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Z redakcyjnego biurka 

Być dumnym 
z regionalnej odmienności 

Jest jesień, a już niebawem nadejdzie zima, co nieodzownie oznacza, że kończy się rok. Skończył 
się rok kościelny, skoro już adwent, a ten kalendarzowy też zbliża się do kresu. To najlepszy czas, 
który usposabia do obrachunków: co się udało, a co nie spełniło oczekiwań. To głównie obrachunki 
moralne i te wszystkie inne nie związane z materialną sferą naszego życia. To również bilans 
przemyśleń nad postępkami. 

Co zrobiliśmy dla swojego regionu, dla Kociewia. Tak normalnie, po prostu od siebie, bez udziału 
złotówki. Byliślmy kociewskiej ziemi życzliwi czy obojętni. Ile razy nie potrafiliśmy odeprzeć 
ironicznych uwag typu „Eee, co tam Kociewie". Najczęściej ów lekceważący ton pochodzi od osób 
„bezregionalnych", a więc takich, którzy nie potrafią utożsamić się z żadną małą ojczyzną. Gdzie 
indziej się urodzili, w innych różnych miejscach trochę pomieszkali, pobyli, ale nigdzie „miejsca nie 
zagrzali". Biedny jest taki obieżyświat, bo ubogą ma duszę. A są i tacy, którzy nawet dużą Ojczyznę nie 
szanują, dążący „na łeb, na szyję" do wspólnej Europy z zakusami kosmopolity, głosząc że w przyszłości 
jedyną ojczyzną wszystkich ludzi będzie ów stary kontynent. 

Najwierniejszymi miłośnikami regionu są nie tylko i wyłącznie jego rodowici mieszkańcy. Piękne i szlachetne 
dowody przywiązania do swego miejsca pobytu bardzo często pochodzą od osób osiadłych na Kociewiu, 
przybyłych tutaj na zawsze, zadomowionych na stałe. Są to przykłady godne tylko naśladowania. 

Lecz zdarza się też zupełnie odwrotnie, gdy rodowici Kociewianie jakby się wstydzili swojej małej ojczyzny, 
jej gwary, zwyczajów czy folkloru, uważając że jest to wszystko jakaś „zaściankowość", przebrzmiała 
parafiańszczyzna i nikomu już dzisiaj nie potrzebna tradycja. Tak sądzą chyba tylko ci, którzy próbują się 
wybić „na europejczyków, ludzi światowych", którzy ukrywać będą swoje miejsce urodzenia, podając iż 
wywodzą się z Gdańska lub Bydgoszczy... 

A przecież regionalna odmienność jest czymś szczególnym, charakteryzującym barwność całej polskiej 
społeczności. Wielość tych odmienności stanowi o bogactwie kulturowym narodu i państwa. I tego nie należy 
się wstydzić! Wręcz przeciwnie: trzeba być dumnym ze swojej regionalnej odmienności i zawsze śmiało 
i głośno mówić: Pochodzę z Kociewia! Mieszkam na Kociewiu! 
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Po czamu, babko droga? 
po czamu jajka masz? 
Czi abi jajka świyże, 
za ile mnie je dasz? 

Po trzi, po dwa, po trojaku, 
daweli nóni na deptaku, 
bo goli banda na jarmórku, 
mandel po talarku! 

Tekst ze zbiorów rękopiśmiennych 
Leona Szwocha 
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Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim numerze, rozpoczynamy druk tekstów 
wygłoszonych podczas kolejnej biesiady literackiej w Czarnej Wodzie. Odbyła się ona 17 maja, 

poświęcona publicystyce i drobnym formom literackim na Kociewiu. 

TADEUSZ LINKNER 

Z ks. Konstantym Damrotem 
po chojnicko-bruskich okolicach 

Do Czarnej Wody można się dostać z Odrów, jadąc 
albo przez Czersk i Łąg, albo przez Wojtal i Wieck. 
Przed laty najczęściej jeździło się przez Wieck, bo 
chociaż była to gorsza droga, to bliższa. A wtenczas, 

kiedy najczęściej jeździło się rowerem, skrajem leśnej żuż-
lówki - tak się wtedy o niej mówiło - pędziło się nader szybko. 
Kiedy przejechało się i przepchało rower przez piaski Wojta-
la, a potem minęło po lewej ręce przebłyskujące jezioro, to za 
Więckiem wpadało się już do lasu. Potem przejeżdżało się przez 
jakiś mostek i już za chwilę, za zakrętem kończyła się leśna 
ściana i widziało się stację kolejową Czarnej Wody po pra
wej, pomnik partyzantów po lewej i jasną wstęgę szosy przed 
sobą. Ale to było dawno i dzisiaj już na pewno inaczej wszyst
ko wygląda, z Odrów też nie trzeba mozolnie pedałować przez 
wojtalskie piaski rowerem. Specjalnie rozpocząłem tą impre
sją by wprowadzić się w swojski nastrój, bo przecież były to 
kiedyś okolice mego dzieciństwa, okolice połowy XX wieku; 
a wreszcie to biesiada literacka i nazbyt poważnym słowem 
nauki ziębić jej nie przystoi. 

Mam jednak oddać się przypomnieniu Czerska, Łęga 
i Czarnej Wody z publicystyki literackich tekstów sprzed pół
tora wieku. Najłatwiej bowiem mówi się o współczesności, 
gdy pamięć jeszcze żywa i niczego nawet nie trzeba spisywać. 
Trudniej natomiast przywołać, co powiedziano o Czersku, Łęgu 
czy wreszcie okolicach tej literackiej biesiady w poezji, prozie 
i wspomnieniach. Bo jeśli Czersk i Łąg były już znanymi przed 
dwustu laty miejscowościami, to o Czarnej Wodzie nawet 
w opracowaniach historycznych nie mówiono, a w tekstach li
terackich w ogóle. Wtenczas było to zaledwie kilka domów, 
przypisanych do parafii w Łęgu, więc któż mógł tam zawitać 
i o tym miejscu pamiętać. Nie zajmowałem się nigdy specjal
nie tą kwestią, ale pamiętając o swojej okolicy, udało się na 
pewne teksty natrafić, gdzie nawet o Czarnej Wodzie coś wspo
mniano. 

Najpierw i przede wszystkim chciałbym powiedzieć o księ
dza Konstantego Damrota Szkicach z ziemi i historii Prus 
Królewskich, pisanych jako listy z podróży przed ponad stu 
laty w Kościerzynie, a potem będzie można przypomnieć 
w kontekście wspomnianego utworu znany zapewne wiersz 
Wincentego Pola Nocleg w Czersku i nieznane opowiadanie 
Józefa Chociszewskiego o pewnym rozbójniku z Łęga. I to tyle, 
chociaż można by równie dobrze powiedzieć, że aż tyle z owych 
małych form literackich o Kociewiu pisanych przed wiekami. 
A wobec tego najpierw cokolwiek z biografii ks. Konstantego 
Damrota, który w tutejsze okolice zawędrował spod śląskiego 
Opola. 

Konstanty Augustyn Damrot urodził się 14 września 
1841 roku w Lubieńcu, miasteczku leżącym na szlaku piel
grzymek do Częstochowy i zamieszkałym w przeważającej 
większości przez Polaków. Ojciec Konstantego miał gospo
darstwo i był kościelnym, matka, Karolina z d. Juttner była 

Niemką. Konstanty Damrot szkołę elementarną rozpoczął 
w Lubieńcu, lecz uczęszczał do niej zaledwie kilka miesięcy, 
ponieważ wyjechał w 1847 roku z wujem, ks. Juliuszem 
Juttnerem, do wielkopolskiego Paradyża. Uczył się tam przez 
siedem lat w szkole ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim. 
Po śmierci matki w roku 1853 rozpoczął najpierw naukę 
w katolickim gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, a po roku 
przeniósł się do Opola, gdzie nauczanie było na wyższym po
ziomie1. Gimnazjum ukończył 18 lipca 1862 roku i rozpoczął 
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskie
go, ponieważ najpierw myślał zostać nauczycielem. Wkrótce 
jednak zmienił zdanie i w roku akademickim 1864/65 prze
niósł się na Wydział Teologiczny. Zapewne stało się tak nie 
bez udziału wuja i rodziny, w której było wielu duchownych. 
Studia ukończył w roku 1867, a 27 czerwca tegoż roku otrzy
mał święcenia kapłańskie2. Najpierw pracował w parafii 
w Koszęcinie, potem był wikarym w Opolu, natomiast od 
1 kwietnia 1868 roku zaczął uczyć języka polskiego w semi
narium nauczycielskim w Pilchowicach k. Raciborza3. Nie było 
to oczywiście zainteresowanie przypadkowe. We Wrocławiu 
studiował przez dwa lata filologię i należał do. Towarzystwa 
Literacko-Słowiańskiego. Potem działając w Towarzystwie 
Polskich Górnoślązaków oraz uczestnicząc w wykładach 
prof. Wojciecha Cybulskiego dalej rozwijał swoje zaintereso
wania literaturą polską. A kiedy ukończył studia, wydał pod 
pseudonimem Czesława Lubińskiego' pierwszy tomik poezji 
Wianek z Górnego Śląska (1867). 

W grudniu 1870 roku wygrał konkurs na dyrektora Kato
lickiego Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzynie5. Wy
brano go nie tylko dlatego, że umiał mówić po polsku, ale że 
odpowiedział, iż jego polszczyzna nie jest wystarczająca6. Po
żegnany uroczyście 9 grudnia 1870 roku przez uczniów pilchow-
skiego seminarium, nową posadę objął 1 stycznia 1871 roku7. 
Gdy przyjechał do Kościerzyny, nazywanej dawniej przez nie-
których „stolicą Kaszub na Pomorzu"8, miał zaledwie 29 lat. 
Zresztą i szkoła, którą miał zarządzać, też istniała dopiero kil
ka lat. Władze pruskie zdecydowały się zorganizować ją wła
śnie w Kościerzynie, ponieważ w tym powiecie germanizacja 
specjalnie się nie udawała. Pomimo większej liczby nauczy
cieli ewangelickich było tam stale więcej dzieci katolickich. 
Otwarcie szkoły, mającej kształcić nauczycieli w duchu pru
skim, nastąpiło 4 grudnia 1866 roku. 

Kaszuby stały się dla Damrota na czas pobytu w Koście
rzynie tą małą ojczyzną, którą zostawił na Śląsku. Można to 
najlepiej odczytać ze wspomnień jednego z jego kościerskich 
przyjaciół o nieznanym imieniu i nazwisku: „Chodząc z nim 
często przechadzką po przecudnych lasach kościerskich, po
znałem jak gorąco kochał ziemię ojczystą. Każde tętno życia 
narodowego odbijało się głośnym echem w jego szlachetnym 
sercu. Kaszubski lud i kraj przede wszystkim kochał. Przypo
minam sobie jak dziś; wyjechaliśmy pewnego razu na Góry 
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Szymbarskie. Przed oczyma naszemi prześliczny rozwijał się 
krajobraz. Wokoło niezliczone stoki pagórków lasem okrytych, 
pomiędzy nimi świecące jeziora i wioski szare, a na końcu 
widnokręgu raj kaszubskiej Szwajcarii, niezrównane Kartuzy. 
- Jaki to przecudny kraj - rzecze ks. Damroth - szkoda że tak 
mało znany, a przecież wedle mnie najpiękniejszy zakątek ca
łej Polski"9. Może działo się to podczas podróży do Kartuz, 
opisanej później w Szkicach z ziemi i historii Prus Królew
skich, jak sugeruje Jan Reiter10, a może kiedy indziej... 

Damrot był dyrektorem kościerskiego seminarium do stycz
nia 1884 roku", ponieważ 1 lutego zarządzał już seminarium 
nauczycielskim w Opolu, potem w 1887 roku w Prószkowie, 
natomiast 1 lipca 1892 roku odszedł ze względu na stan zdro
wia na emeryturę. Zmarł na gruźlicę 5 marca 1895 roku 
w zakonie bonifratów w Pilchowicach. I wtenczas dopiero do
wiedziano się, kim był Czesław Lubiński, autor tomów poezji 
Wianek z Górnego Śląska i Z niwy śląskiej oraz Szkiców z ziemi 
i historii Prus Królewskich, przeciwko którym na Śląsku 
i Pomorzu zaborca organizował procesy, skazując te książki 
na zniszczenie i konfiskatę. W Pilchowicach nad grobem ślą
skiego księdza, poety i dyrektora nauczycielskich seminariów, 
który był takim obrońcą polskości, nie zaśpiewano, jak sobie 
tego życzył, ani Salve Regina, ani innej polskiej pieśni, 
a zmówiono tylko w jego ojczystym języku Ojcze nasz i Zdro
waś Maria. Jedynie „W Starej Kiszewie pod Kościerzyną odby
ło się (...) za duszę długoletniego dyrektora żałobne nabożeń
stwo z polskim śpiewem"12. Widocznie Damrot nieraz tam 
bywał na plebanii i znał te okolice. 

Jeżeli nawet Damrot kochał bardziej swój Śląsk od Ka
szub, to kościerski epizod w jego życiu - chociaż czy można 
tak nazwać trzynaście lat pobytu w tym mieście - był dla jego 
twórczości najbardziej owocny. W Kościerzynie powstały, poza 
wydanym w Pilchowicach utworem Żywot Przebłogosławio-
nej Dziewicy Bogarodzicy Panny Marii (1870), wszystkie pro
zatorskie książki Damrota i wiele wierszy. A ponieważ pisał 
je przede wszystkim po polsku, więc zarazem wspomagał Ka
szubów w walce z germanizacją. Zresztą w Chełmnie, o czym 
warto pamiętać, Ignacy Danielewski wydał mu w 1867 roku 
pierwszy zbiór wierszy Wianek z Górnego Śląska13, a potem 
w Gdańsku i Poznaniu ukazały się w 1873 roku Opis Ziemi 
Świętej i Obrazki misyjne z wszystkich krajów i wieków, 
w następnym roku publikował przez kilka miesięcy (od sierp
nia do października) w „Gazecie Toruńskiej" tłumaczoną z ję
zyka niemieckiego rozprawę K. Baumstarka Daniel 0'Connel', 
potem w Pelplinie w roku 1876 Dzieje Starego i Nowego Te
stamentu i Prosty wykład dziejów Starego i Nowego Testa-
mentu W 1881 roku w Gdańsku Katechetik oder Methdik des 
Religionsunterrichts in der katholischen Volkschule, a wre
szcie drukowane w „Gazecie Toruńskiej" i „Pielgrzymie", 
a potem wydane w Gdańsku w 1886 roku Szkice z ziemi i hi
storii Prus Królewskich. Natomiast w drugim wydaniu jego 
poezji Z niwy śląskiej (1893) pojawiły się utwory, które po
wstały na Kaszubach- w cyklu Z podróży, wiersze będące 
efektem wycieczek Damrota do Oliwy i Kartuz, cykl Baltica 
z wędrówek brzegiem morza, a także wiersze Mądrość histo
rii i Do sióstr wygnanych z kraju 14. 

Damrot był dyrektorem seminarium i zarazem inspekto
rem szkół ludowych w powiecie kościerskim. Mógł więc czę
sto wyjeżdżać i wiele zwiedzać. Jego dziennik podróży na Kaszu
bach i Pomorzu najlepiej pozwala odtworzyć lektura Szkiców 
z ziemi i historii Prus Królewskich. Szkice... były najpierw pu
blikowane w roku 1877 w „Gazecie Toruńskiej" (nr 274,275-
279, 285-289, 290-300) jako Listy z podróży odbytej przez 
Prusy Królewskie przez Czesława Lubińskiego, a kiedy Dam
rot powrócił na Śląsk, zaczęły się ukazywać od 4 kwietnia do 
22 grudnia 1885 roku w „Pielgrzymie" i wreszcie wydano je 
w 1886 roku w Gdańsku. Rozprowadzanie książki zostało jed
nak natychmiast zakazane, a praski prokurator regencji 
w Kwidzynie z namowy komisarza toruńskiego Rexa wszczął 
przeciwko Szkicom... proces15. Ponieważ zaborca nie mógł się 
dowiedzieć, kim był autor, oskarżył przed sądami w Starogardzie 
i Elblągu wydawcę, Edwarda Michałowskiego. W 1888 roku ska-

KMR 

za no go na 6 tygodni więzienia. W uzasadnieniu wyroku pisa
no, że E. Michałowski wydrukował i rozpowszechnił książkę 
o nienawistnych dla Niemców treściach, obrażających Kościół 
ewangelicki i królewsko-pruską regencję w Kwidzynie. Oczy
wiście niemal wszystkie egzemplarze Szkiców... skonfiskowano 
i zniszczono. Uratowało się zaledwie kilka książek. Natomiast 
E. Michałowski długo nie siedział w więzieniu, ponieważ ob
jęła go amnestia ze względu na koronację cesarza Fryderyka. 
Nie był to zresztą jedyny proces przeciwko Czesławowi Lu
bińskiemu. Podobny los spotkał po śmierci Damrota kolejną 
edycję jego wierszy Z niwy śląskiej. Ponieważ w roku 1896, 
kiedy tomik się ukazał, Damrot już nie żył, więc prokuratura 
w Bytomiu wytoczyła proces książce i wydawcy. Książkę, 
wydaną w nakładzie 1000 egzemplarzy, skazano na zniszcze
nie. Wyroku jednak nie można było wykonać, ponieważ nie
mal wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane16. Szkice... 
natomiast udało się niemal zupełnie zniszczyć, a uratowane 
egzemplarze można spotkać tylko w największych naszych bi
bliotekach. Stąd wielokrotnie ponawiano apele o ich wyda
nie, ale pozostało to jak dotąd bez jakiegokolwiek odzewu. 

Szkice... liczą 318 stron druku i pisane są w formie listów 
do przyjaciela (15), który nie zna ani Pomorza, ani Kaszub. 
Relacje Damrota są bogate w informacje, rzetelne, dają boga
ty obraz Kaszub i regionów im bliskich drugiej połowy 
XIX wieku. Ponieważ w tym miejscu interesuje nas, co po
wiedział Damrot o tutejszych kociewsko-zaborskich okolicach, 
warto zajrzeć do listów z Chojnic i Kościerzyny. 

W pierwszym z nich, pisanym z Chojnic, Damrot ad hoc 
powie z pretensją w głosie, ilu to Polaków zwiedziło tylko 
znane prowincje Polski, a omijało Prusy Królewskie. Zapo
mniał o nich także Wincenty Pol w Pieśni o ziemi naszej17. Tu 
powiedzieć trzeba, że jednak po powstaniu listopadowym opi
sał to miasto wierszem Nocleg w Czersku18 (Pieśni Janusza 
1833-1835), którym wkrótce tu się zajmiemy. Damrotowi ten 
utwór był jednak nie znany, jeżeli o nim niczego nie powie
dział. W Szkicach... tłumaczył przyjaciela że warto poznać 
polskie morze, jako bramę na świat, i Pomorze, które jest 
„odwieczną Słowiańszczyzną" (s. 7). Jeżeli Polacy nie cenią Po
morza, bo słabe są na „pustyniach kaszubskich i dzikich Borach 
Tucholskich" ziemie? (s. 7), to powinien wiedzieć, że piękna jest 
tam przyroda i wspaniałe miasta! Obojętność rodaków wobec 
tych ziem pomaga tylko zaborcy w ich germanizacji. 

Swój „dzienniczek podróżny" (s. 9) Damrot rozpoczął od 
Chojnic, dokąd przyjechał czerwoną koleją z Wielkopolski; 
może jadąc do Chojnic z Tczewa i przejeżdżając przez Czarną 
Wodę, Łąg, Czersk. Oczywiście był to kamuflaż, bo do Choj
nic jechał z Kościerzyny, ale by się nie zdradzić, nie mógł tego 
powiedzieć. Dlatego wybrał na czas podróży z Wielkopolski 
noc, bo cóż mógł mówić, jeżeli tej trasy nie znał. A szkoda, bo 
pewno byłby nią zachwycony i nie mówiłby o niej tak źle: 
„O ile jednak przy pięknej nocy czerwcowej i lekkiej drzemce 
poznać mogłem, co i opowiadania podróżnych ze mną razem 
jadących potwierdzają, zgodziłbym się z Tobą co do tej części 
Prus, żeś nic a nic nie stracił nie widziawszy jej, nie tylko 
w nocy, ale nawet we dnie. Zresztą powiadano mi, że na podob
ne okolice napatrzę się jeszcze w Prusiech dosyć" (s.10). Po 
tej niepochlebnej konkluzji przystąpił jednak ad rem do rela
cji z pierwszego celu swej podróży. 

Chojnice nie mogły zachwycić Damrota swoim wyglądem, 
jeżeli pojechał do nich z pewnym uprzedzeniem. Wszak zaraz 
na wstępie mówił, że „Jest to sobie miasteczko tak na kształt 
wszystkich innych powiatowych, które zgoła nie ma - przynaj
mniej według mnie, nie powinno mieć - pretensji figurowania 
po dziennikach i albumach podróżnych" (s.10). Czytał prze
cież wiele o „wiernopoddańczości" tego miasta niemieckiemu 
zaborcy, więc nie można mu mieć tego za złe. Chociaż z prze
konaniem dowodził na przekór uczonym niemieckim, że Choj
nice założyli „Słowianie pomorscy" (s. 11), co najlepiej po
twierdzić miał ich źródłosłów - kaszubska chojna. Zresztą 
miasto było niegdyś wierne polskiej Koronie. Bo nie tylko 
o bitwie pod Chojnicami należy pamiętać, ale i o tym, jak to 
proboszcz tucholski i chojnicki, Jan Deręgowski, procesował 



się tutaj z ewangelikami o katolicki kościół i jak sprowa
dził do Chojnic w 1620 roku jezuitów, dzięki którym powstało 
w tym mieście polskie gimnazjum i w 1744 gimnazjalny ko
ściół. Jednak XIX-wiecznego wyglądu miasta Damrot nie opi
sze, mówiąc jedynie, że są tam „Szczątki starych murów, kil
ka nadkruszonych baszt i bram, wąskie i kręte ulice..." (s. 11). 
Powie też niepochlebnie o kaszubskiej szlachcie, bo za mało 
jej w chojnickim gimnazjum. 

Chociaż „Dawniej (...) miały Chojnice przecie jakieś zna
czenie i należały do twierdz pierwszorzędnych w prowincji, 
dopóki grubość murów i szerokość stanowiły o obronności 
miejsca" (s. 10), to dlatego tak niewiele powiedział Damrot 
o Chojnicach, opowiadając oczywiście o kościele i gimnazjum, 
że uznał to miasto za wierne niegdyś Krzyżakom i oddane 
zaborcy. Stąd mówiąc w następnym liście o Kościerzynie, przy
pominał: „Istotnie zaczęliśmy przegląd Prus od najgorszej stro
ny", (s. 18). Zanim jednak przebył dziewięć mil drogi z Choj
nic do Kościerzyny, minął trzy lub cztery tutejsze okoliczne 
wioski, a wśród nich większe Brusy. Nie wymienił ich nazwy, 
ale można sądzić, że nie jechał „żwirówką"" do Starogardu, 
a udał się przez Lipusz. Ominął więc Czersk, Łąg, Czarną 
Wodę. Niemniej były to okolice sobie podobne i warto posłu
chać, co o nich mówił Brusy to w połowie XIX wieku miej
scowość bardzo biedna; jak wobec tego musiało być tutaj, 
jeżeli tylko z piasków trzeba było wyżyć i z lasu. A więc ów
czesne Brusy „bez kościółka, bez dworu lub pałacu, z walący
mi się brudnemi chatami, przypominają podróżnemu, że tu 
przecie mieszkają ludzie, & na pstrych słupkach poprzybijane 
tablice z ciekawemi wiadomościami o kompaniach, batalio
nach i pułkach, nie pozwalają nawet wątpić o wysokim stanie 
kultury i porządku panujących w tych wrzosowych pustyniach" 
(s. 18) - powie z ironią i przekąsem. 

Ziemia nie jest tu żyzna. „Biedny ludek kaszubski zamie
szkujący te stepy" (s. 18) musi wiele się natrudzić, aby z niej 
wyżyć. A ponieważ ziemia kaszubska jest piaszczysta, więc 
niszczą ją także wiatry. Dlatego przy szosie Damrot ujrzy pola 
przykryte „gałęziami choiny" (s. 18), a na szosie w pobliżu 
Międzykału (Męcikał) będzie tyle piasku, że pojadą przez bli
sko pół mili jak w śniegu. Kaszubi.jednak wcale nieźle sobie, 
pomimo tych niesprzyjaących warunków, radzą. Na „wrzoso
wych pustyniach" (s. 18) zakładają pasieki i hodują dużo in
dyków, które karmią się polnymi konikami i owadami. Kiedy 
lato jest suche i gorące, „wynagradza się gosposiom kaszub
skim sowicie praca około indyków, czyli po kaszubsku guł, -
samiec zowie się gułarz". (s. 19). Podobnie wiele hodują Ka
szubi gęsi. A ponieważ dużo jest tutaj jezior i rzek, więc i ryb 
jest dostatek. „Takowe rozchodzą się w większej części do 
większych miast położonych głębiej w kraju, mianowicie do 
Berlina, raki zaś i grzyby kaszubskie do Hamburga i Londynu, 
a czarne jagody z tucholskich i innych borów wywożą do Nie
miec i Francji, skąd na nasze stoły wracają jako prawdziwy 
bordeaux". (s. 20). Dowiedział się o tym Damrot od przyjacie
la ,,N', który mieszkał już od kilku lat w Kościerzynie, a na 
studiach (prawdopodobnie we Wrocławiu) nazywany był przez 
wszystkich „Kaszuba", ponieważ po „górno-szląsku" mazu
rzył. Czytając te słowa, zda się, jakby autor mówił o sobie. 
Potem jeszcze dopowie, że ów przyjaciel, mieszkający od kil
ku lat w Kościerzynie, nie przyzwyczaił się do Kaszubów, „bo 
to lud tutejszy zbyt mało ma być przystępny, ale podobno ma 
serce i charakter twardy, jak jego ziemia i ostry klimat", (s. 20). 
Ponadto pochwalał Damrot religijność, patriotyzm i gościn
ność Kaszubów, chociaż magnatów majątkowych oraz inte
lektualnych wśród nich nie spotkał. Także obywateli nie zna
lazł wielu, „a wpływ każdego z osobna znaczy tyle i sięga tak 
daleko, o ile imponuje majątkiem; bo dla Kaszubów, pieniądz 
najpotężniejszy argument, miara racji i wskazówka czynno
ści", (s. 23). 

Niewiele będzie więc o chojnickich Kaszubach, bo tylko 
o tamtejszej szlachcie, i jeszcze mniej o chojnickich okolicach, 
za co nie można mieć do Damrota pretensji, bo przecież wolno 
mu było wybierać sobie odpowiednie miejsce podróży po 

Kaszubach, Zaborach, Borach Tucholskich i Kociewiu. Warto 
jednak zwróciź uwagę na niejakiego Rostowskiego, tamtej
szego awanturnika, o którym Damrot wspominał kończąc swoją 
podróż do Chojnic. Warto o nim dlatego pamiętać, że przypo
mina się w tym miejscu Józefa Chociszewskiego Opowiada
nie o Wajwaczu, głośnym niegdyś rozbójniku w Borach Tu
cholskich", publikowane w nr 1 „Pomeranii" w 1993 roku 
przez piszącego te słowa. I być może ów chojnicki Rostowski 
to jakieś echo owego Wajwacza z Łęga, wsi przynależnej kie
dyś do powiatu chojnickiego. 

W mieście i okolicy krążyły o chojnickim rozbójniku 
Rostowskim nieprawdopodobne wieści. Był on tak znanym 
na Pomorzu „awanturnikiem", że pisano o nim nawet 
w XIX-wiecznych pruskich kalendarzach i książkach dla 
ludu. Lecz skończyło się jego napadanie na niewinnych, gdy 
w Chojnicach, w domu tamtejszego aptekarza, złapali go pru 
scy huzarzy. Przewieziono go do Kistrzyna (?), a w 1768 roku 
osądzono i uwięziono20. Damrot jednak wątpił, czy Rostowski 
był rzeczywiście tak niebezpieczny, jeżeli wieści o jego wy
brykach pochodziły głównie od Niemców, „naszych najserdecz
niejszych sąsiadów", (s. 17). Niemniej Rostowski stał się 
w XIX wieku w Chojnicach i okolicy postacią.legendarną 
i może to właśnie jego wyczyny pomogły powstaniu i spopula
ryzowaniu opowieści o niejakim Wiśniewskim i Łęga, zwa
nym Wajwaczem, „głośnym niegdyś rozbójniku w Borach Tu
cholskich". On też prowadził życie wielce niefrasobliwe, 
nękając przede wszystkim okoliczną szlachtę, i jego też dopa-
dli pruscy żandarmi, a resztę życia oczywiście skończył 
w więzieniu. Zasłyszane o nim wieści spisał znany Damro-
towi z Chełmna, kiedy wydawał on u Ignacego Danielew
skiego w 1867 roku Wianek z Górnego Śląska, redaktor tam
tejszego „Nadwiślanina", Józef Chociszewski w książce 
zatytułowanej Opowiadanie o zbójcach, strachach, czarach, 
o zaklętych skarbach i podobnych niezwykłych sprawach 
(Poznań 1899)21. 

Opowiadanie to J. Chociszewski spisał Z opowiadań D. O, 
Nie znamy co prawda autora tej opowieści, ale nie był nim 
chyba ks. Augustyn Worzała, niegdyś proboszcz w Łęgu, jeże
li ojciec opowiadającego był w tej wsi 13 lat nauczycielem, 
a działo się to w roku 182922. Natomiast, że jest to opowieść 
autentyczna, jeżeli oczywiście wierzyć Chociszewskiemu, 
świadczą te słowa:."Zbierałem te opowiadania z książek 
i z podań, nic nie dodając"23. 

Następnym głosem bliskim miejscu, gdzie się znajduje
my, okazuje się wiersz Wincentego Pola noszący czytelnie 
adresowany tytuł Nocleg w Czersku24. Pol walczył w powsta
niu listopadowym na Litwie, potem znalazł się w Prusach 
i w drodze do Niemiec trafił do Czerska. Opowiedział o tym 
we wspomnianym wierszu, którego nie znał prawdopodobnie 
K. Damrot, a który ukazał się wcześniej niż Pieśń o ziemi na
szej (1843). Treść wiersza Nocleg w Czersku nie jest skompli
kowana i dotyczy dokładnie tego, co zapowiada tytuł. Otóż na 
widok wjeżdżających do wioski (w XIX w. Czersk nie był 
miastem, a był nim od 1382 do wieku XVIII i potem od roku 
1926) nieznajomych, wychodzą ludzie z domów i poznają, że 
to powstaną, których zwano „krakusami". Wójt wita przyby
szy serdecznie i zaprasza po trudach podróży w gościnę. Po
nieważ to akurat niedziela, więc tym stosowniej sza jest ku 
temu okazja. Nastroje są dość bojowe, bo i tutaj młodzi przy
gotowali już kosy. Dziatwa się cieszy, a chłopcy skorzy do walki 
proszą wiarusów o pamiątki. I tak na rozmowach i śpiewach 
zeszła powstańcom noc. Nie wyspali się, więc trudno mówić 
o „noclegu w Czersku", ale doznali borowiackiej gościnności 
i poznali umiłowanie ojczyzny tutejszego ludu. A potem za
pewne udali się wspomnianą „żwirówką" do Starogardu i stam
tąd do Niemiec, bo właśnie tam W. Pol potem się znalazł. 
Przez Czersk i Czarną Wodę szła zresztą nie tylko kompania 
powstańcza, w której był autor Pieśni Janusza, ale i inni po
wstańcy z litewskich stron. Na przykład przez Starogard wio
dła droga Bronisława Trentewskiego, naszego filozofa czasów 
romantyzmu, autora Chowanny. 
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1 Por. W: Zieliński, Konstanty Damrot, ksiądz, poeta, 
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11 Wg W. Zielińskiego wyjechał z Kościerzyny pod koniec 

stycznia (por. W. Zieliński, Konstanty Damrot.., s. 10). 
12 Ks. dr Szramek, Ks. Konstanty Damroth..., s. 47. 
13 Por. W. Zieliński, Konstanty Damrot..., s. 15. 
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w 1875 lub 1878. 
15 Por. K. Prus, Konstanty Damroth..., s. VI-VII. 
16 Tamże, s. VI-VII 
17 K. Damrot, Szkice ziemi i historii Prus Królewskich. Listy 
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Gdzie lud polski, czeladź Boża, 
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Po Bałtyku modre wody" 
Byłbyś widział na pół śpiące 
Powalone polskie rody, 
Dziś do życia wracające. 
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Wlicz je w szereg polskich dzieci, 
Daj świadectwo-tej krainie, 
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19 Por. J. Chociszewski, Opowiadanie o Wajwaczu, głośnym 

niegdyś rozbójniku w Borach Tucholskich, do druku podał 
Tadeusz Linkner, „Pomerania" 1993, nr 237(1), s. 28. 
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17. 
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22 Tamże, s. 28. 
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o zbójcach,' strachach, czarach, o zaklętych skarbach 
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24 Tekst wiersza „Nocleg w Czersku" z: Ks. A. Mańkowski, 
Wincenty Pol o Pomorzu, „Pomorze" 1922, nr 23, s. 21. 
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Nocleg w Czersku 

Dymią w Czersku kominy 
Jadą wozy z pagórka. 
Wyszły dziatki z podwórka; 
I z odzieży, postawy 
Wnet Krakusów poznali 
I przed wioskę wśród wrzawy 
Wszystkie wozy wstrzymali. 
„A witamy- witamy! 
Gdzie to Pan Bóg prowadzi? 
My pogadać by radzi, 
I dziś jechać nie damy 
Hej! panowie Rodacy! 
Wszak i w Czersku tu ludzie 
Wszak i my tu Polacy 
Prosim spocząć po trudzie. 
Cóż, nie łaska zagościć? 
Nie masz wprawdzie wesela, 
Lecz nie będziem i pościć. 
Bo tu dzisiaj niedziela. 
Do Francji daleko 
I tam nie masz swojaków 
Niech i dzieci na rzeką 
Że widzieli Polaków". 
Tak przemawiał do Wiary 
W zaprosinych wójt stary. 
Mowa jakoś przypadła 
I starszyzna wysiadła. 
Wójci do chat ją biorą 
A za każdym z żołnierzy 
Po pocholąt kilkoro. 
Jak za matką tuż bieży. 
Krzyczy dziewcząt gromada: 
„My się za Was modlili!" 
A tu chłopak powiada: 
„My już kosy nabili!" 
Tamten spostrzegł i prosi 

0 pałasza rzemyczek 
Ten Orzełka już nosi 
I z Pogonią guziczek. 
Ów chce kawał podszewki 
Tamten piórko chce pawie. 
Starszy słyszeć chce śpiewki 
O Ojczyźnie i sławie. 
Tak radości, boleści 
Przez noc całą czuwali 
Starzy głosząc powieści, 
Młodzi piosnek słuchali. 



