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Józef Ziółkowski i Kazimierz Ickiewicz, radni 
z poprzedniej kadencji. Dr Maria Pająkowska zyskała 
zaufanie swoich wyborców i ponownie zasiadła w Ra
dzie Miasta i Gminy w Świeciu n /W. Nasz przedstawi
ciel terenowy w Gniewie, Andrzej Solecki, jest radnym 
w tymże nadwiślańskim mieście „z zamkiem na 
wzgórzu". Poseł Jan Kulas, wszedł w skład Pomorskie
go Sejmiku Samorządowego w Gdańsku. 

Największym, naszym zdaniem, i szczególnie 
miłym wydarzeniem jest sukces wyborczy przewo
dniczącego naszego kolegium, Andrzeja Grzyba. 
Najpierw ponownie wybrany na burmistrza Czar
nej Wody, po tygodniu został wyniesiony na urząd 
starosty powiatu starogardzkiego. Zdecydowało 
o tym 38 spośród 45 radnych powiatu. Zaraz po 
wyborze, Andrzej Grzyb wygłosił swoje niezawi
słe credo Powiat tworzyć powinni wszyscy dla 

wszystkich. Dlatego musimy być otwarci na różne 

problemy, pomysły i sprawy. 

Ta idea przyświecała osiedlu nad Wdą, z którego 
Andrzej Grzyb wraz z innymi rozsądnie myślącymi 
mieszkańcami uczynił miasto;niech więc obowiązu
je ona również w starogardzkim starostwie. 

Gratulujemy wszystkim nowo wybranym rad
nym. Trudno nam jednak sformułować jakieś sen
sowne życzenia, bowiem wiemy, że samorządom 
nie będzie łatwo. Już obecnie wiele ogólnopolskich 
wskaźników mówi o tym, że mimo „proeuropej
skiej" propagandy sukcesu, w wielu dziedzinach 
znajdujemy się na samym dnie. Zadziwia przy tym 
zuchwałość i łgarstwo władz centralnych, które 
swoją nieudolność będą odtąd przerzucać na gmi
ny i powiaty. Zapewne powróci dawny mechanizm 
- sukcesy będą zasługą nieskazitelnej góry, za po
rażki odpowiedzą rządzące doły. 

Powie ktoś: po co tyle pesymizmu, trzeba nam 
przecież więcej entuzjazmu i nadziei...To prawda, 
lecz przyglądając się obecnej rzeczywistości trud
no się na tę nadzieję zdobyć. Ocenimy po czterech 
latach! Wierzymy, że na Kociewiu panować bę
dzie rozsądek i pomorska rozwaga. 

Bądźmy dobrej myśli! 

Ponieważ historia 
lubi się powtarzać 

przypomnijmy 
o czym pisaliśmy przed laty 
w poprzednich numerach 
we wstępnych felietonach 

Z redakcyjnego biurka 
Zapominano o wspólnej miarce. Wypełniano ją róż

nie, w zależności czym i dla kogo. Im wyżej, zasług było 
więcej, a winy mniej. W dół odmierzano odwrotnie (...). 
Podróż wspólnym parowozem stawała się nieciekawa, 
ponieważ jedni w pocie czoła ciągle dokładali pod ko
cioł, a inni przekładali zwrotnice, kierując ów parowóz 
na własne tory, a nagromadzoną parę wypuszczali przez 
gwizdek, dla wiwatu. 

(Wspólnie znaczy razem. Nr 3 z 1987 r.) 

Jak więc to wszystko się ma do zasad humanitarnych, 
do hierarchii ludzkiego bytowania? Jak we współczesnym 
systemie społecznym na właściwe miejsce przywrócić 
godność pracy, szacunek dla wiedzy, wiarygodność spra
wiedliwości. 

(Być a nie mieć. Nr 4 z 1987 r.) 

Cwaniakom, którzy się nie wytrenowali na przeróż
nych reformach, każda przebudowa odpowiada, zwłaszcza 
jej początkowy okres, gdzie w chaosie dozwolone są wszy
stkie chwyty i uniki, faule i pozory rzetelności. 

(Oby się udało. Nr 5 z 1988 r.) 

Jest wśród nich (tych manewrowych) wielu zdol
nych meteorologów. W wyniku długoletnich doświad
czeń potrafią przewidzieć przymrozki i odwilże, burze 
i wichury, kierunki niżów i wyżów. I zawsze ustawią 
się z wiatrem, żaden podmuch ich nie zaskoczy. Usłuż
ni i bardzo posłuszni, są zawsze do dyspozycji druży
ny prowadzącej. 

(O manewrowych. Nr 6 z 1989 r.) 

A po dziesięciu latach 
pisaliśmy znowu 

Rządzący zadbali jakby tylko o siebie. A generalna 
zasada etyki głosi, że normy pozytywnego postępowania 
obowiązują wszystkich i w każdej sytuacji. Liberalizacja 
życia społecznego i zachłyśnięcie się demokracją, w której 
ponoć każdemu wszystko wolno, rozregulowały pojęcia 
dobra i zła. Moralne podstawy wymknęły się spod kon
troli. Pomogła temu rozprzestrzeniająca się bieda, po
wszechna frustracja i upadek autorytetów. 

(Mimo wszystko róbmy swoje. Nr 1 (20) z 1998 r.) 



ANDRZEJ GRZYB 

Z tomiku Szare kamyki 

Czarna Woda - jesień 

W żółcieniach jaskrawa czerwień jarzębiny 
I dostojność biskupia rozpękłej trzmieliny 
A wszystko otulone w mgieł mleczne szale 
W rzece się zapada i znów się unosi 

Nic nie jest niepotrzebne a wszystko odchodzi 
Znika w zakamarkach dopala się w ciszy 
Kosiarz na łące trawę kosi ostatnią 
Chłód zwija spóźnione liście i strąca do rzeki 

Czarna Woda - zima 

Rzeka brzegiem już biała i obuta lodem 
Olchy chylą głowy niby kandelabry 
W których słońce na mgnienie iskierki rozpala 
Białe łabędzie w nurcie żywią się nadzieją 

Las nadrzeczny od mrozu postękuje cicho 
W ośnieżonej sośninie sójki skrzeczą 
Księżyc srebrny wspiął się za wysoko 
Nim dzień dobrze wybłysnął mrok już zapadł 

4 KMR 



ROMAN LANDOWSKI 

Z Tczewa na wielkie wody 
O J a n i e F o r s t e r z e 

N iejeden rodowity mieszkaniec Tczewa pamiętający przedwojenne czasy, spacerując ulicą 
Okrzei zastanawia się zapewne, dlaczego nie nazywa się ona jak dawniej - Forstera. 
Sławny ów podróżnik figuruje w mądrych książkach, jest wymieniany w encyklopediach, 
ba, nawet przed kamerami polskiej telewizji, z okazji 200-lecia kolonizacji „Terra Austra

lis", wspominał o nim w swoim okolicznościowym wystąpieniu ambasador Związku Australijskiego, a ro
dzinne miasto uparcie go przemilcza, jakby zupełnie zapomniało o słynnym badaczu. 

W setną rocznicę śmierci Jana Forstera odsłonięto w Tczewie tablicę pamiątkową, wmurowaną 
w frontonie kamienicy, w której wielki podróżnik przyszedł na świat. Z tej też okazji, w tym samym 
1898 roku, ulica ku Wiśle biegnąca, a będąca przedłużeniem rynkowej pierzei, została nazwana imie
niem naukowca. Tak było gdzieś do 1946 roku. I wówczas ktoś sobie nazwisko zacnego geografa brzydko 
skojarzył z hitlerowskim namiestnikiem, Albertem Forsterem. Z kamienicy zniknęła w brązie odlana 
tablica (z napisem w języku łacińskim!), a ulicę przydzielono Stefanowi Okrzei. Jak dotąd władze 
miasta nie skorzystały ze sprzyjających kilkakrotnie okazji, by przywrócić Forsterowi podróżnikowi 
pamięć. Wiedzą o nim wiele w Australii, tam dzieci uczą się w szkole jego życiorysu, w rodzinnym 
mieście w Polsce pozostał jednak obcy. W grudniu br. przypada 200 rocznica śmierci wybitnego podróż
nika; jest więc okazja, by przypomnieć jego zasługi odniesione w nauce. 

W rodzinnym mieście 

Pomorski rodowód Jana Reinholda Forstera wywodzi 
się od przodka, który do Polski w latach czterdziestych 
XVII stulecia przypłynął samotnie ze Szkocji, ogarnię

tej wówczas wojnami domowymi na tle religijnym i ciągłymi 
sporami politycznymi z Anglią. Szalejący tam terror siał strach, 
ale w każdym przyzwoitym człowieku wzbudzał odrazę 
i wstręt. Jednym z tych, którzy zaprotestowali przeciw bez
względnemu zwalczaniu innowierców, był ów przodek Jana. 
Przeszedł na protestantyzm i wyemigrował do Polski. W no
wym, tolerancyjnym kraju znalazł spokój. Któryś z przedsta
wicieli następnego pokolenia Forsterów, Adam, piszący się 
jeszcze Forester, osiadł na Pomorzu, dokładnie w Tczewie. 
Przybył tu z pokaźnym majątkiem, skoro natychmiast sko
rzystał z okazji i nabył za 1.080 florenów od burmistrza Mi
chała Wolffa kamienicę przy głównej ulicy, zyskując god
ność mieszczanina. Poza zainteresowaniem, jakie wzbudził 
wokół swojej osoby, musiał zapewne zaskarbić sobie poważne 
uznanie, bo w 1670 roku powierzono mu urząd burmistrza. 
Protoplasta tczewskiej linii rodu Forsterów zmarł w 1700 roku. 
Jego syn, Jerzy, ożeniony z córką znanego polskiego patry-
cjusza tczewskiego, Marią Galeską, wdową po burmistrzu, 
Piotrze Plath, w 1690 roku zdobył przywilej mieszczanina. 
W tym samym roku małżonkom urodził się syn, Jerzy Rei
nhold. Forsterowie w szczególny sposób byli spokrewnieni 
z bogatymi rodzinami Galeskich i Plathów. Jedną z syno-
wych Marii Galeskiej była Maria Diesterwaldt, żona Marci
na Platha. W 1726 roku Marcin zmarł, zostawiając żonie dwie 
sąsiadujące ze sobą kamienice w rynku, oznaczone - do dziś 
tymi samymi - numerami 3 i 4. W tamtych czasach mieszcz

ki chyba nie przestrzegały długiej żałoby, bo już w następ-
roku Marii Diesterwaldt vel Plath zaimponował 

dobrze jej znany szwagier, 37-letni notariusz sądowy, w jed
nej osobie rajca i sekretarz miejski z lordowskimi maniera
mi, w którym płynęła domieszka szkockiej krwi. Jej drugim 
mężem został syn teściowej z drugiego małżeństwa, Jerzy 
Rein hołd Forster. Po roku, w domu nr 4 przy rynku w Tcze
wie, urodził się Forsterom syn, któremu dano imiona Jan 
Reinhold. 

