Miasta
ślepców Jose Saramago czy Dżumy
Alberta Camus’a niż do powieści
kryminalnych czy sensacyjnych.
Bardzo interesująca jest diagnoza jaką przedstawił autor w powieści – za największe zagrożenie
uważa uwidaczniający się w ostat-
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nich latach wzrost wpływów partii
skrajnie prawicowych czy wręcz
faszystowskich, a także brak tolerancji i zrozumienia dla osób innej
wiary, religii czy rasy, który tylko
napędzą wszechogarniające strach,
nienawiść czy w końcu agresję.
Przedstawiona w powieści ponura wizja świata z pewnością
stanowi jedną z jej największych
zalet. Tomasz Hildebrandt już poprzednich powieściach dowiódł
swoich umiejętności opisywaniu
tła społeczno-politycznego. Za bardzo przemyślane posunięcie należy
z pewnością uznać wybór Marsylii jako miejsca akcji powieści.
W mieście tym niczym w soczewce
odbijają się najważniejsze problemy nękające współczesną Europę.
W książce jawi się ona jako mroczne niebezpieczne miasto pełne
nienawidzących się i wrogich do
siebie ludzi. Jest to wizja zarówno
przerażająca, przygnębiająca ale
z pewnością wciągająca.
Mocną stroną powieści są
z pewnością prezentowane w niej
postacie, zarówno pierwszoplanowe, jak i bohaterowie drugiego czy
trzeciego planu.
Moim zdaniem do najbardziej
interesujących należy z pewnością
postać dziennikarki blogerki Celine
Dumerc, która swoją oryginalnością
na głowę bije chociażby głównego
bohatera powieści Claude’a Aryana. Bliżej jej do postaci Cottarda
z Dżumy Alberta Camus’a niż do
bohaterów powieści kryminalnych.
Jest ona rodowitą Francuską,
która ze względu na chorobę skóry cały czas musi chodzić ulicami
Marsylii szczelnie zakryta niczym
muzułmanka, narażając się przez to
na ataki ze strony innych mieszkańców miasta.
Moim zdaniem jej postać stanowi sama w sobie wartość dodaną
powieści, dzięki temu co sama pisze na blogu, oraz dzięki licznym
sytuacja z nią związanym można
o wiele lepiej zrozumieć wiele problemów opisywanych w „Dotyku”
min. skąd się bierze agresja i przemoc wobec obcych.

Pomimo tych licznych zalet nie
można powiedzieć, że najnowsza
książka Tomasza Hildberandta jest
całkowicie pozbawiona wad. Przede
wszystkim moim głównym zarzutem
do autora jest to, że przez skupianie
się na opisywaniu tła społeczno-politycznego często cierpiał główny
wątek sensacyjno-kryminalny.
Moim zdaniem również często
niepotrzebne były bezpośrednie
komentarze narratora i bohaterów,
aż nazbyt nachalnie prezentujące
poglądy polityczne autora, a wielu
miejscach zupełnie zbędne jak np.
w scenie gdzie Celine staje w obronie szykanowanego przez kolegów
otyłego chłopaka, by potem za chwilę być przez niego atakowana jako
muzułmanka. Moim zdaniem jest
ona w sobie już na tyle wymowna,
traktując o tym jak i dlaczego rodzi
się przemoc wobec obcych, że nie
wymaga żadnego komentarza.
Najnowszej pracy Hildebrandta
można też zarzucić to, co osobiście
razi mnie w Uległości Michela Houellebeqa, gdzie autor jako główne
zagrożenie ukazał słabość liberalnej
Europy wobec muzułmanów, prawie zupełnie nie pisząc o zagrożeniach ze strony partii skrajnie prawicowych, które chyba najbardziej
zyskiwały na zamachach terrorystycznych. W Dotyku z kolei mamy
do czynienia z sytuacją odwrotną
– Tomasz Hildebrandt opisując zagrożenie ze strony faszystów i nacjonalistów prawie zupełnie pomija
fundamentalistów muzułmańskich.
Moim zdaniem jedni są odbiciem
drugich – czym się różni przywódca ISIS – Abu Bakr al-Bahdadi,
który wymordowałby wszystkich,
którzy nie wierzą w jego wersję
Islamu od faszystowskich, skrajnie
prawicowych bojówek, którzy zabiliby każdego kto ma ciemniejszy
od nich odcień skóry i wierzy w jedynego Boga inaczej niż oni.
Nie mniej trzeba przyznać, że
mimo tych subiektywnych spostrzeżeń Dotyk czyta się świetnie
i sama książka stanowi potwierdzenie umiejętności pisarskich
i warsztatu autora.
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NOWOŚCI WYDAWNICZE Z KOCIEWIA

Tomasz Hildebrandt, Dotyk, Wydawnictwo AKURAT 2017, form. 15,5
x 23,5 cm, s. 383, opr. miękka

25 lat działalności Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego TRSOW,
pod red. tadeusza Magdziarza i Aleksandra Giełdona, Wydawnictwo
„Bernardinum” Pelplin 2016, form. 14,5 x 21 cm, s. 172, opr. miękka

Dariusz Dolatowski, Z dziejów sołectwa Mierzeszyn w gminie Trąbki Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Wydawnictwo
KMR
OSKAR, Warszawa 2016, form. 14,5 x 21 cm, s. 218, opr. miękka

e-book, Tczew oczami dziecka, Zeszyt II, pod red. Przemysława Jodłowskiego, Kociewski Kantor Edytorski 2017, form. 21 x 29,7 cm, s. 94, il.
opr. miękka
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