JÓZEF CHOCISZEWSKI 

Opowiadanie o Wajwaczu, 
głośnym niegdyś rozbójniku w Borach Tucholskich 

Nad żwirówką z Chojnic do Starogardu, przez 
wielki bór prowadzącą, ćwierć mili od Czar
nej Wody, w piaszczystej, naokół gęstym 
lasem uwieńczonej dolinie, leży znaczna wio

ska Łąg. Tam był mój dobry ojciec przez lat trzynaście 
nauczycielem, tam też na cmentarzu, pod stuletnią, mały 
kościółek zasłaniający lipą, spoczywa snem wiecznym. 

Było to podobno 1829 roku, kiedy miłym słowem 
i ostrym batem młodych Borowiaków przysposobiwszy, 
zaprowadził do kościoła na egzamin z katechizmu. Był 
pomiędzy nimi niejakiś Wiśniewski, chłopak do każdej 
psoty pierwszy, do nauki zaś ostatni. Skoro więc ksiądz 
Dobrodziej wstąpił, skoro okiem na nas rzucił i onego 
Wiśniewskiego ujrzał, zarumienił się jak piwonia i pio
runującym głosem zawołał na niego: „A hultaju, jak się 
nazywa czwarte przykazanie?" Ten niepewnym głosem 
odpowiada, że czcić ojca i matkę. Mój Boże, skoro to 
odpowiedział, aliści Dobrodziej w największym uniesie
niu pięścią mu nieraz grożąc, poczyna nam opowiadać, 
jak ten łotr wczorajszego wieczora uczcił ojca swego. 

Ten bowiem wedle zwyczaju swego poszedł był do 
karczmy, zostawiwszy żonę i dwóch synów w domu. Na 
gorzkie żale matki wyszedł był nasz Wiśniewski niby, 
aby to ojca zawołać do domu; rzeczywiście zaś wziął to
pór i przed karczmą się ukrył. A że karczma prawie nad 
szosą leżała, trzeba było, wstępując koniecznie po wą
skiej desce, przebyć głęboki, wodą i różnym kałem 
napełniony rów szosowy. Tą tedy deskę synaczek topo
rem mocno porąbał, a sprawiwszy to poszedł ojca 
wołać, spodziewając się, ża łapka nań zastawiona zba
wiennym strachem go napełni. Ale cóż się stało? On ojca 
woła, a tu jakiś uczciwy podróżny cap w rów, że go le
dwie uratowano i wydobyto. Widząc to nasz Wiśniew-
ski, że go nadzieja omyliła, wrócił do matki i po długim 
dumaniu rzecze: „Szkoda, szkoda tego człowieka!". 

Oto czytelniku poznałeś mego Wiśniewskiego przy 
pierwszej spowiedzi, czytaj, a poznasz go lepiej. 

Rok potem pożegnał się stary Wiśniewski z tym świa
tem, starszy syn objął gospodarstwo, a nasz hultaj, 
licząc lat szesnaście, miał mu dopomagać. Właśnie przy-
brakło księdzu Dobrodziejowi kartofli; dowiadywał się 
zatem, kto by takowe miał na sprzedaż. Udaje się tedy 
nasz Wiśniewski do niego i opowiada, że wedle ugody 
pomiędzy nim a bratem uczynionej dostało mu się czter
dzieści korców kartofli, które tam a tam wedle zwycza
ju Borowiaków leżą zakopane (i) te ofiaruje Dobrodzie-
jaszkowi za pięć talarów. Ugodzono się bez namysłu. 
Wiśniewski wziął pieniądze i poszedł gdzieś w świat jak 

lis, co kurczę udusił. Dobrodziej bowiem, gdy nazajutrz 
po kartofle zajechał, nieźle się przeląkł dowiedziawszy 
się, że na wskazanym miejscu zamiast kartofli tylko pia
sek i kamienie. Stracił pieniądze, a co gorsza stał się na 
długi czas celem nieznośnych mu ubolewań starszych 
i pustych uwag młodzieży. 

Lecz wróćmy do naszego hultaja. Przemarnowaw-
szy pieniądze z podobnymi mu próżniakami, wrócił 
do brata. Jak go tam przywitano, czym i jakie kazanie 
mu kazał wygotować ksiądz Dobrodziej, jakie święte 
czynił obietnice poprawy biedny, skruszony Jaś, ła
two sobie wystawić można. I przyznać należy, że co 
przyrzekł w boleści, wiernie zachował przez osiem 
tygodni. 

Właśnie bowiem tedy Borowiacy nie bez znacznej 
korzyści poczęli po borach kopać za bursztynem, więc 
i nasz Wiśniewski wziął rydel i chciwie piasek przewra
cał, aby się prędko dokopać tysięcy. Na miejscu, gdzie 
wielu innych darmo pot wylewało, dokopał się znacznej 
sztuki bursztynu, wielkości gęsiego jaja. Rzucił rydel 
i jak kobus, co długo pościł wlecze w szponach uchwy
conego gołębia do najgłębszej gęstwiny, aby go tam po
żreć, tak i Wiśniewski niesie skarb swój już nie w dom 
brata swego, ale tam go gdzieś w ukryciu zachował, aby 
nawet słońce nań nie patrzyło. W krótkim czasie prze
biegła pogłoska całą okolicę, mnóstwo Żydów się zbie
gło, aby kupić tak znaczną sztukę. Po długim wahaniu 
zdecydował się na ostatek Wiśniewski „Znam was - rzekł 
do Żydów - głupi wam tylko ufa, pójdę ja do Chojnic, 
tam dam na wadze rzetelnej zważyć i ocenić mój bur
sztyn, wtedy dopiero go sprzedam". Żydzi, nie chcąc 
z rąk puszczać zdobyczy, poczęli mu perswadować, że 
„pójdziemy z tobą, siadaj z nami, droga nic cię koszto
wać nie będzie, byłeś tylko nam sprzedał bursztyn - co 
inni dadzą, to i my damy". Przystał na to Wiśniewski, 
wydobył skarb z ukrycia, w małej skrzyneczce pilnie za
mknięty, powrózkami szczelnie opasany; siedli, jadą, 
skrzyneczka jak bożek w pośrodku. Przybyli do Czer
ska, mieściny „noclegiem Janusza w Czersku" zwanej, 
wstąpiono do gospody, częstowano hultaja, skrzynecz
ka jakby jakie relikwie święte na stole. Dopiero przypo
mina sobie Wiśniewski, że buty jego podarte, a czapka 
wytarta, że jadąc do miasta trzeba się koniecznie lepiej 
ubrać, ale skąd wziąć pieniędzy? Żydzi, spojrzawszy na 
siebie, dali mu, niby to zadatek na bursztyn, sześć tala
rów. Poszedł, aby co prędzej ubrać się porządniej. Cze
kają Żydzi godzinę, czekają i drugą, czekają aż do wie
czora, dopiero rwetes i trwoga. 
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Przywołano wójta, ostrożnie skrzyneczkę otworzo
no - ach mój Boże! Któż opisze gwar i krzyk Żydów, gdy 
zamiast bursztynu wydobyto sęk, w łatę starannie zawi
niony! Dochodzić lisa zbiegłego, rzecz daremna, a za
tem nic nie pozostało żydowstwu, jak tylko zamiast 
bursztynu zabrać ze sobą szydercze głosy licznie zgro
madzonych Borowiaków. 

Czytając to, nie wątpię, żeś i ty czytelniku się 
uśmiechnął nad filutem zgrabnym, ale ujrzysz go wnet 
posuwającego się od pustych psotek do ciężkich zbro
dni. 

Wróciwszy do brata, za naleganiem jego, aby o przy
szłym życia sposobie pomyślał, obrał sobie stan krawiec
ki i do niejakiegoś w pobliskiej wiosce Będźmierowi-
cach osiadłego, niemieckiego krawca Lemana wstąpił 
za ucznia. Pół roku pracował pilnie i zgrabnie i wnet 
zjednał sobie całe zaufanie majstra Pewnej niedzieli 
przybyli do Łęga do kościoła. Po ukończonym nabożeń
stwie wstąpili obaj do gospody, na piwo. Wtem niesie ja
kieś babsko mendel kurzych jej panu Lemanowi, pro
sząc go, aby o pozostały dług miał jeszcze cierpliwość. 
Przyjął Niemiec ochotnie, a podpiwszy sobie, rzecze: 
„Gdyby była słonina, kazałbym upiec te jaja, to by nas 
posiliło". „Majstrze - rzecze nasz Wiśniewski - w komi
nie mego brata wisi doskonały połeć, pójdę i urznę ka
wał". Chciwy krawiec, śmiejąc się, nie sprzeciwił się by
najmniej, siedzi i czeka słoniny. Nie mogąc się zaś do
czekać, gdy się noc zbliżała, wrócił z jajami do domu 
pytając się żony, gdzie przebywał Wiśniewski. „Ach ba
łamucie - odpowiada - sameś go tu po południu przysłał, 
aby płaszcz i nowy ubiór odniósł panu nadleśniczemu, 
a teraz pytasz o niego?". Zdrętwiał Niemiec, jakby pio
runem rażony. Skoczył do skrzynki, gdzie był schował 
kosztowny ubiór pana nadleśniczego, skrzynia próżna! 
Dopiero za pomocą sąsiadów w pogoń za zbiegiem. Py
tano, szukano, goniono, aż go w rzeczy samnej na pro
stej drodze do Gdańska prowadzącej, trzy mile za Łę
giem zdybano. Odebrawszy mu skradzione rzeczy, tak 
go okrutnie skatowali, że jako nieżywego na drodze zo
stawili. Taką zapłatę wziął ten raz za obiecaną słoninę. 

Ocknąwszy, udał się prosto do Gdańska, przyjął służ
bę wojskową i przez nieomal półtora roku dobrze się 
sprawował. Że tego nie czynił w szczerej intencji popra
wy, ale raczej, aby przy łasce swych przełożonych tym 
bezpiecznej gotować się do roli, którą odgrywać zamy
ślił, zaraz usłyszymy. Zawarłszy bowiem w Gdańsku zna
jomość z sobie podobnymi sześcioma łotrami, którzy 
z więzienia byli wyłamani, uszedł z nimi niespodziewa
nie z miasta, przyjął imię Wajwacza i w nizinach, pomię
dzy Tczewem, Gdańskim i Malborkiem, jako herszt tej 
bandy srogie rozpoczął rabunki, skradając się nocną 
porą do mieszkań zamożnych Holendrów, pieniądze, 
rzeczy, później nawet konie zabierając. Wnet zwróciła 
policja swą uwagę na te rabunki, wysłano żandarmerię, 
wszelkich środków używano, aby człowieka tak niebez
piecznego uchwycić, ale ten lis, wszystkimi psami 
szczwany, potrafił uchodzić wszystkim nań stawianym 
zasadzkom. listy gończe tak go opisywały: „Wiśniew
ski alias Wajwacz, liczy lat 21, figura przystojna, włos 
ciemny, oczy koloru niebieskiego, twarz śniada, przy-
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brany jest w ciemny kaftan, barankami obsadzony, spo
dnie płócienne, na głowie niebieska rogatka, białym 
barankiem ubarwiona". 

Lubo nie udało się schwycić łotra, podwójna wszela
ko czynność to sprawiła, że ustały napady. I już się 
spodziewano, że zginął gdzieś nieznanym sposobem, 
kiedy niespodzianie się ukazał. 

Brat jego mieszkał w Łęgu za wsią, na tak zwa
nym wybudowaniu, a żandarmi często i gęsto do nie
go przybywali, dopytując się o brata, którego spraw
ki mu opowiadali. Stał sobie właśnie przed drzwiami 
swej chatki, aliści zajeżdża piękną bryczką o parze 
tęgich koni w zielony strój przybrany zbiegły braci
szek jego i wita go tak śmiele, jakoby się nigdy nic 
nie było stało. „Ale, mój Boże! co ty wyrabiasz? - rze
cze do niego - dopiero tu byli żandarmi, którzy cię 
szukali". „Nie troszcz się, mój bracie - odpowiada -
oni się na mnie nie gniewają; dałem się złemu poku
sić, ale złapano mnie, pół roku w więzieniu trzymano 
i codziennie tak okrutnie bito, że porzuciłem krzywe 
drogi i do Boga całym sercem nawróciłem. Przyjął 
mnie ksiądz proboszcz w Czersku za swego stangre
ta i oto właśnie jadę po niego do Brus, gdzie teraz 
bawi; więc się teś teraz nie lękam żandarmów, bom 
uczciwie zasłużoną karę wycierpiał". 

Ucieszony tym brat jego pochwalił przedsięwzię
cie, przyjął go czym mógł, potem się pożegnali. Ten 
zaciął konie i już nie do Brus, ale w najgłębsze bory 
prosto do Śliwic się udał. Przybył tam około godziny 
dziesiątej w wieczów, wstąpił do domu gościnnego, 
zostawiwszy konie nie wyprzężone przed domem, 
i o szklankę piwa prosi. Nie uszło kwadransa, aż tu 
go z przytomnych jeden poznaje, innym to opowiada 
i do prędkiego przytrzymania złoczyńcy namawia. Nie 
uszło to bystremu oku Wiśniewskiego. „Dajcie tam 
sobie pokój - rzecze do nich - co było, to minęło; com 
zgrzeszył to wiecie, ale com pokutował, tego nie wie-
cie". I począł im opowiadać, jak go przez pół roku 
w więzieniu katowano, głodem morzono, ciężką pra
cę obarczano, jak się później do Boga nawrócił 
i w służbę do księdza proboszcza w Czersku wstąpił, 
„któregom - mówi - właśnie tu do waszego księdza 
Dobrodzieja przywiózł, jak się sami przekonać może
cie, ale że tam goście, mam tu przenocować*. Opo
wiadając to zapłakał nawet gorzko, a poczęstowawszy 
hojnie, i innych opowiadaniem wycierpianych katu
szy do płaczu pobudził. Wyszedł tedy na moment, aby 
konie opatrzyć, ale skoro dopadł bryczki, co żywo 
ruszył dalej. Dopiero powstał krzyk, że zdrada! Do
piero na konie, dopiero za nim w bory. A że tętent 
bryczki w późnej nocy daleko się odbijał, wnet go ze
wsząd obskoczono. Stanął Wiśniewski i silnym gło
sem tak zawołał: „Kto się zbliży do mnie, kto natych
miast prędko nie wróci do domu swego, temu w łab 
wypalę". I w rzeczy samej potrójny wystrzał na wszy
stkie strony tak przeraził Borowiaków, że co tchu do 
domu ruszyli. 

Może w rok schwytano Wiśniewskiego i osadzono 
w więzieniu, gdzie w ciężkich cierpieniach zakończył 
życie. 



W 1912 roku, w oficynie Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, ukazał się jeden z pierw
szych przewodników turystycznych Pomorza, wydany w latach zaboru pruskiego w języku 
polskim. Ponad 80-cio stronicowa broszura, poświęcona walorom krajoznawczym Świe
cia, wzbogacona licznymi rycinami, poprzedzona była przedmową i wstępem. Fragmenty tej 
publikacji, w wyborze Jana Kamińskiego drukujemy według obecnych zasad pisowni wraz 
ze wstępem w główce, który po osiemdziesięciu pięciu latach nie stracił na aktualności. 

WACŁAW WOJCIECHOWSKI 

Świecie pomorskie 
niegdyś a dzisiaj 

Znaj swój kraj - oto słuszne wezwanie i napomnienie, jeżeli się zważy, że u nas znajomość własnego 
kraju na niskim jeszcze znajduje się stopniu. Dlaczego to lud znad Wisły i Warty opuszcza rodzinne 
strony i udaje się na zachód? Prawda, ze dla zarobku większego, którego się tam spodziewa. Lecz nie 
porzucałby z tak lekkim sercem, jak to się zwykle dzieje, kraju ojczystego, nie osiadłby na stałe w rozpro
szeniu po różnych prowincjach niemieckich, gdyby poznał swój kraj i jego piękność: gdyby jego zalety 
w serce mu wzrosły i je pobudziły do gorącej miłości ojczyzny. Lecz nie miał lud sposobności poznania 
kraju ojczystego, gdyż prawie nikt nie zadał sobie trudu głosić jego chwałę w opisach krajoznawczych. 
To też nic dziwnego, że u nas nawet ludzie z wyższym wykształceniem mało, albo prawie nic nie wiedzą 
o kraju, w którym sami mieszkają. Wyjeżdżają w nadreńskie okolice, lecz zwiedzenie brzegów ojczystej 
Wisły zda się niejednemu pachnieć zacofaniem i parafiańszczyzną. A czyż Wisła i kraje nadbrzeżne 
zasługują na taką obojętność? Pod względem przyrodniczym jest Wisła rzek polskich królową; jej potęż
ne państwo to ogromne dorzecze prawie 200 000 gk obszaru. Piękność jej otoczenia jest wprawdzie inna, 
aniżeli stron nadreńskich, lecz nie mniej powabna. A znaczenie Wisły pod względem kulturalnym łacno 
poznasz, boć to była i jest do dziś dnia główna droga na ogromnej przestrzeni od Bałtyku aż do Karpat. 
Na jej wyniosłych brzegach powstawały piękne zamki, mocne twierdze i bogate miasta. 

Pod panowaniem białego orła nad Wisłą w krajach polskich wszędy spokój, dostatek i zadowolenie. 
Dzisiaj wspomnieć się godzi ów „wiek złoty", by świetna przeszłość nas zachęciła do poznania kraju 
ojczystego, jego dziejów i właściwości. 

Powiat świecki, po obu stronach Czarnej Wody w jej 
dorzeczu położony, z głównym miastem przy ujściu 
tej rzeki do Wisły, tworzy do dziś dnia niejako całość 

dla siebie. Przecież kraj nie jest jednostajny; owszem, po
wiat świecki w swych granicach zawiera tak niziny jako też 
wyżyny, o te ostatnie w znacznej części zajęte są przez wiel
kie bory, tak że nie brak interesującej odmiany w rozmaitym 
kierunku. 

Najciekawsze może okolice Świecia, to niziny nadwi
ślańskie wraz z przylegającymi wzgórzami. Zapewne już nie
jednemu nasunęło się pytanie, jakim sposobem powstała tak 
potężna dolina Wisły. Otóż dawnymi czasy Wisła tędy pły
nęła, lecz zwróciwszy się koło Bydgoszczy na zachód biegła 
doliną Noteci aż do morza niemieckiego, zabierając po dro
dze inne rzeki z krajów niemieckich. Nie przepuszczały ich 
bowiem do Bałtyku lodowce osiadłe na wzgórzach pomor-

skich. Dopiero gdy te lody pod wpływem ciepła słoneczne
go cofnęły się na północ, rzeki wzięły bieg dzisiejszy. 
Wzgórze przy Fordonie, co tak długo wytrzymało zapęd Wisły 
i nadawało jej kierunek ku zachodowi, prysło nareszcie od 
żywiołowego naporu wód i Wisła pędząc korytem rzeczki, 
która zbierała wody z obszaru dzisiejszych Prus Zachodnich, 
wyżłobiła sobie to ogromne łożysko, około milę szerokie, 
kilkadziesiąt metrów głębokie, jakie dzisiaj podziwiamy. 
Największą jest dolina Wisły pod względem formacyjnym 
właśnie w okolicy Świecia. Tam gdzie powiat świecki na 
południowo-wschodnim końcu się rozpoczyna, wyżyny stro
me spadają ku rzece. Wystające wzgórze przy kościele to 
ostatnia brama baszty fordońskiej, którą Wisła wchodzi do 
Prus polskich. Odtąd dolina Wisły się rozszerza do ośmiu 
kilometrów, wzgórza ustępują, dając miejsce nizinom świec
kim i chełmińskim. 
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Wzdłuż samej rzeki okolica niezamieszkała, np. na po
łudniowy zachód od Świecia na przestrzeni 30 km2. Jest to 
teren krzakami pokryty, poorany wyrwami, po których 
jeszcze woda od ostatniej powodzi. Lecz tuż za wałem ochron
nym urodzajna gleba przywiązała ludność do siebie w licz
nych osadach. Po lewej stronie Wisły ciągną się małe niziny 
świeckie od kościelnych aż do ujścia Czarnej Wody do Wisły 
poniżej Świecia. Tutaj dochodzi do samych wzgórz i toczy 
się pod samymi górami przez całą milę. Poniżej Sartowic 
wzgórza się cofają i ustępują miejsca wielkim nizinom świec
kim, pięć mil długim, które podchodzą aż pod miasteczko 
Nowe. Tak samo po tamtej stronie Wisły legły szerokie nizi
ny chełmińskie. Na dnie tej doliny wśród nizin Wisła płynie 
w niższym jeszcze łożysku, lecz rokrocznie występuje z brze
gów i zalewa całą dolinę, gdzie nie ma tam, także masz wra
żenie ogromnego jeziora. Widok wód rozlanych od wyżyny 
aż do przeciwległych wzgórzy przypomina, jak to może pięć 
tysięcy lat temu Wisła wyglądała i zapełniała tę całą szeroką 
dolinę, jak coraz głębsze sobie wyżłabiała koryto. Każda nowa 
powódź świeże wyrywała zagłębienia, dawniejsze zasypy
wała piaskiem przyniesionym i dlatego Wisła to tu, to tam 
się przerzucała. 

Nareszcie brzegi rzeki w normalnej wysokości zostały 
wzmocnione, a gdzie potrzeba, po stronach usypane groble; 
między nimi płyną wody Wisły wytkniętym łożyskiem. Gro
ble nie pozwalają miejscami zalać całej doliny i narażać ją 
na działalność przemożnych wód, której ślady z dawnych 
czasów do naszych dni pozostały. Są to wyspy z okresu po
topowego, co się wśród dawnej Wisły utworzyły. Te ostro
wy i kępy w nizinach uderzają nas już tym, że porosłe są 
drzewami i wikliną. Widaó je po chełmińskiej stronie; 
w nizinach świeckich ich nie ma. Niziny nadwiślańskie sław
ne są dla swej urodzajności; wyjątek stanowią miejsca pia
szczysta gdzie Wisła nanosiła duże lawy piaskowe. Prze
cież niziny świeckie gęsto są zaludnione. Główną część 
powiatu świeckiego stanowią wyżyny. Tutaj poszczególne 
okolice różnią się między sobą co do jakości gruntów, 
obszaru i kultury. 

A mianowicie wschodnia część powiatu w lewym brze
gu rzeczki Mątawy ma dobra i wioski z gruntem gliniastym, 
jak np. Milewo, Płochocin, Warlubie, Bąkowo i Rolewo. 
Na prawym brzegu zaś same piastów sięgające aż do samych 
nizin. Tanie grunta i tanie drzewa dookoła przyczyniły się do 
powstania nowych osad robotniczych, jakimi są Buszno, 
Łaszeńskie Pole i Lipieńskie Kolonie. Tylko ostatni kraniec 
zachodniej połaci mątawskiej, tam gdzie leży Jeżewo i Ta-
szewo ma lepszą ziemię i starą kulturę. Środek powiatu po 
obu stronach Czarnej Wody ma w swej wschodniej części 
lekkie grunta. Między Mątawą, a Czarną Wodą leżą tutaj 
wielkie majątki Sartowickie i do nich należą dobra: Nowy 
Folwark i Dziki, dalej Lipienki. Charakteryzują tę okolicę 
wielkie, lasem okolone, jeziora w Świętem , w Taszewie, 
przy Białej, w Lipienkach i Laskowicach. Bliżej Czarnej 
Wody są miejscowości Buczek, Krąplewice, Belno, Osio
wo, Skarszewy, Sulnowo i Sulnówko. Przeważają dobra, 
lecz nie brak pomiędzy nimi także wsi włościańskich. 
Zachodni kraniec powiatu świeckiego, czyli połać skła-
niająca się ku Brdzie, całkiem odmienny przedstawia wi
dok. Jest to okolica równa, bez pagórków, wód i lasów. 
Nigdzie nie ujrzysz żadnych wybudowań, same tylko wiel
kie dobra rycerskie, które z gromadą swych budynków 
gospodarczych wśród wysokich drzew tworzą niejako 
wyspy na jednostajnym polu. Są to Łaszewo, Łowinek, 

Brzeźno, Gołuszyce, Pruszcz, Wałowo, Łuszkówko, Zbra-
chlin i Niewieścin. 

Przez środek wyżyn prowadzi kolej żelazna na linii Byd-
goszcz-Tczew (7 mil). Najwyższy jej punkt między Berli
nem a Królewcem jest pod Pruszczem: 321 stóp nad 
powierzchnią Morza Bałtyckiego. Od stacji Terespol idzie 
kolej do powiatowego miasta Świecia, a w drugą stronę do 
Więcborka. Stacja Laskowice zaś jest głównym punktem 
kolejowym w powiecie świeckim, albowiem tak z jednej ma 
połączenie z Grudziądzem, tak z drugiej strony koleje do 
Chojnic i Czerska łączą najodleglejsze zakątki powiatu ze 
światem. Okolice lesiste powiatu świeckiego, które wcho
dzą w skład wielkich Borów Tucholskich przecina główna 
kolej z Bydgoszczy do Tczewa między stacjami Laskowice, 
Warlubie i Twarda Góra. Niedaleko majątku Zawada 
przechodzi kolej przez starodawną drogę, która z Prus do 
Pomorza przez bory prowadzi. Idąc tym dzisiaj opuszczo
nym szlakiem na zachód, znajdziemy się niebawem wśród 
głuchego boru. Tu i tam polany, jeziora, moczary urozmai
cają jednostajną drogę; gdzieniegdzie widnieje zagroda na 
pustkowiu. W połowie drogi z Nowego do Tucholi napoty
kamy wielką wieś kościelną Osie z 2600 ludności. Jest to 
stolica Borowiaków, zamieszkujących północną część 
Borów Tucholskich. Dalej na zachód przy młynie Tleń prze
chodzimy przez głębokie łożysko Czarnej Wody, zabierają
cej tutaj ze sobą Prusinę. Jeszcze milę przez lasy królewskie, 
a w Trzebocinach już jesteśmy blisko zachodniej granicy 
powiatu świeckiego. Zwróciwszy się na południe, znajduje
my się na granicy dorzecza Czarnej Wody a Brdy. Grunta 
dotąd nędzne stają się lepsze w okolicy nadleśnictwa Lin-
denbusch i Świekatówka; las coraz bardziej okazalszy, 
mający prócz chojny, jeszcze rozmaite inne drzewa. Ludne 
wioski znamionują tę okolicę, gdzie ludność polska głównie 
ma swe siedziby: Miedźno, Brzeźno, Lniano, Wętfie, Błą-
dzim, Lubiewo, Świekatowo, Zalesie, Sucha i Jasieniec. 
W tych wsiach gospodarskich widać już pewien postęp kul
turalny, podczas gdy najodleglejsze miejscowości powiatu 
jak np. Łyńsk, Łask, Łaskie Piece i Zielonka mają poniekąd 
stosunki patriarchalne. Dla mieszkańców w tych kątach za
padłych las wszystkim, bo niemal wszystkie ich potrzeby 
zadawala. Lecz wskutek nowo zbudowanych kolei żelaznych 
i tu niedługo nastąpi proces znaczny. Lasy się przerzedzają 
i zmniejszają, choć Zalesie dzisiaj już jest pod lasem; coraz 
więcej te odległe okolice otwierają się ku kulturze. Wpływ 
jej już się zaznaczył; dowodem kwitnące majątki Jaszcz, Brze
miona, Wierzchy, Jastrzębie, Lnianek, Ostrowite i Szewno. 

Przechadzka przez nowe miasto 

Dogodnie położone Świecie nad Wisłą w południo
wej części Prus Zachodnich, czyli polskich, czyni to 
miasto łatwo dostępnym dla mieszkańców tej dziel

nicy. Koleją od Terespola dojeżdżamy do Świecia. 
Obok dworca zbudowana jest cukrownia, a nad szosą 

strzelnica miejska (od 1853 r.). Na szosie, czyli ulicy prowa
dzącej od dworca, koncentruje się cały ruch miasta. Po 
lewej stronie piękne domy z framugami i balkonami, zakry
wające swe ściany ciemną zielenią dzikiego wina, kraśne 
różnobarwnymi kwiatami, a bliżej miasta cały cyrkuł urzę
dniczy. Okazałe budowle w nowoczesnym stylu, niedawno 
wzniesione, to domy mieszkalne urzędników tutejszych. 
Widać jakieś zagłębienia, przechodzimy przez most, pod 
którym płynie nieznaczna Struchawa, ładne ogrody spuszcza 



ją się do samej rzeczółki. Idąc zaraz na prawo pierwszą 
ulicą dojdziesz do gmachu gimnazjalnego (od 1882 r.) i zboru 
luterskiego, którego wysokie wieże z zegarem dalekie poło
żenie miasta oznajmują. Budowla ta wzniesiona jest kosztem 
prawie 250 000 marek w latach 1891-1894. Tuż przy nim 
cmentarz katolicki i luterski, opodal stanął w 1901 roku po
wiatowy dom chorych, z pięknym widokiem na dolinę Wi
sły, w środku miasta wytwórnia elektryczna, zaopatrująca 
od 2 lutego 1902 roku miasto światłem elektrycznym. 
W składzie p. Domachowskiego i w księgarni W. Moesera 
(1910 r. Carl Buchner) dostaniesz przeróżne pocztówki 
z widokami Świecia i okolic. Szczególnie wartościowe są 
widoki dawnego Świecia w dolinie. Obok bożnicy żydow
skiej (od 1881 r.) dochodzi się do rynku. Jest to regularny 
czworobok, dosyć duży, okolony drzewami, z pomnikiem 
niemieckim na środku. Przy rynku ładny ratusz z wieżą 
i zegarem od 1879 roku. W pobliżu mniejszy rynek, zwany 
„małym", przy nim piękny gmach pocztowy. W tej części 
miasta jest szkoła miejska (od 1863 r.), okazały sąd z wię
zieniem, w którym kaplica, browar p. Rosta, bardzo sympa
tycznego bawarczyka i hotel. 

Idąc w górę, spostrzegamy na prawo parów, za nim wy
chylające się z pomiędzy drzew budynki. To prowincjonalny 
zakład obłąkanych, a obok niego kościół poklasztorny. Bu
dowle te stoją jakoby na jednym gruncie. To miejsce naj
więcej budzi zainteresowania, bo tutaj była pierwsza osada 
Świecie już za czasów pogańskich, później także twierdza 
pomorska do 1245 roku. Jeszcze dziś można odnośny teren 
dokładnie oznaczyć. Dwa głębokie parowy (górna część pa
rowu przy ul. Wilhelmowskiej już zasypana równoległe 
sobie w oddaleniu około 200 metrów, zniżając się coraz 
więcej ku dolinie Wisły, wyodrębniają od otoczenia wzgó
rze nad Czarną Wodą, niegdyś bardzo obronne, ponieważ 
z trzech stron niedostępne. Czwartą stronę wzgórza zasta
wiał od 1189 roku pierwszy kościół w Świeciu Najświętszej 
Panny Maryi, na którego miejscu stoi kościół poklasztorny 
pod tym samym wezwaniem. Warto obejrzeć sobie tę pięk
ną świątynię i obejść dookoła krużganki klasztorne, zdobio
ne starymi obrazami. Budynek za kościołem to dawniejszy 
gmach klasztorny O.O. Bernardynów. Tutaj wojsko francu
skie, wracając po kampanii napoleońskiej w Rosji, urządzi
ło sobie lazaret. Po kasacji klasztor obrócono w 1822 roku 
na dom chorych. W obszernym ogrodzie doń przylegającym 
wystawiony został potem zakład obłąkanych, którego otwar
cie nastąpiło 1 kwietnia 1855 roku. Zakład ten urządzony 
jest na wielką skalę, co wywnioskować można ju t 2 tego, 
że wydatki do 1895 roku wynosiły ogromną sumę - mi
lion i 289 224 marek. Zakład w 1904 roku liczył 560 cho
rych. Stosunki zdrowotne bardzo korzystne, bo niemal za 
najlepsze uznano ze wszystkich podobnych zakładów 
w Niemczech. W latach 1907-1909 wybudowane zostały 
cztery nowe wspaniałe pawilony na stokach wzgórza, nale
żącego do zakładu. Zakład ma kaplicę, gdzie się odprawia 
nabożeństwo dla chorych co drugi tydzień, w poniedziałek 
i czwartek. Nad miastem panuje ze szczytu wzgórza wielki 
dom powiatowy, czyli „landratura", siedziba pruskiego sta
rosty, zwanego „landratem". Wysoko też położona jest nad 
szosą szkoła preparandów, kształcących się na nauczycieli 
(od 1888 r.). Za nią stanął w 1910 roku gmach, gdzie przez 
zimę odprawiają się trzy kursy rolnicze. Opodal jest w naj-
dogodniejszym położeniu dla mieszczan i przyjezdnych głów
ny hotel „Dwór Magdaleny", zwany powszechnie ,,Magda-
lenką". Szczególny urok nadają miasteczku aleje drzew 

w niektórych ulicach i liczne ogrody urozmaicając jedno
stajny widok kamienic. Z drzew najwięcej ulubioną zdaje 
się być w tym miasteczku akacja, gdyż z każdego prawie 
ogrodu wychyla ku nam swe wysokie czoło; w ostatnich 
latach przy sadzeniu lipa najwięcej doznała uwzględnie
nia, która również się bardzo przyczynia do upiększenia 
miasta. 

Dzisiejsze Świecie, to dzieło ostatnich 60 lat. Zbudowa
ne jest na niedawno próżnych stokach wzgórza, łagodnie 
się wznoszących od Czarnej Wody aż do wyżyny. Górą prze
chodzi przy moście szosa prowincjonalna z Nowego do Byd
goszczy (odległość 39+45=84 km). Miasto obejmuje 7 osad: 
Świecie, Parowa II, Parowa III, Grabka, Cukrownia, Nowe-
dobro, Głogówka Miejska. Parowa I wliczona jest do Świe
cia, tak samo majątek od właściciela p. Dunajskiego nazy
wany Dunajewo, lezący w nizinach ok. 4 km od Świecia. 
Według urzędowego liczenia z dnia 1 grudnia 1905 roku 
ludność miasta Świecia wynosiła ogółem 7747 osób; z tych 
było katolików 4320, lutrów 3046, innych chrześcijan 18, 
Żydów 363. Na Polaków przypadają całe 4000. W tym znaj
duje się też pewna liczba rodowitych Kaszubów, zajmują
cych tutaj nie ostatnie stanowiska; co też połączenie ich 
w klub kaszubski w tej starej stolicy książąt pomorskich mia
łoby dużo uroku i przyczyniłoby się niezawodnie do wskrze
szenia pamięci o wielkim znaczeniu tego miasta dla Pomo
rza. Nadmieniam jeszcze, że tutaj w Świeciu największy mąż 
kaszubski, znany dr Ceynowa drukował swoje pisma. 