Przyszły podróżnik i geograf przyszedł na świat w śro
dę, 22 października 1729 roku. Jan pilnie uczęszczał do szko
ły miejskiej, której rektorem był rajca miejski i ławnik, Chry
stian Świderski; niemal sąsiad, bo mieszkający w rynku pod 
numerem 6. Po ukończeniu szkoły ojciec wysłał Jana do To
runia na nauki w tamtejszym sławnym gimnazjum. Była to 
jedna z czterech (Toruń, Gdańsk, Raków, Leszno) protestanc
kich uczelni, działających na obszarze ówczesnej Rzeczpo
spolitej. Wprawdzie z Tczewa bliżej było do Gdańska, ale 
toruńskie gimnazjum akademickie szczyciło się sławą naj
wyższego poziomu nauczania. 

Pierwsze sukcesy 

Gdy Jan miał 18 lat, a było to w 1748 roku, wyjechał 
po dalszą naukę na studia uniwersyteckie do Nie
miec. Po pięciu latach wiadomość śmierci ojca 

wezwała go z powrotem do Tczewa. W rodzinnym mieście 
Jan nie zabawił długo. Otrzymany w spadku dom przy rynku 
sprzedał Janowi Kayserowi za 3.600 florenów i przeniósł się 
do Mokrego Dworu, położonego 20 km na północ od Tcze
wa. Dzisiaj ta żuławska miejscowość, leżąca nad Motławą, 



nazywa się Wiślina Tam Jan Forster zawarł związek mał
żeński z Justyną Elżbietą Nikolai i przyjął posadę pastora. 
Dnia 26 listopada 1754 roku na świat przyszedł syn, Jerzy 
Adam. Synów było kilku, ale ten pierwszy razem z ojcem 
przejdzie do historii nauki. 

Jan Forster nie był zwykłym pastorem. Poza swoimi 
obowiązkami duszpasterskimi, które sprawował raczej po
bieżnie, każdą wolną chwilę poświęcał nauce. Pięcioletnie 
studia uniwersyteckie zasiały w tczewianinie wielkie zami
łowanie do matematyki i nauk naturalnych, bo tak określano 
wtedy dziedziną wiedzy o Ziemi. W tym zakresie pastor uzu
pełniał wiedzę przy domowym biurku. Gabinet duchowne
go przypominał bardziej bibliotekę. Niemal wszystkie 
oszczędności Forster przeznaczał na sprowadzane książki. 
Interesowała go głównie matematyka, filozofia i geografia 
różnych krajów. Przyswojenie wszelkich nowości, obojęt
nie w jakim były napisane języku, nie sprawiało mu więk
szych trudności, bowiem władał... siedemnastoma języka
mi. Poza ojczystym polskim, posługiwał się doskonale 
niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim 
i innymi nowożytnymi, a także starożytnymi, m.in. greckim, 
łacińskim, hebrajskim. 

Rzeczywiście, nie był to zwyczajny pastor. Może dlate 
go porzucił swoją dotychczasową profesję i wraz z jedena
stoletnim synem Jerzym w 1765 roku wyjechał do Peters
burga, załatwiwszy wcześniej u władz duchownych roczny 
urlop, który sam dożywotnie sobie przedłużył, Niektórzy bio
grafowie Forstera twierdzą, że to syn Jerzy, wątły i spokoj
ny, zauroczony botaniką, spowodował zmianę zainteresowań 
krewkiego i czasem przykrego w obejściu ojca, namawiając 
go na wyjazd do Rosji. Tam Jan Forster włączył się w nurt 
dyskusji miejscowych kół naukowych. Władczyni Rosji, Ka
tarzyna II chętnie przyjmowała różnych obcych specjalistów 
i doradców, celem wykorzystania ich dla realizacji swoich 
programów gospodarczych. 

Caryca, inteligentna i rozczytana w najnowszych 
dziełach filozofów francuskich i w literaturze niemieckiej 
- co nie przeszkadzało jej, w walce o tron zgładzić wła
snego męża - była Niemką, urodzoną w Szczecinie. Księż
niczka Zofia Augusta, z rodu Anhalt-Zerbst, imię Katarzyna 
przyjęła przechodząc na prawosławie, prażona ideami 
wielkiego świata, popierała wszelkie tendencje europei
zowania rozległego kraju. Rosja była wówczas jeszcze 
słabo zaludniona. 

Starania o ściągnięcie obcokrajowców podejmowano już 
od 1762 roku. Korzystając z dogodnych warunków, przyby
wało do Rosji wielu kolonistów niemieckich. Kierowano ich 
na środkowe Powołże, w rejon Saratowa. Specjalnie wyda
nymi dekretami, caryca zapewniała im opiekę prawną, wol-
ność religii i obyczajów, znaczne ulgi podatkowe. 

Światłej carycy doniesiono o obecności w Petersburgu no
wego naukowca, więc zainteresowała się przybyszem z Pomorza. 
Imperatorowa wprowadzała w życie zamysł skartografowania 
kraju. Niebawem Forster otrzymał osobistą nominację 36-let-
niej wówczas Katarzyny na przeprowadzenie wizytacji osiedli 
niemieckich kolonistów. Tczewianin postawił jeden warunek -
by mógł tam wyjechać razem z synem. 

Odtąd Forster prowadził w rejonie nadwołżańskim 
wszechstronnie badania, połączone ze spisem ludności. Opi
sał przyrodę, krajobraz, obyczaje ludzi. Skrupulatnie zbadał 
warunki osadnictwa, wykreślił mapy terenu, z oznaczeniem 
gleb, rzek, lasów, stepów, dróg, gospodarstw, wzniesień. 

Po rocznej mozolnej pracy wrócił z synem do Petersbur
ga. Zebrane materiały i wyniki badań przyniosły mu rozgłos 
w kołach naukowych i uznanie carycy. Dlatego Katarzyna 
powołała go do grona członków komisji naukowej, opraco
wującej prawodawstwo kolonistów. 

Na brytyjskiej wyspie 

P
o zakończeniu prac komisji i przygotowaniu raportu 
naukowego, mimo powodzeń Forster wyjeżdża z Ro
gi Nie wiadomo, co było tego powodem. Może tcze

wianin uwikłał się w spory naukowe, albo spodziewał się 
wyższych godności, znaczniejszego uznania... Latem 1766 roku 
odpłynął z synem do Anglii. Gdy przybył do Londynu był 
już naukowym autorytetem, co jednak początkowo nie po
prawiło jego trudnej sytuacji materialnej. Pracował jako 
nauczyciel, jednocześnie pilnie śledził efekty wypraw mor
skich. Los uśmiechnął się wówczas, kiedy opublikował 
w 1767 roku obszerną pracę pt. Specimen Historiae natu-
ralis Volgenis, w której dokonał opisu i przeglądu flory 
i fauny południowo-wschodniej Rosji, sporządzonego we
dług systematyki Linneusza. Praca była efektem badań, odby
tych w ramach wizytacji osiedli nadwołżańskich. Ukazała 
się w 57 tomie londyńskich Philospophical Transactions 
i przyniosła Forsterowi rozgłos, wprowadzając go w poczet 
członków Royal Society, towarzystwa skupiającego grono 
najwybitniejszych przedstawicieli nauk matematycznych 
i przyrodniczych. 

Dowiedziawszy się, że kapitan James Cook zamierza 
wyruszyć po raz drugi w podróż morską, Jan Forster rozpo
czął starania, by wybrać się razem z nim. Skorzystał z poparcia 
lorda Johna Sandwicha, który zaprotegował go Cookowi. Pro
tekcja pierwszego lorda królewskiej admiralicji okazała się 
skuteczna. Forster znowu poprosił o uwzględnienie jedyne
go warunku - włączenie do załogi 17-letniego już wówczas 
syna, Jerzego. Kapitan Cook nie sprzeciwił się temu. Nato
miast królewska admiralicja powierzyła Janowi obowiązki 
szefa naukowego wyprawy. Decyzję taką podjęto dokładnie 
11 czerwca 1772 roku 

Po upływie miesiąca w porcie Plymouth dwie korwety 
miały podnieść żagle, by wyruszyć w wielką podróż na po
szukiwania Terra Australis. Forsterowie, starannie przygo
towani do podróży, 26 czerwca 1772 roku wyjechali z Lon
dynu. Statków w porcie jednak jeszcze nie zastali. Zjawiły 
się po pięciu dniach. Urządziwszy się w wyznaczonej kabi
nie, uzyskali od kapitana informację, że żaglowce pozostaną 
w porcie jeszcze przez około dziesięć dni. Ta zwłoka nieco 
zdziwiła Forsterów, ale by czasu nie marnować, postanowili 
zaspokoić swoją naukową ciekawość i udali się na wyciecz
kę do pobliskich kopalni cyny w Kornwalii. Zwiedzili skarb
nice złóż w Poldyce oraz Kanwyn i 8 lipca z powrotem 
zameldowali się w Playmouth. 



W poszukiwaniu południowego lądu 

D
nia l3 lipca 1772 roku dwie korwety JKM - „Reso-
lution" i „Adventure" były gotowe do podróży. Kie
dy kapitan Cook wydał rozkazy zwolnienia cumów 

esienia żagli, patrząc z pokładu na żegnających tłum, 
Forsterowie myśleli o sposobach badań zagadkowego lądu. 
Mimo iż był to trzynasty dzień miesiąca - a przesądnych wśród 
załogi nie brakowało - wszystkich ogarnął optymizm. Wy
prawa miała spełnić dziejową misję ostatecznego rozstrzygnię
cia wielkiego problemu. Ale nim ostatnie żagle wciągnię
to na maszty flagowej korwety, co sił w wiosłach podążała 
za nią łódź, z której dawano jakieś pilne znaki. Przez kilka 
chwil ogarnął wszystkich niepokój. Kiedy łódź podpłynęła 
do burty, przekazano z niej wiadomość, że pani Cook uro
dziła oczekiwane dziecko. Na świat przyszedł upragniony 
syn.Wyjawiły się wówczas powody wszystkich rozterek ka
pitana i opóźnienia wyprawy. Wiwatowano przez całą zatokę. 