Grób jego znajduje się także na ziemi świeckiej o 11 km 
stąd na cmentarzu w Przysiersku. Dla przepomnienia przy
tacza się jeszcze nazwy ulic: Duży Rynek, Mały Rynek, Różo
wa, Gołębia, Szosowa, Wałowa, Alberta, Górna, Średnia, 
Koralowa, Szeroka, Zamkowa, Pocztowa, Wilhelmowska, 
Fryderykowska, Nad Szosą, Rybaki, Młyńska, Jakubowa, 
Ogrodowa, Browarowa, Polowa, Lipowa, Wschodnia, 
Nadbrzeżna. 

Stare miasto 

Od nowego jest przedzielone rzeczką, która zupełnie 
słusznie nosi nazwę Czarnej Wody. Myliłby się, kto 
by się spodziewał ujrzeć w dolinie stare miasto, 

albowiem miasto całe dla nieustannych wylewów Wisły 
przeniosło się na bezpieczne wzgórze. Gdzie dawniej stały 
budynki, tam dzisiaj pług przewraca ziemię, a latem zielenią 
się ogrody. Miejsce tylko i nazwa pozostały jako świadko
wie przeszłości. Drogi pomiędzy zagonami to dawne ulice. 
Na jednym końcu sterczy wśród zwalisk murów i baszt miej
skich starożytna fara, samotna jak kokosz od swych dzieci 
opuszczona. Częste powodzie przyspieszają jej zniszczenie. 
Wielka ta świątynia, na tle sczerniałych od starości murów 
w otoczeniu wysokich drzew, prawdziwie malowniczy przed
stawia widok. 

W dragą stronę idąc, przechodzimy obok kryjących się 
wśród drzew owocowych małych domków, a raczej lepia
nek, osadzonych na nasypach ziemnych gwoli powodzi. 
W końcu „starego miasta" ruiny zamku krzyżackiego kąpią 
się w zielem. Potężna baszta, wystrzelająca wysoko, już nie
co pochylona, zdaje się w każdej chwili runie. Dawne 
przedzamcze, gdzie ludność ze swym dobytkiem się broniła 
podczas wojny, obrócone na ogród do zabaw, przy nim 
restauracja i kręgielnia dla wygody gości. Komu jeszcze nogi 
dopisują, niechże zejdzie do podziemia zamkowego lub 
spróbuje wejść na szczyt wieży, gdzie ładny krajobraz 
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rozwesela oko. Ten sam widok nie tak rozległy mamy i sa-
mego zamku, gdy go dookoła obejdziemy. 

Naprzeciwko za Czarną Wodą wyżyny z zakładem 
i ogrodem chorych, dalej góry czartowskie, potem łąki 
i zarośla, wzgórza zawiślańskie, Chełmno itd. Doprawdy 
do zabawy nie masz tu stosowniejszego miejsca nad ogród 
zamkowy. Kto lubi podziwiać stare pamiątki, oglądać 
miejsca historyczne, zastanawiać się nad przeszłością 
w poważnym nastroju, temu przechadzka na „stare mia-
sto" bardzo się spodoba. 

Góry czartowskie 

Diabelce, jak je tutaj nazywają, są najczęściej celem 
przechadzek, zwłaszcza dla młodszych mieszkańców 
Świecia, przez całe lato. Od klasztoru idzie się ulicą 

Wilhelmowską w górę, potem przy nowych gmachach za
kładu (ul. Wschodnią) aż do starej cegielni. Stąd prowadzi 
droga już po stromych stokach wzgórz, to się zniżając, to się 
wspinając wyżej a wyżej, załamując i wijąc się w niezliczo
nych zakrętach na przeciąg półtorej mili. 

Wyżyny i doliny, urwiska i parowy, krzewy i polanki, , 
szumiące drzewa i szemrzące strumyki urokiem swym na
pełniają okolicę. W zacisznym ustroniu nie brak ławeczki, 
zapraszającej do miłego spoczynku. A cóż dopiero za piękny 
widok roztacza się przed nami. Cała dolina Wisły jak na dłoni. 
Szerokie niziny, pola i łąki, kępy, wyspy i wody, osady, wsie 
i miasta, ciemne wzgórza na widnokręgu, wszystko to ra
zem tworzy jakby kobierzec cudownej roboty, ścielący się 
u stóp naszych. A wśród tego ślicznego krajobrazu Wisła, 
królowa rzek naszych, płynąca poważnie i cicho jak łza sie
roty, ożywiona statkami, przykuwa oko do siebie. Pod nami 
Czarna Woda, strojna w bujną zieleń krzewów i sznur wod
nych kotlin jakoby pereł, rzuca się w objęcia Wisły. Stąd też 
najlepiej poznać obronne położenie dawnego Świecia mię
dzy zamkiem a kościołem farnym wśród głębokich wód. 
Chcąc obejrzeć sobie same góry, trzeba zejść ostrożnie na 
dół niedaleko ujścia Czarnej Wody i zielonym brzegiem 
u stóp wzgórza wróc do miasta. Widok z gór czartowskich 
niechybnie należy do najpiękniejszych w naszym kraju 
i śmiało może wytrzymać porównanie ze sławnym widokiem 
z kopca Kościuszki w Krakowie. 

Wycieczka do Chełmna 

Jest może najpiękniejsz wycieczka w okolicach Świe
cia. Powozem można wybrać się w dalszą drogę na 
Przechowo i Piekary. Tędy prowadzi szosa; my zaś 

pójdziemy krótszą drogą przez niziny, by na tej wędrówce 
jak najlepiej poznać właściwości okolicy. Minąwszy na sta
rym mieście farę i ruiny, znajdziemy się na polnej drodze. 

Okolica od rzeki aż do wzgórza całkiem równa, nie masz 
tu wyższych wysp potopowych, jak po chełmińskiej stronie. 
Tutaj domostwa na sztucznych nasypach ziemnych szukają 
schronienia przed powodzią. W tych wąskich nizinach świec
kich jest ziemia rozmaita, obok pasów urodzajnych znajdują 
się miejscami potężne ławy piaskowe. Zielsko lubiące grunt 
piaszczysty, a mianowicie kwiatotrwał, łopian, czerwieniec 
itp. rośnie bujnie po opuszczonej drodze; obok niej stoją 
pochylone wierzby skarłowaciałe, nigdzie nie zasłaniające 
widoku na wysokie brzegi szerokiej doliny. Na lewo, bliżej 
Wisły, ciągnie się wzdłuż drogi zagłębienie pełne wody, 
porosłe sitowiem, a obramowane krzewami wikliny. Za tymi 

wodami jest Żurawia Kępa, często w historii wspominam 
Prawodpodobnie na tej wyspie lub jej sąsiedztwie najbliż
szym odbywały się narady pokojowe w latach 1238 do 1253 
podczas wojny Świętopełka z Krzyżakami; brali w tych zja
zdach udział książęta pomorscy, przedstawiciele zakonu, 
biskupi polscy, dalej późniejszy Jakiś papież, król czeski 
Ottokar i inni. Dochodzimy do grobli czyli tamy, usypanej 
wzdłuż starego łożyska, które stoi w związku z Czarną Wodą. 
Niedługo schodzimy z grobli na szosę do Przechowa. 
W miejscu, gdzie prowadzi przez stare koryto, wzmocniona 
jest zewsząd wielkimi kamieniami. Tak ubezpieczoną dro
gę nazywają tutaj „koperą", co zapewne pochodzi od wyrazu 
Coupierung. Kilka minut jeszcze idziemy krzakami, a tędy 
stajemy nad brzegiem wspaniałej Wisły. Szerokość rzeki wy
nosi tu 317 m. Osobliwy przewóz służy tej komunikacji. 
W górę rzeki zatopiona kotwica trzyma długi łańcuch; tenże 
nie spoczywa jednak w wodzie, lecz przytwierdzony jest do 
masztów metalowych łodzi. Na końcu łańcucha przytwier
dzony jest właściwy przewóz, mogący od razu przewieźć 
250 osób. Według tego, w którą stronę ów szereg pontonów 
się ustawi, prąd rzeki pcha przewóz do tego lub tamtego 
brzegu, kilka chwil tylko, a już znajdujemy się po drugiej 
stronie. Podążamy przez ostrów wśród pięknego zagajenia 
i zarośli; niedługo drzewa się kończą: otóż Chełmno przed 
nami, a raczej nad nami. Z wysokiej góry witają nas wielkie 
kościoły i gmachy miasta, piętrzącego się na samej krawę
dzi wzgórza jakoby chciało oglądać swą piękność w zwier
ciadle wód wiślanych. Wdzieramy się na wystającą część 
wzgórza ciemnozielonego, na którego szczycie mamy pyszny 
widok na dolinę Wisły. Z tamtej strony widnieją ciemne góry 
czartowskie i Świecie, a u ich stóp przyczajone, a tam gdzie 
na południe rzeka ginie w mglistej toni, strome góry przy 
Topólnie zamykają krajobraz. 

Chełmno na wysuniętym ku Wiśle obronnym wzgórzu 
panuje nad nizinami po prawej stronie Wisły i jest ich śro
dowiskiem gospodarczym. Górę na której stoimy, zamieniła 
zapobiegliwość chełminian w przepyszne planty. Przepaści
ste parowy, wystające urwiska, aleje drzew i stare mury 
miasta dopełniają pięknego krajobrazu. Lecz idziemy do 
miasta. Zbaczamy na lewo; przed nami brama grudziądzka 
ze średnich wieków, zwana „bramką" z kaplicą na piętrze 
i figurą Matki Boskiej Bolesnej w szczycie. Główną ulicą 
dochodzimy do rynku, bardzo wielkiego, z oryginalnym 
ratuszem i wieżą z basenem do wody. Widać, że Chełmno 
było przeznaczone na stolicę kraju; potwierdzają to okazałe 
kościoły i świeckie gmachy. 

Świecki Ostrów 

Typowa wieś w nizinach nadwiślańskich. Przy moście 
na Czarnej Wodzie, łączącym nowe miasto ze sta
rym, wsiadamy na mały statek, poruszany motorem, 

który podtrzymuje komunikację z zawisłem. 
Po drugiej stronie Wisły bowiem leży Ostrów, osada 

należąca jeszcze do powiatu świeckiego. Na Czarnej Wo
dzie, płynącej w uregulowanym i pogłębionym łożysku, sto
ją pod mostem berlinki i galary. Nasza łódź rusza z miejsca, 
mija statki i w równym biegu pędzi do Wisły. Niby w ja
kimś widowisku przesuwają się przed nami góry strome, 
urwiska, poprzerywane parowami i dolinami, na stokach 
domki jak gniazda jaskółcze przelepione do ściany; z dru
giej strony zamek stary z ogromną wieżą. Patrząc na ucieka
jące góry, ledwie się spostrzeżesz, a już z Czarnej Wody 
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wypłynęliśmy na Wisłę Poniżej rzeka podchodzi pod 
same stoki gór czartowskich, na prawo mamy widok na 
Chełmno wysokie, osadzone jakby w obłokach. Maszyna 
ciężko pracuje i zwycięsko przeprowadza łódź przez silny 
prąd na drugi brzeg Wisły. Tu można się dokładnie przyj
rzeć, w jaki sposób łożysko Wisły jest uregulowane. Oto od 
brzegu usypane są w regularnych odstępach groble długie a 
wąskie, wzmocnione palami, faszynami, z wierzchu zaś wy
kładane kamieniami, jakby mocnym pancerzem. Są to tak 
zwane „główki", które brzegi wzmacniają, łożysko ścieśnia
ją, przyniesiony wodami piasek i ciężkie składniki zatrzy
mują. Przy nich woda się wznosi i omijając zaporę, z szu
mem ucieka. Po wylądowaniu jesteśmy na prawym, wscho
dnim brzegu Wisły. Przed nami witki, łąki i pola. Wszystko 
to się ciągnie na niezbyt szerokim pasie nadbrzeżnym, ogra
niczoną usypaną groblą, która nam zamyka widok na okoli
cę. Ten pas nadbrzeżny jest prawie całkiem bezludny; tylko 
gdzieniegdzie napotkasz chatkę rybaka, zwykle w gęstym 
sadzie, a na łąkach bezdomnego pastucha ze swą trzodą. 
Osada leży bezpiecznie za groblą na ostrowie. Ostrowem 
nazywają w tych stronach owe wyspy potopowe, które Wi-
sła w pierwszych czasach na dnie swego koryta utworzyła. 
Szereg wyrw i dołów oznacza bieg dawnej Wisły w kilku 
ramionach. Teren wyższy między wodami, rodzaj wyspy to 
ostrów, zwykle z lasem wysokim. Takimi są ostrowy wzdłuż 
Wisły. Potopowe zaś, odsłonięte już nieco od rzeki, zabez
pieczone groblą od wylewów, już straciły poniekąd charak
ter dzikiego ostrowu: w miejscu krzaków dzisiaj uprawne 
pola, zamiast gęstego lasu teraz wielki sad drzew owoco
wych, zamiast poprzedniego opuszczenia dzisiaj osady i za
grody ludzkie. Takim właśnie jest świecki ostrów. 

Do Sartowic 

Najlepiej jechać powozem, bo odległość wynosi 
12 km. Na szosie stanąwszy u góry, mamy jeden 

z najładniejszych widoków na Świecie i okolicę. 
Droga prowadzi nas blisko krawędzi gór nadwiślańskich. 
W kilku miejscach głęboki parów przerywający góry, da

rzy nas widokiem na Wisłę i niziny. Wioski, które mija
my, jako też same Sartowice, cel naszej wycieczki, należy 
do trzeciego rzędu osad, położonych wzdłuż Wisły, tutaj 
już na wyżynie. Ciemne góry czartowskie zwiastują nam, 
że Sartowice, a właściwie Czartowice, już niedaleko. Zbo
czywszy z głównej szosy na prawo, dojeżdżamy do Gór 
Sartowickicli. W ogrodzie piękny pałac, przy nim rzadkie 
okazy najrozmaitszych drzew, kwiatów i innych roślin, 
zagajenia; polany i wody na gruncie falistym Śliczną two
rzą odmianę. Położenie na samym szczycie gór obfituje 
w piękne krajobrazy; najładniejszy widok jest z werandy 
przed pałacem. Przed nami głęboka Wisła wraz ze swymi 
odnogami wśród zielonych nizin; z obu stron tworzą jej 
groble bez końca. Statkami z białymi żaglami płyną poważ
nie po wodnej przestrzeni. Zawiśle wznoszące się łagodnie 
z nizin aż do wyżyny zachwyca nas odmianą barw rozmai
tych, począwszy od jasnych pól ze zbożem złocistym aż do 
ciemnych gajów szaroniebieskiej smugi borów na widno
kręgu. Cała ta na cztery mile rozległa okolica, między Chełm
nem a Grudziądzem, przedstawia jednolity krajobraz, zakoń
czony efektownie miastem z każdej strony. My zaś znajduje
my się w środku, a okolica zatacza przed nami półkole, ja
koby chciała skupić w naszym widoku wszystkie swe 
wdzięki. Jeszcze chwilę pieścimy oko pięknością tej oko
licy, a tedy spuszczamy się szosą do kaplicy św. Barbary. 
Kaplica stoi na górze, której strzegą nurty Wisły i przepa
ściste parowy. Tutaj pewnie miał sławny książę pomor
ski Świętopełk, jeden ze swych najmocniejszych zamków. 
Toteż w wojnie z Krzyżakami tutaj schronił swe kosztow
ności, między nimi relikwie, głowę św. Barbary. Lecz 
Krzyżacy podstępem zdobywszy zamek, zabrali wszystko 
do Chełmna. Widok z tej góry na dolinę Wisły równie 
pięknej jak z ogrodu hrabiowskiego. Opodal przy szosie 
dom zajezdny z restauracją. Ogród przyległy czyli tarasy 
na stokach gór nadzwyczaj uprzyjemniają pobyt w tym 
miejscu. Dlatego latem, zwłaszcza w dni świąteczne roi 
się w Sartowicach od gości ze Świecia, Bydgoszczy, 
Chełmna, Grudziądza itd. 

Centrum nowego miasta 
w Świeciu 
przed I wojną światową 
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GRZEGORZ ROGOWSKI 

Wiedźmy na stos 
Część 4 

Wierzno powszechnie, że czarownica za sprawą 
diabła, nabiera mocy przez dotykanie ziemi. Na
leżało ją w takim razie odizolować od tego źródła 

siły. Dlatego też umieszczano oskarżoną w beczce lub kło
dzie. Zdarzało się, że wymienione przedmioty znajdowały 
się już na wozie, którym przewożono osoby poddane próbie 
wody znad jeziora do miejsca odosobnienia. W takim wy
padku od chwili próby, która wypadła niepomyślnie aż do 
momentu wyroku, czarownica nie mogła mieć nawet chwi
lowego kontaktu z ziemią. 

Oto fragment protokołu pochodzącego z 1701 roku. Oskar
żoną o czary była wówczas Marianna Grześkowa z Lalkowych: 

Sąd prosił, by dobrowolnie przyznała się do swych złych 
uczynków, która żadnym sposobem nie chciała się do ni
czego przyznać, twierdząc, że nie jest w niczym winną, pro
sząc się dobrowolnie na wodę, którą uczciwy sąd nowski, 
aby wyznać i dojść mógł czy winna jest albo niewinna, którą 
Mariannę sprawy poddał, aby związaną sprawca podług 
zwyczaju na wody puścił, która natychmiast raz, drugi 
i trzeci wierch na wodzie pływała w przytomności J. M. 
Panów tak wielu innych ludzi. Tak związaną przez próbę 
wody, po czym w beczkę wsadzona będąc przez sprawcę do 
więzienia (...) zawieziona. 

Przestraszona niewiasta siedziała w beczce, która znacz
nie ograniczyła jej swobodę. Nie opuszczała jej nawet wte
dy, gdy przewożono ją lub przenoszono przed oblicze sądu 
w celu dokonania badań, a i wówczas, dla uniknięcia kon
taktu z ziemią, sadzano ją na ławie tortur. 

Obrazowy opis powyższego, odnajdujemy w dokumentach 
dotyczących słynnych wydarzeń doruchowskich: 

Beczka miała w klepkach blisko dna wyrżniętą dziurę 
czworograniastą, przez którą wystawały nogi i ręce z tyłu 
związane, dziura zaś zewnątrz kołkiem drewnianym 
uszczelniona była. Skutkiem takiego skrępowania żadna 
z kobiet ani stać, ani siedzieć nie mogła, lecz każda musia
ła klęczeć. Beczki z wierzchu poprzykrywano płótnem, a na 
boku poprzylepiano na nich kartki z napisem Jezus + Ma

ria + Józef+, aby diabli nie zbliżali Się i pomocy jakiejś 
czarownicom nie udzielali. 

Beczka nie była jedynym przedmiotem, W którym osa
dzano domniemane czarownice. W protokołach procesów 
możemy przyczytać o umieszczaniu w tak zwanej kłodzie 
lub dybach. Kłoda składała się z dwóch kloców drewna do
pasowanych do siebie, w których wyżłobione były otwory 
na ręce i nogi. W odpowiednio dopasowane otwory wkłada
no kończyny oskarżonej po uprzednim podniesieniu wierzch
niego kloca. Po tych czynnościach obydwa kloce zaśrubo-
wywano. Dłoni i stóp wystających na zewnątrz kłody nie 
można było wyciągnąć, gdyż uniemożliwiały to bardzo wą
skie otwory, czasami jednak dla całkowitej pewności opla
tano je dodatkowo sznurem. Jeżeli zadbano o to, by kloc był 
odpowiedniej grubości, to osadzona w nim osoba wisiała 
w powietrzu, nie dotykając tym samym do ziemi, za pośre
dnictwem której jak się obawiano mogła nadejść nieczysta 
pomoc. Zdarzało się, że w kłodzie zamykano tylko nogi, po
zostawiając wolne ręce. Jeżeli kłoda była dostatecznie gruba 
lub umieszczano ją odpowiednio wysoko, ciało opadało na 
dół w ten sposób, że nogi znajdowały się na górze, a głowa 
opadała niemal ku ziemi. Dlatego, aby nie cierpieć w takiej 
pozycji, osoba uwięziona obiema rękoma obłapiała kłodę 
i wisiała w tej pozycji dopóty, dopóki z sił całkowicie nie 
opadła i nie omdlała. Stosowanie kłody nastręczało jadnak-
że pewną trudność natury technicznej, gdyż przeniesienie cza
rownicy osadzonej w krępujących jej ruchy ciężkich balach 
drewna było czynnością niezmiernie uciążliwą, a nawet 
karkołomną. Mimo przytoczonych przeszkód, stosunkowo 
często spotykamy wzmianki w protokołach z badań o stoso
waniu takich metod. 

Przebywanie w beczce lub kłodzie oprócz oczywistych 
udręk fizycznych pociągało także ze sobą często załamania 
psychiczne. Udręczona do granic wytrzymałości kobieta 
wolała niekiedy przyznać się do wszystkich wysuwanych 
wobec niej zarzutów, wybierając tym samym oczywistą 
śmierć na stosie jako zakończenie okrutnych męczarni. 
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Osoby, którym zarzucano najcięższą z możliwych zbro
dnię, czyli kontakt z mocami piekielnymi, zdawały sobie nie
wątpliwie sprawę z tego, co ich czeka w najbliższej przy
szłości. Dlatego też zdarzały się wypadki prób samobójstwa, 
które miało uwolnić od dalszego postępowania sądowego. 
Mimo ciągłego nadzoru oraz skrępowania członków, niejed
nokrotnie próby takie kończyły się powodzeniem. 

W literaturze dotyczącej procesów o czary bardzo często 
wspomina się o tym, że osadzone w beczce lub kłodzie cza
rownice były odwiedzane przez diabła, któremu udało się 
przedrzeć przez zastawione nań przeszkody w postaci zawie
szonych na beczce dewocjonaliów czy też fragmentów z Bi
blii. W opracowaniu profesora Bohdana Baranowskiego 
możemy znaleźć bardzo sugestywny opis: 

Jest noc, w dworskim spichlerzu osadzona w kłodzie 
czarownica jęczy, woła zmiłowania lub chwilowo zapada
jąc w sen oddycha chrapliwie czy postękuje. Na dworze 
skrzypią konary poruszanych wiatrem drzew, szeleści sło
ma na poszyciu dachu. Zabobonni, ślepo wierzący w różne 
moce piekielne wartownicy z przerażenim oczekują, kiedy 
zjawi się czart, aby wziąć w obronę swą oblubienicę 

W podobnej sytuacji wystarczyło pojawienie się tak pospo
litego zwierzęcia, jak na przykład szczura czy kota, aby dopa
trzono się w nim diabła przychodzącego z pomocą czarownicy, 
przyjmującego dla zmylenia straży tak niewinną postać. 

Tego rodzaju przypadek miał miejsce w Nowem 
w 1704 roku, gdy w więzieniu-wieży osadzona była oskarżona 
o czarostwo Gertruda Śmiechowa. Wzięta tedy na pierwsze tor
tury i upomniana pilnie, aby pomnąc na miłość boską i na 
zbawienie duszy swojej winę swoją odpowiedziała, gdzie nic 
nie wyjawiła tylko to, że kot pstry do wieży przyszedł do niej 
i wskoczył jej na ramię radując się jej nocy przeszłej. Po tym 
bez tortur zeznała, że czarownicą jest i ma diabła Marcina. 

Kiedy oskarżona dostatecznie skruszała poprzez po
byt w beczce lub kłodzie, następował czas badania przez 
sąd. Po przetransportowaniu do izby sądowej, sadzano 
czarownicę na ławie tortur w taki sposób, aby nie dotyka
ła podłogi lub ziemi. Dla zwiększenia bezpieczeństwa rogi 
ławy smarowano olejami świętymi, zabieg ten miał sku
tecznie odstraszyć wszelkie.moce piekielne. Przed przy
stąpieniem do tortur należało osobę oskarżoną rozebrać 
do naga zostawiając czasami okryte jedynie intymne za
kątki ciała. Tym zajęciem zajmował się kat lub jego pa
chołkowie. Sytuacja powyższa stwarzała okazję do róż
nych niecnych praktyk natury erotycznej. 

Powszechnie wierzono, że diabeł mógł ukryć się we wło
sach czarownicy, aby za swoją wspólniczkę znosić ból pod
czas tortur. Z tego powodu należało ją przed właściwymi 
torturami dokładnie ogolić. Relację z takowego postępowa
nia znajdujemy w nietuzinkowym dziele Jędrzeja Kitowicza, 
pamiętnikarza, konfederata barskiego a wreszcie księdza żyją
cego prawdopodobnie w latach 1721-1804. Zawdzięczamy mu 
zachowany szczęśliwie do naszych czasów barwny i drobiazgo-

Podwójna kłoda-dyby 

wo dokładny opis życia współczesnego Kitowiczowi społeczeń
stwa, który zawarł w pracy o charakterze pamiętnikarsko-
historycznym zatytułowanej Opis obyczajów za panowania 
Augusta III. W rozdziale pt.: „O sądach niższych szlachec
kich i miejskich" czytamy: 

Kiedy miano czarownice i czarowników próbować tor
turami, kaci, zabobonnicy i guślarze wielcy, golili im na
przód włosy wszędzie, gdziekolwiek te ozdoby i zasłony 
ludziom natura dała, powiadając iż we włosy diabeł się 
kryje i nie dopuszcza czarownicy lub czarownikowi wyzna
nia, i że ukryty we włosach za niego lub za nią cierpi (...). 

Golenie odbywało się bez mydła no i oczywiście bez je-
kiejkolwiek delikatności. Osoba poddana tej czynności na
rażona była tym samym na bardzo dotkliwy ból. Natomiast 
wykonawcy wspomnianego procederu mieli okazję do do
skonałej zabawy kosztem bazbronnej niewiasty. 

Osoby oskarżone badano w specjalnie przygotowanej do 
tego celu izbie tortur. Gdy sprawa rozpatrywana była na wsi, 
sąd miejski rezydował w pierwszym lepszym przygotowa
nym na prędce pomieszczeniu. Na wyeksponowanym w izbie 
miejscu znajdował się potężny stół z kilkoma stołkami. Za 
stołem zasiadali sędziowie, których zwano „panami zastol-
nymi". Najczęściej był to wójt z dwoma ławnikami. Z boku 
znajdował się warsztat pracy pisarza, którego zadaniem było 
notowanie zeznań przesłuchiwanych oraz ich odpowiednia 
redakcja - taka, aby pokrywała się z zamysłami sądu. Przed 
stołem zajmowali miejsca tak zwani „panowie podstolni", 
byli to oskarżyciel urzędowy lub prywatny, przedstawiciel 
dziedzica lub samorządu wiejskiego. Na stole, dla podkre
ślenia znaczenia sądu i jego praworządności, umieszczano 
często krucyfiks oraz przepisy prawne, wywodzące się ze 
źródeł niemieckich a opracowane przez Bartłomieja Groic-
kiego w końcu XVI wieku. Należy nadmienić, że przedsta
wione wyżej zwyczaje nie były dokładnie ustalone, a tym 
samym nie należy podciągać ich pod jeden schemat. 

Gdy domniamana czarownica została przez samego kata 
bądź też jego pachołków całkowicie obnażona oraz wykona
no obowiązkowe golenie, sąd który zdążył przez ten czas 
spożyć odpowiednią ilość alkoholu dla dodania sobie odwa
gi i werwy, przystępował do badań. Wierzono powszechnie, 
że osoba oskarżona o kontakty z diabłem potrafi rzucać cza
ry. Zadanie sędziom tak zwanego uroku mogłoby spowodo
wać wydanie wyroku nieproporcjonalnego do zarzuconych 
przewinień. Dlatego też, aby uniknąć kontaktu wzrokowe
go, dbano o to, by osoba poddana badaniu była odwrócona 
tyłem do sądu lub zakrywano jej oczy przepaską. 

Tak zabezpieczony skład sędziowski, składający się z lu
dzi, którzy w życiu prywatnym byli najczęściej spokojnymi 
rzemieślnikami lub kupcami z małych miasteczek, mógł przy
stępować do czynności wstępnych, poprzedzających bezpo
średnio właściwe badanie czyli tortury. 

ciąg dalszy w następnym numerze 

Ława do badania czarownic 
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MAREK ŚLIWA 

Kompleks klasztorny w Nowem 
Ludzie i budowle 

W południowo-wschodnim narożniku starówki nowskiej mieścił się niegdyś kościół i kla
sztor franciszkanów. Splot różnych okoliczności XIX wieku spowodował jego rosnącą 
degradację, której szczytowym momentem okazał się wietrzny październikowy wieczór 

1899 roku. Wtedy to bowiem spłonął niemal całkowicie kościół pod dawnym wezwaniem Naj
świętszej Marii Panny, klasztor zaś nie istniał już od ponad pół wieku. 

W: 
ŚREDNIOWIECZE 

Założycielem żebraczego zakonu franciszkanów był syn 
asyżskiego kupca Piotra Bernadone, Giovanni. Uro
dził się on około 1191 roku, zaś w roku 1209 postano

wił był zerwać z dotychczasowym bogatym i beztorskim 
życiem „poślubiając ubóstwo". Doznawszy iluminacji zało
żył Ordo Fratrum Minorum (OFM) czyli Zakon Braci Mniej
szych, od jego imienia popularnie zwany franciszkanami. 
Opracowana przez niego Reguła zrywała z dotychczasowy

mi kanonami życia duchownego i tradycją zakonną, opiera
jąc byt nowej wspólnoty na pracy i ubóstwie. Idee odnowy 
duchowności szybko znalazły wielu zwolenników i choć 
minoryci w XIII i XIV wieku wielokrotnie posądzani byli 
o herezję, zakon prężnie się rozwijał, znajdując konkuren
tów jedynie w innym nowym zgromadzeniu - Ordo Predica-
torum czyli dominikanach. 

Do Polski franciszkanie przybyli poprzez Czechy, a pierw
szym ich ośrodkiem stał się w 1236 roku Wrocław. W trzy 
lata później byli już w Toruniu, a w 1258 roku w Chełmnie. 

Średniowieczne Nowe wg Maeckerta 
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Wnętrze krypty wg stanu dzisiejszego 
fot. archiwum Centrum Kultury „Zamek" w Nowem 

Rzut kościoła pofranciszkańskiego 
wg Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, t..11, z. 15 

Warszawa 1975 

W Nowem minoryci osadzeni zostali przez księcia gdań
skiego Mściwoja II około roku 1282, jako pierwsi na 
niekrzyżackim Pomorzu. Fakt ten świadczy dobitnie o wy
sokim, przedlokacyjnym poziomie rozwoju Nowego, jako że, 
zgodnie z wymogami Reguły, bracia mniejsi mogli osiedlać 
się jedynie w miastach już lokowanych lub ośrodkach 
o wyraźnie miejskim charakterze. 

Przybyli z Niemiec mnisi w 1284 roku przyjęci zostali 
do prowincji saskiej swego zakonu. Dokument wystawiony 
w 1302 roku przez Święców, właścicieli miasta prywatnego 
Nowe, wymienia pośród świadków gwardiana nowskiego, 
Jana z Godowa. Jest on, niestety, jedynym znanym z imienia 
franciszkaninem nowskim na przestrzeni ponad dwóch wie
ków. Na ten właśnie okres, przełom XIII i XIV wieku, dato
wać należy początek budowy kościoła zakonnego, potem zaś 
i innych budowli kompleksu. Nowe otoczone wówczas było 
wałem ziemnym i palisadą, i wedle późniejszych dokume-
nów krzyżackich powstający kościół mieścił się w ich obrę
bie, inne ewentualne budynki już nie. 

Niewątpliwie najstarszą częścią kościoła jest ulokowa
na pod prezbiterium, krypta. Mimo wielu późniejszych zmian 
w samym kościele zachowała ona do dziś swój dawny wy
gląd. Ma ona kształt sześciokąta, a w jej trzyściennym za
mknięciu mieszczą się małe gotyckie okienka. Palmiaste 
sklepienie opiera się na centralnym granitowym filarku. 
Krypta ta powstała najpóźniej w pierwszym dziesięcioleciu 
XIV wieku i cechują ją wysoki poziom techniczny i arty
styczny. Pierwotne jej przeznaczenie jest jednak sprawą bar
dzo kontrowersyjną szczególnie że pierwsze trzy wieki swego 
istnienia była pustą. Franciszkanie nie używali jej bowiem 
do celów grobowych, grzebiąc swych zmarłych przy koście

le. Zakon ten nie praktykował też kultu relikwii, dla których 
mogła by być kaplicą. Nie korzystali z niej także Krzyżacy. 
Dobrodzej franciszkanów nowskich był niewątpliwie książę 
gdańsko-pomorski Mściwoj II. Zmarł wiosną 1295 roku 
i pochowany jest w kościele cystersów w Oliwie. Jest mało 
prawodpodobnym, że miał on być pochowany w Nowem. 
Jeśli jednak miało tak być, to krypta nie była jeszcze goto
wa. O wiele bardziej prawdopodobną wydaje się być wersja 
wiążąca powstanie krypty z potężnym i wielce wpływowym 
rodem Święców. Jeden z jego głównych przedstawicieli, 
Piotr, otrzymał bowiem, z nadania Wacława II, w 1301 roku 
Nowe. Wspomniany już dokument z 1302 roku to nadanie 
praw sądowniczych wójtowi nowskiemu, Walterowi Grzeli, 
przez niektórych historyków uznawany za pierwszą, doko
naną na prawie polskim, lokację miasta. Ich związki z No
wem przerywa traktat z Lędowa, czyli tzw. „Zdrada Świę
ców". W jej wyniku ród ów musiał opuścić ziemię nowską, 
samo miasto zaś w 1313 roku zostało oficjalnie sprzedane 
przez Piotra Zakonowi. Układ z Brandenburgią nie był jed-
nak czymś przez Święców planowanym, wręcz przeciwnie, 
można więc przypuszczać, że chcieli się oni związać z No
wem na bardzo długo. Tak potężny ród nie mógł nie być 
pośród dobroczyńców nowskiego konwentu. Tak więc krypta 
miała właśnie im służyć. Po ucieczce nie mogli oczywiście 
już z niej skorzystać. 

Najazd krzyżacki z 1308 roku przerwał budowę komple
ksu, być może częściowo uszkadzając to, co już zbudowano. 
Prace wznowiono około 1311 roku, wtedy to bowiem, 3 wrze
śnia, wdowa Adelheidis Ullman złożyła datek na ten cel. 
Prace budowlano-wyposażeniowe kontynuowano co najmniej 
do połowy wieku. W1336 roku Wielki Mistrz Dietrich von 
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Altenburg postanowił o budowie nowych umocnień miej
skich Nowego, w formie zamkniętego muru obwodowego. 
W rejonie kompleksu franciszkańskiego mury te, w porów
naniu z poprzedzającym je wałem, zostały przesunięte bar
dziej na południe, tak aby również klasztor mógł być przez 
nie chroniony. Oficjalny krzyżacki przywilej lokacyjny 
z 2 stycznia 1350 roku wymienia dwie zabudowane już działki 
franciszkańskie. Wielki Mistrz Winrych von Kniprode w swym 
przywileju dla konwentu nowskiego z 14 maja 1376 roku wy
mienia dwie nieruchomości zakonne, otoczone gotowymi już 
murami i częściowo z nimi zintegrowane. Tak więc w tym 
czasie stał już kościół i klasztor. Konwent posiadał ponadto 
cmentarz, podwórzec przed basztą-szafarnią, łąki nadwiślań
skie oraz grunta nad jeziorem Łebno. 

Bryła średniowiecznego kościoła zbliżona była do obe
cnej, zwłaszcza pod względem wymiarów. Orientowana, 
zbudowana tuż nad skarpą wiślaną świątynia stanowiła swo
istą krzyżówkę cech gotyku pomorskiego i budowli zakon
nych. Jako taka pozbawiona była wieży, uznawanej przez 
franciszkanów za symbol obcego im przepychu. Typowo za
konne jest także, zamknięte trzyściennie, długie prezbiterium. 
Jego wymiary wewnętrze wynoszą 20 x 9,05 m. Podobnej 
20-metrowej długości był też korpus nawowy, przy szeroko-
około 16,50 m. Dawny jego podział nie jest znany, moż
na jednak przypuszczać, co prawda wbrew Katalogowi Zabyt
ków, że miał on charakter trójnawowej hali, wspartej na sześciu 
filarach. Poprzez zewnętrzne opory i przypory kościół przygoto
wany był do całkowitego przesklepienia. Nie zostało ono jed
nak wykonane. Z zewnątrz kościół dopełniały zakrystia i kruchta. 
Budynki klasztorne natomiast znajdowały się na południe od 
świątyni, za wewnętrznym dziedzińcem-grodem. Poniżej, na 
stokach skarpy wiślanej mnisi uprawiali winorośl i chmiel. 
Kompleks stykał się z ulicą Klasztorną - Klostergasse, zwaną 
także Munchengasse czyli Mnisim Zaułkiem, prowadzącym do 
pobliskiej Bramy Grudziądzkiej. 

Pierwsze sto lat rządów krzyżackich w Nowem upłynęło 
minorytom w ciszy i spokoju, pod dobrą opieką Zakonu, 
zwłaszcza, że wielu historyków posądza mnichów saskich 
o chęć zniemczenia swych wiernych. Dopiero Wielka Woj
na Polski z Zakonem przyniosła zapewne spore niepokoje. 
Nowe zostało bowiem najechane przez wojska wojewody po
znańskiego Sędziwoja z Ostrorogu. Pośrednio o zniszcze
niach tą akcją spowodowanych świadczy odpust 1419 roku, 
z którego dochód przeznaczono na odbudowę kościoła. Do
łączyły do niego legaty prywatne, m.in. mieszczanina Po-
nczkera w wysokości 20 grzywien. Równie negatywny wpływ 
na całość kompleksu miał kolejny wielki Konflikt tego wie
ku - Wojna Trzynastoletnia. W jej trakcie Nowe poddane 
zostało 6-miesięcznemu oblężeniu, wspartym w jego począt
kach ostrzałem artyleryjskim. 

Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego Nowe stało 
się miastem polskim, siedzibą starostów niegrodowych. 
Konwent cieszył się wówczas przychylnością mieszczan 
i okolicznej szlachty, a w jego życiu zajść miała istotna zmia
na. Według niektórych źródeł, franciszkanów saskich zastą
pić wówczas mieli, również należący do saskiej prowincji 
zakonnej, bernardyni. 

Jednym z najważniejszych nadań tego okresu była dona
cja starosty nowskiego Ninogniewa Jasińskiego z 1469 roku, 
zezwalająca zakonnikom na wyręb drewna opałowego i bu
dowlanego w jego lasach. Zdarzało się również, że starsi, 
pobożni ludzie, zwykle mieszczanie, oddawali konwentowi 
swój majątek. W 1475 roku Mikołaj Langenhaus z żoną prze
kazali ogród i winnice przed udaniem się na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Najczęściej jadnak takiej donacji towarzy
szyła prośba o dożywocie w klasztorze: w 1505 roku uczyni
ła to rodzina Gelbach, a w 1514 roku wdowa Katarzyna Cu-
itryn. 
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W tymże czasie po o. Bonawenturze Fedkycu gwardia
nem nowskim został o. Jan Żelisławski. Na jego to prośbę 
król Zygmunt Stary, przywilejem wystawionym w Toruniu 
16 sierpnia 1520 roku, potwierdził konwentowi nowskiemu 
jego własności. Były to wówczas nieruchomości w postaci 
kościoła i klasztoru oraz baszty-szafarni, będącej niegdyś 
własnością miejską, a także grunty o łącznym areale 13 ła
nów (200 ha), głównie łąki nadwiślańskie i kępa wiślana. 
Srebra konwentu miały wartość 4.000 złotych. 

Podczas kolejnej służby gwardiańskiej o. Fedkyca, 
w 1528 roku, raz jeszcze wymienione nieruchomości, grun
ta i dobro ruchome potwierdzone zostało przywilejem piotr
kowskim. 

Niestety, wtedy właśnie w spokojne i utarte życie kon
wentu wdarły się nowe prądy. Zakonnicy sascy okazali się 
być bardzo podatnymi na luteranizm. Pierwszy przeszedł na 
nową wiarę ponoć sam, nieznany z imienia, gwardian. Po 
tym zgorszeniu konwent zaczął się chylić ku upadkowi. Nie 
mogły go już powstrzymać działania kolejnych, ortodoksyj
nych gwardianów. Jeden z nich, o. Ero z Grudziądza, czując 
bliski koniec, kazał przenieść do fary pw św. Mateusza 
w Nowem w 1542 roku następujące przedmioty: złocony pa
cyfikał, 2 srebrne ampuły, 4 humerały, 8 ornatów, 2 kapy, 
7 dalmatyk, 3 krzyże, 2 psałterze. 

W kościele i klasztorze pozostawiono jeszcze 2 kielichy, 
patery srebrne, Agnus Dei, 2 humerały, 16 ornatów oraz 
2 monstrancje. 

Wkrótce potem kościół klasztorny przejęli, korzystając 
ponoć z duchowego wsparcia starosty Jana Werdena, swego 
współwyznawcy, liczni już luteranie nowscy. W klasztorze 
zaś pozostali jeszcze, bardzo już nieliczni, zakonnicy now
scy. Jako ostatni z nich zmarł w 1562 roku,bardzo już stary 
i pod koniec życia niewidomy, o. Stanisław Strenk. Przed 
swą śmiercią dał jeszcze świadectwo niewinności Werdena 
przy zaborze mienia konwetualnego i przekazał miastu bro
war klasztorny w dzierżawę za 4 grosze rocznie i naprawę. 
Jeszcze za życia o. Strenka fara przejęła kolejne mienie kla
sztorne - 10 obrazów ołtarzowych, 9 alb, 4 komże, 6 lichta
rzy, 3 małe dzwony, dzwon sygnałowy i zepsuty zeger. 

Po śmierci ostatniego z zakonników klasztor opustoszał 
całkowicie. Wiele z jego dawnego majątku zmieniło właści
ciela. Jezioro i część gruntów przejął starosta, pozostałe grun
ta mieszczanie luterańscy, nierozmytą przez wodę pozosta
łość kępy wiślanej brandenburski Kwidzyn. Kościół był już 
wówczas od 20 lat luterańskim zborem, lecz przypuszczal
nie poza bieżącymi remontami nie dokonano w nim żadnych 
zmian. Gospodarzami świątyni byli pastorzy Lucas Eilen-
berg (1570-1576) i Georg Putziger (po 1578). 

W 1568 roku Zygmunt August przakazał opuszczoną 
substancję kościoła katolickiego do dyspozycji biskupów, 
a nie jak dotychczas starostów, często będących innowierca-
mi,. 19 lutego 1576 roku natomiast Stefan Batory wydał 
w ręce biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego 
nazakaz zwrotu przez Werdenów kościoła poklasztomego pod 
karą grzywny 6.000 zł. Jego niewykonanie pociągnęło za sobą 
czasową konfiskatę starostwa, które przekazano w ręce płka 
Ernesta Weihera, katolika. Od 1581 roku płacił on dobro
wolną opłatę dzierżawną z gruntów klasztornych. 

Konstytucją sejmu warszawskiego z 28 lutego 1581 roku 
kościół pofranciszkański w Nowem oddany został do dys
pozycji parafii, proboszczem której był wówczas ks. Paweł 
Albinus. Uroczyście przekazano go 20 kwietnia, w obecno
ści delegata biskupiego ks. dra Alberta Emporimusa, woje-
wodzica Krzysztofa Kostki oraz panów Mikołaja Kosobuc-
kiego i Kaspra Zawickiego. 

Odzyskane zabudowania nie miały jednak nadal swego 
właściwego gospodarza, były też częściowo pozbawione 
wyposażenia. Biskup Hieronim Rozrażewski miał zamiar 



osadzić w Nowem, także celem walki z reformacją, o.o. je
zuitów gdańskich, ci jednak zdecydowanie odmówili. Nieu-
żytkowane budynki tymczasem niszczały. Problem ten zo
stał rozstrzygnięty w początkach kolejnego wieku. 

NOWI GOSPODARZE 

Papież Klemens VII 12 lipca 1603 roku przekazał 
kompleks klasztorny w Nowem o.o. bernardynom 

z Polski. Potwierdził to swym aktem z 12 listopada Zygmunt 
III Waza. Tenże 20 grudnia pozwolił owym zakonnikom brać 
64 jednostki drewna rocznie z lasów królewskich na remont 
kompleksu. 

26 czerwca 1604 roku o. pryncypal Hieronim Przybyń-
ski i kasztelan chełmiński Jerzy Konopacki osadzili w No
wem bernardynów-obserwantów. Była to młodsza gałąź 
franciszkanów, stosująca się do reguły ułożonej przez 
św. Bernardyna ze Sieny i św. Jana Kapistrana. Przybyło ich 
do Nowego czternastu, a wśród nich byli: gwardian o. Stani
sław z Lipna, kaznodzieja o. Ludwik z Poznania oraz o. Jakub 
Sieciński. Ten ostatni zaczął spisywać kronikę nowego kon
wentu: ,Archivum conventus novensis ad s.p. Franciscum". 

Wraz z przybyciem nowych zakonników rozkwitnąć mia
ło, nieco już przywiędłe, katolickie życie duchowe miasta. 
Obok pracy duchowej czekała jednak mnichów także ta czy
sto fizyczna. Podczas reformacji i w okresie nieużytkowania 
wiele rzeczy uległo zniszczeniu lub rozkradziono, niekon-
serwowane elementy drewniane częściowo przegniły. Ko
nieczny remont połączono z przebudową świątyni, realizo
waną na wszystkich jej poziomach. Wykonano wówczas kilka 
kolejnych podziemnych krypt grobowych. Grobowiec rodzi
ny Konopackich, zamieszkujących pobliską Rynkówkę, 
umiejscowiono pod budowaną właśnie kaplicą tego rodu. 
Krypta Czapskich z Bąkowa zbudowana została pod ołtarza
mi Matki Boskiej Bolesnej i św. Anny. Natomiast Jasińscy 
z Płochocina, dawni starostowie nowscy, ulokowali swój 
grobowiec pod ołtarzem św. Michała. Wszystkie wzmian
kowane ołtarze oraz kaplice były fundacjami rodowymi. Roz
poczęto też użytkowanie istniejącej od dawna krypty pod-
prezbiteriańskiej, w której chowano przedstawicieli innych 
rodów szlacheckich i zasłużonych mieszczan. Bernardynów 
me grzebano, jak dawniej, na przykościelnym cmentarzu, lecz 
w podziemiach ich klasztoru. 

Ponoć pierwszą osobą złożoną w tych kryptach był 
dobrodziej konwentu nowskiego, kasztelan Jerzy Konopac
ki, zmarły jeszcze w roku 1604 lub 1605. Jednym z następ
nych był jego syn Stanisław, zmarły w kawalerskim stanie 
w 1608 roku. Okazała płyta grobowa tegoż szlachcica znaj
duje się obecnie na południowej ścianie nawy kościoła. 
Przedstawia ona naturalnej wielkości sylwetkę rycerza 
w pełnej zbroi płytowej i przy mieczu. Po prawej stronie jego 
głowy umieszczona jest tarcza herbowa, na której znajdują 
się Konopacki/Odwaga Dąbrowa altera, Eilemberg i Kur. 
Wzdłuż krawędzi płyty biegnie napis łaciński: Stanislav, 
mag. olim Georgii a Konopath castell culmens a capita-
neus swecensis filio, viro multis ac agregius virtibus prae-
dito fratres superstites amoris et dulcis memoriae ergo hec 
monumentum moestri posuerint, qui obiit 1608 die 12 ja-
nuarii, aetati suae 47. Co oznacza: Stanisławowi, wielmoż
nego Jerzego Konopackiego, niegdyś kasztelana chełmiń
skiego i starosty świeckiego synowi, ża życia wieloma 
rzadkimi zaletami obdarzonemu, pomnik ten w smutku 
pozostawiają bracia, z miłości i dla drogiej pamięci go sta
wiając, który umarł 1608 dnia 12 stycznia, lat swoich 47. 

W krypcie Konopackich pochowano jeszcze wielu innych 
przedstawicieli tego zamożnego rodu, min. zmarłą w 1709 roku 
podczas zarazy Barbarę z Kryspinów Konopacką, żonę starosty 

• 20 

nowskiego i kasztelana chełmińskiego Stanisława (w owym 
czasie aktywnego stronnika Leszczyńskiego), pośmiertnie ja
koby uprowadzoną przez mnichów z fary do klasztoru. 

W krypcie Czapskich złożono także wielu miejscowych 
dostojników i ich krewnych. Po jednym z nich, Sebastianie, 
zachowała się tablica grobowa, mieszcząca się obecnie na ścia
nie krypty głównej. Pod rodowym herbem Leliwa znajduje się 
napis: Hec iacet pecator Sebastianus Czapski castellanus cul
mensis, qui obiit a IV martii anno 1699. (Tu spoczywa grze
sznik Sebastian Czapski, kasztelan chełmiński, który umarł 
4 marca 1699 roku). Poza nim spoczęli tam również: Aleksan
der, podkomorzy malborski 1711; Jan Chryzostom, kasztelan 
elbląski 1716; kasztelan gdański 1745 i wielu innych. 

Ród ten, podobnie jak Konopaccy, przeniósł się potem na 
kresy wschodnie. W ostatniej z rodowych krypt Jasińskich po-
chowano min. Stanisława, sędziego ziemskiego tczewskiego 
(1722) i Franciszka, sędziego ziemskiego puckiego (1731). 

W obecnym wejściu do kościoła od północnej strony 
w ścianie znajduje się dobrze zachowana tablica z dwoma 
herbami. Jeden z nich przedstawia trzy krzyżujące się strza
ły, drugi zaś kwiat. Mogą to być Bełty (Trzy Strzały i Gozda
wa) Poronia.. Poniżej jest jedynie napis „Anno 1749". 
Sądząc po jednym z herbów, ewentualnej Poronii, mogłaby 
być to pamiątka po rodzie Jasińskich. 

Natomiast w najstarszej krypcie, prezbiterańskiej, pocho
wano m.in. wielokrotnego burmistrza nowskiego Bartłomieja 
Szawłowskiego, jedną z ofiar „czarnej śmierci" (1708); za
rządcę zamkowego Zapędowskiego (1720). Pochówków 
w zasadzie zaprzestano w połowie XVIII wieku, potem jed
nak kilka osób złożono jeszcze w kryptach mnisich pod 
klasztorem. W 1795 roku pochowano tam zbiegłego z War
szawy byłego nadwornego malarza Antoniego Albertrandla. 
Jako ostatniego ze świeckich w podziemiach tych złożono 
w 1817 roku 22-letniego studenta, Wojciecha Szmidta, syna 
Michała i Elżbiety z domu Lange, poprzez matkę spokrew
nionego z byłymi burmistrzami Nowego. 

Obok wspomnianej kaplicy Konopackich powstały wów
czas jeszcze trzy inne, podobnie jak ona zbudowane wewnątrz 
kościoła. Były to: Niepokalnego Poczęcia i św. Franciszka; 
wezwanie ostatniej nie zachowało się. Wyremontowano także 
filary korpusu nawowego, a w prezbiterium założono sklepie-
ma żaglowe. W ścianach wykuto nowe okna, wykonano nowe 

i posadzki, stolarkę budowlaną i część wyposażenia. Położono 
nowe belkowanie i nowy dach. Potrzebne drewno brano z la
sów królewskich i prywatnych Konarskich z Krzewin i Jasiń
skich z Płochocina. W finansowaniu remontu uczestniczyli także: 
biskup Dębicki, Jan, Jerzy i Krzysztof Kostkowie (synowie 
Katarzyny z Konopackich), Reinhold Heidenstein, sekretarz 
królewski i dzierżawca Zajączkowa oraz rodziny Tylickich, Sta
nisławskich i Borzewiczów. Pewne środki pochodziły też z dzie
więciu udziałów zakonnych w słodowni miejskiej. 

Oprócz prac w kościele wyremontowano także budynki 
klasztorne wraz z prowadzącym do nich starym wodociągiem. 
Zbudowano domiitorium, czyli salę sypialną oraz mur okalają
cy całość kompleksu. Zakupiono też położone tuż za murem 
miejskim ogrody, niektóre z zabudowaniami gospodarczymi, 
do których prowadziła specjalna furta. Podczas prac nie obyło 
się bez wypadków. Zginął zakonnik o. Symeon Lubelczyk. 
Remont i przebudowę ukończono około 1608 roku. 

W kościele znajdować się wówczas miało 12 ołtarzy, 
część z nich w prezbiterium, inne w kaplicach i przy fila
rach. Te ostatnie to: św. Józefa, św. Jana Kapistrana, św. 
Jana Nepomucena, Matki Boskiej Bolesnej, Matki Boskiej 
Szkaplerznej i św. Michała. Ołtarz ten był fundacją Jasiń
skich. Zdobił go obraz Hermana Hana, przedstawiający wal
kę archanioła Michała z szatanem. Był tam też napis: Gene-
rosi domini Joannes Jasinski suo ac fratres sui in bello 
Mosch vitico necati nec non totus familie suae nomine hanc 
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eram Deo deca (Urodzony pan Jan Jasiński w imieniu swo
im i brata swego w wojnie moskiewskiej zabitego i całej 
swej rodziny ołtarz ten Bogu poświęca) oraz herby: Poronią, 
Jastrzębiec, Ostoją i Rogala. Pozostałe ołtarze to: Trójcy 
Świętej, Św. Anny, św. Barbary, św. Antoniego, Św. Franci
szka i Niepokalanego Poczęcia. W 1606 roku na terenie kom
pleksu znajdować się miał duży, stary dzwon z napisem Si 
Deus pro nobis, quis contra nos (Jeśli Bóg z nami, któż 
przeciw nam). 

Po zakończeniu remontu życie konwentu zaczęło biec 
utartymi torami, zgodnie z obowiązującą zakonników regu
łą. O północy dzownek regulujący życie wewnętrzne kon
wentu zwoływał bernardynów na pierwszą z hor, czyli go-
dzin brewiarza, vigiliae czyli jutrznię. Potem, tuż przed 
wschodem słońca następowała lauda. Następnie była godzi
na wspólnych rozmyślań, po której przed zorzą poranną nad
chodził czas na prymę i tercję. Około godziny 700 rano konwent 
zbierał się na wspólnej mszy, po której poszczególni zakonnicy 
odprawiali jeszcze swe msze prywatne. Po śniadaniu był czas 
na prace własne, po nich zaś kolejne modlitwy brewiarzowe na 
sekstę i nonę. O godzinie 1100 następował obiad spożywany w 
milczeniu i pobożnym skupieniu, podczas którego słuchano 
czytanych ksiąg. Po obiedzie kilka godzin pracy własnej i po 
1500 nieszpór z 12 godzinkami maryjnymi. Ostatnim punktem 
programu była kolacja, spożywana jeszcze przed zmierzchem, 
po niej zaś modlitwa wieczorna na kompletę. Taki był zwykły 
rozkład dnia w porze letniej, zimą bowiem w związku ze skra
caniem się dnia modlitwy i inne czynności ulegały niejakiej 
kompensacji. Oprócz tego mnisi odmawiali jeszcze „Officium 
parvum" o Matce Boskiej i koronki franciszkańskie. W piątki 
dodatkowo jeszcze były godzinki po łacinie i Droga Krzyżowa, 

Widok na prezbiterium 
wg stanu współczesnego 

Płyta nagrobna Stanisława Konopackiego 
fot. archiwum Centrum Kultury „Zamek" w Nowem 

a w soboty kurs z wotywą. W środy i piątki dozwolone było 
wieczorne samobiczowanie w klasztornym refektarzu. 
W Wielkie Posty odprawiano także 8-dniowe rekolekcje, 
a w Adwencie roraty. W niedziele i święta dodatkowo były wo-
tywy z kazaniem i otwarte sumy. Zakonnicy odprawiali też msze 
domowe w dworkach okolicznej szlachty oraz opiekowali się 
istniejącymi przy klasztorze bractwami religijnymi. Powstało 
ich w połowie XVII wieku co najmniej trzy: św. Anny, 
św. Franciszka i Matki Boskiej Szkaplerznej. Obchodzono też 
pięć odpustów: św. Antoniego Padewskiego - patrona ubogich 
(13 VI), św. Anny (26 VII), NMP Anielskiej (2 VIII), św. Fran
ciszka (4 X), NMP Niepokalanego Poczęcia (8 XII). 

Wiek XVII nie był jednak dla Nowego okresem spokoj
nym. Z czasem stało się jasne, że ambicje dynastyczne obu 
linii Wazów, katolickiej i protestanckiej, i spór o Dominio 
Maris Baltici zakończyć się muszą otwartym konfliktem. 
Wtedy też poczyniono w mieście pewne przygotowania 
obronne, a w 1620 roku, za służby gwardiańskiej o. Pawła 
z Łęczycy wykonano podziemne wyjścia z kompleksu. 
Obrońcy Nowego czuli się jednak zbyt pewnie w swych 
murach i pozwolili Szwedom podejść nazbyt blisko. 19 paź
dziernika 1628 roku prochem wysadzili oni w powietrze 
Bramę Gdańską i wdarli się do miasta. Za zezwoleniem gra
fa, Thurna Szwedzi przeprowadzili metodyczny 8-godzinny 
rabunek, połączony z mordami i gwałtami. Nie ominął on 
również konwentu, z którego niewielu zakonników zdołało 
zbiec. Na miejscu zginęli wówczas o.o. Bartłomiej Jastrzębow
ski i Walenty Domaradzki. Kilku innych aresztowano i osadzo
no w Brodnicy. Tamże z ran i wycieńczenia zmarli: gwardian 
o. Józef Rynarzewicz, kaznodzieja o. Dąbrowski i laik Bonifa-
cy. Nie obyło się także bez rabunków. Świeżo odnowiony kon-
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went nowski chylić się zaczął ku upadkowi. Po wyzwoleniu 
Nowego przez Kozaków Moczarskiego w 1629 roku, obowiąz
ki gwardiana tymczasowo pełnił o. Florian Grot, po nim zaś 
gwardianem został o. Anioł Wilczkowski z Kobylnicy. Prze
prowadzono wówczas kolejne niezbędne remonty. 

Ratunkiem dla konwentu nowskiego okazało się admi
nistrowanie nim przez o. Baltazara z Bieżunia. Rozpoczął on 
w 1646 roku remont kompleksu. Zrekonstruowane zostały, 
bardzo już ponoć stare i zniszczone, organy kościelne. Wy
remontował je za zapis po Rafale Konopackim o. Bazyli 
z Gniezna. W tym też roku zburzone najazdem mienie kon
wentualne znacznie się wzbogaciło. Franciszek Kwaśniewski 
ofiarował bowiem relikwiarze ołtarzowe, a Jan Werden, ostat
ni starosta nowski z tego rodu, trzy srebrne wota na ołtarze 
maryjne. Podobne wotum ufundowała też p. Białochowska 
na ołtarz św. Anny, przybyło też obrusów ołtarzowych, 
płóciennych alb i komży sprezentowanych przez p. Zarci-
szewską i p. Piotra Czapskiego. Najokazalszą była jednak 
darowizna Jerzego Konopackiego, starosty nitawskiego, po 
jego zmarłej żonie Annie z Konarskich. Były to: kapa, obicie 
ołtarza głównego, perski dywan, 11 kobierców adamaszko
wych, kilka lichtarzy. Podwojeniu uległy też zbiory bibliote
ki klasztornej, liczące wówczas około 30 ksiąg. Otrzymała 
ona bowiem w darze od ks. serafina Stanisława Stoikow-
skiego dalsze 26 woluminów. 

Naprawiony kościół ucierpiał wkrótce na nowo, tym 
razem z przyczyn naturalnych - jak podają kroniki 3 lipca 
1646 roku miała miejsce tak wielka burza i gradobicie, że 
szkody przez nie wywołane dorównać miały szwedzkim. 

Zagrożenie ze strony Szwedów nie minęło, a okres „zim
nej wojny" miał się wkrótce zakończyć. Aby więc zabezpie
czyć chociaż część dobra konwentualnego, podstarości now
ski Jan Montryn wywiózł srebra zakonne do twierdzy gdań
skiej, skąd wróciły nienaruszone po cofnięciu się „potopu". 
Pierwszy przemarsz wojsk szwedzkich oszczędził Nowe, lecz 
kolejny, z 26 stycznia 1656 roku miał, bardzo gwałtowny 
przebieg. Mordy i wzniecone pożary dosięgły także klaszto
ru, z którego uratowało się jedynie pięciu zakonników. Inni, 
wśród nich zakrystian o. Bonifacy z Poznania, zginęli lub 
zostali poturbowani i ranieni. Ucierpiały również budynki. 
Po ustąpieniu Szwedów, wypartych przez płka Jakuba Wei-
hera, podległemu Czarnieckiemu, koniecznym stał się ko-
lejny remont. Przeprowadzono go w latach 1658-1663 i po
łączono z częściową przebudową. Głównym jej akcentem 
było założenie w przesklepionym już prezbiterium drewnia
nego, bogato płaskorzeżbionego i polichromowanego stro
pu kasetonowego. Na jego ośmiu polach przedstawiono sceny 
z życia patronki kościoła, Najświętszej Marii Panny: Zwia
stowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Narodziny Chrystusa, 
Pokłon Trzech Króli, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Korona
cję Marii i Triumf. Poniżej stropu wykonano plaskorzeźbiony 
fryz z popiersiami świętych. Na kościste położono też nowy 
dach. Prace sfinansowano z legatu Jana Werdena z 1648 roku -
2.500 złotych na 5% na jego dobrach oraz z darów Małkow
skich i Anny Muszkówny. Mnisi korzystali też z przyznanego 
im wolnego miewa w jednym z młynów starostwa. 

Sto kolejnych lat nie przyniosło istotnych zmian w życiu 
konwentu. Liczne pogrzeby osób możnych i będące ich konse
kwencją opłaty, dary, zapisy, msze i dzwonienia pozwalały na 
godne utrzymanie kościoła i klasztoru. Bernardyni cieszyli się 
też przychylnością osób jeszcze żyjących. W 1746 roku staro
sta nowski Jakub Zboiński zezwolił zakonnikom na użytek 
młyna i piłę w lasach starostwa, a w 1775 roku Bąkowscy 
pozwolili na użytkowanie jeziora Rychława, 

W 1772 roku nastąpiła w Nowem wielka zmiana, znala
zło się ono bowiem pod pruskim zaborem. Artykuł 8 Trakta
tu Warszawskiego z 18 września i 5 Traktatu Grodzieńskie
go z 25 września 1773 roku gwarantowały wszelkie swobo
dy religijne oraz nienaruszalność katolickiej substancji ko

ścielnej . Zauważalną stała się jednak wielka kolonizacja pru-
sko-protestancka. Innowiercy w Nowem nie posiadali jed
nak swej oficjalnej wspólnoty wyznaniowej, a ich nabożeń
stwa odbywały się w domach prywatnych. Wraz z wejściem 
administracji pruskiej, w 1774 roku nowy pastor Jan Au
gust Fischer zaczął odprawiać msze na ratuszu miejskim. 

Gwardianem bernardynów był wówczas o. Władysław Ka
czyński. Zainicjował on kolejną, poważną przebudowę kościo
ła. Usunięto-wewnętrzne kaplice, zamknięto krypty grobowe 
zasłaniając je posadzką. Pozostawiono jedynie kryptę główną, 
ale i jej już nie używano. Stałym miejscem zdecydowanej więk
szości pogrzebów stał się bowiem podmiejski cmentarz. Płyty 
grobowe umieszczono pod rozsuwanym stołem głównego ołta
rza. Przestronniejszy teraz korpus nawowy otrzymał kopulaste 
sklepienia wiszące. Wnętrze przyozdobiono tynkami i baroko
wą sztukaterią, zatracając niemal jego pierwotny, gotycki cha
rakter. Na bardziej okazały przebudowany też został zachodni 
szczyt kościoła, w którym zainstalowano zegar. Z zewnątrz, na 
połączeniu prezbiterium i korpusu nawowego, po jego północ
nej stronie dobudowano niewielką wieloboczną wieżyczkę, 
kryjącą schody na kościelne sklepienie. Pośrodku dachu kor
pusu nawowego wzniesiono drewnianą wieżyczkę, w której 
zawieszono nowy, mniejszy dzwon. Od 2782 roku gruntowne
mu remontowi poddano też budynki klasztorne, wykonując 
nowe cele dla zakonników. Odremontowano domek gościnny 
Prace kontynuowano za służby gwardiańskiej o. Jana Baptisty 
Bauma kończąc je w 1792 roku. Wedle XIX-wiecznego opisu 
90-letniego starca Klemensa Stojałowskiego, całość komple
ksu wyglądała następująco: 

Najdalej na północ znajdował się kościół. Do jego pre
zbiterium pod kątem prostym przylegał niemalże zasadniczy 
budynek klasztorny, z czerwonej nietynkowanej cegły. Skła
dać się on miał z sutereny, parteru i piętra, zaś wysokość 
jego była niemal równa wysokości ścian prezbiterialnych. 
Od strony wewnętrznego ogrodu posiadał on piętrowy kruż
ganek z klatką schodową. Okna natomiast były jedynie od 
strony Wisły. Na jego parterze była cela gwardiana, spiżar
nia i mały dzwonek alarmowy oraz sień z przejściem ku bu
dynkom gospodarczym. Na piętrze cele kilku zakonników. 

Drugi z budynków klasztornych miał podobny wygląd, 
nie wiadomo jednak, czy był podpiwniczony. Stał on rów
nolegle do kościoła, a w jego szczycie od ulicy Klasztornej 
był zegar. Na parterze była kuchnia i refektarz oraz inne po-
mieszcenia gospodarcze, na piętrze zaś cele zakonne. Kom
pleks dopełniały ceglany budynek oddźwiernego i kostnica, 
położone tuż przy ulicy, odgrodzone murem od całości zabu
dowań. Dalej na południe znajdowało się gospodarcze za
plecze klasztoru: słodownia i browar ze studnią, zaś poza 
murami miejskimi jeszcze stodoła, stajnia i chałupa ze sta
jenką. Kompleks był bowiem w zasadzie samowystarczalny 
żywnościowo. Obok ogrodu wewnętrznego bernardyni po
siadali też sad na stoku wiślanym, mały ogród warzywny na 
Garbuzach, a ponadto 36 mórg ziemi, w większości były to 
łąki nadwiślańskie na Kniatku i Trylu. 

W 1793 roku wynikł spór pomiędzy konwentem a ro
dem Jasińskich. Dotyczył on prawa wyrębu drewna w ich 
lasach prywatnych w Płochocinie, przyznanego mnichom 
jeszcze w 1469 roku przywilejem starościńskim samych 
Jasińskich. W 1796 roku wyrokiem sądu konwent został owe
go przywileju pozbawiony, co pogorszyło jego warunki ma
terialne. Wkrótce jednak, w 1798 roku regencja w Kwidzy
nie przyznała na potrzeby klasztoru 41 ósemek drewna rocz
nie z lasów państwowych. W tym też czasie upaństwowiona 
została wielka własność kościelna, nie dotyczyło to jednak 
ani konwentu, ani parafii nowskiej. 

Dokończenie w następnym numerze 

Bibliografia po zamieszczeniu całego tekstu 
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KRZYSZTOF KUCZKOWSKI 

„Okazanie się" aniołów 
sza Borutę, Piotra Gojowego i Ireny Kuidowicz. Grupę artystów ze 
Starogardu Gdańskiego - Adama i Magdalenę Haras. Zofię Smu-
czyńską, Józefa Olszynkę. Trójmiasto reprezentowali m.in. Kazimierz 
Kalkowski. Małgorzata Bereźnicka. Waldemar Marszałek i Daria 
Selka. Olbrzymie wrażenie robią rzeźby wrocławian - Anny Malickiej-
Zamorskicj, Jana Zamorskiego i Ryszarda W. Zamorskiego, a tak
że podwieszona pod sufitem, sugestywna lalka-aniol gdynianki - Gra
żyny Rigall. 

Osobny, choć niemniej piękny świat reprezentuje rzeźba i malar
stwo ludowe. I tutaj ukłon w stronę organizatorów - wiedzieli co robią, 
pokazując prace artystów mieszkających w Czarnej Wodzie, i to począw
szy od 15-letniego Marcina Bieska na wspaniałych w formie rzeźbach 
braci Michała i Włodzimierza Ostoja Lniskich skończywszy. Na szcze
gólną uwagę zasługują moim zdaniem anioły Józefa Chełmowskiego 
z Brus, każdy z nich zaopatrzony w dwie pary skrzydeł. Nawiasem 
mówiąc, J. Chełmowski śladem dawnych mistrzów realizuje zamówie
nia na kapliczki, które można podziwiać m. in. w Borowym Młynie, Ostro
wie i Kaliszu Pomorskim. Znakomite są „Anioły" wielokrotnie nagra
dzanego rzeźbiarza Stanisława Suski ze Sztutowa. Anioły malowane na 
drewnie przez Stanisława Śliwińskiego z Gdańska wyraźnie nawiązują 
do malarstwa ikonicznego, zaś szopki Edmunda Zielińskiego, laureata 
konkursu „Kociewska sztuka ludowa", mieszczą się w tradycyjnym 
kanonie rzeźby ludowej, zresztą nie bez powodu jego pierwsze rzeźby 
znalazły się w Muzeum Etnograficznym w Oliwie. 