Statkiem flagowym JKM był „Resolution", na którym 
płynęło dowództwo z Cookiem i Forsterami. Drugą korwe
tą, „Adwenture", przewodził Tobiasz Furneaux. Od pierw
szego dnia kapitan James Cook i doktor Jan Forster skrzętnie 
zapisywali swoje obserwacje w dziennikach 

W sierpniu ekspedycja dotarła do Wysp Kanaryjskich 
i tutaj, na Maderze, zarządzono pierwszy postój. W końcu paź
dziernika żaglowce osiągnęły Przylądek Dobrej Nadziei, opły
wając go z zachodniej strony. Następnie statki skierowano na 
wschód. Była to pierwsza w historii podróż, zmierzająca 
w kierunku odwrotnym do ruchu Ziemi. Po opuszczeniu 
17 stycznia następnego roku Capetown, okazało się iż była to 
także pierwsza w dziejach żeglugi morskiej wyprawa, która 
przekroczyła w rejonie Oceanu Indyjskiego południowy krąg 
polarny. Dotychczas jeszcze nikt nie był tak blisko bieguna 
południowego. W pobliżu 60° statki natrafiły na potężne lody. 
Wywołały one wśród załogi panikę i tylko wprawne manewry 
kapitanów uratowały wyprawę przed rozbiciem. Na domiar złe
go, w wietrze i mgle, tak samo białej jak lody, obie korwety 
straciły kontakt. Po prostu zagubiły się. Widok poszarpanych 
barykad lodu powiększał strach. Wielkie góry, kilkakrotnie prze
wyższające maszty statku, jak wyniosłe olbrzymy sunęły na 
spotkanie ludzi, którzy ośmielili się zakłócić ich samotność. 

Jan Forster zanotował wówczas w swoim notatniku: Było 
to jak tonięcie wzburzonego świata i przypominało poematy, 
opisujące czeluście piekieł. Wrażenie to spadło na nas z całą 
brutalnością, a dookoła rozległy się powtarzane ze wszech 
stron przez echo wymysły, przekleństwa i wrzaski załogi. 

Ten lodowy rekonesans wzdłuż 60 równoleżnika trwał 
117 dni. Pokonano ponad 3.000 mil, ale zagadkowego lądu 
nie znaleziono. Po czterech miesiącach pobytu na morzu, 
26 marca 1773 roku, „Resolution" wpłynął do Dusky Bay na 
Nowej Zelandii. Po dwóch miesiącach, ku radości wszyst
kich, odnalazł się tutaj drugi statek, „Adwenture", uznany 
już za zaginiony. 

Cały sierpień upłynął na pobycie na Tahiti, gdzie załoga 
leczyła szkorbut, reperowała sfatygowane w lodach kadłuby, 
uzupełniała prowiant i... dawała upust męskiej wstrzemięźli
wości. Miesiąc po Nowym Roku wyprawa znalazła się 
w szerokości 71°10'S i wówczas żaglowce znieruchomiały. 
Po rajskich rozkoszach na Tahiti, na żeglarzy czekało piekło, 
gorsze niż przed rokiem. Na mrozie, wietrze, w śnieżycy 
odmrożonymi pięściami wygrażali złym duchom białej krai
ny. Płacząc ze wściekłości walili w zmrożone na żelazo płót
na żagli, szarpali bezsilni skamieniałe liny. James Cook po 
naradzie z Janem Forsterem postanowił ustąpić. Dalszy upór 
nie miał sensu. Zawrócono z powrotem ku północy. Terra 
Australis Incognito nadal pozostała tylko w wyobrażeniach. 
Nieustraszone wilki morskie musiały skapitulować przed 
twardą przyrodą dalekiego Południa. Ich kapitan, bożyszcze 
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Anglii, po prostu zwątpił; Fotsterowie też czuli się pokona
ni. Wspólnie stwierdzili, że w tej części globu istnieje 
nawet jakikolwiek ląd, to w miejscu tak niedostępnym, że 
odkrycie go nie przyniesie światu żadnej korzyści. W dro
dze powrotnej wstąpili na Wyspy Wielkanocne, by obejrzeć 
tajemnicze posągi tej ziemi tysiąca zagadek i ponownie udać 
się dalej, ku Nowej Zelandii. 

Tutaj statki podzieliły się zadaniami.„Resolutian" z For
sterami zajął się badaniem okolicznych archipelagów. Następ
nie po raz drugi zawitano na Tahiti, gdzie załoga potwierdziła 
przekonanie o rozkoszach pięknych wyspiarek. Oto co na ten 
temat napisał Forster: Już pierwszego wieczora zjawiło się 
na statku wiele kobiet i ekscesy nocne przeszły wszelkie ocze
kiwania. Były to te same osoby, które tak hojnie szafowały 
swymi wdziękami podczas naszego pierwszego pobytu na 
wyspie. Kobiety, które spędziły na pokładzie poprzednią noc, 
powróciły wieczorem przyprowadzając ze sobą wiele towa
rzyszek, dzięki czemu żaden marynarz nie był pozbawiony 
partnerki. Noc była piękna, że zaś był to dzień świętego Jerze
go, opiekuna i patrona Anglii, przygody spod znaku Wenus 
uświetniły uroczyste obchody. 

Z Tahiti skierowano żagle na Wyspy Towarzyskie, Wyspy 
Przyjacielskie. Po ich zbadaniu odkryto Nowe Hebrydy, Nową 
Kaledonię, Norfolk. 

, Adwenture" zaś pozostała u wybrzeży Nowej Zelandii, 
by przygotować zapasy na drogę powrotną do Anglii. Część 
załogi popłynęła łodzią na brzeg i została przez tubylców za
mordowana i...zjedzona. Na ślady kanibalskiej uczty natrafili 
żeglarze z drugiej łodzi, którzy zaniepokojeni długą nieobec
nością towarzyszy, wyruszyli na ich poszukiwania. Ten tra
giczny wypadek spowodował przyśpieszenie powrotu „Adwen
ture" do Europy. „Resolution" dalej prowadził badania i wrócił 
dopiero po roku, drogą przez Wyspy Wniebowstąpienia, Azo
ry. Gdy 30 lipca 1775 roku zarzucono cumy w angielskim 
porcie Spifheed, pierwsza na pokład weszła pani Cook, pro
wadząc ze sobą trzyletniego synka. Malec z podziwem pa
trzył na ojca, którego zahaczył pierwszy raz. To także w swo
ich notatkach zapisał Jan Forster. 

Ojciec i syn 

W
prawdzie południowego lądu nie znaleziono, ale dla 
Forsterów podróż zakończyła się pełnym sukcesem. 
Jan przywiózł z niej dziennik obserwacji geogra

ficznych i przyrodniczych, bogate zbiory fauny, flory, okazów 
kultury materialnej, minerałów. Wnikliwa analiza wyników 
wyprawy, a także pierwszej ekspedycji Cooka i wcześniej
szych jeszcze podróży Hiszpana Torresa i Holendra Tasma-
na, pozwoliły Janowi Forsterowi stwierdzić, że Australia jest 
odrębnym, samodzielnym kontynentem. Tczewianin był 
pierwszym, który w historii odkryć geograficznych do
strzegł ten fakt. Poza tym dokonał pomiarów temperatury 
wody na dużych głębokościach, zbadał budowę raf kora
lowych i integralne cechy różnych form życia wysp Pacy
fiku. Obecnie Forster jest uważany za twórcę podstaw etno
grafii tego rejonu kuli ziemskiej. Został uznany również 
za pierwszego badacza flory Polinezji i jednego z pierw
szych ornitologów świata. 

Po powrocie z podróży, ojciec i syn natychmiast zasiedli 
do opracowania przywiezionych notatek. Czynnościom tym 
nie towarzyszyła dobra atmosfera, bowiem admiralicja królew
ska i rząd zabronili publikowania czegokolwiek, co dotyczy
ło wyprawy. Podróż otoczono tajemnicą, ograniczono się tyl
ko do oficjalnego komunikatu o jej odbyciu. W tej sytuacji 
Jan w 1776 roku wydał pracę wyłącznie przyrodniczą. Była 
nią rozprawa o florze Polinezji. Zawierała szczegółowy opis 
265 gatunków roślin, które nauce światowej dotąd nie były 
znane. Książka przyniosła Forsterowi sławę, ale nie poprawi-



ła sytuacji finansowej. Jan, życzliwy i bezinteresowny, choć 
trudnego charakteru nie potrafił zabiegać o dobra materialne. 
Życzliwość tę potrafił miedzy innymi wykorzystać jego krew
niak. Żeby ten szczegół wyjaśnić, należy z wielkiego świata 
powrócić na moment do Tczewa. 

W rodzinnym mieście Forstera mieszkał ławnik miejski, 
Michał Koss. Jego 12-letni syn, Tomasz, emocjonował się 
morskimi podróżami. W czasie drugiej wyprawy Cooka, gdy 
znajdowała się gdzieś w okolicach Przylądka Dobrej Nadziei, 
wojska pruskie zaczęły zajmować pierwsze miasta na Pomo
rzu. Stary Koss pośpiesznie sprzedał kamieniczkę przy tczew
skim rynku i razem z synem uciekł przed zaborcą do Gdań
ska. Po niecałych czterech latach, były ławnik wyjechał 
z synem do Anglii. Tam odnaleźli sławnego krewniaka, 
który niedawno powrócił z dalekich oceanów. Jego opowie
ści zupełnie przewróciły w głowie młodemu Kossowi Myśl 
o wielkich podróżach nie opuszczała Tomasza. Wuj Jan 
postanowił go z tych kłopotów wyleczyć. Złożył wizytę 
kapitanowi, świeżo mianowanemu lordowi, który właśnie 
kompletował załogę do trzeciej podróży dookoła świata. W ten 
sposób 16-letni wówczas Tomasz Koss z Tczewa został za-
musztrowany na korwetę„Discovary", na której zrealizował 
swoje marzenia. 

Jan Forster, nie potrafiąc przełamać zakazu władz, doty
czącego publikowania wyników z drugiej wyprawy, zrezy
gnowany przekazał swoje wszystkie notatki synowi Jerzemu. 
Ojciec pozostał po uszy w długach, bowiem do końca liczył 
na to, że przyszła książka zrekompensuje wszystkie niedo
statki. Cook również przywiózł z wyprawy dziennik i admi
ralicja uznała, iż właśnie ten zostanie wydany. Wtedy ode
zwał się gwałtowny charakter Jana. Komu trzeba powiedział, 
co o tym wszystkim myślał i w sumie popadł w konflikt 
z pierwszym lordem admiralicji, Sandwichem. Straciwszy 
wpływowego przyjaciela, nie uniknął kary za zadłużenia 
i w początku 1777 roku został uwięziony. Z aresztu wykupili 
go książęta z niemieckiej masonerii. Wówczas jakby los się 

Jan Forster i syn Jerzy 
Mezzotinta z ok. 1870 r. 

Biblioteka Gdańska PAN (Sygn. Z I 3892) 

uśmiechnął, niebawem uniwersytet w Oxfordzie nadał Jano
wi doktora praw, a dwa lata później otrzymał nominację pro
fesora historii naturalnej w Halle. Tu spędził najbardziej spo
kojny okres. W uczelni nad Salą kierował katedrą przez 18 lat, 
do końca swego życia, którego kres nastąpił 9 grudnia 
1798 roku. 

Po wydaniu Notatek z podróży dookoła świata, które 
ukazały się jeszcze w Oxfordzie, sfinalizował pracę nad Hi
storią odkryć i podróży polarnych oraz nad trzytomowyrni 
Wiadomościami geograficznymi krajów świata. Ostatnią 
pracą Jana, z tych najbardziej się liczących, był obszerny, 
dziesięciotomowy Magazyn nowych notatek z podróży. 

Owe notatki z podróży przysporzyły niemało zgryzot i być 
może, że spowodowały rozstanie się obu Forsterów na za
wsze. Syn Jerzy zdołał obejść surowe zakazy admiralicji 
i wydał dwutomową książkę, napisaną na podstawie notatek 
ojca i własnych obserwacji. Polski tytuł dzieła, który docze
kał się przekładu i wydania dopiero w 1977 roku w postaci 
jednego woluminu, brzmi: Podróż naokoło świata, a z orygi
nału należałoby dodać: na stattkuJKM„Resolution ", dowo
dzonym przez Kapitana Jamesa Cooka, odbyta w łatach 
1772-1775. Książka ukazała się pod autorstwem Jerzego 
i możliwe, że o to miał ojciec pretensje do syna. Jest pew
nym, że odtąd ich drogi rozeszły się na zawsze. 

Książka ta stała się przebojem wydawniczym, a mło
demu 23-letniemu autorowi przyniosła europejski rozgłos. 
W następnym roku przetłumaczono ją na język niemiecki 
i francuski, potem ha inne języki. Jerzemu Forsterowi do
starczyła wiele zasłużonych naukowych zaszczytów. Nie 
miejsce teraz o nich pisać, chociaż na pewno burzliwy, 
wręcz sensacyjny życiorys Jerzego, wielkiego przyrodni
ka, zasłużonego także dla nauki polskiej profesora Szkoły 
Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie, żar
liwego sprzymierzeńca Rewolucji Francuskiej, urodzone
go na Żuławach Wiślanych pod Gdańskiem, zasługuje na 
odrębne omówienie. 

Przenośne obserwatorium astronomiczne z przyrządami, 
przy pomocy którego 

Jan Forster dokonywał pomiarów nieba 



BEATA MARIA KOWALEWSKA 

W kręgu kuźni polskości 
O pelplińskim Collegium Marianum 

Część IV 
ECHA POWSTANIA S T Y C Z N I O W E G O 

POWSTANIE STYCZNIOWE 

Powstanie styczniowe, które wybuchło w nocy z 22 na 
23 stycznia 1863 roku i trwało do połowy następnego 
roku, stanowiło ostatni zryw narodowowyzwoleńczy 

w okresie rozbiorów Polski. Jego echa dotarły również do 
Pelplina. Grono pelplińskich patriotów, byłych uczniów Col
legium Marianum, za zachętą i pomocą materialną ziemian 
Kalksteinów z Klonówki i Jackowskich z Jabłowa wyruszyło 
do Królestwa, aby walczyć o wolną Polskę. Grupa powstań
ców liczyła 9 ochotników, a byli wśród nich między innymi: 
Antoni Muchowski, Franciszek Bonin, Bernard Górski, Fran
ciszek Dylewski, Karol Larysz, Franciszek Suchewicz i Leon 
Hoppe. 

Antoni Muchowski i Franciszek Bonin, jako uczniowie 
gimnazjum w Chojnicach, wyruszyli do walki w końcowej 
fazie powstania, wiosną 1864 roku podczas ferii wielkanoc
nych. 

Antoni Muchowski - uczeń prymy wstąpił w szeregi po
wstańców w marcu 1864 roku, skąd został wzięty do niewoli 
i zesłany na Syberię. Po pięciu latach katorgi wrócił pieszo 
do kraju. Jego podróż w rodzinne strony trwała 11 miesięcy. 
Nie złamany na duchu kontynuował dalszą naukę 
w gimnazjum wejherowskim, aby potem poświęcić się sta
nowi duchownemu. Zmarł w 1915 roku, pełniąc służbę pro
boszcza w Oksywiu. 

Franciszek Bonin wziął udział w powstaniu, będąc 
uczniem rekundy. W trakcie przejścia przez rzekę Drwęce 
został postrzelony przez żołnierza pruskiego (ok. 1.04.1864 r.). 
Zmarł w szpitalu w Golubiu. 

Następny uczeń, Bernard Górski, walczył w armii Yonga 
i dostał się do niewoli rosyjskiej, przebywał w Irkucku, a po
tem Archangielsku. Wrócił do kraju w 1870 roku. To wła
śnie B. Górski wspominał, że w powstaniu wzięło udział 
ośmiu jego kolegów z Pelplina i okolicy. 

Do grona walczących w powstaniu styczniowym dołączyli 
Franciszek Dylewski z prymy i Karol Larysz z tercji, wów
czas uczniowie gimnazjum chełmińskiego. 

Wychowankiem Collegium Marianum był również Fran
ciszek Suchewicz, który pracował jako czeladnik ciesielski 
i zajmował się werbowaniem ochotników do powstania. Pod 
tym zarzutem został aresztowany i skazany na trzy miesiące 
pozbawienia wolności. 

W powstaniu wziął udział także Leon Hoppe z Dzidna, 
na którego temat brakuje informacji. Z braku dokładnych da
nych osobowych trudno ustalić pełną listę powstańców 
z Pelplina. Andrzej Bukowski podaje, że 9 czerwca 1864 roku 
aresztowano niejakiego Raszke z Bobowa, kleryka klasztoru 

Łąkowskiego pod zarzutem popierania powstania. Można 
przypuszczać, że był nim Józef Jakub Raszke, który rozpo
czął naukę w Collegium Marianum w 1854 roku, a potem 
wstąpił do zakonu franciszkanów. 

Pozostali uczniowie szkoły pelplińskiej pilnie śledzili prze
bieg powstania, rozczytując się w „Nadwiślaninie", „darząc 
sympatiami (!) dyktatora Langiewicza". 

FILOMACI POMORSCY 
A COLLEGIUM MARIANUM 

W okresie niewoli narodowej, począwszy od 
1830 roku, na ziemiach okupowanych przez trzech 
zaborców istniały tajne związki młodzieży. Na

leżeli do nich uczniowie różnych typów szkół średnich 
i studenci uniwersytetów. Organizacje te o charakterze sa
mokształceniowym działały w konspiracji w imię hasła 
„Ojczyzna, Nauka, Cnota". Młodzież skupiona w tych 
kołach kształciła się w nauce o języku, literaturze, histo
rii, a nawet geografii ziem polskich. Śpiewała pieśni naro
dowe i obchodziła rocznice patriotyczne. Tylko w oparciu 
o takie treści można było wychować młodzież w duchu 
narodowym i budzić nadzieję na powstanie niepodległej 
ojczyzny. 

Na terenie Pomorza Gdańskiego konspiracyjne związki 
młodzieży istniały aż do 1920 roku, kiedy to po przyłączeniu 
Pomorza do Polski rozwiązywano je lub przekształcano w li-
teracko-historyczne koła zainteresowań. 

Przez długie lata nie działała w Collegium Marianum taj
na organizacja filomacka z powodu legalnej i obowiązkowej 
nauki języka polskiego. Związek powstał dopiero w roku 
1917, co podyktowane było ożywieniem ruchu narodowego 
i filomackiego, klęskami militarnymi Niemiec i ogłoszeniem 
jesienią 1916 roku niepodległości Królestwa Polskiego przez 
państwa centralne. 

Założycielem Koła Towarzystwa Tomasza Zana w Colle
gium Marianum był kleryk Zygmunt Szulczyński, były pre
zes koła TTZ w Chojnicach, który w roku 1917 rozpoczął 
studia teologiczne w pelplińskim seminarium. Organizacja 
ta skupiała dwudziestu członków, wśród nich byli: Alfons 
Jasieniecki, Władysław Kiedrowski, Łucjan Kosidowski, Ed
mund Masiak, Jan Pastwa i Jan Pinker. Uczniowie ci w la
tach 1918-1919 przenieśli się do gimnazjum chełmińskiego, 
gdzie kontynuowali pracę samokształceniową będąc człon
kami koła TTZ. 

Spotkania organizacyjne były raz w tygodniu. Młodzież 
pogłębiała swoją wiedzę w zakresie ortografii, gramatyki, 
literatury i historii polskiej. Historię wykładał ks. Wacław 



Lewandowski w oparciu o podręcznik Anatola Lewickiego. 
Nauczycielem języka polskiego i literatury był Zygmunt Szul-
czyński. Na zajęciach tych wykonywano ćwiczenia ortogra
ficzne i gramatyczne, czytano i analizowano utwory „trzech 
wieszczów", pisano wypracowania. W niedzielne przedpo
łudnia odbywały się zajęcia śpiewu, które prowadził Edmund 
Masiak w sali muzycznej. Uczono śpiewać polskich pieśni 
ludowych i patriotycznych, zawartych w śpiewniku Franci
szka Barańskiego „Jeszcze Polska nie zginęła". 

Członkowie TTZ korzystali z zakonspirowanych zasobów 
bibliotecznych mieszczących się w pokoiku za aulą; wów
czas wypożyczał książki ks. Jan Zaremba. 

Znakiem rozpoznawczym pelplińskich filomatów były bia
ło-czerwone wstążeczki, noszone pod klapami marynarek. Na
leży dodać, że związek filomatów w progimnazjum nie był 
organizacją w takim stopniu tajną jak inne koła w gimna
zjach państwowych. O istnieniu koła TTZ wiedzieli nauczy
ciele, niektórzy nawet czynnie popierali tę zakonspirowaną 
działalność. Wśród nich byli księża - Polacy: Wacław Le
wandowski, Paweł Stefański i Jan Zaremba. 