„Chociaż nie widzimy objawień aniołów, to przecież o tym, że są 
aniołowie, wiemy z wiary i czytamy, że wielu ludziom się okazywali" -
pisze św. Augustyn. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku 
„anielski wernisaż" odbędzie się 2 października w święto Aniołów 
Stróżów, żeby uczcić czyste duchy, o których „wiemy z wiary". Jestem 
przekonany, że wystawy takie jak ta w Czarnej Wodzie nie są przypad
kowe. Jeżeli w Bożych planach Muzeum Aniołów jest przewidziane, to 
bez wątpienia - powstanie. Na razie cieszymy się z tych pożytków, które 
są oczywiste, a więc walorów estetycznych samych dzieł i z manifestacji 
bliskości artystów z kościołem. 

Wsłuchując się w ciszę 
w listopadzie w kościele 

pw. Matki Boskiej Częstochow
skiej w Czarnej Wodzie otwarta 
została wystawa malarstwa, rzeź
by i grafiki „Anioły". Niecodzien
ny to temat, w którym uczestniczyło 
26 twórców, zarówno artystów pro
fesjonalnych jak i plastyków ama
torów. 

Kolejne wystawy wzbogacą 
plon „anielskiej" tematyki i być 
może - jak planują organizatorzy -
powstanie nad Wdą swoiste mu
zeum aniołów, skoro jest przecież 
w Polsce muzeum diabła. 

W wystawie uczestniczyły 
prace dziewięciu twórców z Ko-
ciewia i Borów. Prezentujemy je 
na następnych stronach - na roz
kładówce - wspólnie z wierszem 
Krzysztofa Kuczkowskiego. 

rol 
Burmistrz Czarnej Wody, Andrzej Grzyb (z lewej), obok Posła na Sejm RP, Jana Kulasa 

podczas otwarcia wystawy malarstwa, rzeźby i grafiki „Anioły" fot. Roman Sikora 
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KRZYSZTOF KUCZKOWSKI 

W środę 
anioł biały 
w Czarnej Wodzie 

W czwartek 
anioł 
w podkasanej 
do pasa 
sukni 
brodzący 
w białej wodzie 
jak siwa 
czapla 

W piątek 
anioł świetlisty 
wstępujący 
w ciemny staw 
nocnego nieba 

W sobotę 
anioł w słońca 
błyszczącej kałuży 
zwołujący ptaki 
na ucztę 

(Czujesz ten zapach - spytał Andrzej. 
- Tu gdzieś musi być padłe zwierzę. 
Wciągnąłem w płuca zapach piżma i leszczyny. 
Kruk płynął środkiem nieba). 

W niedzielę 
anioł z glinianą 
miseczką 
postawił na niebie 
pieczęć 
z czerwonej laki 

Wróciliśmy do siebie 

Ani i Andrzejowi. Grzybom 

Józef Chełmowski 
Brusy 
ANIOŁ 
drewno 

Marcin Biesek 
Czarna Woda 

ANIOŁ 
drewno 

Zofia Smuczyńska 
Starogard Gd. 
SEN ANIOŁA 

akwarela 
1996 





ROMAN KLIM 

Punktem wyjścia wędrówki jest wylot szosy z Sub
ków w kierunku na Małą Słońce, tam gdzie znajdu
ją się pozostałości cmentarza ewangelickiego. Po 

przejściu kilkudziesięciu metrów szosą wchodzimy w jej 
prawe odgałęzienie. Polna droga biegnąca wśród łago
dnie pofalowanych pól otwiera szerokie perspektywy wi
dokowe. Powoli „wspinając" się osiągamy jej kulminację, 
z której szczególnie dokładnie można zobaczyć Subkowy 
z charakterystyczną wieżą kościelną. Potem droga ta za
czyna stopniowo opadać i na krótkim odcinku tworzy 
wąwóz o stromych poboczach. W tym właśnie miejscu 
znajduje się atrakcyjna, pod względem krajoznawczym, 
osobliwość w postaci starej kapliczki. Stoi ona na wysokim 
i stromym prawym poboczu drogi otulona czterema okaza
łymi lipami. Murowana z cegły, na rzucie kwadratu jest 
wysoka i posiada w górnej części niewielką wnękę zamkniętą 
od góry łagodnym łukiem. Wisi w niej krzyż z figurką Jezu
sa Chrystusa. Kapliczka nakryta jest dwuspadowym cegla
nym daszkiem. 

Z kapliczką związane są przekazy dotyczące jej genezy. 
Jest ich kilka wersji. Jedna z mci mówi, że została ona po
stawiona w miejscu, gdzie ongiś zamordowano tutaj kobie
tę. Natomiast druga wiąże się z wydarzeniami, które można 
w pewnym sensie porównać do losów książkowych bohate-
rów - Romea i Julii. 

Wkrótce dochodzimy do zwartej zabudowy Wielkiej 
Słońcy. Tworzą ją stare, tradycjonalne budynki. Na ten za
bytkowy zespół składają się obiekty: parterowy dom muro
wany i otynkowany z dachówką holenderką, dwa domy 
o charakterze dworkowym (murowane i otynkowane), ce
glany narożnik (nr 6), trzy ceglane czworaki (nr 7, 8 i 9) 
oraz obszerny ceglany dom z werandą. 

Obok ceglanego domu narożnego pod numerem 6 skrę
camy w lewo w szosę asfaltową, biegnącą do Małej Słońcy. 
Tuż za zabudową wioski, z lewej strony szosy, wchodzimy 
(obok lipy przydrożnej z wiszącym krzyżem i figurką 
Chrystusa upamiętniającymi zapewne śmiertelny wypadek 
samochodowy) w szeroką polną drogę utwardzoną żużlem 
i zaznaczoną oczkiem wodnym od wschodu. Wędrujemy 
wśród dalekich otwartych przestrzeni. Szeroka droga zwę
ża się i nabiera naturalnego piaszczystego charakteru. Do
chodzimy do miejsca, gdzie pod kątem prostym odchodzi 
od niej wschodnie odgałęzienie, w której skręcamy. W po
łudniowej pierzei tego odgałęzienia stoją dwa gospodarstwa, 
których cechą charakterystyczną są domy z naczółkowymi 
dachami. 

Wkrótce wychodzimy na szosę asfaltową, z której otwiera 
się piękny widok na płynącą równolegle Wisłę. 

Idąc szosą w lewo osiągamy „centrum" Małej Słońcy. 
Jest to skrzyżowanie dróg, z którego do Subków jest 4 km, 
do Tczewa 9 km i do Gręblina 8 km. W tym rejonie znajduje 
się stara szkoła podstawowa zbudowana z czerwonej licowej 
cegły i pokryta blachą. W rozgałęzieniu szos, w obramowaniu 
czterech okazałych kasztanowców, stoi kapliczka z 1928 roku. 
Murowana z cegły posiada dwa piętra, przy czym każda kon-
dygnacja jest węższa od poprzedniej. Na I piętrze znajduje się 
wnęka z figurką Matki Boskiej z przeszklonymi otworami 
okiennymi z trzech stron, natomiast na II piętrze wnęka wy
pełniona krzyżem także otwarta na trzy strony, ale bez szyb. 
Ośmiopołaciowy daszek, utworzony przez dwie krzyżujące się 
kalenice, tworzy trzy charakterystyczne trójkątne tympanony. 

Od skrzyżowania, brukówką biegnącą dnem dawnego 
wąwozu, schodzimy w dół do Wisły. Pobocza wąwozu -
„ulicówki" wypełnia stara, zabytkowa zabudowa już 
w postaci ceglanego czworaka pod numerem 38, bardzo 
długiego i jednocześnie szerokiego oraz drugiego, ale mniej
szego. W tym ceglanym ciągu znajdują się także dwa 
domki pod numerami 39 i 41. 

Wąwóz zaprowadzi nas bezpośrednio nad Wisłę. Miej
sce jego wylotu jest bardzo malownicze. Można tutaj wspa
niale odpocząć patrząc na płynącą Wisłę. Na płaszczyźnie 
narożnika lewego i wysokiego pobocza stoi obszerny, par
terowy budynek pod numerem 44, kończący bezpośrednio 
nad Wisłą zabudowę Małej Słońcy. Obiekt ten zbudowany 
na planie szerokiego prostokąta, murowany z cegły i obe
cnie otynkowany jest nakryty dwuspadowym, wysokim 
dachem. Należy do rodziny Zawadzkich Jest to miejsce 
historyczne, bowiem reprezentuje dawną karczmę wiślaną, 
położoną w doskonałym punkcie, widoczną z daleka od stro
ny Wisły. 

W dolnej płaszczyźnie wąwozu, bezpośrednio nad Wi
słą, znajduje się, "rybaczówka", której właścicielami są: Lech 
Olstowski i Adam Koszałka. W ich posiadaniu jest sześć 
łodzi rybackich, w tym jedna z tworzywa sztucznego i pięć 
drewnianych. W tej kolekcji tylko jedna jest dawną, auten
tyczną łodzią wiślaną, reprezentującą rodzimą sztukę szkut
niczą. 

Wspaniały jest dalszy szlak wędrówki sprzężony bez
pośrednio z Wisłą. Idziemy wąską drogą, miejscami prze
chodzącą w ścieżkę. Początkowo prowadzi ona pasem 
pomiędzy Wisłą, a jej stromym zboczem doliny. Potem zbo
cze odchodzi nieco na zachód. Dno tej doliny tworzy łąko-
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wy pas urywający się wysokim brzegiem - do Wisły. Nadal 
wędrujemy wzdłuż Wisły wśród ukwieconych łąk, mając przed 
oczyma wzniesiony Gorzędziej z malowniczą bryłą kościoła. 
Mijamy także zabytki w postaci „iglicy" kościelnej w Mąto-
wach Wielkich i dawnej strażnicy wałowej na wysokim wale 
przeciwpowodziowym. 

Polna droga skręca teraz w poprzek łąki, zdążając 
bezpośrednio do podnóża gorzędziejskiej wyniosłości, aby 
wspinając się po niej dojść do Sanktuarium św. Wojciecha. 
Przedtem jednak możemy zajrzeć na przystań zbudowaną 
przez ks. Zdzisława Ossowskiego, byłego proboszcza tutej
szej parafii. 

Historia Sanktuarium św. Wojciecha oraz miejscowo
ści Gorzędziej stanowi oddzielny i bardzo bogaty temat. 

Tutaj przedstawimy ją fragmentarycznie. 
Gorzędziej należy do najstarszych grodów pomorskich. 

Jego nazwa przybierała różne formy: gród, gorod, gorodin, 
aż do współczesnej - Gorzędziej. 

Miejscowe podanie głosi, że przebywał tutaj św. Woj
ciech odprawiając nabożeństwo pod namiotem. Jednakże 
stare dokumenty nie wspominają o tym. Najstarszym prze
kazem o Gorzędzieju jest pismo Świętopełka z roku 1248 
traktujące o jego sporze z Samborem U. Otóż Sambor II 
uczynił z grodu Gordyn warownię, pośpiesznie ją wzmac
niając i rozszerzając, aby się tam zamknąć z posiłkami krzy
żackimi. Świętopełk jednak zdobył warownię, ale jej nie 
zburzył. Potwierdzenie tego faktu znajdują się w innym pi
śmie Świętopełka z tego samego roku zawierającym stwier
dzenie iż: dwaj uproszeni sędziowie i on sam także - in Go-
reden - się stawią, podczas gdy strona przeciwna w Santir 
na prawej stronie Wisły znaleźć się miała, jeśliby sędzio
wie sprawy nie rozstrzygnęli. Gorzędziej był zatem granicz
nym zamkiem od strony Prus, natomiast Santir, położony 
po drugiej stronie Wisły był pomorskim grodem, wystawio
nym prawdopodobnie około połowy XE wieku przeciw Pru
som. Sambor darował go Krzyżakom. 

W następnych latach o Gorzędzieju już się nie słyszało. 
Sambor II zrezygnował z niego za namową Krzyżaków. Me-
stwin II ze Świecia podarował go stolicy płockiej. Doku
ment wyraźnie podaje miejsce i rok wystawienia: „Actum 
in Swez Anno Domini MCCLXXX Secundo". Powodem 
darowizny były skargi biskupa płockiego, Tomasza o spu
stoszeniu całej diecezji. Było to pod koniec wojny Krzyża
ków z Jadźwingami, więc mogły być one uzasadnione. 

Biskup płocki, Tomasz, za zgodą księcia Mestwina II 
lokował wieś Gorzędziej na prawie magdeburskim. Osadcą 
był Mikołaj de Wildenburg, syn Michała, lennik stolicy war
mińskiej. Natomiast prawo miejskie w 1287 roku nadał 
Gorzędziejowi biskup Werner. 

Gorzędziej miał zostać miastem na sześćdziesięciu 
włókach, z których jednako miał otrzymać osadca, a 4 prze
znaczono na wyposażenie kościoła. Przez 10 lat miało obo
wiązywać zwolnienie od czynszów, po upływie których mieli 
dawać od włóki, zamiast dziesięciny, po 3 miary pszenicy, 
żyta, jęczmienia i owsa - razem 12 miar. Czynsz zaś płacić 
mieli od włóki po 2 grzywny. Ogrodnicy czyli chałupnicy 
płaciliby 6 denarów od ogrodu i gruntu pod zabudowania. 
Sadownictwo sprawowałby osadca pobierając tytułem kar 
1 grosz, a 2 grosze miały należeć do stolicy biskupiej. Ry
bołówstwo (z wyjątkiem połowu jesiotra i łososia) i myśli
stwo zwolnione byłoby od podatków i opłat. W następnym 

KMR 

roku Mestwin potwierdził te wszystkie przywileje, dodając 
do nich obowiązek udziału w obronie na wypadek wkrocze
nia nieprzyjaciela. 

Mimo takich ulg do osadzenia nie doszło i Gorzędziej 
pozostał wsią. 

12 września 1312 roku biskup płocki, Jan, dokonał 
wymiany kilku swoich wiosek położonych na Pomorzu, 
m.in. Gordyn na wieś Niedźwiedź z Wielkim Mistrzem 
Konradem von Trier, ponieważ, jak się sam wyraził, nie mógł 
ich obronić przed grabieżą chytrych dzierżawców. 

Gorzędziej - gród tak znaczny - nie mógł obyć się bez 
kościoła. Z pewnością nie zakładali go biskupi płoccy. 
Nie mógł to być Werner ani jego poprzednik Tomasz, po
nieważ przyłączyliby do niego dwa inne swoje majątki: 
Wielką i Małą Słońce, darowane im równocześnie 
z Gorzędziejem. Wielka i Mała Słońca należały w XIII wie
ku do parafii subkowskiej. A zatem nie ulega wątpliwośći, 
że kościół w Gorzędzieju pochodzi sprzed 1282 roku i sta
nowił parafię dla samego grodu. 

Kościół w Gorzędzieju pod wezwaniem św. Wojciecha 
jest budowlą znacznie mniejszą od kościoła w Subkowach. 
Jego wewnętrzne wymiary wynoszą: dł. 13,5 m i szer. 8,5 m. 
Miejscowe podanie głosi, że prezbiterium podmyte przez 
Wisłę zapadło się... 

Pierwotnym patronem kościoła był św. Jerzy. Tytuł taki 
wymieniają dokumenty z 1583 i 1598 roku wystawione po 
wizytacjach. Z tytułu ks. Kujot wnioskuje o roku i czasie 
powstania parafii i zbudowania kościoła, Św. Jerzy - pisze 
on - fest patronem kościoła w Gorzędzieju i w Kościerzy
nie, ale też najdawniejszej świątyni w Gnieźnie. A jednak 
był patron ten później rzeczywiście mało znany, bo dopie
ro Krzyżacy odnowili jego kult, poświęcając mu z zasady 
poza murami każdego miasta szpital i przy nim kościół 
Natomiast kościoła parafialnego i oni nie oddali mu nig
dy. Zatem można przyjąć, że oba wymienione kościoły po
morskie powstały w tym samym czasie co gnieźnieński. 

Data zmiany patrona na św. Wojciecha nie jest znana. 
Zachowane dokumenty, wystawione z okazji "Wielkiego 
Jubileuszu" 3 maja 1700 roku przez ks. Jerzego Piotra 
Jesionowskiego, proboszcza subkowskiego i gorzedziej-
skiego, wymieniają jako patrona św. Wojciecha,-

O powstaniu i konserwacji tego kościoła nie przetrwały 
żadne wzmianki, jedynie szczegółowy opis kościoła pocho
dzący z 1780 roku, sporządzony w wyniku wizytacji gene
ralnej z zachowaną oryginalną pisownią z tamtych czasów, 
o treści następującej: 

Kościół Gorzędzieyski częścią z staroświeckiego Muru, 
częścią Pruskiego złożony, na dwa poddzielony Chory. 
Chor większy cały murowany krzyżacką robotą. Chor 
mniejszy murowany w Pruski mur, z tego końca który na 
wschód słońca jest y oraz ku Wiśle położony, dla zarywa-
jącey tę Gorę (na którey Kościół stoi) Wisły iest opatrzony 
Filarami. Cały Dachówką pokryty. Wieżę ma murowaną 
wraz z kopułą, w tey są Dzwony głośne dwa. Wchód do 
tego kościoła iest ieden z pod Dzwonicy, gdzie są drzwi 
wielkie mocne, a drugi od Południa z Babieńca, gdzie iest 
dwoie Drzwi mocnych y zamkiem opatrzonych, babieniec 
murowany Dachówką pokryty. W kościele suffit z desek 
malowany, ściany całe pobielane, okna dobre, posadzka 
cegłami wykładana. Ławki idą po obydwóch stronach. 
Chor z desek malowany. Organki małe z 5 głosami. Ołtarz 



wielki snycerskiej roboty y malowany, w którym iest obraz 
S. Wojciecha Biskupa y Męczennika u którego Mensa mu
rowana, pięknie pokryty y przybrany, na tym stoi Cymbo-
rium, ale się Nays. Sakrament w onymże niezachowuie, iest 
iednak zamknięte malowane niebiesko wyzłacane. Po le
wej stronie tego Ołtarza iest ołtarzyk mały, malowany, 
w którym iest Obraz S. Barbary Panny y Męcz.: przystoy-
nie obrany, koło tego ołtarzyka stoi konfesionał wygodny 
piękny, malowany. Są leszcze y kratki przed tymże ołta
rzem. Ambona iest w tym kościele prostey roboty, malowa
na iuż stara Chrzcielnica jest także w tym kościele, który 
się jednak woda do Chrzczenia należąca niezachowuje, ile 
że się in Ecclesia. Matrici chrzcą. Zakrystyi przy tym ko
ściele nie masz żadney, dla mieysca szczupłości, atoli za 
wielkim Ołtarzem są szaty do chowania Apparatów y bie
lizny kościelney zdatne. Cmentarz iest wkoło ogrodzony 
deskami, przy końcu zaś dla ziemi do Wisły wpadający nie-
ogrodzony, na który wchodzić bydło nie może. Drzwi są 
od Południa a w ziemi wkopane kraty, aby tym sposobem 
na tenże bydło dostać się nie mogło. 

Obok kościoła, jeszcze w 1780 roku, stała plebania - le
pianka, pokryta słomą. W połowie maja 1790 roku spłonęła. 

Ciekawostka o kościele w Gorzędzieju zawarta jest 
w dokumencie z dnia 24 września 1834 roku. Informuje ona, 
że kościół w Gorzędzieju znajduje się w tak złym stanie, 
iż już od 6 lat jest zamknięty na podstawie zakazu policyj
nego i żadne nabożeństwo w nim się nie odprawia, aby pod
czas niego nie stało się jakieś nieszczęście. Kościół wyma
gał wówczas znacznych napraw tak wewnątrz jak i na 
zewnątrz. W tym czasie mieszkańcy Gorzędzieja 
(190 „dusz", komunikujących 142) władali tylko polskim 
językiem. Jednak wizytacja kościoła, 1 czerwca 1882 roku, 
dokonana przez biskupiego komisarza, ks. kanonika Zuchta 
zastała kościół gorzedziejski w najlepszym porządku. Był 
w nim m.in. nowo urządzony chór dla śpiewaków, dobre 
organy, ławki, konfesjonał, nowe obrazy do noszenia i cho
rągwie w dobrym stanie. 

Ścieżką rozpoczynającą się na zapleczu cmentarza Sank
tuarium św. Wojciecha schodzimy w dół wąwozu do nadwi
ślańskich łąk w miejscu, gdzie występuje ciąg starorzeczny. 
Nie przekraczamy ich tylko idziemy lewym brzegiem, trzy
mając się podnóża stromego zbocza doliny wiślanej. Idzie
my uroczą drogą łąkową, która jednak wkrótce przechodzi 
w nierówną ścieżynkę. Jej przejście wymaga sporego wy
siłku. Dopiero niedaleko mostu knybawskiego przechodzi 
ona w drogę polną schodzącą do łąkowo-łęgowego podnóża 
stromizny. 

Na wprost 903 km Wisły zbocze doliny wiślanej zo
stało straszliwie zniszczone poprzez nieprzemyślaną, nie
fachową i bardzo niechlujną budowę prymitywnego zja
zdu drogowego. Okaleczone zbocze doliny, pozbawione 
szaty roślinnej, narażone na nieustanną erozję obsuwa 
się na całej wysokości. 

Za knybawskim mostem wchodzimy na krawędź do
liny stromo spadającej bezpośrednio do Wisły i idziemy 
wąską ścieżynką otoczoną polami, za którymi widoczny 
jest knybawski zespół parkowo-pałacowy z drogą polną 
prowadzącą równolegle do tczewskiego Czyżykowa. 
Krawędziowa ścieżka zaprowadzi nas do żelaznego mo
stu na Dryboku, a stąd już krok do biegnącej nad Wisłą, 
ul. Nadbrzeżnej. 

Przyroda wokół nas 

Pod tą nazwą już po raz trzeci zorganizowano w Czarnej 
Wodzie konkurs fotograficzny, którego celem jest uka
zanie piękna natury Borów Tucholskich i Kociewia. 

W tym roku w konkursie uczestniczyło 18 autorów, którzy 
nadesłali łącznie 197 fotogramów, zarówno pojedynczych jak 
i w zestawach. Jak każdego roku plon konkursu wyekspono
wano w sali stałej Wystawy Borów Tucholskich i Doliny Rze
ki Wdy w Czarnej Wodzie, gdzie 3 listopada, w dniu św. Hu
berta, patrona myśliwych i lasów, odbyło się podsumowanie 
imprezy i wręczenie nagród autorom prac wyróżnionych. 

Wyrównany poziom zgłoszonych zdjęć sprawił jurorom 
wiele problemów. Po niełatwych obradach i dyskusjach I miej
sce przyznano Maciejowi Lipskiemu z Czerska, II miejsce 
Magdalenie Wodzik ze Starogardu, a Krzysztof Frydel otrzy
mał III nagrodę. 

Cieszymy się, że w grupie trzech regulaminowych wyróż
nień znalazła się praca naszego redakcyjnego współpracowni
ka, Janusza Landowskiego, który zupełnie bezinteresownie 
wspomaga nas swoimi fotografiami. Jego jesień na okładce 
obecnego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 
jest tego kolejnym przykładem. Fotogramem wyróżnionym 
w konkursie był barwny zachód słońca nad Jeziorem Stekliń-
skim, którego jedną z wersji zamieściliśmy w poprzednim, 
letnim numerze. 

Pozostałe wyróżnienia otrzymali: Janusz Sękowski z Czer
ska i Tomasz Rogalski ze Starogardu. Były również wyróżnie
nia dodatkowe: burmistrza Czarnej Wody, które otrzymał Kor
dian Kromer z Lubików i starogardzkiego oddziału redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego", które przypadło Tadeuszowi Mag-
dziarzowi z Tczewa. 

Burmistrz Czarnej Wody, Andrzej Grzyb, podsumowując 
tegoroczny konkurs, zdradził że plon trzech lat byłby już inte
resującym materiałem do wydania albumu o urodzie borów, 
kociewskiego regionu i doliny Wisły. Jest to znakomity po
mysł: fotogramy zilustrowane tekstami poetyckimi miejsco
wych twórców złożą się na wyjątkową publikację-prezent, prze
znaczoną dla odbiorców nie tylko z naszego regionu. Z okazji 
tej skorzystaliby przede wszystkim turyści i wczasowicze z głębi 
kraju, wędrujący i odpoczywający w urokliwych zakątkach 
Kociewia i Borów Tucholskich. Jeśli uda się zgromadzić środki, 
już w następnym roku Kociewski Kantor Edytorski może przy
stąpić do prac redakcyjnych. 

Nasz redakcyjny współpracownik, Janusz Landowski 
odbiera nagrodę wraz z gratulacjami 

z rąk burmistrza Czarnej Wody, Andrzeja Grzyba 

Fot. Roman Sikora 

KMR 



JÓZEF M. ZIÓŁKOWSKI 

Zjazd rodu Czyżewskich 

W Szkole Podstawowej w Opa
leniu uroczyście obchodzono 
20-lecie nadania tej placów

ce imienia Józefa Czyżewskiego. Przyje
chało kilkudziesięciu potomków zna
nego w czasie zaborów i w okresie 
międzywojennym wydawcy czasopism 
oraz założyciela stowarzyszeń oświato
wych działających na Pomorzu. Józef 
Czyżewski urodził się w 1857 roku 
w Widlicach koło Opalenia. 

- Historią rodu Czyżewskich zain
teresował się mój mąż, Marian Wali
góra - poinformowała Wanda Waligóra, 
wnuczka Józefa Czyżewskiego. 

W 1831 roku powstaniec Wawrzyniec 
Czyżewski i jego dwaj bracia ścigani 
przez Kozaków uciekli z rodzinnego 
dworku w Czyżewie. Jeden emigrował do 
Szwajcarii drugi do Francji. Wawrzyniec 
pozostał w kraju i kupił gospodarstwo 
w Opaleniu, żeniąc się z Krystyną Gri-
nówną. Gdy powódź zniszczyła zabu
dowania gospodarskie, postanowił osie
dlić się w pobliskich Widlicach i zająć 
się wyrobem koszyków z wikliny. Zmarł 
w 1850 roku, pozostawiając pięciu sy-
nów. Jednym z nich był Marcin, mający 
dziesięciu potomków. Najmłodszym był 
Józef, kończył progimnazjum w Pelplinie. 
W 1878 roku osiedlił się w Gdańsku 
i otworzył zakład wikliniarski. Sprowadził 
do Gdańska żonę Marię, z domu Odorow-
ską. Wyroby pakował w polskie gazety 
sprowadzone z Torunia i Warszawy. Wy
głaszał patriotyczne przemówienia, nawo
łując do tworzenia wolnej Polski. 

W 1893 roku Józef Czyżewski sprze
dał firmę koszykarską. Kupił drukarnię 
przy ul. Św. Jana, stając się od paździer
nika 1894 roku do czerwca 1895 roku 
wydawcą Kuriera Gdańskiego, potem 
Tygodnika Gdańskiego. W pracy poma
gała mu rodzina. W zawodzie pracowało 
dwóch synów i cztery córki. Oprócz ga
zet drukowano także nielegalne plakaty, 
ulotki. Władze gdańskie doprowadziły do 
zaniechania wydawania gazet. Wówczas 
zaczęto wydawać pisma kupieckie. 

Józef Czyżewski oprócz pracy wy
dawniczej zajmował się obroną polskich 
robotników. Założył Zjednoczenie Zawo
dowe, mające oddziały we wszystkich 
miastach Pomorza. W 1905 roku w Po
znaniu utworzono Towarzystwo „Straż", 
powstałe do obrony praw społecznych 
i ekonomicznych. Jego prezesem wybra
no Józefa Czyżewskiego. Siedem lat 

później Czyżewski założył Towarzystwo 
Odrodzenia Polski, organizację, która 
konspiracyjnie miała przygotować lud
ność polską do powstania narodowego. 
Jednak wybuch pierwszej wojny świato
wej osłabił jej działania. 

W latach 1918-1920 Czyżewski brał 
udział w werbowaniu Polaków do armii 
polskiej. Przedstawił Naczelnej Radzie 
Ludowej w Poznaniu plan oswobodzenia 
Gdańska. Nie uzyskał on jednak akcep
tacji. W grudniu 1918 roku zniszczono 
Czyżewskiemu zakład drukarski. Jednak 
po sześciu miesiącach odbudował go. 

W 1921 roku założył Gminę Polską 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Był jej 
prezesem. W roku 1927 witał w Gdyni 
prezydenta Mościckiego. W 1923 roku 
Czyżewski wystąpił na Zjeździe Słowiań
skim w Warszawie. Wydał też Kuriera 
Polskiego z dodatkiem Pomorze. 

W maju 1935 roku został uhonoro
wany - w obecności prawie całej Polonii 
na mszy Św. przed kościołem śm. Stani
sława we Wrzeszczu - papieskim orde
rem Pro Ecclesia et Pontifice. 

Józef Czyżewski zmarł 21 paździer
nika 1935 roku. 

Leon Głowiński, prawnik ze Szczeci
na, rok temu odwiedził Opalenie i spotkał 
się z Alicją-Knitter, dyrektorką tamtejszej 
szkoły. Wspólnie doszli do wniosku, że 
trzeba zorganizować rodowe spotkanie 
Czyżewskich. Przyjechali na nie między 

innymi wnuczka Józefa Czyżewskiego, 
Wanda Waligóra - lekarz z Gdańska oraz 
wielu potomków po mieczu i kądzieli. 

- Doskonale pamiętam dziadka 
i mam sporo pamiątek po nim - powie
działa nam pani Wanda. 

Przez Widlice Dolne, gdzie urodził się 
Józef Czyżewski, wiedzie polna droga. 
Jest sucho i można nią przejechać. Na 
końcu wsi, gdzie droga styka się z nadwi
ślańską skarpą, stoi dom w którym uro
dził się J. Czyżewski. Dzisiaj wygląda on 
nieco inaczej, jest odrestaurowany. 

- Moja prababcia była jego siostrą -
wtrącił Witold Nowakowski. - Dom został 
wyremontowany pod koniec 1958 roku. 
Tablicę, która informowała o tym, że 
mieszkał tu Józef Czyżewski zabrał 
do renowacji ks. Zbigniew Orlikowski, 
proboszcz parafii Opalenie. 

Nowakowski, jak Czyżewski przez 
lata wyrabiał kosze z wikliny. Teraz jest 
na rencie Wokół było wielu koszykarzy, 
taka tu tradycja. Wiklina rosła na podmo
kłych nadwiślańskich lakach. Wysoką 
skarpę aż do Widlic Górnych porastały 
czereśnie, jabłonie, śliwy. Chociaż na 
odludziu, ale można było żyć. Dzisiaj nikt 
nie chce owoców znad Wisły. Pełno ich 
na giełdach warzywniczych. Dom Nowa
kowskiego, ostatni we wsi,, dalej już 
tylko łąki i górująca nad nimi lewobrzeż
na skarpa wiślana, ciągnąca się aż do 
Nowego. 

Leon Głowiński, wnuk siostry Józefa Czyżewskiego 
Fot. Józef Ziółkowski 
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Owymienionych w depeszy Polakach dezerterach pisaliśmy 
już w 7 numerze naszego „KMR", s. 32-35. Temat ten 

poszerzył płk dr K o n r a d Ciechanowski w artykule 
pt. „Droga siedmiu Kociewiaków do Polskiego Wojska". 

Natomiast zamieszczony przyczynek Tadeusza Nowaka winien, 
naszym zdaniem, zachęcić do powszechnej dyskusji o dramacie 
pomorskiej ludności podczas okupacji hitlerowskiej. Perfidna 
działalność okupanta spowodowała, że po 1945 roku mieszkańcy 
Pomorza traktowani byli jak Niemcy; wielu Pomorzan zostało 
wywiezionych przez Armię Czerwoną do obozów pracy w głąb 
Związku Radzieckiego, a wielu tam zginęło. 

Dlaczego nadal problem ten okrywa zmora milczenia? J a k to 
jest, że za katorgę w sowieckich łagrach nie można dochodzić 
swoich moralnych racji, a za służbę w Wehrmachcie można było 
uzyskać u władz RFN kombatanckie przywileje? Czy ciemiężeni 
po 1945 roku w syberyjskich obozach Polacy mogą należeć do 
Związku Sybiraków, czy tylko ci, którzy się tam znaleźli w wyniku 
zsyłek w 1939 roku? Czy ktoś się zajął zlokalizowaniem miejsc 
straceń? 

Zbyt wiele pytań, na które brak jeszcze odpowiedzi. Coś już 
uczynili historycy i publicyści, ale nic oficjalne władze R P ! 
W niepamięć usunięto dramat i ból bardzo wielu pomorskich rodzin. 
Czy ktoś powie kiedyś „przepraszam"? 

Otwieramy na ten temat nasze lamy. Kto zechce może napisać -
o kampanii germanizacyjnej okupanta hitlerowskiego i terrorze 
wyzwolicieli. Może się uda poruszyć czyjeś serce. 

TADEUSZ NOWAK 

Przewrotna łaska 
Przyczynek do dziejów 

drugiej wojny światowej na Pomorzu 

W szkole młodzież przygotowała wy
stawę starych pamiątek i kronik szkol
nych. Znajdują się w nich zdjęcia sprzed 
20 lat, upamiętniające uroczystość nada
nia szkole imienia Józefa Czyżewskiego. 
Inicjatorem był ówczesny dyrektor szko
ły - Tadeusz Stopa. 

- Długo zastanawialiśmy się jakie
go patrona wybrać szkole. Zdecydowa
liśmy się na Czyżewskiego - stwierdził 
T. Stopa. - Do statniej chwili nie wie
dzieliśmy czy władze zgodzą się. Był to 
inny czas. Nie odpowiadał im order pa
pieski, który posiadał J. Czyżewski. 
Wybór był trafny. 

Pod obeliskiem przy szkole, upamięt
niającym nazwiska nauczycieli pomordo
wanych przez hitlerowców, uczniowie 
opaleńskiej placówki złożyli wiązankę 
kwiatów. 