Trzeba przyznać, że koło filomatów w Collegium Maria-
num powstało późno i działało na przestrzeni krótkiego okre
su czasu - lata 1917-1920, ale nie umniejsza to zasług, jakie 
położyło pelplińskie progimnazjum dla rozwoju i utrzymania 
organizacji filomackich na terenie byłych Prus Zachodnich. 

W celu zdania egzaminu dojrzałości wychowankowie pro
gimnazjum w Pelplinie przenosili się do innych gimnazjów, 
głównie Chełmna i Chojnic, i tam wstępowali do tajnych orga
nizacji młodzieżowych. Wypada podkreślić, że absolwenci -
pelpliniacy reprezentowali wysoki poziom wiedzy w dziedzi
nie języka, literatury i historii polskiej, w związku z tym 
pozytywnie wyróżniali się wśród innych uczniów. Wyso
kie uświadomienie narodowe i patriotyczne predysponowało 
ich do obejmowania stanowisk przewodniczących i pełnie
nia wielu innych funkcji kierowniczych w organizacjach filo
mackich na Pomorzu Gdańskim. 

Głównym założycielem koła filomackiego „Wiec" w Wej
herowie (1871 -1890) był Antoni Muchowski, były uczeń Col
legium Marianum, uczęszczający później do gimnazjum 
w Chojnicach, a następnie w Wejherowie. Tajną organizację 
„Wiec" utworzył na kilka miesięcy przed zdaniem matury. 
Nie sposób pominąć informacji, że 32 członków tej organi
zacji przybyło właśnie z pelplińskiego progimnazjum, a byli 
wśród nich: J. Belgardt, J. Fethke, J. Gierszewski, F. Gosie-
niecki, W. Graduszewski, P. Hillar, N. Jabłonka, J. Januszew
ski, J. Klein, F. Kopicki, O. Krefft, I. Lewicki, S. Lewicki, 
A. Lipiński, L. Litewski, M. Litewski, S. Laszewski, J. Okrój, 
H. Ossowski, J. Pacholski, L. Priebe, J. Szczypiór, L. Szel-
bracikowski, M. Szeffs, P. Szodła, J. Szawaba, I. Szwedow-
ski, A. Świetlik, T. Wysocki. 

Tajnych lekcji języka polskiego udzielał w latach 1897-
1900 były wychowanek progimnazjum - Władysław Brze
ziński (już jako gimnazjalista wejherowski). Zajęcia odby
wały się w mieszkaniu, uczestniczyło w nich trzech innych 
gimnazjalistów, którzy różnymi drogami zdobywali polskie 
książki, będące cenną pomocą dydaktyczną w pracy samok
ształceniowej. 

Do grona filomatów wejherowskich, pobierających 
pierwsze nauki w szkole pelplińskiej, należał również Józef 
Balewski, późniejszy doktor medycyny, który wraz z grupą 
kolegów - pelpliniaków założył w gimnazjum wejherowskim 
kółko filomackie. To właśnie uczniowie z Collegium Ma
rianum wnieśli ducha polskości do szkoły w Wejherowie, 
wówczas bardzo zniemczonej. Do grona tych filomatów wcią
gnięty został w 1914 roku następny wychowanek z Pelplina 
- Dawid Bruski, późniejszy dyrektor gimnazjum i liceum 
w Starogardzie Gdańskim oraz senator RP. 

Założycielem kółka samokształceniowego TTZ w Choj
nicach był Mieczysław Mroziński, który w latach 1910-1915 
uczęszczał do progimnazjum biskupiego w Pelplinie. Filo
mata tak wspominał czas spędzony w ławie szkolnej Colle
gium Marianum: „Na 42 uczniów seksty B przypadało nie 
więcej jak 8 Niemców. Językiem powszechnie używanym 
w klasie stał się język polski. Nie było żadnych restrykcji ze 
strony władz szkolnych co do posługiwania się językiem pol
skim poza lekcjami. Sam dyrektor ks. P. Teichert miał zwy
czaj w rozmowach z uczniami używania mieszaniny języka 
polskiego z niemieckim. Inni księża profesorowie - świec
kich nauczycieli nie było - rozmawiali, poza jednym wyjąt
kiem, z uczniami po polsku. 

Językiem wykładowym był język niemiecki, jednak w kla
sach niższych obowiązkowe były nawet dla Niemców lekcje 
polskiego. Przypominam sobie, że na jedną z lekcji polskiego 
przybył z okazji wizytacji gimnazjum sam radca rejencyjny 
z Gdańska i dał wyraz swojemu niezadowoleniu, że uczniowie 
niemieccy są nieobowiązkowi w nauce języka polskiego". 

W odrodzonej, po procesie toruńskim, organizacji choj
nickiej „elitę pod względem pracy i wyrobienia w sprawach 
polskich stanowili byli uczniowie Collegium Marianum 
w Pe lpnie . Spośród pięciu przewodniczących, trzech wy
wodziło się z pelplińskiej szkoły, a byli to: Antoni Miszew-
ski, Jan Karnowski i Józef Raduński. 

Inną formę pracy organizacyjnej przyjęło koło seniorów 
filomacji chojnickiej, założone w roku 1899/1900. W jego 
szeregach stanęli dawni członkowie chojnickiego koła „Mic
kiewicz", a wśród nich byli uczniowie z progimnazjum: Zyg
munt Rogala, Mieczysław Rzewuski, Jan Sieg i Józef Wy-
siński, wówczas już klerycy Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. 

Prawdopodobnie jedynym profesorem Polakiem, pra
cującym przed pierwszą wojną światową w gimnazjum 
chojnickim, był Jan Puppel. W młodości uczeń Collegium 
Marianum, potem filomata chojnicki i chełmiński. Będąc 
nauczycielem zyskał sobie szacunek, sympatię i zaufanie 
uczniów, szczególnie filomatów, którzy odwiedzali go w jego 
prywatnym mieszkaniu. 

Ważną formę pracy koła filomackiego „Mickiewicz" 
w Chojnicach stanowiły wycieczki krajoznawcze. W tej dzie
dzinie inicjatorami wszelkiej działalności byli Paweł Czapiew
ski i Ludwik Górski, następni wychowankowie pelplińscy, 
którzy należeli do tej tajnej organizacji od 1893 roku. Pieszo 
przeszli całe Kaszuby, płynęli łodzią z Pucka do Jastarni. Za
początkowany przez nich ruch turystycznych znalazł wielu 
naśladowców. 

W Chełmnie duszą organizacji „Filarecja", działającej 
w latach 1908-1911, był jej współzałożyciel i przewodniczący 
-przybyły z Pelplina- Szczepan Gracz. Według niego „Fila-
recja"miała wychowywać nie tylko bojowników polskości, 
ale przede wszystkim ludzi twardych, silnych charakterem, 
nieugiętych. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo To
masza Zana w Wałczu (1912-1914). Szczepan Gracz jako 
filomata chełmiński próbował namówić swojego brata Jana, 
aby ten przeniósł się z progimnazjum w Pelplinie do gimna
zjum w Wałczu. Jan Gracz opuścił szkołę w 1911 roku wraz 
z kolegą, Józefem Sinda. Obaj wyjechali na wycieczkę do 
Krakowa, celem której było nie tylko zapoznanie z zabytka
mi starego miasta, ale głównie przygotowanie do pracy 
w tajnej organizacji, którą założono jesienią 1912 roku. 

Nie sposób już dzisiaj dotrzeć do wszystkich nazwisk fi
lomatów pelplińskich, bo byli oni przecież członkami orga
nizacji konspiracyjnych, a wszelkie dokumentacje niszczono 
w obawie przed wykryciem. 

Należy stwierdzić, że połowa kadry przywódczej filoma
tów pomorskich rozpoczynała naukę właśnie w Collegium 
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Marianum. Przywódcami w Chełmnie byli: Jan Brejski, 
Szczepan Gracz, Władysław Cieszyński, Jan Kazimierz 
Brejski. W Chojnicach stanowisko prezesa obejmowali: 
Anastazy Szelbracikowski, Stanisław Leszczyński, Lu
dwik Górski, Antoni Bonin i Jan Karnowski. W Wejhe-
WŚsie założycielem i jednocześnie pierwszym prezesem 
koła „Wiec" był Antoni Muchowski, prezesami byli rów
nież: Ignacy Szwedowski, Michał Litewski, Józef Gier
szewski, Feliks Kopicki, Józef Balewski, Daniel Bruski, 
Ignacy Piotrzkowski. W Wałczu organizatorem i preze
sem koła TTZ był Jan Gracz. 

Szczególnego znaczenia w działalności tajnych orga
nizacji filomackich na Pomorzu nabrało ich wykrycie je
sienią 1900 roku. W efekcie doprowadziło to do głośnego 
procesu byłych gimnazjalistów, który odbył się w terminie 
9-12 września 1901 roku w Toruniu. To wydarzenie stało się 
punktem zwrotnym w rozwoju ruchu filomackiego na Pomo
rzu, ponieważ nie tylko przerwało, ale zahamowało działal
ność większości kół, osłabiając ich pracę. 

Wśród oskarżonych w procesie toruńskim znalazło się aż 
23 byłych uczniów Progimnazjum Biskupiego w Pelplinie. 
Oczywiście na ten fakt zwróciły uwagę władze prowincjo
nalne, odnotowując, „że wielu oskarżonych zdobyło swoje 
pierwsze wykształcenie w Collegium Marianum, bo szkoła 
ta jest siedliskiem polonizmu". 

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, WYCIECZKI 

Do programu zajęć pozalekcyjnych Collegium Maria
num należały przedstawienia teatralne, odgrywane raz 
w roku, w refektarzu lub korytarzu na drugim piętrze 

szkoły. Wystawiano zazwyczaj krótkie utwory sceniczne 
o treści historycznej, patriotycznej, pouczającej i rozrywko
wej, np. komedie. 

W roku 1881 wystawiano dramat historyczny autorstwa 
księdza Stanisława Kujota zatytułowany „Ojciec Grzegorz 
czyli Obrona Pucka", oparty na przekazie kroniki ojców re
formatorów wejherowskich. Akcja utworu sięga czasów wo
jen ze Szwedami. Głównymi postaciami są ojciec Grzegorz, 
oficer Niewiarowski i oficer Sarpski, namiestnik wojewody 
Wejhera, który przekupiony przez Szwedów chce wpuścić 
wroga do miasta.Tymczasem mieszczanie, pod dowództwem 
Niewiarowskiego, gotowi są stawić opór nieprzyjacielowi. 
Cała historia kończy się pomyślnie, zamek i miasto zostają 
uratowane, a zdrajca Sarpski znajduje się w więzieniu. Puck 
otrzymuje pochwałę i nagrodę od króla w zamian za okazaną 
mu wierność. 

W roku 1883 na „deskach" szkolnego teatru wystawiono 
komedie „Berek zapieczętowany" Aleksandra Ładnowskie-
go i „Chełpliwość" Franciszka Bohomolca. Szczególnie uda
ne przedstawienia powtarzano poza murami szkolnymi dla 
miejscowej publiczności. Niestety od roku 1886, wraz z ob
jęciem rządów w diecezji przez biskupa Rednera, zaniechano 
polskich przedstawień. Najbardziej żałowała swojego teatru 
młodzież, ponieważ dawał on wspaniałą rozrywkę kultural
ną, a szkolna scena była miejscem pielęgnowania polszczy
zny. W roku 1890 wystąpił z prośbą do ks. Kujota pewien 
uczeń z sekundy. Reprezentując swoich kolegów, prosił pro
fesora o poparcie zamiaru wystawienia polskiego przedsta
wienia. Otrzymał taką odpowiedź: 

„My sami ubolewamy, że ich nie ma (!), że trzeba było 
ich zaniechać, ale czasy są takie, że, aby dać jedno przedsta
wienie polskie, trzeba by (!) dać conajmniej (!) cztery nie
mieckie, a przyznacie sami, że to się nie godzi". 

Przedstawień teatralnych zaniechano całkowicie w latach 
1886-1901. Po roku 1901 wznowiono przedstawienia nie
mieckie, dawali je uczniowie wyższej tercji w auli, w tłuste 

czwartki. Natomiast przedstawienia polskie przywrócono 
w 1920 roku. Jak wynika z informacji byłego ucznia, mu
siały być wznawiane już nieco wcześniej, bo w 1916 roku 
odegrano obrazek sceniczny „Jagiełło pod Grunwaldem" 
anonimowego autora. Wówczas nad działalnością sceniczną 
młodzieży czuwał ks. Jan Zaremba. 

Obok działalności teatralnej szczególnym zainteresowa
niem wśród młodzieży Collegium Marianum cieszyły się 
wspólne spacery i wycieczki. Przeważnie w środy i piątki, 
pod opieką dyrektora lub ks. Zielińskiego, zmierzała pelpliń-
ska młodzież na spacer w stronę Dębiny lub szosą w kierun
ku lasu. 

Najwięcej radości wnosiły całodzienne wycieczki do 
Marwila, na których rozbrzmiewały polskie śpiewy. Kie
dy zaniechano wycieczek ogólnoszkolnych odbywały się 
eskapady jednej lub kilku klas. Organizatorami pierwszej 
takiej wyprawy byli znani profesorowie progimnazjum -
ks. Kujot i ks. Frydrychowicz. Wycieczka odbyła się je
sienią 1885 roku, uczestniczyli w niej uczniowie niższej 
tercji, a jej celem stała się znana z historii „parowa Ma
ternów", położona za Rajkowami. Nazwa tego miejsca 
wywodzi się od znanego rozbójnika Materna, pochodzą
cego z Gdańska, który niepokoił tę okolicę i przebywał 
właśnie w tej parowie. Za swoje zbójeckie napady został 
postawiony przed sądem za sprawą króla Aleksandra Ja
giellończyka. Wycieczki do „parowy Maternów" organi
zowano wielokrotnie, także w latach następnych. 

W roku 1889 uczniowie wyższej tercji wzięli udział 
w wyprawie do zamczyska znajdującego się w okolicach 
wsi Rajkowy, a w następnym roku zwiedzili starożytny 
okop pod Stockim Młynem. W 1898 roku młodzież z kwinty 
wybrała sie do miejscowości Gorzędziej, istniejącej już praw
dopodobnie w czasach św. Wojciecha, a w 1899 roku celem 
wyprawy stały się Mątwy leżące nad rzeką Wisłą. W czerw
cu 1900 roku dwudziestu trzech uczniów kwinty odbyło 
z nauczycielem kolejną wycieczkę do Gorzędzieja nad Wi
słą. Tego samego dnia dwudziestu pięciu chłopców wy
ższej tercji odbyło przejażdżkę koleją do Gdańska, której 
celem było zaznajomienie uczniów z jego zabytkami. Ko
lejną wyprawę do starego Gdańska i „do morza" (tak zano
towano w ,Pielgrzymie") zorganizowano uczniom wyższej 
tercji w maju 1901 roku pod kierunkiem nauczyciela naj
lepiej zorientowanego w zabytkach historycznych tego 
miasta. 

Ponowną wyprawę do „parowy Maternów" zorganizowa
no w maju 1901 roku dla uczniów kwinty. 

W dniu imienin księdza biskupa A. Rosentretera, 
w 1901 roku, młodzież piątej klasy progimnazjum poje
chała koleją do pobliskiej wsi Subkowy, skąd po miłym 
ugoszczeniu na plebanii wyruszyła w dalszą drogę do Go
rzędzieja. W trakcie tej wyprawy uczniowie wykonywali 
pamiątkowe fotografie. 

Trasy szkolnych wycieczek wiodły też do innych, oko
licznych wsi i miejscowości, np. uroczych Widlic, cyster
skiej kiedyś Nowej Cerkwi, Klonówki, Walichnów, a tak
że do stolicy Kociewia - Starogardu. Starsza młodzież pod 
kierunkiem swoich profesorów brała udział w dalszych 
wycieczkach kolejowych, których celem stawały się więk
sze miasta, np. Gdańsk (1888 r. i później), Malbork (1888 r. 
i częściej), Oliwa (1896 r.), Kartuzy (1904 r.), Elbląg 
i Kohlberg(1906r.). 

Celem wycieczek organizowanych w Collegium Ma
rianum stawały się miejscowości o znaczeniu historycz
nym, często malowniczo położone wokół Pelplina wioski 
lub okoliczne miasta. Upiększały, podobnie jak teatr, 
szkolne monotonne życie, dając rozrywkę, ale i konkretną 
wiedzę o Polsce. 
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d o k o ń c z e n i e 

Wznowienie działalności Banków Ludowych w pierwszych latach powojennych nie miało cha
rakteru zorganizowanego. Było zwykle wynikiem spontanicznej inicjatywy miejscowych działa
czy zaangażowanych w ruchu spółdzielczym w okresie międzywojennym. Niektóre banki wzna
wiały swoją działalność już w 1945 roku, inne w latach późniejszych, w zależności od miejscowych 
warunków i rodzącej się z nich inicjatywy. 

Działać zaczął również Bank Ludowy Starogardzie. 
Jego reaktywowanie nastąpiło z inicjatywy Konstan
tego Łysakowskiego w dniu 19 listopada 1947 roku. 

Wybrany został Zarząd Banku składzie: Józef Brucki prze
wodniczący, Józef Mazurowski i Konstanty Łysakowski -
członkowie. Nie jest znany skład pierwszej po reaktywo
waniu banku Rady Nadzorczej, która podjęła decyzję 
o wznowieniu działalności spółdzielni. Zapewne począt
kowo bank działał w oparciu o zasady organizacyjne sfor
mułowane w statucie obowiązującym przed wojną. 

Nowy statut, przyjęty przez kierownictwo banku, nosił datę 
16 lutego 1948 roku. Rejestracja nastąpiła 18 marca 1948 roku 
w Sądzie Okręgowym w Gdańska W tym czasie bank zatru
dniał trzech pracowników. Kierownikiem był Jan Goelger, 
kasjerem - Zagmunt Kajut, kontystką - Irena Wiśniewska. 

W 1948 roku bank miał 298 członków, w tym 152 rolni
ków, 31 rzemieślników, 99 pracowników fizycznych i umy
słowych oraz 16 innych udziałowców. Terenem działalności 
Banku Ludowego w Starogardzie Gdańskim było miasto Sta
rogard i okolice. 

W pierwszym okresie swojej powojennej działalności Bank 
Ludowy w Starogardzie nie skupiał jeszcze dużej liczby człon
ków, ale stopniowo rozwijał działalność operacyjną Od sa
mego początku borykał się z wieloma trudnościami Rada 
Nadzorcza i Zarząd Banki z dużym zaangażowaniem przystą
piły do pracy na rzecz lokalnej społeczności, przede wszyst
kim obsługi rolników indywidualnych. 

Rada Nadzorcza, wybrana 19 maja 1948 roku, działała 
w składzie: Bogdan Jacobson (przewodniczący), Andrzej Po-
tasznik, Ludwik Falkowski, Leon Biskup, Ignacy Scheibe, 
Władysław Kilian i Aleksander Schwartz. 

W 1948 roku rozwiązane zostały problemy lokalowe banku, 
który zaczął ponownie funkcjonować w budynku przy Rynku 8. 
Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu działaczy i pracow
ników, bank już po roku stanął w rzędzie dobrze działających 
instytucji finansowych województwa gdańskiego. Liczba jego 
członków wzrosła do 982, tj. ponad trzykrotnie. 

Dążąc do przystosowania systemu bankowego do zaist
niałych w kraju zmian politycznych, gospodarczych i społecz
nych, a w szczególności do metod planowego kierowania go
spodarką oraz uwzględniania w działalności kredytowej 
w większym stopniu interesów małorolnych i średniorolnych 

chłopów, rząd wydał 25 października 1948 roku dekret o re
formie bankowej. Dekret ten w odniesieniu do spółdzielni kre
dytowych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1950 roku. 

Na mocy dekretu o reformie bankowej, Minister Skarbu 
decyzją z dnia 7 grudnia 1949 roku powołał w kraju 1256 
Gminnych Kas Spółdzielczych. Powstały one z przekształce
nia większości istniejących banków ludowych, bądź też -
w niektórych miejscowościach - utworzono nowe placówki. 
Reszta spółdzielczych placówek bankowych uległa likwida
cji. Dekret podporządkował Gminne Kasy Spółdzielcze Mi
nistrowi Skarbu oraz przeniósł niektóre uprawnienia rad 
nadzorczych i zarządów na powołany do życia Bank Rolny, 
który stał się centralą organizacyjną, rewizyjną i finansową 
Gminnych Kas Spółdzielczych. 

Gminne Kasy Spółdzielcze nie posiadały prawa przyjmo
wania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek, peł
niąc czynności w tym zakresie tylko w zastępstwie PKO. Sta
ły się w istocie gminnymi placówkami rozdziału kredytów dla 
małorolnych i średniorolnych chłopów, pod kierunkiem od
działów powiatowych Banku Rolnego i z wiążącym udziałem 
w decyzjach Związku Samopomocy Chłopskiej. Gminne Kasy 
Spółdzielcze przejęły obsługę kasową Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska". W sumie jednak wiatach 1949-1956 
następował zanik spółdzielczego charakteru Banków Ludo
wych. Istniejące Gminne Kasy Spółdzielcze zachowywały 
pozory systemu spółdzielczego, w istocie bowiem były instru
mentem polityki państwa w tym okresie. 