W kościele parafialnym ks. Zbigniew 
Orlikowski odprawił mszę świętą „ko-
ciewską" w intencji rodu Czyżewskich, 
Milewskich, Klepinowskich, Kozłow
skich. Poświęcono też sztandar szkoły. 

Następnie przedstawiciele rodu 
spotkali się w Domu Kultury. Obejrzeli 
inscenizację opowiadającą o strajkach 
szkolnych na Kociewiu w początkach 
naszego wieku, w wykonaniu zespołu 
folklorystycznego „Piaseckie Kocie-
wiaki". 

- Jestem już stary i gdy jechaliśmy 
z synem do Opalenia, prosiłem go, aby 
kontynuował spotkania - powiedział 
nam L. Głowiński, wnuk siostry J. Czy
żewskiego. - I w dzisiejszych czasach 
pojęcie patriotyczne ma sens. 

Na cmentarzu w Opaleniu jest tabli
ca gdzie wyryto nazwisko brata mojego 
ojca, Bernarda Głowińskiego i innych 
krewnych zamordowanych przez Niem
ców. Ojcowie nasi przekazali nam głębię 
uczuć patriotycznych. Ostatnio pojęcie 
patriotyzmu - szczególna cecha naszego 
narodu - zostało zaniedbane. 

Spotkanie było okazją do rozmów 
i wspomnień. Augustyn Czyżewski mie
szkał w pobliskich Jaźwiskach, był ku
zynem Józefa Czyżewskiego. Zapytaliśmy 
Ksawerego Czyżewskiego, który jest sy
nem Augustyna o rodzinne powiązania. 

- W Jaźwiskach mieszka moja sio
stra Jadwiga Kramarska - powiedział 
nam. 

Synem Ksawerego jest Czesław Czy
żewski, prezes Zakładów Graficznych 
im. J. Czyżewskiego w Tczewie. 

- Józef Czyżewski zafascynował 
mnie swoją postawą. Potem był stan 
wojenny i młodzieńcze dążenia, aby 
Polska była wolna. Zaczęliśmy z ko
legami wydawać podziemną gazetkę 
- powiedział Czesław Czyżewski. -Na
ród, który kocha swoją Ojczyznę za
sługuje na szacunek. 

Podczas spotkania zebrano wszyst
kie adresy, aby stworzyć rodzinną bazę 
danych i opracować drzewo genealogicz
ne. Zapowiedziano też wydanie reprin
tów książek Józefa Czyżewskiego. 

W' wyniku klęski wrześnio
wej w 1939 roku Polska 
znalazła się pod dwiema 

okupacjami: niemiecką i sowiecką. 
Nastąpił też podział niemieckiej 
strefy okupacyjnej na tereny przyłą
czone wprost do Rzeszy i na wyodręb
nioną Generalną Gubernię traktowa
ną jako kraj okupacyjny. 

Pomorze Gdańskie podobnie jak 
Wielkopolska i Śląsk zostało przyłą
czone do Rzeszy. Polityka niemiec
ka na tym terytorium zmierzała do 

radykalnej germanizacji. Pozostają
ca na tych terenach część ludności 
polskiej miała zostać obrócona 
w pozbawioną praw publiczną masę 
robotników niewykwalifikowanych. 

Plan przewidywał całkowite 
zniemczenie tych ziem w ciągu dzie
sięciu lat. Atmosferze powszechne
go lęku i gwałtownemu zubożeniu 
towarzyszył brak jakichkolwiek moż
liwości polskiego życia zbiorowego. 
Całkowity zakaz publicznego używa
nia języka polskiego, likwidacja pol-

KMR 



skiego szkolnictwa i różnych stowa
rzyszeń połączonych z uwięzieniem 
ich działaczy i zamknięcie większo
ści kościołów oraz wymorodowanie, 
zesłanie do obozów koncentracyj
nych księży - określały warunki 
niewolniczej egzystencji ludności 
pomorskiej. 

Dopiero na tle tych właśnie wa
runków docenić można moralny 
dramat, jakim stało się, dla ludności 
regionów przyłączonych do Rzeszy, 
wprowadzenie przez władze niemiec
kie wpisów na „niemiecką listę na
rodową". Stwarzając wpisanym na 
listę nadzieję uniknięcia najcięższych 
represji, miała się ona stać narzę
dziem germanizacji. „Niemiecka li
sta narodowa" obejmowała cztery ka
tegorie ludności: 

1. rodowitych Niemców, zasłużo
nych w sprawie polityki germaniza-
cyjnej - reichsdeutsche; 

2. osoby niemieckiego pochodze
nia, po 1939 roku deklarujące swą 
niemieckość - volksdeutsche; 

3. osoby „mające powiązania 
z polskością, lecz dające szanse sta
nia się pełnowartościowymi członka
mi wspólnoty niemieckiej", osoby 
małżeństw mieszanych i osoby 
„chwiejne pod względem poczucia 
narodowego" (kategorię tę stosowa
no z reguły wobec mieszkańców 
terenów przygranicznych) - stamm-
deutsche; 

4. Polaków nadających się do 
zniemczenia - eingedeutsche. 

Niebezpieczeństwo polegało na 
tym, że wpis na ową listę, której trze
cia i czwarta kategoria odnosiła się do 
Polaków, dokonywany był odgórnie 
przez władze niemieckie. Odmowa 
przyjęcia decyzji oznaczała aresztowa
nie i zesłanie do obozu, przyjęcie zaś 
wydawało się stać w sprzeczności 
z wiernością Polsce. Dziesiątki tysię
cy Polaków z Pomorza znalazło się 
niewinnie w tej dwuznacznej sytua
cji. Młodzież męska z tych rodzin 
wbrew swej woli znalazła się 
w Wehrmachcie. 

Dramat Pomorza ilustruje depe
sza Szefa Wywiadu Oddziałali Szta
bu Naczelnego Wodza w Londynie, 
majora Jana Żychonia, z dnia 5 maja 
1943 roku do Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

MJR ŻYCHOŃ DO SZEFA WYDZIAŁU 
WYWIADU OBRONNEGO: 

O DEZERCJI POLAKÓW Z ARMII KRAJOWEJ 

Sztab Naczelnego Wodza 
Oddział Wywiadowczy 

L. dz. 2065/Wyw./43 
5 v 1943 

O. VI, L. dz. 2134/43 

Ministerstwo O b r o n y Narodowej 
Polacy dezerterzy z Armii Niemieckiej 

Dla celów informacyjnych komunikuję, że w dniu 23 III 43 7 Pola
ków - rocznik 1923 - żołnierzy niemieckich wyskoczyło na terytorium 
szwedzkim z niemieckiego transportu wojskowego. Zostali zatrzymani 
przez szwedzką policję i po porozumieniu się z Poselstwem polskim -
w dniu 6 IV 43 dostarczeni do Poselstwa. 

Dane personalne uciekinierów: 
Szumacher Bronisław - z Tczewa, uczeń stolarski, 7 ki. szkoły po

wszechnej. 
Lewandowski Izydor ślusarz z Tczewa, 3 kl. gimnazjum mecha

nicznego. 
Ossowski Maksymilian - rolnik ze Swarożyna pod Tczewem, 7 kl. 

szkoły powszechnej. 
Szifelbein Jan - monter elektrowni w Chojnicach, 7 kl. szkoły po

wszechnej i kurs zawodowy. 
Stefański Jan-rolnik ze Swarożyna, 7 kl. szkoły powszechnej. 
Maliszewski Józef - pracownik biurowy, 2 kl. gimnazjum w Pelpli

nie. 
Grzemski Kazimierz - stolarz z Gdyni, 7 kl. szkoły powszechnej. 
Wszyscy wymienieni zeznają, że są Polakami i byli prześladowani za 

polskość (rodziców Ossowskiego władze niemieckie wywłaszczyły a ich 
gospodarstwo w Godziszewie oddały Niemcom Szifelbein zapłacił 60 mk. 
kary za mówienie po polsku na ulicy). 

Na wiosnę 1942 Gauleiter Pomorza Forser wydał odezwę wzywającą 
Polaków do zapisywania się na listę Eingedeutsch. Termin wyznaczono 
na pierwszą połowę kwietnia. Młodzież uciekła z domów, aby uniknąć 
zapisania. Po 2 tygodniach władze rozpoczęły indywidualne powołanie 
przed komisje poborowe. Uznanych za zdolnych do wojska wpisywano 
równocześnie - nie pytając ich o zdanie - na listę Eingedeutsch. Prote
stujących bito a na protesty nie zwracano uwagi. 

7 wymienionych wcielono do wojska 8 września 1942 r. Wykorzy
stali pierwszą sposobność do ucieczki. 

Przedstawiciel Oddziału Wywiadowczego meldując o powyższym 
podaje, że zeznania ich robią wrażenie szczerych i budzą zaufanie. 

Szef Wywiadu 
Ż y c h o ń 

Mjr 

Źródło: Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, T. IV, Londyn 1989, s. 334-335. 
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ROMAN LANDOWSKI 

Miasto dawniej nad Wisłą 
Z jarmarkiem w tle 

Decyzja była wspólna i bezdyskusyjna: Jedziemy! Pojechaliśmy „w trzy pokolenia", głównie 
dlatego, żeby odwiedzić po latach moje rodzinne miasto. Janusz zna je pobieżnie, Hania 
wcale, a Michałek też będzie je oglądał po raz pierwszy. W końcu i Mała, moja żona, miała 

powód do konfrontacji, mieszkała bowiem w Świeciu kilkanaście lat. 
Trzeba jednak przyznać, że okazja ku temu była szczególna. Cztery pierwsze dni maja upłynęły 

w Świeciu pod znakiem Jarmarku Kociewskiego, zorganizowanego po raz pierwszy przez miejsco
wy Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy 
silnym wsparciu lokalnego samorządu. Drugiego maja odbyła sie w Domu Kultury biesiada regio
nalna, podczas której każdy mógł się pochwalić swoją pracą i osągnięciami, i tym co dla kociew-
skiej ojczyzny chce uczynić w przyszłości. Należy przyznać, że chyba najwięcej, szczególnie dla tej 
południowej części regionu, uczyniła dr Maria Pająkowska, dobry i skuteczny duch wszelkich po
czynań, zwłaszcza tych, które mają związek z „uczbó po naszamu". Jarmark też był jej pomysłem, 
wspartym organizacyjnymi wysiłkami OKSiR. Dobry to znak; owe solidarne współdziałanie i za
raźliwość regionem: dyrektor Ośrodka już też ma wiele pomysłów. 

Pochodziliśmy po jarmarku. Na rynku koncertowały ze
społy regionalne, a miejscowi i zaproszeni twórcy ludowi oraz 
rzemieślnicy prezentowali swoje wytwory. Była wiklina, były 
hafty, zabawki z drewna, obrazki malowane na szkle... Naj-
dźwięczniej było przy stoisku z ceramiką, gdzie na wietrze 
muzykowały gliniane dzwonki. Gliniane koguciki z gwizd
kiem, te kociewskie „świstane kurónki", też były tam obe
cne, z czego najbardziej cieszył się Michałek. 

Potem zwiedzaliśmy najatrakcyjniejsze zabytki Świecia 
- cenna i pożyteczna propozycja organizatorów. Dla 
mnie był to powrót do lat wczesnej młodości, a rodzina 

odbyła wartościową lekcję historii. Zaczęto od klasztorka, jak 
świecianie nazywają malowniczy kościół na wzgórzu. Na tym 
samym wzgórzu, jak chce historyczna tradycja, mieścił się 
w XE wieku gród Grzymisława, pomorskiego księcia, który 
zawiadywał całym obszarem dzisiejszego Kociewia i jeszcze 
kawałkiem Kaszub. Coraz częściej w regionie mówi sie o nim 
„kociewski książę". 

Dzisiaj wzgórze zajmuje kościół pobemardyński, które
go budowę zaczęto w 1692 roku w miejsce spalonej świątyni 
drewnianej, pierwszej siedziby zakonnego konwentu. Wzno
szenie całego zespołu klasztornego ukończono w 1720 roku. 
Po dwudziestu latach dobudowano odpustowe krużganki wo
kół dziedzińca wraz z bramną wieżą. Odniosłem wrażenie, że 
dzisiaj cały ten dziedziniec jakby sie skurczył, zmalał. Ile tu 
dawniej było odpustowych kramów! A jeszcze zmieściła się 
odpustowa kazalnica. Krużganki z drogą krzyżową też były 
jakby większe, dłuższe, bardziej przestrzenne. Perspektywa lat 
dziecięcych nijak ma się do współczesnej przestrzeni. Nic nie 
ubyło ani przybyło, to tylko wyobraźnię należy skorygować. 

We wnętrzu kościółka ożywa legenda o obrazie Matki 
Bożej przewożonej wiślaną szkutą. Scena ta została utrwalo

na nad łukiem na polichromii, powstałej w 1800 roku. Obraz 
Matki Bożej Świeckiej znajduje się w ołtarzu głównym. To 
do Niej od bardzo wielu lat spieszą latem pątnicy na 2 sierp
om - zawsze na Anielską...To były piękne odpusty, nawet te 
powojenne: wakacyjne, z kramami i wielką mszą, do której 
wszyscy chcieli służyć... Kościółek niby mały ale zakamar
ków ma wiele. Wszędzie zaglądamy, jak do zakątka historii. 

Ponieważ władze pruskie likwidowały wszystko co pol
skie i co polskości sprzyjało, kasacji poddane zostały także 
klasztory. W Świeciu nastąpiło to w 1816 roku, a sześć lat 
później, gdy klasztorne mury opuścili ostatni bernardyni, cały 
obiekt przeznaczono na szpital dla nerwowo chorych. Tak jest 
do dzisiaj. 

- Jak to! - Michałek wyraźnie nie zrozumiał słów przewo
dnika.- Zakonnicy musieli stąd odejść? 

- Tak. Zostali wypędzeni. 
No i dobrze, niech wie! Żeby w tej zjednoczonej Europie 

jakiś nawiedzony naprawiacz historii nie próbował mu tłu
maczyć, że pruski zaborca był cacy. 

Zabudowę klasztoru oglądamy od wschodu, z terenu szpi
tala. Dalej ku rzece rozciągały się niegdyś klasztorne ogrody, 
dzisiaj stoją w tym miejscu szpitalne bloki, wybudowane 
w 1855 roku. 

Idziemy ku Wdzie, która zawsze była nazywana Czarną 
Wodą. Za mostem hula wiatr, tego dnia wyjątkowy, jak 
by chciał głowy urwać. To tutaj, w widłach Wisły i ujścia 

Wdy leżało stare miasto. Leżało i często tonęło. Czas przeszły 
został w tym przypadku w pełni dokonany. Miasto leżało, bo 
dzisiaj brak po nim śladów. Owszem, są fragmenty murów 
obronnych, powstała z ruin fara, ale po układzie przestrzen
nym miasta, jego ulicach i ich zabudowie nic nie pozostało. 
Cały historyczny obszar zajmują ogrody i działki z jakimiś 

KMR 



domkami jednorodzinnymi. Z dawnego rysunku starego 
miasta pozostały tylko ulice Farna i PCK oraz fragmenty 
Mostowej i Zielonej. Można jeszcze wliczyć ulicę Zamko
wą, historyczny trakt, łączący kiedyś miasto z siedzibą 
krzyżackiego komtura. Położenie pozostałych dziesięciu 
czy dwunastu ulic odtworzyć można tylko w wyobraźni i 
to przy nieodzownej pomocy zrekonstruowanego planu 
Westphala z 1 połowy XIX stulecia i o pół wieku star
szych widokówek. Lektura tych źródeł potwierdza jeden 
istotny fakt: wówczas Świecie rzeczywiście leżało nad 
Wisłą. Rzeka inny miała bieg. Stare koryto rwało tuż za 
obecną ulicą PCK, niemal obmywając mury. Pozostał ością 
środkowego nurtu są dziś rozrzucone tutaj starorzecza -
ciąg wydłużonych jeziorek i stawów. Trudno pojąć, że 
stadion przy zamku był dnem rzeki. Ale wiem jednocze
śnie, dlaczego krzyżacką warownię określa się zamkiem 
wodnym: zewszą był otoczony wodą. 

Od wieków rzeka płynęła wolno szeroko, od czasu do 
czasu tylko czyniąc miastu szkody. Swobodnie rozlewająca 
Wisła z biegiem rozległego czasu wykształciła pod Świeciem 
dwa koryta. Zapewne płynęła tak już w XVII wieku, bowiem 
tak to widać na miedziorycie Lapointa, zamieszczonym 
w dziele S. Pufendorfa (1696). Władze pruskie postanowiły 
na tym odcinku wykonać prace regulacyjne, co spowodowa
ło znaczne zwężenie koryta. Działania te miały zapobiec po
wodziom, które wcześniej dały się we znaki w latach 1813 
i 1816. Ale nie zapobiegły. Ciąg rocznych wylewów w latach 
1827-1830 potwierdziły wątpliwości sceptyków: wąskie ko
ryto nie mieściło wezbranej wody, zarówno tej z wiosennych 
roztopów jak i letnich opadów. Były lata, że fale Wisły zale
wały miasto dwukrotnie. 

Odtąd rada Świecia zaczęła coraz częściej myśleć o prze
niesieniu miasta na przeciwny brzeg Wdy, gdzie górował 
poklasztomy kościół i znajdowały się już pewne budynki pu
bliczne. Prośba z 1830 roku została odrzucona. W zamian 
zamknięto owe pierwsze koryto, to lewe, podchodzące pod 
same mury miasta. Pamiątką po nim są obecne wiślane ła-
chy Ale powodzie nadal nękały miasto. Kolejna seria corocz
nych wylewów w latach 1837-1841 i ta najgroźniejsza po
wódź w 1844 roku spowodowały rozpoczęcie samowolnego 
przenoszenia miasta na drugi brzeg Wdy. Władze pruskie 
nadal odmawiały oficjalnej translokacji Świecia(1841,1844). 
Wybierano niezbyt skuteczne środki zastępcze - obwałowa

nie miasta, wzmocnienie murów, które miały obronić przed 
naporem lodów. Mury naporu jednak nie wytrzymały. Runę
ły w latach 1853-1856, w czasie trzeciej serii kataklizmu. 
Dopiero w końcu 1857 roku Wilhelm I zezwolił na trans-
lokację miasta. Przenosiny trwały prawie trzydzieści lat. 
Stare miasto pustoszało powoli, niszczone jeszcze przez 
kolejne powodzie (1876,1879). Nowe miasto powstawa
ło sukcesywnie, wznoszone wzdłuż obecnej ulicy Kla
sztornej. Ostatni mieszkańcy przenieśli sie w 1885 roku. 
Na dawnym miejscu pozostała tylko fara i zamek. Wisła 
płynęła dalej niszcząc ostatnie ślady historycznej miejsco
wości. Ostatecznie zwyciężył żywioł, walczący z miastem 
przez ponad pięć stuleci. 

Następny etap zwiedzania prowadzi do zamku. Wiatr 
się zmógł. Wieje od północy, jakby jakieś wsteczne 
siły broniły nam dostępu do wodnej fortecy na cyplu. 

Michałek mrużył oczy, dzielnie stawiając opór wiatrowi. 
-Babciu, w tym zamku też mieszkali źli rycerze? 
- No, niedobrzy Krzyżacy - potwierdziła Mała. 
- Jak w Gniewie? 
- Tacy sami. 
Ktoś się obejrzał, popatrzył. Michałek ma sześć lat i wszy

stko wskazuje na to, że otrzyma właściwą edukację histo
ryczną. Nikt mu w przyszłości nie wmówi, że niemieccy 
szpitalnicy z czarnym krzyżem byli szlachetnymi rycerza
mi, krzewiącymi europejską kulturę wśród barbarzyńskich 
i pogańskich Słowian. 

Idziemy tak, jak do zamku zmierzano w czasach jego 
świetności. Po przekroczeniu pierwszej bramy goście trafiali 
na teren przedzamcza. Przed fosą przekroczyć należało drugą 
bramę, by przejść przez most na jego część zwodzoną i po
czekać na otwarcie trzeciej bramy. W niewielkim przedbra-
miu trzeba było znowu poczekać na uniesienie bramy z bro
ną. Dopiero teraz osiągano dziedziniec, a na nim to, co widać 
z daleka: wieża główna i skrzydło północno-zachodnie z na
rożną wieżą. 

Na dziedzińcu też króluje jarmark. W sąsiedztwie zacho
dniego międzymurza stoi estrada, a wzdłuż ocalałego skrzy
dła zamkowego karczmę „pod chmurką" urządziły bydgoskie 
browary. Kujawskie piwo jest smaczne, ale Michałek ciągnie 
nas do piwnic. Musi je koniecznie obejrzeć. 

- Ooojo! -jakby sie przeraził, gdy zeszliśmy do samego dołu. 

Ulica Pańska 
w starym Świeciu 
w czasie powodzi 

w 1876 r. 
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Chyba nie tak to sobie wyobrażał. Wnętrzne jest gołe 
i ponure. Brak sklepień oddzielających poszczególne kondy
gnacje i zniszczone mury przypominają, że jest to dzisiaj 
tylko ruina, tu i ówdzie podreperowana i zamknięta na samej 
górze betonowym stropem. 

Stoimy w miejscu dawnej piwnicy winnej, sąsiadującej 
z osobistymi piwnicami komtura. W wieży, za nami, mieścił 
się karcer. 

-CO to jest? - Michałek słyszał to słowo pierwszy raz. 
- Więzienie - otrzymał najkrótszą odpowiedź. 
Nad nami, na parterze, mieścił się kornusz czyli magazyn 

zboża, obok wielki piec z piekarnią, a jeszcze wyżej, na pię
trze, nad karcerem była zakrystia, nad komuszem - kaplica, 
a nad piekarnią z piecem - kapitularz czyli sala posiedzeń ka
pituły zakonnej; Wiedzę o pozostałych pomieszczeniach i ich 
rozmieszczeniu czerpać można wyłącznie z dawnych planów. 

Zamek różne przechodził losy. Miał więcej lat chudych 
niż tłustych. Po upadku Zakonu na Pomorzu, komturzy ustą
pili miejsca polskim starostom, oczywiście po pewnej prze
budowie, bowiem zamek po wojnie trzynastoletniej był zni
szczony. W 1540 roku powódź naruszyła fundamenty zamku. 
W XVI wieku wojewoda Jerzy Konopacki odbudował zamek, 
wyposażając go w renesansowe wnętrza. Dzisiaj najdziwniej
sze może się wydawać to, że po pierwszym rozbiorze pruski 
zaborca przystąpił do rozbiórki obiektu, jakby chciał zaprze
czyć temu, że jest rzeczywistym spadkobiercą krzyżackiego 
państwa, jego dóbr i kultury. Dopiero w 1842 roku, z rozkazu 
samego Fryderyka Wilhelma IV, wstrzymano dalszą rozbiór
kę. Pruski król upodobał sobie malowniczo położone ruiny. 
Dzięki tej decyzji ostało sie w Świeciu to, co po wielu próbach 
rekonstrukcji i remontach można obecnie obejrzeć. Czwarta 
część dawnej warowni stała się charakterystycznym wizerun

kiem dla miasta niegdyś położonego nad Wisłą. Kiedyś pla
nowano odbudowę całego zamku. Były to tylko plany. 

Posilamy się „U Grzymisława", pomysłowo zaadapto
wanej restauracji w piwnicach dawnego browaru. Dzie 
limy się wrażeniami, wstępnie omawiamy kolejne 

odwiedziny. Gospodarze zapraszają na drugi jarmark: do na
stępnego maja został tylko rok. 

Ostatnią godzinę pobytu w Świeciu przeznaczamy na zu
pełnie prywatne wsporninki: zwiedzenie obszaru mojego dzie
ciństwa Park w swoich głównych zarysach nie uległ zmianie. 
Płynie przezeń Struchawa jak niegdyś. Kościół św. Andrzeja 
Boboli z daleka błyszczy miedzianym pokryciem dwuszczyto-
wej wieży neogotyckiej. Wnętrze świątyni, zwłaszcza boczne 
balkony, zdradzają jej protestancką proweniencję. Nie ma już 
muru okalającego dawny ewangelicki cmentarz, zamieniony 
przed laty na park. Tylko wysokie drzewa czuwają jak dawniej. 
Stoi jeszcze dom pod numerem 6 przy ulicy Młyńskiej. Ożywa
ją inne fragmenty dziecięcych obszarów życiorysu: ulica Połu
dniowa z kaplicą zamienioną dziś na garaż, Polna, Ogrodowa, 
Szpitalna - obecnie znów Św. Wincentego... 

Wracając do domu wspinamy się pod górę ulicą Wojska 
Polskiego, jedną z dłuższych ulic w Polsce. Już za miastem 
mijamy Morsk, Wiąg, Sartowice, Mniszek, Grupę... Przed 
nami, z prawej rozpościera się rozległy teren Zespołu Nadwi
ślańskich Parków Krajobrazowych. Z tyłu pozostało miasto 
leżące dawniej nad Wisłą. 

Zaglądam do prezentu otrzymanego od samego autora. 
Zagłębiam się w jego lekturę. „Dyptyk świecki" Dariusza Pia-
ska należy do jednych z ciekawszych książek jakie czytałem. 
Gdy dojechaliśmy do Tczewa pochłonąłem jej połowę- Skrzy
dło Świętego Stanisława czyli miasto. 

Zamek wodny razem z przedzamczem w Świeciu według stanu w XV w. 
Rysunek Dariusz Piasek 
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BRONISŁAW LUBIŃSKI 

15 lipca 1939 roku otrzymałem powołanie do odby
cia ćwiczeń wojskowych. Ledwie zgłosiłem się w 2 Ba
talionie Strzelców w Tczewie i pobrałem sorry mundu
rowe, natychmiast otrzymałem rozkaz stawienia się 
w Batalionie Obrony Narodowej w Starogardzie. Była 
tu jedna kompania strzelecka i jedna kompania ciężkich 
karabinów maszynowych. Otrzymałem przydział do 
kompanii c.k.m. jako dowódca plutonu. Kończyły mi 
się właśnie ćwiczenia, a tu zamiast zwolnienia do cywi
la, ogłoszono mobilizację. Przebiegała ona bardzo 
sprawnie. Każdy otrzymał nowiutki mundur i, zależnie 
od funkcji jaką pełnił, odpowiednie wyposażenie. 
Po mszy pod gołym niebem, podczas której nastąpiło 
zaprzysiężenie, batalion został załadowany na samocho
dy zarekwirowane w tym celu i wyjechaliśmy do 
Rakowca. Natomiast kompania piechoty i mój pluton 
c.k.m. został przewieziony do Opalenia nad Wisłą. 

W dzień odpoczywaliśmy, a z chwilą nastania zmro
ku ruszaliśmy nad Wisłę, gdzie przygotowywaliśmy się 

do obrony. Spodziewaliśmy się bowiem uderzenia od 
strony Kwidzyna. Przed świtem wycofywaliśmy się 
do wioski na odpoczynek. 

Nadszedł dzień 1 września. Po skończonej służbie 
zameldowałem dowódcy batalionu, majorowi Niemco
wi, koniec służby. 

- Co słychać na granicy - zapytał. 
- Dzisiejszej nocy była cisza - odpowiedziałem. 
- Dobrze, niech wojsko pobierze kawę i spać - po

wiedział. 
Nagle, od strony północnej, odezwały się strzały. 

To walczyła kompania w Janowie. Major natychmiast 
zarządził alarm. Zaprzęgnięto konie do biedek i czym 
prędzej wyruszyliśmy nad Wisłę. Po pewnym czasie 
przyszedł do mnie porucznik zawiadamiając, że dzi
siaj o 445 wybuchła wojna z Niemcami. 

Przez cały dzień leżeliśmy na stanowiskach, ale 
wszędzie panował spokój. Tylko jeden junkers prze
leciał wzdłuż Wisły, lecz nie zaatakował nas. Dalej 
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leżeliśmy na wale wiślanym. Gdy zapadł zmrok za
jęliśmy stanowiska tuż przy lustrze wody. Jednak 
karabin oddalony był o około 1,5 km - przy miejsco
wości Widlice. Karabinowy, kapral Czyżewski, pocho
dzący z Opalenia, dzwonił, czy mógłby się okopać na 
wale, gdyż ma takie samo pole ostrzałowe. Nie wiem, 
czy zdjęty strachem wolał stanowisko na wale, niż 
nad samą Wisłą. 

Około północy od strony Korzeniewa odezwały 
się jakby krótkie serie karabinu maszynowego. 
W odpowiedzi kapral Czyżewski otworzył ogień. Po 
pewnym czasie, zresztą nie długim, ogień ucichł. Ka
pral Czyżewski podejrzewał, że Niemka, której 
gospodarstwo było w pobliżu, dała Niemcom znak 
światłem. 

Prawda wyglądała zgoła inaczej. W 1944 roku, gdy 
zabrano mnie do kopania okopów pod Brodnicą, pozna
łem Niemca, z zawodu sekretarza sądowego z Kwidzy
na. W czasie rozmowy zapytał mnie: 

- Gdzie walczyłeś w 1939 roku. 
- W okolicach Gniewa - odpowiedziałem. 
-I ja tam walczyłem - przytaknął. 
-To nie było przy samym Gniewie tylko w Opaleniu 

- stwierdziłem. 
- W takim razie z 1 na 2 września okładałeś mnie 

ogniem z karabinu maszynowego - odparł. 
- Tak to był mój karabinowy - przyznałem. 
Wtedy on opowiedział historię tej wymiany ognia. 
W 1939 roku jako sierżant zostałem zmobilizowa

ny. Kompania moja leżała w Korzeniewie. Zostałem 
wysłany jako dowódca patrolu nad Wisłą. Usłyszała-
łem charakterystyczny brzęk, jaki wydała rączka przy 
załadowaniu ciężkiego karabinu maszynowego (pocią
gało się dwa razy rączką i dwa raz taśmą). Wysłałem 
gońca do swego dowódcy z zawiadomieniem o tym co 
usłyszałem. Ten położył kompanię na wale i zaczęli 
strzelać salwami. Robiło to wrażenie krótkich serii. 
Karabinowy od razu otworzył ogień. Z wielkim stra
chem wycofywałem się za wał w obawie, aby któraś 
z kul mnie nie trafiła. 

O godzinie 1 w nocy otrzymaliśmy rozkaz wyco
fania się. W okolicach Nowego zajęliśmy nowe 
stanowiska, jako obrona przeciwlotnicza. Nad wie
czorem nadleciał samolot i ostrzelał nas, ale nie wy
rządził żadnych szkód. O zmroku załadowaliśmy się 
na samochód i jechaliśmy w kierunku Świecia. Co 
pewien czas kolumna zatrzymywała się, gdyż samo
lot stale nam towarzyszył. Gdy minęliśmy wiadukt 
kolejowy w Grupie, samolot odleciał. Pilot przypu
szczał widocznie, że jedziemy do Grudziądza, gdy 
tymczasem nasza droga prowadziła do Świecia. Na 
wysokości Sartawic, nagle zaskoczyło nas na szosie 
wojsko. Byli to rozbitkowie spod Osia. Dowiedzie
liśmy się, że prom w Świeciu jest zbombardowany. 
Wysiedliśmy z wozów i przenocowaliśmy w lesie. 

O świcie stwierdziliśmy, że prom i łodzie znajdo
wały się na drugim brzegu. Z wrót i drabin od żniwnego 
wozu zbudowaliśmy prowizoryczną tratwę, na której 
z porucznikiem Brożkiem, dowódcą kompanii, w pię
ciu przepłynęliśmy na drugi brzeg, skąd zabraliśmy ło
dzie i powoli przeprawialiśmy się na drugi brzeg. Obok 
zbombardowanego promu stała motorówka, która przed 
wojną przewoziła ludzi pod Grudziądzem. Teraz była 
unieruchomiona z braku paliwa. Spuściliśmy benzynę 
z naszych samochodów i przeprawa motorówką poszła 
o wiele sprawniej. 

Do wieczora 3 września cały batalion przeprawił się. 
Zabraliśmy tylko broń i amunicję. Reszta sprzętu 

- samochody, biedki i konie pozostały na brzegu. 
Zarekwirowaliśmy Niemcowi konie z wozem i zała
dowaliśmy karabiny i skrzynki z amunicją. Kiedy się 
ściemniło wyruszyliśmy w kierunku Torunia. Przez 
noc doszliśmy do Wabcza. Tam dowiedzieliśmy się 
od żołnierza, że Niemcy wkroczyli do Grudziądza. 
Nie chcieliśmy w to uwierzyć. Przemarsz w dzień, 
ze względu na niebezpieczeństwo zaatakowania przez 
lotnictwo nieprzyjaciela, był niemożliwy. Przemie
szczaliśmy się tylko pod osłoną nocy. Rano dotarli
śmy do majątku położonego niedaleko Chełmży. Tu
taj doszła nas wiadomość, że Niemcy są w Chełmży. 
Zarządzono alarm i tyralierą zaczęliśmy posuwać się 
w kierunku miasta. Była to fałszywa wiadomość. 
O zmroku polnymi drogami i lasami wyruszyliśmy 
na Toruń. 

Dotarliśmy do miejscowości Barbarka. Po kilku 
godzinach wypoczynku weszliśmy do Torunia. Oka
zało się, że trzeba było natychmiast przejść most 
i okopać się na Stawkach. W Toruniu wysadzono mo
nopol tytoniowy, więc każdy mógł nabrać papiero
sów, ile tylko chciał. Byłem niepalący, więc mnie to 
nie interesowało. Nad wieczorem widzieliśmy jak od 
strony Lubicza samochody niemieckie wjeżdżały 
do Torunia. Byliśmy przekonani, że gdy dotrzemy do 
Torunia to uzupełnią nam sprzęt oraz amunicję. Jed
nak tak się nie stało. 

Batalion Obrony Narodowej, jako straż tylna, 
otrzymał zadanie osłaniać wycofującą się dywizję. 
W nocy wysadzono mosty na Wiśle. O północy wy
cofaliśmy się w kierunku na Aleksandrów Kujawski 
i dalej na Włocławek. Na drugi dzień Batalion Obro
ny Narodowej stał w odwodzie wypoczywając. Wie
czorem wezwano dowódców i zaznajomiono ich 
z położeniem. 

Pod Brześciem Kujawskim nieprzyjaciel wdarł się 
w nasze linie obronne i należało przeciwuderzeniem 
go odrzucić. Do tego zadania został skierowany nasz 
batalion. Po przygotowaniu artyleryjskim ruszyliśmy 
do ataku. Niemcy pod wpływem naszego natarcia wy
cofali się, ale my z kolei popadliśmy się w morder
czy ogień z obu flank. Nasze natarcie załamało się. 
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Pod osłoną nocy wycofaliśmy się lasami w kierunku 
na Płock, stamtąd na Gostynin, Gąbin w kierunku na 
Warszawę. W widłach Wisły i Bzury zostaliśmy roz
bici. Próbowaliśmy przejść pod Wyszogrodem przez 
Wisłę, jednak niemiecka artyleria uniemożliwiła nam 
tę przeprawę. 