Dalszą zmianą ograniczającą rolę samorządu było zlikwi
dowanie Rad Nadzorczych, w miejsce których powołane zo
stały Komisje Rewizyjne o ograniczonych kompetencjach. 
Stworzone w ten sposób struktury organizacyjne sprzyjały stop
niowemu zanikaniu społecznej inicjatywy i aktywności orga
nów samorządu i spółdzielczości. 

W tych trudnych warunkach działał również Bank 
w Starogardzie, już jako Gminna Kasa Spółdzielcza. Do 
jej zarządu w 1950 roku zostali wybrani: Alojzy Zieliński 
- przewodniczący, Tadeusz Bartkowiak i Franciszek Je
zierski - członkowie oraz Bernard Freda i Stefan Czaja -
zastępcy członków. Na czele wybranej - w miejsce Rady 
Nadzorczej 9-osobowej Komisji Rewizyjnej stanął An-
drzej Potasznik. Jej członkami zostali: Józef Jendernalik, 
Henryk Tarłowski, Czesław Sarna, Józef Mazurowski, 



Teodor Bieszkowski, Stanisław Mazurek, Stanisław Bat-
kowski i Helena Michmu 

Z dniem 4 sierpnia 1950 roku odwołany został ze stano
wiska przewodniczącego Zarządu Gminnej Kasy Spółdzielczej 
Alojzy Zieliński. Jego obowiązki do czasu zwołania Wal
nego Zgromadzenia przejął Władysław Puła. Dnia 23 czerw
ca 1951 roku kierownikiem Gminnej Kasy Spółdzielczej 
w Starogardzie został Tadeusz Bartkowiak, dotychczasowy 
członek zarządu. W 1954 roku przewodniczącym Komisji Re
wizyjnej wybrano Wacława Kreję, a nowy zarząd kasy tworzy-

Tadeusz Bartkowiak (przewodniczący), Stefan Czaja i Ber
nard Freda (członkowie) oraz Jan Wołoszyk i Stefan Rebelka 
(zastępcy członków). 

W 1956 roku przewodniczącym rady powołanej w miej
sce Komisji Rewizyjnej ponownie został wybrany Wacław Kre-
ja, a w skład rady weszli: Aleksy Lis, Julian Bienias, Jan Holqe, 
Anna Nadolna, Stanisław Smużyński, Łucjan Lewandowski, 
Antoni Wysiecki i Alojzy Stosik. Duże zmiany osobowe na
stąpiły w zarządzie. Nowym przewodniczącym wybrano Jana 
Hoppe. Członkami zostali: Józef Pawłowski i Bernard Freda, 
a zastępcami członków- Józef Wysocki, Aleksander Bogin 
i Józef Domian. Skład ten został uaktualniony na Walnym Zgro
madzeniu, w dniu 28 kwietnia 1957 roku. Bank liczył wów
czas 867 członków - udziałowców. W porównaniu z rokiem 
1950 liczba członków była mniejsza o 515, tj. o około 38%. 

Gruntowną zmianę sytuacji Kas Spółdzielczych wprowa
dziła ustawa z 29 maja 1957 roku i nowelizacja dekretu 
o reformie bankowej Przywrócono działalność dawnych za-
sad spółdzielczych, w tym prowadzenie na własny rachunek 
działalności oszczędnościowej. W sierpniu 1957 roku Krajo
wy Zjazd Delegatów powołał do życia Związek Spółdzielni 
Oszczędnościwo-Pożyczkowych, który rozpoczął działalność 
1 stycznia 1958 roku i posiadał duże uprawnienia. 

W nowej strukturze organizacyjnej od początku wzrosło 
zainteresowanie członków Kasą Spółdzielczą. Wyrazem tego 
była zarówno rosnąca wysoka frekwencja na zebraniach przed
stawicieli, jak i dynamiczny wzrost liczby członków. Ożywiła 
się też działalność społeczno-wychowawcza Kasy Spółdziel
czej w Starogardzie Gdańskim na rzecz środowiska i szkól. 

W dniu 18 maja 1958 roku Walne Zgromadzenie dokona
ło zmian w statucie, które wynikały z ustawy o nowelizacji 
dekretu o reformie bankowej. Spółdzielnia przyjęła nazwę 
"Bank Ludowy, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa 
w Starogardzie Gdańskim", zwana w skrócie SOP. W ramach 
zachodzących w kraju zmian społeczno-gospodarczych poja
wiło się w statucie pojęcie kółek rolniczych, które na Pomo
rzu Gdańskim mają - jak wiadomo - bogatą tradycję. 

W 1960 roku Bank obsługiwał pięć ówczesnych Gromadz
kich Rad Narodowych (Starogard Gdański, Rokocin, Koko-
szkowy, Rywałd i Bobowo), w tym miasto Starogard Gdań
ski, 21 wsi sołeckich (Rokocin, Stary Las, Nowa Wieś, 
Trzcińsk, Rywałd, Zduny, Szpęgawsk, Brzeżno Wielkie, Ko-
lińcz, Owidz, Klonówka, Żabno, Okolę, Krąg i Linowiec) oraz 
18 osiedli (Freda, Hermanowo, Korytyba, Kochanki, Leśnic-
two-Kochanki, Kocborowo, Płaczewo, Leśnictwo-Wygoda, 
Leśnictwo-Zygowice, Zduny-Cegielnia,Kolińcz-Młyn, Brun-
swałd, Marywil, Najmusy, Bobowo-Rusek, Żabianki, Leśnic
two - Jabłowo i Mysinek). 

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zwołane w dniu 
27 czerwca 1965 roku wybrało Radę SOP. Pozytywnym prze
jawem działalności banku była w tym czasie aktywność ko
biet w zakresie oszczędzania. Systematycznie wzrastała liczba 
nowych członków spółdzielni (w 1964 roku nastąpił wzrost 
o 126 osób w stosunku do roku poprzedniego). Zwiększyły 
się też wpłaty z tytułu udziałów, chociaż przeciętna na jedne
go członka wynosiła 140 złotych i była mniejsza od kwoty 
statutowej wynoszącej 200 złotych. 

W dniu 3 października 1966 roku zorganizowana została 
w banku uroczystość 100-lecia spółdzielczości bankowej na 
Kociewiu. Uroczystość nawiązywała do utworzonego w dniu 
6 października 1866 roku „Towarzystwa Pożyczkowego dla 
Bobowa i okolicy". 

W dniu 24 lutego 1969 roku zwiększony został skład rady 
z 9 do 15 członków. Przewodniczącym został Kazimierz 

Wała szewski, zastępcą- Michał Szaduro, sekretarzem Aleksy 
Lis, a członkami: Edmund Pawłowski, Klemens Engler, Józef 
Szeliga, Jan Troka, Felicja Mąkosa, Władysław Cholewa, An
toni Ruszkowski, Bogdan Muchowski, Edward Mazurowski, 
Piotr Wojtal, Rudolf Hinz i Wanda Szulc. 

Z dniem 1 kwietnia 1970 roku kierownikiem banku 
został Henryk Waldmann. Główną księgową w dalszym 
ciągu była Bogumiła Birna. Zatrudnionych było 11 pra
cowników. Prezesem zarządu od 26 maja 1970 roku był Jan 
Przybek. Członkami zarządu zostali: Bazyli Łudczak i Bog
dan Muchowski. W 1971 roku rada powróciła do 9-osobo-
wego składu. Tworzyli ją wówczas: Kazimierz Wałaszewski 
- przewodniczący, Felicja Mąkosa - zastępca, Aleksy Lis -
sekretarz oraz Piotr Wojtal, Władysław Cholewa, Wanda 
Szulc, Edmund Pawłowski, Jan Troka i Rudolf Hinz -
członkowie. 

Zgodnie z zaleceniami V Krajowego Zjazdu Delegatów SOP 
z 1-2 grudnia 1972 roku Zebranie Przedstawicieli SOP podjęło 
27 lutego 1973 roku uchwałę o zmianie nazwy instytucji na 
Bank Spółdzielczy". Zarząd Banku Spółdzielczego podjął 
wkrótce uchwałę w sprawie przekształcenia filii BS w Bobowie 
w Oddział Banku. Pełnomocnikiem Zarządu d/s Oddziału zo
stał Antoni Ruszkowski, kierownikiem Oddziału Banku Kazi
miera Stubińska, kasjerem - Ryszarda Szalewska. 

Z dniem 31 grudnia 1974 roku nastąpiła zmiana na stano
wisku kierownika Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdań
skim. Następcą Henryka Waldmana została Kornelia Ziółkow
ska, pracująca na tym stanowisku od 1 lutego do 30 września 
1975 roku. W całym 17-letnim okresie 1958-1974 bank wy
kazywał, w porównaniu do okresu poprzedniego 1950-1957, 
ogromny wzrost działalności. 

Po reorganizacji systemu administracyjnego państwa 
w 1975 roku, dokonano zmiany ustawy o prawie bankowym, 
tworząc - w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego 
Związku Spółdzielni Oszczędnościwo-Pożyczkowych - orga
nizację państwowo-spółdzielczą: Bank Gospodarki Żywnościo
wej. Podporządkowano mu Banki Spółdzielcze, które przeję
ły całość kredytowania indywidulanego rolnictwa i obsługi 
finansowej gmin. Ponadto przyjęły one finansowanie obrotu 
ziemią prowadzenie ewidencji produkcji sprzedanej dla po
trzeb systemu emerytalnego rolników, a w latach 1981-1982 
powierzono im dalsze czynności związane z podwyższeniem 
cen skupu i z obsługą pożyczki zbożowej. 

Na zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sta
rogardzie Gdańskim w dniu 11 września 1975 roku przyjęty 
został nowy statut. Terenem działalności banku - w myśl sta
tutu - było miasto Starogard Gdański oraz gminy Bobowo 
i Starogard Gdański. Walne Zgromadzenie wybrało na okres 
czterech lat radę w składzie 9-osobowym: Kazimierz Łangow-
ski (przewodniczący), Stanisław Maliszewski (zastępca), Ba
zyli Łudczak (sekretarz), Stanisław Kowalski, Bogumił Ada-
mowski, Albin Wiśnicki, Władysław Cholewa, Wanda Szulc 
i Piotr Wojtal (członkowie). 