Niedaleko Iłowa dostałem się do niewoli. Przez dwa 
dni maszerowaliśmy nie otrzymując żadnego jedzenia, 
a na noc wpędzano nas za ogrodzenie z drutów kolcza
stych, obstawione posterunkami. Następnego dnia ru
szyliśmy w dalszą drogę. Głodni żołnierze starali się 
zdobyć rosnącą przy drodze brukiew, ale Niemcy strze
lali. Tak maszerowaliśmy przez Iłowo, Gąbin, Kutno. 
Masy niewolników były ogromne, a obstawa stosunko
wo mała. Postanowiłem spróbować ucieczki. O moim 
planie powiadomiłem dwóch sierżantów zawodowych, 
obydwaj nosili nazwisko Lewandowski. Jeden z nich 
był żołnierzem z I wojny światowej. Oni jednak odra
dzali próbę ucieczki sądząc, że wojna wkrótce się skoń
czy i wszyscy zostaną zwolnieni. 

Było to we wsi Pomorzany. Wieś ciągnęła się 
wzdłuż szosy, mieszkańcy wynosili wodę, czasem 
podali kawałek chleba. Dopytywałem się ludzi, czy 
znalazłoby się jakieś cywilne ubranie. Wszyscy 
odmawiali, tłumacząc się, że już przed południem 
ciągnęła tędy masa jeńców. Przed jednym z domów 
stał młody, może 18-letni chłopiec, powtórzyłem 
swoje pytanie. 

- Może by się coś znalazło - odpowiedział. 
Nie czekając wpadłem na podwórze. Tam jednak jego 

matka zaczęła krzyczeć, obawiając się Niemców. Nie 
zatrzymałem się na podwórzu, tylko przebiegłem przez 
nie i zakopałem się w stogu słomy. Gdy kolumna jeń
ców przeszła, podszedł do mnie chłopak i przyniósł 
jakieś łachy. Zdjąłem mundur, przebrałem się w cywil
ne ubranie. Chciałem nocować w stogu. Za chwilę jed
nak przyszedł jakiś sąsiad, który widocznie zauważył 
mnie, gdy kryłem się w stogu i zaproponował, abym 
przyszedł do niego i przenocował na strychu, bo u niego 
jest już czterech zbiegłych jeńców. Byłem niesamowi
cie głodny. Za ostatnie dwa złote, które mi pozostały, 
kupiłem od gospodarza kromkę chleba. Jednocześnie 
zdołałem się dowiedzieć, że w pobliskich Krośniewi
cach jest stały obóz jeniecki. 

Ubranie z daleka wskazywało, że jestem przebie-
rańcem, tym bardziej, że na głowie miałem czapkę 
maciejówkę, jakich młodzi ludzie nie nosili. Omija
jąc Krośniewice polną drogą doszedłem do cukrow
ni Ostrowite. Zapytałem napotkanego tam człowie-
ka koszącego kukurydzę, czy nie miałby dla mnie 
innego nakrycia głowy. Powiedziałem mu szczerze, 
że jestem podchorążym zbiegłym z niewoli niemiec
kiej. W tym samym ciasie przyszła jego żona ze śnia
daniem. Kazał żonie zabrać mnie ze sobą i postarać 
o jakiś, jak to powiedział, kaszkiet. Pierwszą czyn

nością, jaką wykonała ta kobieta po przyjściu do 
domu, było postawienie na ognisku patelni. Nasma-
żyła jaj, podała chleb i kazała najeść się do syta. 
Potem wyszukała jakąś bluzę roboczą męża, czapkę 
i tak przygotowany ruszyłem w dalszą drogę. Mimo, 
że upłynęło już ponad 50 lat, nigdy nie zapomnę co 
ci ludzie dla mnie zrobili 

Ominąwszy Krośniewice, na trasie Lubień-Kowal 
napotkałem dwoje starszych ludzi uciekinierów, który 
z pierzynami na plecach wracali do domu do Solca Ku
jawskiego. Przyłączyłem do nich, z pleców kobiety wzią
łem część ciężaru na swoje i jako ich syn wędrowałem 
wraz z nimi. Niedaleko Włocławka przed lasem stał 
posterunek niemiecki. Ci zobaczywszy ten posterunek, 
chcieli lasem ominąć go. Tymczasem w lesie krążyły 
patrole i wyłapywały takich jak ja. Jako syn „przy
szłych" rodziców śmiało kroczyłem drogą. Posterun
kowy zażądał od nas tzw. ową przepustkę. Nie 
mieliśmy go, ale „mój ojciec" legitymował się ksią
żeczką ubezpieczeniową i kazano nam we Włocław
ku pójść do magistratu, gdzie wystawią nam „pas-
sierchein". W magistracie siedział jakiś feldfebel, 
który wystawi żądane przepustki, pod warunkiem, że 
przedstawi się dowód osobisty. Takiego nie posia
dałem. Tłumaczyłem się, że jako uciekinier jecha
łem wozem konnym, na którym miałem między in
nymi moje dokumenty. W czasie bombardowania 
bomba uderzyła w wóz i straciłem wszystku. Nie
miec uwierzył w to i kazał wypisać mi przepustkę. 

Z Włocławka do Torunia odchodził pociąg towaro
wy dla uciekinierów. Tym sposobem dostałem się do 
Torunia, gdzie mieszkał mój brat Józef, który był w tym 
mieście kierownikiem szkoły. U niego dopiero przebra
łem się w porządne ubranie i ruszyłem w dalszą drogę 
do Lignów, gdzie mieszkali moi rodzice. 

Ojciec mój zobaczywszy mnie ucieszył się ogro
mnie, gdyż inni opowiadali, że Obrona Narodowa 
stoczyła straszną bitwę pod Świeciem i prawdopo
dobnie tam zginąłem. Radości i opowiadaniom nie 
było końca. Tu dowiedziałem się, że dwaj moi bra
cia, Jan i Teodor, również byli na wojnie. Za kilka 
tygodni przyszedł list od Teodora, że Jest w stalagu. 
Donosił, że jest zdrowy. Ciężar spadł z serca. W tym 
samym czasie woźnica, który woził mleko do Pelpli
na, przywiózł kartkę od Janka, który prosił abyśmy 
przyjechali po niego do Pelplina, bo wraca jako in
walida ze złamaną nogą. 

Rok 1939 rodzina nasza jakoś przeżyła. Żona 
brata Józefa napisała list, że Józef został aresztowa
ny i osadzony w forcie 7 w Toruniu. Równocześnie 
doszła do nas wiadomość że Edmund Schuman, 
nasz kuzyn, pracownik Poczty Polskiej w Gdańsku 
na trzy dni przed wybuchem wojny został „zwinię
ty" z plaży przez gestapo. Odczuwaliśmy pierwsze 
ciosy wojny. 



Kociewskie zupy 
Od niepamiętnych czasów Pomorzanie jak wszyscy Polacy uwielbiali potrawy kwaśne. Cukier był raczej zbytkiem goszczącym 

w bogatych domach. Sól, choć była nawet w pobliżu morza nie najtańsza, chętnie stosowano do uszlachetniania wszelkich potraw. 
Wielką popularnością cieszyły się w codziennej i świątecznej kuchni zupy, w tym najpopularniejsze barszcze, rosoły, polewki, 
zalewajki i później to, co z niemiecka nazywano na Kociewiu aintopami (obiad cały, no może bez deseru, w jednym uwarzony 
garnku). Na Kociewiu nie mogło być obiadu bez zupy, częściej gęsta zupa zwana aintopem stanowiła cały obiad. 

Szlachta i bogaci gburzy jadali dostatniej niż biedota. Inna technika przygotowywania składników, więcej przypraw, sięganie 
do przepisów z niemieckiej, francuskiej, czy angielskiej kuchni z biegiem czasu wzbogacało kuchnię kociewska. Upływały stulecia, 
przemijały pokolenia kucharek, zmieniały się też zupy. Szkoda, że nie możemy posmakować dawnych, babcinych polewek. No, 
chyba, że sięgniemy po pożółkłe zapiski, strzępy domowej pamięci i przygotujemy choćby wspomnienie prababcinej zupy. 

Barszcz 
Od średniowiecza w Polsce zupą zup (słowo pochodze

nia niemieckiego) był barszcz. W królewskim barszczu mo
czył brodę król i kmieć, że królewski barszcz gotowany był 
przynajmniej na kości, kmieć chłeptał barszcz raczej chudy. 

Książę Grzymisław miał pewno niejedną okazję uraczenia 
się barszczem, który gotowano z pospolitej byliny - barszczu zwy
czajnego, rośliny o grubych, owłosionych łodygach, szerokich 
baldachach białych kwiatów i pierzastych, ząbkowanych liściach. 

Szymon Syreński (Syreniusz, ok. 1540-1610), profesor bota
niki Akademii Krakowskiej, w swym „Zielniku" pisze: „Barszcz 
nasz polski znajomy jest każdemu z nas, w Rusi, w Litwie, 
w Żmudzi, jest bardzo smaczny. Ale korzeń tylko do lekarstwa 
użyteczny jest, liście zaś do potraw (...), smaczna i wdzięczna jest 
polewka barszcz, jako go u nas albo w Rusi i w Litwie czynią. 
Bądź sam tylko warzony, bądź z kapłonem lub innymi przypra
wami, jako yaycy ze śmietaną i jagły". Dowiadujemy się dalej od 
Syreńskiego, że barszcz jest dobry na przepicie, a zakwaszony 
skutecznie spędza gorączkę. 

Marcin z Urzędowa w swym herbarzu (od herba, łac. trawa, 
zielsko), wydanym w 1595 r, krytykuje współczesne mu obiego
we powiedzenie, że ludzie spokojni i cisi są jako barszcz, który 
ani nie pomaga, ani nie szkodzi. Wręcz przeciwnie, uważa go za 
doskonałe lekarstwo. 

Na Kociewiu z barszczy pozostał barszcz czerwony (czysty 
lub z uszkami), barszcz ukraiński i biały barszcz. Widać, że na
zwa rozszerzyła swoje znaczenie i dzisiaj oznacza inne niż pier
wotnie zupy. 

Żur - biała polewka kwaśna 

Kiedy już zapomniano o barszczu z liści barszczu, nazwa 
barszcz przeszła na barszcz biały, inaczej zwany żurem i barszcz 
czerwony. Barszcz biały czyli żur gotowano z zakwaszonej mąki 

żytniej lub owsianej. W dziele Kazimierza Herciusa „Bankiet 
narodowi ludzkiemu", które ukazało się w roku 1660, znajdu
jemy rozdział poświęcony barszczowi. Po tej zupie „człowiek 
lekkim zostaje i do innych potraw apetyt sobie sprawuje". 
Hercius poleca barszcz wzbogacony jajami. 

W znanej siedemnastowiecznej książce kucharskiej „Com-
pedium ferculorum" Stanisława Czernickiego znajdujemy prze
pis na barszcz królewski. Był to barszcz biały, zabielany, zali
czany do zup mlecznych. W XI księdze „Pana Tadeusza" podczas 
uczty w Soplicowie na początek podano właśnie barszcz królew
ski. Zygmunt Gloger jako żur określa polewkę z zakwaszonej mąki. 
Staropolski żur czyli biały barszcz przyrządzany na zakwasie i kości 
z dodatkiem suszonych grzybów gościł powszechnie na stołach 
pańskich i kmiecich. Najlepsze żury czyli barszcze białe były te 
ubogacone o kiełbasę, wędzoną wieprzowinę, żeberka lub ogony. 
Barszcz biały podawano do gorących ziemniaków okraszonych 
słoniną lub boczkiem. Jako dodatek do białego barszczu podawa
no połówki ugotowanych jajek. W „Słowniku etymologicznym" 
Aleksandra Brucknera stwierdza się, że słowo żur pochodzi z ję
zyka niemieckiego od wyrazu sauer czyli kwaśny. 

Na Kociewiu żur czyli biały barszcz znany był i jest do 
dzisiaj. Jego ubogą, postną formę znamy jako białą polewkę kwa
śną. Podstawą białej polewki kwaśnej i żuru był zakwas chlebo
wy, lecz gdy go brakowało, wtedy zaciągniętą mąką zupę 
kwaszono maślanką lub octem. Czasem zakwaszano polewkę 
sokiem z kiszonej kapusty. 

Barszcz czerwony 

Zupę sporządzaną z wywaru buraków ćwikłowych i kości, 
zakwaszaną kwasem burakowym, nazywamy barszczem. Barszcz 
może być czysty i zabielany. Czysty barszcz postny podawano tra
dycyjnie na wieczerzę wigilijną. Często barszcz wzbogacany był 
suszonymi grzybami (najlepiej borowikami) i podawany z uszka
mi nadzianymi farszem z kapusty i grzybów lub ryb. 

KMR 

Interesująco zapowiada się przygotowywana do druku pulikacja „W kuchni i przy stole", czyli kociewska książka 
kucharska. Ukaże się ona prawdopodobnie w końcu następnego roku, wydana przez Kociewski Kantor Edytorski 
w Tczewie i Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Borowiackich „Bór" w Kaliskach, a opracowane 

przez trzech autorów: Andrzeja Grzyba (Andrzeja S. Fleminga), Romana Landowskiego i Huberta Pobłockiego. 
KKE z zamysłem takim mierzył się od dawna, gdy przez kilka kolejnych numerów ukazywała się na łamach naszego 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" stała kolumna „W kuchni i przy stole". 

Ponowną zachętą stała się inicjatywa TSG-B „Bór", które zaapelowało do mieszkańców kociewskiego regionu 
onadsyłanie różnych przepisów „na kociewskie gotowanie strawy". Należy mieć nadzieję, że powyższa inicjatywa jak 
i wydana w przyszłości książka zachęci kociewskich gastronomików do wprowadzenia do jadłospisów typowych dań 
regionalnych, znacznie smaczniejszych od hot-dogów i hamburgerów. 

Zapowiadana książka to nie tylko kulinaria i atrakcje dla zwolenników domowego pitraszenia. Oprócz przepisów 
i jadłospisów zawierać będzie rozległe informacje o kulturze i dziejach kociewskiej kuchni oraz obyczajach związanych 
ze stołowaniem. Szczególną niecodziennością będą przepisy w gwarze, opracowane przez Huberta Pobłockiego. 
Wstępną zapowiedzią tego niech będzie niżej zamieszczony „Kociewski s p i s do jadła", obok przeglądu kociewskich 
zup Andrzeja S. Fleminga. 

ANDRZEJ S. FLEMING 



Według Zygmunta Glogera („Encyklopedia staropolska") 
barszcz postny był dawniej podawany jako jedyny posiłek 
w dniu wigilii Bożego Narodzenia. Barszcz zabielany jest 
podprawiony śmietaną i dodatkowo żółtkami. Podaje się go 
zazwyczaj z jajkami gotowanymi na twardo. Barszcz z rurą to 
barszcz gotowany z kością szpikową. 

Dawniej w każdym domu szlacheckim i gburskim znajdo
wała się beczka, w której nieprzerwanie kwaszono buraki. Gdy 
kwasu ubywało, dodawano wody i buraków. Kwas czerpano 
zarówno na barszcz dla państwa i ich gości, jak i dla czeladzi, 
służby folwarcznej i biedaków. Było w zwyczaju, że gdy u bie
daków na przednówku zabrakło buraków, wówczas po kwas 
buraczany udawano się z garnuszkiem do dworu. 

Znany też jest na Kociewiu barszcz ukraiński. Jest to 
gęsta zupa z buraków ćwikłowych i różnych warzyw oraz faso
li, grzybów, pomidorów, z dużą ilością przypraw, podprawio
ny śmietaną i zaklepany mąką. 

Barszcz czysty i zabielany często podawano po całonocnej 
zabawie. Szczególnie w karnawale, czy na weselu. W dni po
stne czysty barszcz wzbogacano grzybami i kaszą. Kmiecie ja
dali barszcz z piskorzami. Kwasu buraczanego z miodem uży
wano jako lekarstwa na ból gardła. 

Doniosła rola barszczu w kuchni staropolskiej zaowoco
wała szeregiem powiedzeń, które dotrwały do dzisiejszego dnia: 
„Tani jak barszcz" lub "Dwa grzyby w barszczu". Dawniej 
mówiono też „Kiep barszcz bez rury", "Barszcz gęsty, gość 
częsty, sól gruba - gospodyni zguba" lub „Gdzie jest barszcz, 
kapusta, tam chata niepusta". Natomiast człeka nieporadnego 
nazywano „rurą do barszczu". 

Rosół 

Barszcz, żur, biała polewka kwaśna to danie codzienne, 
barszcz czerwony czysty to zupa uroczysta, wigilijna, weselna, 
urodzinowa (podawana w filiżankach), rosół z kury to pierw
sze danie niedzielne. Na Kociewiu jeszcze do niedawna w nie
dzielę po mszy do rodzinnego domu schodziła się na obiad 
cała rodzina. Rosół z kury z domowym makaronem albo z za
cierką z jajek był pierwszym daniem rozpoczynającym obiad, 
przywracającym rodzinne ciepło. 

Rosół to klarowny wywar z mięsa i warzyw. Najczęściej 
przyrządzany z wołowiny (krzyżowa, szponder, pręga), z do
datkiem kolei szpikowej. Najsmaczniejszy jest jednak rosół 
z kury (również z dodatkiem wołowiny). 

Rosół należy gotować powoli w szczelnie przykrytym naczy
niu. Podaje się go z różnymi dodatkami, jak: makaron - najlepiej 
domowej roboty, ryż, fasola-jasiek, różnego rodzaju knedelki. 
Rosół zawiera wiele związków purynowych i z tego powodu „nie 
czyści krwii nie pokrzepia zdrowia", jak myślano przed laty. 
Tymczysem prawda była inna. Szczególnym rosołem dla ciężko 
chorych był delikatny i zawsze skuteczny rosół z gołębi. 

Zapach rosołu z kury, która wczoraj, wesoło gdacząc, roz
drapywała podwórze, żeby dopaść wszelkie smakowite robac-
two, ogarniał i napełniał cały dom. Zapowiadał święto, gości 
i wesołe rozmowy. Zapach rosołu budził też głód nieistniejący 
i smak .niezapomniany. Dzieciarnia i dorośli kręcili się po kuch
ni, żeby skubnąć, liznąć, posmakować. Dostępu do rozpalo
nych garnków broniła babcia z mamą, a jednak wszyscy - no 
nie najedli się - ale posmakowali. 

Gorący, czysty rosół kurzy z solidnymi, złocistymi, tłusty-
mi "okami" w zieleni świeżych listków pietruszki, podany 
w filiżankach to pierwsze danie weselnego obiadu. Po takim 
rosole można było ucztować i tańczyć choćby trzy dni. 

Inne kociewskie zupy 

Jes t wiele kociewskich zup. Nie można pominąć parzy-
brody, zupy ze świeżej kapusty, ziemniaków i marchwi. Czę
sto gotowano też szarpaka, znanego w kuchni polskiej pod 
nazwą kapuśniak. Znaną też zupą, goszczącą na kociewskich 
stołach jest czarlina (czarnina), zupa gotowana z krwi gęsi lub 
kurczaka z dodatkiem owoców (suszone jabłka, gruszki, 
wiśnie). Prostą, najbiedniejszą zupą była i jest kartoflanka. 
O tych zupach warto, jako o barszczu, napisać osobno. 

KMR 

HUBERT POBŁOCKI 

Kociewski śpsis do jadła 
Kociewski jadak psiańć razy na dziań bierze sia 

za jeście: na frysztik, podłobiadek, maltych, podku-
rek i wieczerza, czyli po polsku mówiąc - na śniada
nie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. 

Maltych 
czyli łobjad na kóźdyn dziań tygodnia 

Póniydziałek 

1. Na psiyrwsze - Parzybroda zes biały, latosi kapusty, 
kminkam i bulwami. 

2. Na druge - Karbónada, bulwy, polane szóstertónkó 
i kwaśne ogórki. 

3. Na trzecie - Kómpot zes suszónygo brzadu i Budlami. 

Wtorek 

1. Parzónka. 
2. Gotowane klopsy wew zózie kwaśno-słodki i bulwy 

apart. 
3. Kómpot zes angrystu. 

Środa 

1. Groch ugotowany na dyko zes kwaśno kapustó apart. 
2. Szmórowana skopowina, peklowana szpekam i na sma

ki czóśńkam. Bulwy gotowane polane zózó. 
3. Bania wew łoccie. 

Czwartek 

1. Kaśna pólywka na maślónce zes gotowanym jajem. 
2. Sadzóne jaja na szpyrkach i poszturane bulwy. 
3. Kómpot zes wiśniów. 

Psióntek 

1. Matysek wew łoccie zes walnó cybuló i pelkami. 
2. Golce wew mlyku na słodko. 
3. Ryź na dyko, polany ubróniónym masłam i posztrojo-

wany farinó zes kanelió. 

Sobota 

1. Zagraj zes bulwów i łokraszónych zaciyrków. 
2. Ruchanki posztrojowane mniałko farinó. 
3. Kómpot zes jabków. 

Niedziela 

1. Czarlina zes gysi krwsi. 
2. Szmórowana na bróno gyś. Zóza, bulwy i szmórowana 

czerwóna kapusta zes kminkam. 
3. Szókóladowa legómnina zes waniliowó zózó. 

Zawdi na psiyrwsze je zupa na mniansie. Na druge mnian-
so. Na trzecie brzad. Jano wew psióntek da wprzóćki matyska, 
a po nim słodka zupa i na trzecie dyki ryź na słodko. 



KRZYSZTOF KUCZKOWSKI 

Na tyłach świata czyli w centrum 
O współczesnej poezji Koeiewia 

Z Kociewiakami zetknąłem się niedługo po przyjeź
dzie na Wybrzeże, na początku lat 80. Jakoś tak 
w pierwszej dekadzie lat 80. los zetknął mnie 
z Andrzejem Grzybem, wtedy poetą, redaktorem 

jednego z gdańskich wydawnictw, obecnie poetą burmi
strzem (a kto wie?, może burmistrzem poetów?) oraz z Ro
manem Landowskim - prozaikiem, poetą, redaktorem 
Kociewskiego Magazynu Regionalnego - wylęgarnią uta
lentowanych poetycko Kociewiaków. Poprzez nich i dzięki 
nim, poprzez ich utwory, dowiedziałem się o istnieniu poe
zji kociewskiej, choć lepiej byłoby mówić o poezji powsta
jącej na Kociewiu. 

Dzięki częstym pobytom w Tczewie, Starogardzie, Czar
nej Wodzie, dane mi było wsłuchiwać się w przepiękną 
melodię kociewskiego języka, w mowę żywą, chciwie pod
słuchiwaną podczas podróży pociągami i autobusami, na tar
gowiskach i w gospodach, a także w jej wyraz literacki: naj
pierw były to Gawańdi Kociewskie Kubi z Pińczina, czyli 
Konstantego Bączkowskiego (to znakomity tomik, wydany 
w 1975 roku przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, zre
dagowany przez Lecha Bądkowskiego). Dużo radości przy
niosły nam, z żoną, Bajki Kociewskie Bernarda Janowicza, 
które - pełni zachwytu - czytaliśmy na głos (także wydane 
przez ZKP); notę o autorze sporządził Józef Borzyszkow-
ski. Zresztą - jestem o tym przekonany - „Bajki Kociew
skie" wymagają promocji ponadregionalnej. Nie wiadomo, 
co w nich lepsze, czy język kociewski dodaje urody formie 
literackiej, czy humor i koncept bajek dodają lekkości ko
ciewskiej mowie. W każdym razie takie bajki, jak Bruny 
kot i myszór czy O kozie rogaty, to prawdziwe perełki pol
skiej literatury, polskiej bajki. 

Mój pierwszy kontakt z poezją, pisaną językiem Kocie
wiaków, był trudniejszy. Wydane w 1981 roku wiersze Jana 
Wespy, autora znanego mi już wcześniej z publikacji w zbio
rze Władysława Kirsteina Kociewskie gawędy i wiersze 
(1976), były hołdem, złożonym ziemi i mowie kociewskiej. 
Zresztą sam tytuł zbiorku: Rodzinna moja ziamnio (ZKP, 
1981) nie pozostawia wątpliwości, co do przesłania i po
winności autora wobec materii wiersza. Jego ballady, o pro
stej, można rzec - siermiężnej formie wierszowej, były 
rymowanymi legendami. Autor starał się odtworzyć w nich 
klimat pewnej wyidealizowanej epoki, w której nie było je
szcze telewizorów z RTL i komiksów, za to była patriar-
chalna rodzina, najczęściej zapatrzona w gorejące na kuch
ni polana i zasłuchana w pokoleniowy przekaz. Zresztą 
lepiej atmosferę tej starodawnej krainy przekaże sam Jan 
Wespa: 

Dawnymi czasy kedi wew długe zimowe wjeczóri, 
do pogawandków kóżden bół skóry, 
kole psieca ciypłygu kołam sia porozsiadeli, 
o starodawnych dziejach sobje powjedeli. 
Właściwie trudno te urokliwe strofy włączyć w obszar 

współczesnej poezji Kociewia, choćby dlatego, że niczego 
w nich współczesnego, poza autorem (rocznik 1919), nie 
było. A jednak twórczość Jana Wespa doskonale pomoże 

nam zilustrować określony typ wierszowanej ludowej ga
wędy, opowiedzianej z wielką starannością wobec języka, 
w nim upatrującej arki przymierza między dawnymi (złoty
mi), a nowymi (buraczanymi) czasy. Z mniejszą staranno
ścią obszedł się autor z formą, ot chodzi o to, żeby liczba 
sylab się zgadzała, no i rym, żeby był wyraźny jak w pieśni 
dziadowskiej, nie częstochowski, żeby był kociewski. To 
jest taki, że jak gospodarz stanie w obejściu i wywrzaśme 
jedną strofę, to żeby echo pod lasem odpowiedziało następ
ną, tak samo urodziwie zrymowaną. 

Nieco podobne odczucia miałem czytając np. wiersze 
urodzonej w Pińczynie Wandy Dembek, wydane w zbiorku 
Gdzie łąki i pola (Rzym 1986). Kociewska poetka pisała 
wprawdzie językiem ogólnoliterackim, z rzadka tylko wzbo
gaconym wyrażeniami gwarowymi, ale jej wiersze były bar
dziej ludowe od pisanych językiem ludu ballad Jana Wespa. 
Pisane z wewnętrznego musu, a nie z profesjonalnej powin
ności, tworzą wierszowaną kronikę pogodnego - choć po 
chłopsku trudnego - życia, a również kronikę przemian Pin-
czyna, a traktując o obyczajowości ludowej (np. wiersze 
Kociewskie wesele, Zaduszki, Śmigus), mają wyraźny wa
lor folklorystyczny. Na pewno są przejawem autentycznej 
potrzeby utrwalenia myśli i jako takie mieszczą się w ob
szernym nurcie ludowej poezji współczesnej, choć zajmują 
w nim miejsce zupełnie różne od wierszowanych legend Jana 
Wespy. 

Wiersze tej autorki niech wystarczą za przykład na ko
lejny typ czy też wzorzec współczesnej poezji Kociewia, 
nazwijmy go typem autentycznej ludowej poezji współcze
snej, z naciskiem na „autentyczną" (i dookreślenia - naiw
ną) i na „ludową". Jest to twórczość nie podlegająca anali
zie literackiej. Jak majowy deszczyk ani zła, ani dobra. 
Autorka pisze o tym, co widzi. Widzi np., że: 

Zboże wszędzie rośnie ładnie. 
O, bo traktor orał składnie 

widzi, że jak: 
Zuzia z ukochanym 
Poszła na wykopki 
(to) zakończyły pogwarki 
Zaskoczone chłopki 

cieszy się ze świetlicy, którą gmina wybudowała i z innych 
podobnych osiągnięć lokalnej społeczności. 

Cóż, autorka nie pisała tych wierszy z myślą o druku. 
Wyznaje: 

Nie jestem poetą, 
Lecz co serce czuje 
Wśród trosk i kłopotów 
To wnet już dyktuje. 
Ilu takich poetów mamy dzisiaj na Kociewiu? Nie, nie 

zachęcam do spisu powszechnego dziatwy Apollina, to jest 
najzupełniej retoryczne pytanie. 

Jan Wespa i Wanda Dembek, dwa przykłady poezjowa-
nia Kociewiaków - dwa różne światy, dwa sposoby - po
wiedzmy niezbyt zręcznie - realizowania literatury i realizo
wania się poprzez literaturę. 
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Do tych dwóch planet dodajemy trzecią, którą zilustruję 
twórczością Zygmunta Bukowskiego. 

Autora tomów Słowa ponad biel znaczące (Wojewódz
ki Ośrodek Kultury, 1982) i Ślad istnienia (Biblioteka Sto
warzyszenia Twórców Ludowych, 1993) możemy wpraw
dzie z powodzeniem zaliczyć do przedstawiciel liryki nurtu 
chłopskiego, i w tym podobny jest do Wandy Dembek, poza 
tym jednak różnice są zasadnicze. Poeta z Mierzeszyna 
z reguły nie rymuje, wyrażeń gwałtownych unika jak ognia, 
woli raczej tworzyć neologizmy i złożenia wyrazowe, woli 
tworzyć nowe znaczenia, niż eksploatować stare sensy, po
wiedzmy najkrócej: woli tworzyć, niż opisywać. Jest twór
cą świadomym tworzywa, i to stwierdzenie oddziela go od 
poezji Jana Wespy czy Wandy Dembek grubą kreską profe-
sjonalizmu. A przecież Bukowskiemu nie w smak być pro
fesjonalistą; w jednym ze swoich pierwszych wierszy 
pt. Istnienie tak definiuje cel swojej twórczej pracy, a więc 
(pisze po to): 

By się ostał wieczny ślad 
Chłopskiej strofy nie szczepionej 
Pierworodny dziki kwiat. 
Zdaje się, że profesjonalizm utożsamia poeta z „nieau-

tentyzmem". W sądzie tym nie jest odosobniony, to przecież 
wybitny polski poeta współczesny o chłopskim rodowodzie, 
Jan Bolesław Ożóg, grzmiał w 1957 roku na łamach „No
wej Kultury": „Autentystą nie będzie nigdy literat-profesjo-
nahst". A żeby nie pozostawić cienia wątpliwości, o jakich 
profesjonalistów tutaj chodzi, przytoczmy jeszcze Ożogo-
we zdanie: „Dziś lada wypędek z liceum czy polonistyk 
chwyta za pióro - powiada w Wyspie Barbarus - miesza się 
od razu między tzw. artystów i po znajomości upycha swoje 
elukubraty w prasie". Cóż, jeśli o to chodzi, to niewiele się 
Wtci kwestii zmieniło. 

Wracając do Zygmunta Bukowskiego, powtórzmy, że 
reprezentuje on typ poety o chłopskim rodowodzie, przy
wiązanego do chłopskiego systemu wartości, a przy tym bie
głego w sztuce poetyckiej, zapatrzonej nie w Nikiforów, ale 
w Czerników, Piętaków i Nowaków. Poety, dla którego lu
dowość jest elementem poezjotwórczym. 

A skoro jesteśmy przy liryce o chłopskim rodowodzie, 
przy poezji świadomej swoich korzeni, i skoro na dodatek 
przywołane tutaj zostało nazwisko Stanisława Czernika, 
twórcy „Okolicy Poetów"przytoczmy kilka myśli ze wstę
pu, jakim opatrzył swoje Poezje wybrane (Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza, 1969): „Ludowość we współczesnej 
twórczości literackiej nie jest na ogół lubiana, niezbyt chęt
nie przyjmowana przez czytelników i krytyków. 

(...) Czytelnika typowo wiejskiego nieraz drażni. Czy
telnik miejsko-wiejski, ten z najnowszego dopływu (dziś 
powiedzielibyśmy: „z awansu" - przyp. K.K.), pragnął 
upodobnić się do nowego środowiska, unika jej, nie chce 
manifestować krępujących go związków rodowodowych. 
Krytyka też jej nie docenia, nie zawsze rozumie, co to jest 
temat ludowy. Jeżeli chodzi o prozę, zwrot do autentyczno
ści wiejskiej (nie autentyzm) oceniany bywa jako prowin-
cjonalizm. Aby uniknąć tego zarzutu, pisarze starają się nada
wać narracji nowoczesną formę, podpatrywaną u pisarzy 
zachodnich, ale te zabiegi poszukiwanej uniwersalności. 

U poetów - rzecz bardziej zawikłana. Działa mnóstwo 
obsesji kompleksów, przeżywanych bardzo silnie przez tych 
wykorzenionych z dawnego, nie zadomowionych w nowym 
środowisku. Z jednej strony nostalgia, z drugiej - narastają
ce poczucie alienacji, nieraz stan niemal chorobowy. Pro
wadzi to do dramatów, nawet do tragedii. 

Wierzę, że jest to okres przejściowy, który stopniowo 
powinien zanikać". 

Cytat przydługi, ale niezwykle pożyteczny. Skorzysta
my z niego, żeby scharakteryzować ostatni z wyodrębnio
nych na użytek tego artykułu, obszarów (typów) współczesnej 
poezji Kociewia. Znakomicie ilustrują ten obszar poezjowa-
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nia wiersze Andrzeja Grzyba, Romana Landowskiego, 
Romana Senskiego, a także np. Pawła Wyczyńskiego, poe
ty urodzonego w Zelgoszczy w 1921 roku, profesora litera
tury francuskiej na Uniwersytecie w Ottawie, czy wiersze 
księży poetów związanych z Kociewiem przez urodzenie, 
lub przez ośrodek sakralno-kulturalny (Pomorskie Ateny), 
jakim jest Pelplin. Tego typu poezji nie możemy już nazwać 
chłopską liryką autentyczną poezją ludową czy skarbnicą 
kociewskiego języka. Nie jest to ani poezja ludowa, ani 
chłopska. Jest to poezja obywająca się bez określenia, po 
prostu - poezja, zła lub dobra -rzecz gustu. Jej wartość leży 
nie w wierności plemiennemu językowi czy w związkach 
z folklorem, a w indywidualnym talencie poszczególnych 
autorów, w biegłości pisarskiej, w mądrym, artystycznie 
dojrzałym eksploatowaniu tematu ludowego, czy raczej (to 
istotna zmiana) tematu regionalnego. „Regionalny" tnie „lu
dowy" - mówiąc najkrócej - bo o ile liryka chłopskiego in
spiruje „zagon", o ile jest skłonny przyznać, że „spłacheć 
ziemi" jest jego królestwem, domem i matką karmicielką 
o tyle poetę regionalistę inspiruje pejzaż, widok na las, rze
kę i zarysowujące się w oddali baszty zamku gniewskiego. 
Tak czy inaczej są „panami bez ziemi". 

No więc twórcy, o których zacząłem tutaj mówić, to poeci 
pejzażu. Widzą może więcej i szerzej, co może być bardzo 
piękne, ale prawa optyki są nieubłagane i - co może być 
mniej piękne - widzą mniej wyraźnie. Możemy to nazwać 
ceną za próbę zerwania więzi rodowodowych. Poeci pejza
żu chętnie podkreślają swój status - nie bez kozery jeden 
z tomów Andrzeja Grzyba nosi tytuł „Pejzaż okoliczny", 
zbiór Romana Landowskiego „Pejzaże serdeczne", a tytuł 
tczewskiego almanachu poetyckiego, zredagowanego 
w 1986 roku przez obu tych poetów, nosi tytuł „Najbliższa 
okolica". Tę najbliższą okolicę wyznaczają konkretne punk
ty, konkretne miejsca geograficzne, tworzące dość gęstą to
pografię regionu. Zresztą spróbujmy nanieść kilka takich 
punktów na naszą mapę: Kościół nad Wierzycą to tytuł wier
sza Pawła Wyczyńskiego, Złe Mięso, Czarna Woda i Młyn 
nad Studzienicką Strugą pochodzą oczywiście, z tomów 
Andrzeja Grzyba, znowu Katedra nad Wierzycą, Kamie
niczki w gniewskim zaułku i Do Czarnej Wody to wiersze 
Romana Landowskiego, Kapliczka w Sartowicach jest utwo
rem Romana Senskiego, a Krzyż w Kleszczewie Zygmunta 
Bukowskiego. Przykłady można mnożyć. 

Autorzy tych wierszy są pisarzami, literatami świado
mymi warsztatu, którym się posługują A przecież wbrew 
Ożogowi, profesjonalizm nie musi oznaczać braku auten
tyczności wypowiedzi, nie musi dzielić. Tym, co łączy wy
mienionych przeze mnie autorów, wszystkich, i literatów 
i Nikiforów, jest wrażliwość na zmienne stany natury, 
nieważne - bezpośrednia czy atawistyczna, na przyrodę -
choćby nie wiem jak banalnie by to zabrzmiało, łączy ich 
obecność wątków sakralnych. W przypadku Romana Lan
dowskiego to nie tylko obecność wątków, ale osobna książ
ka Wychodzenie z mroku z podtytułem Modlitwy grzeszne
go poety (światy poetyckie ks. J. Pasierba czy ks. F. Ka-
meckiego wymagaj ą osobnej uwagi, na którą w tym pobież
nym szkicu brak miejsca). Nąjczęsciej występującymi obra
zami poetyckimi są w ich wierszach: „dom", „ziemia", "las" 
„rzeka", „dzieciństwo". Oczywiście, jedni jak mówiliśmy 
- opisują to, co widzą, w minimalnym tylko stopniu prze
twarzając rzeczywistość - jak byśmy powiedzieli - rzeczy
wistą na rzeczywistość poetycką inni, wychodząc od opisu, 
dochodzą do refleksji uniwersalnych, wychodząc od 
przedmiotu, zmierzają ku idei. 

W ogóle, powtórzę za Stanisławem Czernikiem: „U po
etów - rzecz bardziej zawikłana". A jednak i z tego zawikła-
nia daje się odczytać tęsknoty, które wbrew Czernikowej 
diagnozie, sformułowanej w latach 60., mimo że stłumione, 
nie zamilkły zupełnie, tęsknoty „przezywane bardzo silnie 
przez tych wykorzenionych z dawnego, nie zadomowionych 



w nowym środowisku. Z jednej strony - nostalgia, z drugiej 
- narastające poczucie alienacji". 

Pamiętam swoje wrażenie z lektury Szkiców do po
ematów Kociewie, publikowanych przez Andrzej Grzyba 
w 1986 roku na łamach Kociewskiego Magazynu Regio
nalnego , zestawionej z lekturą jego wiersza pt. Miasto. Szki
ce do poematu z tomu Stwory (Wydawnictwo Morskie, 
1988). Autor wiele lei zmaga się z problemem wykorzenie
nia, a raczej z jego pochodną - problemem przynależności 
czy przypisania do określonego środowiska; z jednej strony 
wspólnota, z nie zawsze już zrozumiałym czy nie zawsze 
akceptowalnym dla podmiotu piszącego systemem warto
ści, z drugiej strony miasto, przez wiele lat miejsce pracy 
poety, miasto, które oferuje wolność okupioną anonimowo
ścią. Poecie za ciasno było w cieple wspólnoty, lękiem przej
mował go chłód miasta: Miasto obejmuje cię. Czujesz chłód 
- pisał W wierszu Miasto. Szkic do poematu. Więc w napię
ciu szkicuje kolejne wersje ostatecznych rozstrzygnięć-po-
ematów, których, oczywiście, nie kończy. Z artystycznego 
punktu widzenia można to i dobrze, bo najciekawsze wier
sze to jednak nie te, będące samą afirmacją ale te podszyte 
dramatem, odbijające cierpienia (czytaj: wybory) naszego 
ziemskiego bytowania. 

Słowem, te wiersze poezją ludową nie są do „rodowo
du" odwołują się raczej niechętnie, a przecież aż kipią od 
problemów - jakby nie było - związanych z ową „najbliższą 
okolicą", która okazuje się być nie tylko sielską po wielo
kroć idealizowaną krainą czystych wartości i niewinnych 
doświadczeń, i w tym sensie krainą w dużej mierze inten
cjonalną ale miejscem skupiającym w sobie olbrzymie na
pięcie emocjonalne. Cała rzecz w tym, żeby kapryśna Muza 
pomagała wtłaczać te napięcia w odpowiednią formę. Żeby 
powstawały wiersze i całe książki poetyckie, znaczące 
w regionie i poza nim. I pewnie zabrzmi to paradoksalnie, 
ale mam głębokie przekonanie, że czas sprzyja regionali
zmowi, precyzyjniej: regionalnym zakorzenieniom twórczo
ści, a jeżeli.sprzyja, to muszą się w „małych ojczyznach" 
pojawić rzeczy ważne. 

Bardzo pięknie pisał na ten temat Janusz Sławiński 
na łamach lubelskich Kresów, dowodząc zaniku zjawiska 
tzw. centrali poetyckiej, przy czym poetycką centralę należy 
rozumieć jako brak jakiegoś centrum teraźniejszości poe
tyckiej, choćby były nim modele poezji powszechnie uzna
wanej za wartościową a nawet wzorotwórczą Poezja współ
czesna - pisał Sławiński - nie przypomina już stałego lądu, 
podzielnego wprawdzie na różne podobszary, ale przecież 
integralnego, coraz bardziej staje się podobna do archi
pelagu wysp i wysepek, z których każda zbiera o odrębno
ści i prawo do własnego widzimisię. Jej naturalnym prze
znaczeniem staje się teraz lokalność- ku niej wyraźnie 
zmierza. 

Znaczy to mniej więcej tyle, że gdyby na Kociewiu po
wstała Republika Poetów, to rządziłaby się według takiej 
samej konstrukcji co Republika Poetów w Galicji. 

I jeszcze jedno zdanie z tego artykułu: Rozsypka współ
czesnej poezji, jej partykularyzowanie się i zakorzenianie 
w lokalnościach uważam za proces najzupełniej natural
ny (zdrowy) i współbieżny w swoim znaczeniu z tym, co 
znajduje dziś odbicie w mitologii powrotu do „małych oj
czyzn " i elementarnych wspólnot komunikacyjnych. Z te
zami Słowińskiego zgadzam się w zupełności. Stąd też mój 
tytuł: „Na tyłach świata, czyli w centrum", który obecnie 
zyskał walor metaforyczny, a kiedyś, w roku 1986, był po 
prostu tytułem, którym opatrzyłem recenzję książki Bole
sława Eckerta Saga kociewska (ZKP, 1983) „Na tyłach 
świata, czyli w centrum", to kwestia punktu widzenia; jeden 
powiada: kiedy zanika centrala, pozostaje już tylko prowin
cja, drugi, i ta opcja bliższa jest mojemu życiowemu opty
mizmowi: kiedy zanika centrum, jej miejsce zajmuje obszar 
niesłusznie uchodzący dotąd za plan drugi. Zatem wszystko 
jest centralą. 

Złote gody 
Heleny i Bernarda Janowiczów 

W końcu sierpnia 1997 roku w niezwykle uroczystą 
oprawie, w sali ślubów ratusza miejskiego, siedzibie Urzędu 
Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim, swoją 50-tą rocz
nicę zawarcia małżeństwa obchodzili popularni na Kociewiu 
Bernard Janowicz z małżonką Heleną. 

Jubilat jest byłym, wieloletnim kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego, znanym bajkopisarzem i gawędziarzem kociew-
kim. W swoim długim życiu (ma bez mała 90 lat) wielce za
służył się dla rozwoju kultury regionu kociewskiego. 

Wobec licznie zebranych gości: rodziny, przyjaciół, przed-
stawicieli organizacji społecznych, redakcji gazet i władz 
miasta, życzenia jubilatom złożyli pracownicy USC z jego 
dyrektorem, Janem Rosochowiczem na czele. 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Roman Klin, w swoim 
i prezydenta Starogardu, imieniu odczytał list gratulacyjny 
z życzeniami, a prezydent, Paweł Głuch, wręczył upominek 
i kosz kwiatów. Obok licznych depesz i listów gratulacyjnych, 
m.in. od byłego wicewojewody gdańskiego prof. Józefa Bo-
rzyszkowskiego, jubilaci otrzymali portret namalowany przez 
artystę malarza, Emila Pyzika, przedstawiający Bernarda 
Janowicza z tomem jego bajek kociewskich w ręku. Ofiaro
dawcami byli powinowaci: prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka 
i jej mąż lek. dent. Hubert Pobłocki z Gdańska. 

Uroczystość zakończyły pełne serdeczności i ludzkiej życz
liwości toasty, wznoszone szampanem. 

Hubert Pobłocki 

Helena i Bernard Janowiczowie w USC w Starogardzie Gd. 
Przemówienie wygłasza nieżyjący już Edmund Falkowski 
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GRAŻYNA KRUZYCKA-GIEŁDON 

Broszka Babci Heleny 
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Wysypuje wtedy do miski czarny groch "peluszki", z 
którego mama gotuje - przez wszystkich oczekiwaną, py
szną zupę. Podobnie dzieje się z przyniesionym przez ojca 
zbożem. „Młóci się je" domowymi sposobami, następnie 
przesiewa przez specjalnie przygotowaną siatkę umocowa
ną na krzesłach. Z uzyskanej mąki matka piecze chleb w 
podłużnej foremce przygotowanej przez ojca. Ceremoniał wy
pieku dokonuje się w piecu pokojowym. Z czasem sama Hela 
uczy się zbierać kłosy na polu dzięki wskazówkom zapobie
gliwej sąsiadki. Czasem przynosi też jabłka lub inne owoce 
(nawet te „robocze"), by pomóc nieco w gospodarstwie. 

Pewnej nocy dziewczynka wyrwana ze snu dostrzega 
rodziców krzątających się niecierpliwie przy obróbce spo-
rej ilości mięsa. Później dowiaduje się, że ojciec mimo 
panującego zakazu wyhodował w komórce sporego świ
niaka. Dzięki temu nie brakuje smalcu z cebulką. Jeszcze 
wiele razy w życiu Hela zatęskni do jego smaku. 

Od czasu do czasu matka wysyła córkę do sklepu. Wte
dy stoi cierpliwie „pod płotem", by kupić masło i kości. 
Cieszy się, że może wyręczyć matkę opiekującą się już jej 
młodszym rodzeństwem. 

W wigilię Bożego Narodzenia 1997 roku - zresztą 
jak i we wszystkie poprzednie wigilie i poranki wielka
nocne - Babcia zjawia się z białymi kopertami w ręce. 
W każdej czekolada ze stosowną świąteczną etykietką, 
a czasem i finansowy „dar serca" na potrzeby młodości. 
Koperty jak koperty, ale starannie wykaligrafowane 
imiona i nazwiska adresatów przykuwają wzrok. 

Patrząc na nieskazitelne rzędy liter niczym perły 
zawieszone na nitce czuje się nostalgię za „starą, dobrą 
szkołą", która przypieczętowała swój wysoki poziom tak 
kunsztownym prowadzeniem ręki przez swoich abitu
rientów. 

Helena ma szczęście. Rozpoczyna edukację w roku 
1920 - tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
W Państwowej Sześcioklasowej Szkole Wydziałowej w Pel
plinie zdobywa wiadomości z zakresu podstawowych 
przedmiotów ogólnych, poznaje języki obce: francuski, 
angielski i niemiecki. Uczy się także robótek ręcznych, ste
nografii czy nauki księgowości. 

Począwszy od klasy pierwszej jest jedną z najlepszych 
uczennic (klasa liczy dwanaście osób). W związku z tym 
na zakończenie szkoły "L. została za zgodą całej Komisji 
Egzaminacyjnej zwolniona od ustnego egzaminu". Hele
na usłyszawszy tę rewelacyjną wiadomość nie może wprost 
uwierzyć w swoje szczęście. Udziela pośpieszne ostatnich 

podpowiedzi koleżankom, dla których los okazał się mniej 
łaskawy. W szkole Helena spotyka niepospolitych ludzi 
w osobach swoich nauczycieli. Oni to obok przekazywa
nej wiedzy przedmiotowej „zaszczepiają" w sercu młodej 
uczennicy coś więcej... 

Tak ona sama o tym mówi: 
„Szkoła nauczyła mnie kochać ojczyznę, kościół i sa

mych siebie wobec ludzi"; „Tylko ze szkoły wyniosłam mi
łość ojczyzny"; Poczułam Polskę najbardziej w szkole". 

Przekazywanie powyższych treści dzieje się poprzez 
różne formy pracy między innymi czytanie książek o te
matyce historycznej, recytację wiersza (Helena w stroju 
krakowskim deklamuje wiersz przed gremium całej szko
ły, daje się namówić pierwszy i ostatni raz!) oraz insce
nizacje. Najbardziej wymowna jest ta pt. "Zmartwych-
wstanie Polski". Scenografię przygotowują wszyscy: ksiądz, 
nauczyciele, uczniowie. Na pierwszym planie okazała 
grota. Z niej - przy dźwiękach podniosłej pieśni - wycho
dzi czarnowłosa dziewczyna w białej, powłóczystej suk
manie. Podniosły nastrój chwili potęguje silne wrażenia 
u oglądających. Nikt nie ukrywa wzruszenia. 

Helena nie lubi recytować, ale za to kocha śpiewać. 
Pobyt w szkole daje jej wiele okazji do realizacji tego za
miłowania. Większość pieśni i piosenek ma wydźwięk 
patriotyczny, a powtarzającym się motywem w wielu utwo
rach jest wojenna tułaczka Polaków-żołnierzy, którzy na 
domiar złego nie mają gdzie i do kogo wracać, bo „dom 
zburzony, a kochanka leży w grobie". 

Z takim samym zacięciem wyśpiewuje pieśni kościel
ne, Uczy się ich sporo z okazji przyjęcia Pierwszej Komu
nii Świętej (w wieku 12 lat). Otrzymuje wtedy od ojca 
śpiewnik "Zbiór modlitw i pieśni służący dla dusz poboż
nych" (Toruń 1899 Pelplin). Zachowa go jako cenną 
pamiątkę na długie lata. Po ukończeniu szkoły panna 
Helena Lepacka zastanawia się nad swoją przyszłością. 

Na co się zdecyduje? 
A to już temat do kolejnej opowieści... 
Uroczystość rodzinna dobiega końca Czas się rozejść. 

Podchodzę do Babci Heleny, która trzyma w ręce - tak 
charakterystycznie - klucz do swojego domu. Całuję te ręce 
i spoglądam Babci w oczy. Już wiem, że się pomyliłam. To 
nie broszka Babci jest drogą do poznania prawdy, ale Jej 
oczy. Zobaczyłam w nich jednocześnie i małą dziewczyn
kę, i uczennicę, i młodą kobietę idącą w życie... 

Praca wyróżniona w Konkursie na reportaż 

Helena Lepacka 
(ostatnia z prawej) 

w Szkole Wydziałowej 
w Pelplinie 

w 1924 r. 
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ZYGMUNT BUKOWSKI 

Torf 

Ledwie złoty bochenek słońca połową zaświecił nad 
ziemią, ruszyliśmy w podróż. Wóz załadowany 
wszelkim sprzętem do kopania torfu mlaskotał 
w buksach, rozcierając świeżo posmarowany smar. 

Talerze i kubki, ułożone szczelnie w żeliwnym saganie, 
chichotały przytłumliwie jak dzieci wodzone na pokusze
nie przy różańcu. 

Pośrodku drogi osiwiałe mlecze, trafione końskim ko
pytem, łysiały za nami. Na Jasi kolanach w dużym koszu 
jechały podwieczorki, pachnące świeżym chlebem i moc
no przywędzoną szynką. Wandzia wsparta na ramieniu Jasi 
nadrabiała zbyt wcześnie przerwany sen. Ojciec zamyślo-
ny utkwił wzrok w mglistym niewodzie, który wznosił się 
znad rzeki. Janek batem zacinał chwasty przydrożne. Ja, 
wsparty plecami o formę, podziwiałem piękno poranka. 
Każda kropla rosy uczepiona na czymkolwiek, wyźródlała 
się odmiennym kształtem i blaskiem. 

Mój cień, co płynął po sperlonej koniczynie, miał taką 
poświatę wokół głowy, jak święci w naszym kościele. 
Z zatrawionej drogi wyjechaliśmy na szeroki gościniec. 
Rozległe łany żyta poczęły z wolna falować, przynosząc 
przemiłą woń poczętego ziarna. Siostry, zwrócone do sie
bie twarzami, rozmawiały o przeróżnych gospodarskich 
sprawach. Koła wozu rozcinały falistą linią szerokie plat-
fusy traktorowych opon. Starolipie, mocno przerzedzone 
wiekiem, witało nas co chwilę szerokim prześwietlistym 
cieniem. Obrok w korycie, podgrzany w słońcu, pachniał 
coraz mocniej racuchami. Przed lasem szpaler kwitnące
go łubinu naprowadzał drogę w tunel zielony. Cały las 
dyszał dojrzałym liściem czerwca. Przy rozchwieju długie 
przecieki słońca wciskały się pomiędzy pienne szczeliny, uka
zując jego piękno. Nad głowami coraz szerszy klin błękitu 
wyzwalał drogę z cienistości. U kapliczki, w trójkącie rozdro
ży, pamiętliwe koniska samoczynnie skręciły w lewo. Za la
sem pole kwitnącej gorczycy olśniło nas wszystkich swoim 
pięknem. Nawet ojciec małomówny powiedział: 

- Zobaczta, ile tu złota! 
Droga wrzynała się w gorczycę jak w przełamany pla

ster miodu. Im dalej od lasu, gdzie kwiat bardziej przesu
szony, brzękliwość pszczół wzmagała się. Gromadki 
maków wciśnięte w ogrom złota znaczyły tu tak wiele. 
Z mocniejszym powiewem zapach bagien począł nadpły
wać nad pola. Zza wzniesienia zaczął wyłaniać się szpaler 
młodych brzóz, który odgradzał przybagienną łąkę od roz
ległych, mocno zapierzonych wełnianką bagien. Wtem wóz 
zatrzymał się pod dużym, rozłożystym grabem. Rozładu
nek trwał sprawnie i krótko. 

Ojciec z Jankiem ściągnęli szlufy, ja zaś łopaty, plagówki, 
noże do torfu i inne drobne przedmioty. Siostry natychmiast 
zajęły się przyrządzaniem obiadu. Ojciec przed odejściem na 
bagno wskazał im źródło, pokazując palcem wierzchołek 
olszyn. 

Nim została wyznaczona dogodna droga wjazdu i wy
jazdu, ja patrzyłem na bagna. Były przecudne, pełne za
skakującego piękna. Ptactwo wodne, spłoszone w swym 
raju, chowało się w tataraki i trzciny. Kwiaty lilii na liściach, 
patrzyły dziewiczą bielą w błękit. Najmłodsze torfkule, 
obramowane szerokim prostokątem, błyszczały tam w słoń
cu jak wielkie tafle czekolady. Na schruściałych wrzoso

wiskach gdzieniegdzie bielały dudy zaskrończych jaj. 
W suchszych poszyciach widniały duże bukiety bocheni, 
niczym wielkie kwoki, które skrywają pod sobą mnóstwo 
piskląt. Trzęsawiska falowały pod moimi nogami. Pewność 
stawała się wtedy taka wątpliwa, że kazała ramiona roz
kładać do lotu. Z wysepek rozsianych po całym bagnie 
tryskały zielone fontanny paproci. 

Gniewny głos ojca natychmiast zawrócił mnie z cza-
rownej krainy i przymusił do roboty. Bralem pocięte wrzo
sowisko w prostokąty za kudły i topiłem obok w bagnie. 
Potem do tej czynności dołączyły się jeszcze obie siostry. 
Czarny prostokąt szybko się powiększał. Tuż za nami oj
ciec z bratem przystąpił do rąbania błota, spulchniając 
wokoło siebie ostrymi plagówkami zbitą warstwę torfu. 
Następnie zostało to polane obficie wodą, wtedyśmy wszy
scy bosymi nogami urabiali jednolitą masę. Mijały godzi
ny, a na łące wydłużały się szeregi piątaków, znaczone co 
setkę gałązką brzozy. Dym z ogniska skosem odpływał na 
pola. Sagan zastawiony na żelaznym trójnogu kipiał i pach
niał coraz mocniej grochówką. 

Wyrobisko stawało się coraz głębsze i szersze, w ścia
nach jego pełno było poprzecinanych gałęzi i grubszych 
konarów, które świeciły w tej czerni jak gwiazdy na niebie. 
Z przeciwnej strony wystawał potężny pień dębu. On, kolo
rem upodobniony do torfu, nic nie stracił ze swej twardości. 

Siekiera w rękach brata z wielkim oporem wchodziła 
w drewno. Ojciec, wydłubawszy z błota orzech laskowy, 
rzucając go do mnie, powiedział: 

- Nie nadjeżdżaj tak blisko, bo jeszcze konie wpadną nam 
na głowy! 

Taras, podobny do powideł z jeżyny, równał się w szlu-
fie podczas jazdy niczym zbyt rzadkie ciasto w dzieży. Ślad 
wjazdu i wyjazdu znaczył się coraz mocniej dwusmugą na 
świeżo skoszonej łące. 

Siostry na przemian bosymi stopami udeptywały w for
mie cegły torfu. Ich kolorowe chustki, osłonięte liściem 
łopianu, chroniły głowy przed słonecznym udarem. Przeło
żenie stelwagi z jednej szuflady do drugiej sprawiało mi wie
le trudności. Konie, nie mające pewnego gruntu pod noga
mi, niechętnie cofały się w tył. Po odjechaniu kilku kroków 
zawsze zatrzymywałem się, by nad wyrobisko nadsunąć pustą 
szlufę, która nasiąknięta wodą stawała się coraz cięższa. Moje 
ręce, jeszcze dziecinne, były o wiele za słabe, to i często 
z wysiłku padałem na nos, a czasem ze złości płakałem. 
Wysokie słońce prażyło coraz nieznośniej. Konie kąsane 
przez gzy przy jeździe zbaczały z drogi, by otrzeć się 
o zwisające gałęzie brzóz. Koszula ojca i brata mokła na 
plecach, aż w końcu zupełnie przylgnęła do ciała. Twarze 
zbryzgane błotem ociekały mocno strużkami potu. Żyły 
na skroniach i rękach naprężone były do granic wytrzy
małości, uwidaczniały wszystkie sploty i rozwidlenia. Oj
ciec grzązł po kolana w błocie, dyszał ciężko przytrzymu
jąc się łopaty, by uwolnić zbyt głęboko zatopione nogi. 
Wtedy radosny głos Jasi zadzwonił na obiad. 

Pod trójpiennym grabem, na kępach darniny przeło
żona deska od wozu zastępowała stół, na niej blaszane 
talerze parowały grochówką. Pośrodku w pół przekrojony 
chleb świecił w cienistości jasnym owalem. Ojciec ubiczowa
ny mozołem siedział w milczeniu ze spuszczonymi oczami. 
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Powoli przeniósł spojrzenie z ziemi niebu i przymkniętą dło
nią przeżegnał zastawiony stół. Wszyscy udręczeni upałem 
poczęli opróżniać kubki napełnione po brzegi napojem ze 
świętojanki. Rozdzwoniły się łyżki i pajdy chleba topniały 
w rękach. 

Po skończonym posiłku wszystko ułożyło się w cieniu 
grabiny, tylko ojciec podszedł do litewki wiszącej na sęku, 
wyjął z kieszeni fajkę i pudełko. NB wybłyszczonym wiecz
ku widniał przepiękny staloryt żaglowca. Usiadł koło nas 
i żartobliwie skwitował: 

- Po dobrym jedzeniu nie zapomnij o paleniu! 
Jego mocno wymoknięte nogi, wysunięte poza obręb cie

nia, nagrzewały się W słońcu. Po chwili sen wyciszył wszyst
kie rozmowy, tylko ja - duch niespokojny - oderwałem się od 
stadka. Ciekawość wiodła mnie w kierunku jaru. Brzeg żyta, 
rozogniony makami, wyznaczał ścieżkę mego zamiaru. 
Z wysokiej skarpy ujrzałem źródło, przy nim klęczącą 
dziewczynkę. Schodząc w dół począłem wyci-szać każdy 
krok, by jak najbliżej podejść do zjawy. Ona schylona nad 
źródłem tak nisko, że warkocze jej wspierały się na toni, 
ręce złożone w czarkę raz po raz zanurzała w wodę. Spło
szona trzaskiem złamanej gałązki sfrunęła jak ptaszka i po 
chwili znikła w białych serwetkach białego bzu. Źródło 
spoglądało na mnie. niczym łzawiące końskie oko, z które
go wypływała wąska stróżka, przygajona mocno niezapo
minajką. Zszedłem w dół zacienionym wąwozem ku jasnej 
plamie łąki. Już z dala dostrzegam dziewczynę znad źródeł
ka, przy niej zapewne matkę. Spoglądam jak kobieta bie
rze z taczki błoto i formuje z niego duże okrągłe placki, 
układa je na łące. By obejść kolczaste krzewy tarniny, 
musiałem do nich zbliżyć się tak bardzo, że dostrzegłem 
kolor ich oczu. Wtedy usłyszałem te słowa: 

• Rózkłe łebacz, co ten knep w ce tak zdrze? (Różo zo
bacz, co ten chłopiec na ciebie tak patrzy). 

Ruszyłem z miejsca jak źrebię wypuszczone na wio
snę, by jak najprędzej im przekazać te dziwne słowa, lecz 
zamiar mój został zniweczony przez ojca, który groźnym 
głosem zawołał: 

- Gdzie ty się włóczysz? Chcesz utonąć w bagnach?! 
Na koniec łagodniej dodał: 
- Zaprzęgaj konie, bo już czas najwyższy wziąć się do roboty. 
Wtem Janek zawołał: 
- Chodźta, chodźta zobaczyć! W kuli leży żmija! 
Byliśmy tam natychmiast niemal wszyscy. 

W najgłębszym wyrobisku, lekko podsiąkniętym wodą, 
leżała duża pręgowana żmija. Jej ognisty zygzak przeginał 
się niczym mocno rozciągnięty miech harmonii. Ojciec po
lecił bratu wyciąć witkę. Janek potężnym nożem do torfu 
za jednym zamachem to uczynił. Ojciec kozikiem rozłupał 
ją w grubszym końcu, w szczelinę wsadził małe drewien
ko, by Me zwierała się z powrotem. Wszyscy z zapartym 
tchem patrzymy jak pułapka zbliża się do grzbietu żmii. 
Naraz krótkie, ostre pchnięcie i gad uchwycony w kleszczy-
dło wyginał się na wszystkie strony, zwijał się niczym sprę
żyna i kąsał kij. Małe i czarne oczy błyszczały chęcią 
zemsty. Wtedy wielki nóż podzielił gada na dzwonka, które 
drgały i krwawiły niczym dojrzałe wiśnie. 

Na łące czarne szeregi piątaków wolno wydłużały się, 
aż w końcu bukiet polnych kwiatów włożony w ostatnią 
cegłę zakrzyczał tysiącem. 
Po podwieczorku słonko szybko straciło swoją ognistą 
koronę i poczęło tonąć w oceanie czerwieni. Kłosy zbóż, 
zmaczane w jego purpurze, wyciszały swoją chwiejność. 
Wielka góra, w którą spadał rubinowy dysk, pchała ku nam 
swój ogromny cień. Na koronie naszego grabu ognisty bere
cik malał coraz szybciej. 

Konie zaprzężone do wozu, oblegane przez chmary ko
marów, niecierpliwie potrząsały łbami. Gdy wóz ruszył, obej
rzałem się w tył. Nasz wysiłek leżał potrójnym pasmem na 
przybrudzonej torfem łące. Wtem zza krzaku dzikiej róży 
wyszła owa ptaszka. Wianek z modraków na jej głowie czy
nił z niej bóstwo tak piękne, iż po latach została moją żoną. 

A. S. FLEMING 

Małe 
prozy 

Drzewo na brzegu 
O świcie na brzegu z mroku rodzi się drze

wo. Co dzień rodzi się na nowo. Nim słońce 
rozpali rzeczny jar, olcha wchodzi do wody. 
Pochylając się nad rwącym nurtem, przegląda 
się w błękitnym lustrze. Płynie lecz stoi. Pły
nie przez dzień, pogrążając się w zmierzchu. 

Cisza 
Na śródleśnej polanie rozparła się cisza. 

Rozparła się, napełniła sobą i drzemie. Dopeł
nia ją trzmiel buszujący w strzelistych łubinach. 
Dopełnia ją kukułka, Liczenie groszy, szczę
ścia i nieszczęścia, magia kukania niesie ciszę 
gdzieś w głęboki las. 

Anioł na schodach 
Szedł anioł. Nie było go widać, ale szedł. Go
łębie, płoszone stąpaniem anioła, podfruwały. 
Anioł dotykał przechodzących, przenikał tych, 
którzy szli w górę i tych, którzy szli w dół. Scho
dy zdawały się być bez początku i końca. 

Mysz 
Słyszę za oknem wiatr i szum jeziornych 

fal. Budzę się. Otwieram niespiesznie oczy-. 
Przed szafą stoi mysz. Zagląda mi w oczy 

malutkimi ślipkami. Stoi,jakby była z szare
go, polnego kamienia. Dobrze, że nie jest 
biała. Ch, chi, chchoczę. Wstaję, a ona hyc 
za szafę. 

Łamię kawałek chleba i rzucam przed sza
fę. Siedzę teraz cicho, jak mysz pod miotłą 
Mysz wygląda zza szafy. Niepewnie wychodzi, 
porywa chleb i już jej nie ma. Głodna była. 
Pięknie mieć swoją mysz domową, ale co bę
dzie, jak się rozmnoży. Może trzeba będzie 
sprowadzić kota. 
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Testament poetyck i 
Franciszka Sędzickiego 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, kontynuujemy 
- w związku z trwającym Kongresem Pomorskim -

d r u k p o e m a t u 

Wiatr zawiał od pomorskich stron 
stanowiącego rodzaj poetyckiego testamentu pisarza 

Z. Znajomy świat 
(dokończenie) 

Ach, nimfa!- To śmieszne, zabawne, czyż nie? 
Lecz w sprawie tej winien sędziwy ów stark, 
co prawił o strachach, nie pomnąc, żem smark, 
i bajał o duchach, jak lud wierzył w nie. 

I... przyszła w noc letnią, spowita we mgle, 
L/siadłszy lilii jeziornej na bark, 
nie wiedząc, żem skrył się wśród kłos nośnych jark, 
i grała w głos dźwięczny... Dziś słyszę jak w śnie!... 

I potem co było, nie powiem już nic! 
Nie mogłem odwrócić mych ócz od jej lic... 
i ramion i piersi, przezroczystych jak szkło. 
Zbyt szybko miłości rozbryzłeś nam tło!.,. 

Zmąciłaś toń wody - twój dech zwiał mgły cud! 
I nie wiem czy jawa lub to dziw złud!... 

O, księżyc ten szelma, do dziś to mój wróg, 
co pełnię fantazyi i marzeń mych psuł, 
a tylko tęsknotę, jak nić srebrną, snuł, 
gdy w takt rzechot żabich się śmiał jako róg. 

On blaskiem swym płomyk gwiazdeczki mej zmógł 
i duszy harmonię przez cień smętny truł, 
swem światłem lodowem żar sercu mi zżuł, 
a często mnie w pole i las w nocy wlókł. 

Samotność mą jawnił a w serce lał jad, 
gdy śmiechem swawolnym brzmiał wkół wiejski sad, 

gdy harce wśród boru zaczęły się mar, 
i w gaju, w leszczynie bawiących się par,-

miłosne uściski, szept zdradzał tu... tam!... 
a jam z ?moją dolą wlókł smutny się sam. 

Wciąż się za mną wlokła szara 
dola zła jak wierny pies -
to chichocząc raz jak bies, 
to znów klnąc jak jędza stara. 

Nie pomogła nic ofiara, 
struga cała krwawych łez, 
modły, klątwy,,, z Bogiem - bez łez, 
- wciąż niedoli przy mnie mara! 

Nie wiem, z jakich stron jest rodem, 
na co przysłał ją... i kto. 
Dokąd tylko zwrócę wzrok, 
każdej rzeczy plami tło. 

Radość zżarła w życiu młodem 
i wciąż ssie mej duszy sok! 

Cóż Matys dziś robi? - Wyborny to łgarz!.,, 
Posłuchałbyś bejek, już zaraz je masz: 
Zażyje tabaki i kichnie raz, dwa, 
i łże, aż się kurzy z siwego już łba, 

Stąd wciska kapuzę i spojrzy na drwa 
w ognisku i „sztura", aż skwierczy w nim skra. 
I rzecze: To z ognia się kurzy! - No zważ, 
czy łgarskim wykrętom ty radę „so" dasz! 

Gdy w pierś się więc „chmolnie", już lepiej wierz: 
- Ze świat on przeleciał na Gryfie wzdłuż, wszerz: 
- że zmagał się z smętkiem, z stolimem się darł, 
- rozmawiał z zwierzęty i kraśniąt wdział strój, 
- zły zamek odczarzył i znał strachów rój, 
Och, cudy niewidy! - a dziś? - Prawda, zmarł!.... 

Cd. „Znajomy świat" w następnym numerze 
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