W skład zarządu banku od 1975 roku wchodzili: Jan Gwi
zdała (prezes), Aleksy Lis i Bogdan Muchowski (członkowie). 
Liczba członków banku w 1975 roku wynosiła 1 797 osób 
i wzrosła do 2 537 w 1979 roku. W roku 1982 bank liczył 
2 314 członków. Z dniem 1 listopada na stanowisko dyrekto
ra banku powołano Wiesława Mazurką. 

Na początku omawianego okresu nastąpiła likwidacja 
Oddziału Banku Spółdzielczego w Bobowie (27 X 1976 r.). 
Nie miało to jednak wpływu na rozwój banku. Wskaźniki eko
nomiczne w latach 1975-1982 były korzystne i systematycz
nie wzrastające. Kładziono także nacisk na pracę z młodzieżą. 
W dziesięciu Szkolnych Kasach Oszczędnościowych zgroma
dzono w 1982 roku kwotę 737 897 złotych, co stanowiło po
nad 7-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 1975. 

W 1979 roku radę banku stanowili: Maria Dąbkowska 
(przewodnicząca), Stanisław Maliszewski (zastępca), Bazyli 
Łudczak (sekretarz) oraz Marian Delewski, Józef Huzior, Wła
dysław Mandziara, Krystyna Pomierska, Kazimierz Jankow
ski i Albin Wiśnicki (członkowie). W 1981 roku zarząd ban
ku tworzyli: Jan Gwizdała (prezes), Antoni Zakryś i Aleksy 
Lis (członkowie). 



W 1982 roku nastąpiły w Banku Spółdzielczym w Staro
gardzie Gdańskim zmiany personalne na stanowiskach dyrekto
ra i głównego księgowego. Nowym dyrektorem Banku został 
z dniem 1 marca 1982 roku Zenon Błański, a główną księgo
wą - Stanisława Sroka. 

Dwa kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów Banków Spół
dzielczych (drugi w 1981 i trzeci w 1984 r.) swoimi uchwała
mi przywróciły cechy spółdzielcze, które najogólniej można 
określić jako decentralizację działalności bankowej, samorząd
ność i samodzielność decyzji kredytowych. Skutkiem tego było 
uchwalenie w dniu 16 czerwca 1983 roku nowego statutu 
banku starogardzkiego. Z jego treści wynika, że przywrócona 
została Rada Nadzorcza. 

W 1982 roku zostały wybrane nowe władze organów Ban
ku. Prezesem zarządu został Antoni Zakryś, zastępcą - Aleksy 
Lis i członkiem - Mieczysław Burkiewicz. Skład rady zwięk
szono do dwunastu osób. Tworzyli ten organ: Władysław 
Mandziara (przewodniczący), Stanisław Maliszewski (zastęp
ca), Albin Wiśnicki (sekretarz) oraz Marian Delewski, Józef 
Huzior, Krystyna Pomierska, Kazimierz Jankowski, Eryka Ły-
zien, Jan Zdrojewski, Andrzej Lokś, Mieczysław Surowiecki 
i Maria Dąbkowska. 

Od 9 grudnia 1989 roku zarząd banku pracował w skła
dzie 5-osobowym: Antoni Zakryś (prezes), Mieczysław Bur-
kiewcz (zastępca), Zenon Błański (dyrektor banku), Aleksy 
Lis i Stanisław Ratowt (członkowie). Poza placówką macie
rzystą przy Rynku 8, bank działał w dwóch stałych Punktach 
Kasowych w Bobowie i bazie Gminnej Spółdzielni „Samopo
moc Chłopska" w Starogardzie. Zatrudnionych było 22 pra
cowników. Bank na koniec 1984 roku miał 1 752 członków. 

W 1985 roku w banku pracowały 24 osoby, stanowiące od
tąd ustabilizowany zespół pracowniczy. W 1986 roku wszyscy 
członowie banku, a było ich 1919, posiadali pełne udziały. 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim prowadził 
nadal systematyczną pracę w szkołach. Widoczny jest w tym 
czasie wzrost wkładów na książeczkach oszczędnościowych 
Szkolnych Kas Oszczędności. 

Rok 1987 przyniósł zmiany w składzie Rady Nadzorczej 
Banku, która ukonstytułowała się w składzie: Władysław 
Mandziara - przewodniczący, Stanisław Maliszewski - zastęp
ca, Albin Wiśnicki - sekretarz. Członkami zostali: Jadwiga 
Świadek, Stanisław Brzoskowski, Wacław Wika, Jan Wierz
ba, Kazimierz Lewicki, Konrad Bąkowski, Daniela Michna, 
Kazimierz Łangowski, Roman Szymborski i Jadwiga Macia
szek. W 1988 roku zmianę uległ zarząd banku. Odtąd tworzy
ły go następujące osoby: Stanisław Ratowt - prezes, Mieczy
sław Burkiewicz - zastępca, Stanisław Weiss, Piotr Haftka 
i Zenon Błański - członkowie. 

Reforma systemu politycznego, społecznego i gospodar
czego, która została zapoczątkowana na przełomie lat 1989/ 
1990 spowodowała zmiany w strukturze spółdzielczości ban
kowej, jej sytuacji prawnej i ekonomicznej. Zmiany te były 
powiązane z budową nowego systemu bankowego oraz kryzy
sem jaki przechodziła cała spółdzielczość. W systemie banko
wym, w tym także w spółdzielczości bankowej, zasadnicze 
zmiany zapoczątkowała wspomniana już ustawa „Prawo Ban
kowe" z 31 stycznia 1989 roku, która zwiększyła autonomię 
poszczególnych banków i umożliwiła im poszerzenie zakresu 
i przedmiotu działania. Ustawa określiła również ekonomicz
ne instrumenty sterowania działalności banków przez Naro
dowy Bank Polski. 

Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości z dnia 20 stycznia 1990 roku Bank Gospodar
ki Żywnościowej utracił funkcję centralnego związku spół
dzielczego uprawniające do wykonywania lustracji wobec 
1662 Banków Spółdzielczych. Stosunki Banku Gospodarki 
Żywnościowej z Bankami Spółdzielczymi oparte zostały na 
dobrowolnych umowach o wzajemnej współpracy w dziedzi
nie ekonomiczno-finansowej, rozliczeniowej, kredytowej, 
szkoleniowej i technicznej. 

Zmiany w "Prawie Bankowym" i Prawie Spółdzielczym" 
na początku lat dziewięćdziesiątych zapoczątkowały proces 
wchodzenia Banków Spółdzielczych na wolny rynek finanso
wy. Nastały lata dość trudne, również dla Banku Spółdziel

czego w Starogardzie Gdańskim. Wpływ na taką sytuację miał 
kryzys gospodarczy w rolnictwie i rzemiośle - podstawowych 
dziedzinach obsługiwanych przez spółdzielczość bankową. 
Dostrzegając ten problem, Prezes Narodowego Banku Polskie
go zobligował w 1992 roku Banki Spółdzielcze, nie spełnia
jące ogólnie obowiązujących wymogów stawianych samodziel
nym jednostkom, do zrzeszenia się na podstawie przepisów 
„Prawa Bankowego" w jednej z czterech instytucji: Banku 
Gospodarki Żywnościowej (1 268 banków), Gospodarczym 
Banku Wielkopolskim SA. w Poznaniu (114 banków), Ban
ku Unii Gospodarczej S.A w Warszawie (82 banki) oraz 
w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A we 
Wrocławiu (187 banków). Umowy o zrzeszeniu miały cha
rakter cywilno-prawny, mogły więc być wypowiadane przez 
obie strony porozumienia. 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim zawarł umo
wę o zrzeszeniu się z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. 
Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli 
w 1990 roku działała w początkowym okresie transformacji 
spółdzielczości bankowej w następującym składzie: Jan Wierz
ba - przewodniczący, Andrzej Groth - zastępca, Wacław Wika 
- sekretarz oraz Stanisław Brzoskowski, Tadeusz Stachelek; 
Stanisław Stormowski, Andrzej Kłos, Tadeusz Kosecki, Józef 
Kamrowski, Roman Sokołowski, Stanisław Kozłowski, Da
niela Michna i Bożena Pietraszek. 

W 1993 roku bank liczył 2 477 członków. Do sukcesów 
banku należy zaliczyć wprowadzenie w 1993 roku pełnej kom-
puteryzacji. W 1994 roku rezygnację z funkcji członka zarzą
du banku złożył Stanisław Weiss. Na jego miejsce Rada 
Nadzorcza wybrała Barbarę Cejrowską. Rok 1994 zamknięto 
zyskiem bilansowym w kwocie 471 milionów złotych. Była 
to znaczna poprawa w stosunku do roku 1993, kiedy - jak 
już wspomniano - Bank zanotował stratę bilansową w kwocie 
302 miliony złotych. 

W roku 1994 odbyły się wybory do Rady Nadzorczej ban
ku. Weszli do niej: Jan Wierzba - przewodniczący, Andrzej 
Groth - zastępca, Stanisław Stormowski - sekretarz oraz 
Andrzej Kłos, Tadeusz Kosecki, Bożena Pietraszek, Stanisław 
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Brzoskowski, Zdzisław Gąsiewicz, Roman Sokołowski, Hali
na Chmielecka, Andrzej Buława, Tomasz Sokół i Piotr Pier-
nicki - członkowie. 

Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 roku Banki Spół
dzielcze zachowały daleko idącą autonomię: sporządzają 
własne bilanse i rachunki wyników, mogą obsługiwać wszy
stkich wybranych przez siebie klientów mających siedzibę na 
terenie działania banku. Jednakże obszar działania Banku Spół
dzielczego został ograniczony w zasadzie do obszaru gminy, 
choć za zgodą Banku Regionalnego może zostać odpowiednio 
poszerzony. 

Zakres usług, które mogą prowadzić Banki Spółdzielcze, 
został ograniczony do podstawowych czynności bankowych. 
Inne usługi bankowe mogą być wykonywane w imieniu i na 
rzecz Banku Regionalnego, w granicach udzielonych im peł
nomocnictw lub w imieniu własnym na podstawie uzyskane
go od Banku Regionalnego zezwolenia. 

Banki Spółdzielcze są akcjonariuszami Banków Regional
nych, które jako spółki akcyjne stanowią drugi człon struktury 
spółdzielczego sektora bankowego. Ustawa z 24 czerwca 
1994 roku określiła powołanie 9 Banków Regionalnych z sie
dzibami w następujących miastach: Bydgoszcz, Koszalin, Kra
ków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław. 

Trzecim członem nowej struktury jest Bank Gospodarki 
Żywnościowej, który z mocy ustawy pełni funkcję Banku Kra
jowego. 9 września 1994 roku BGŻ został przekształcony 
w spółkę akcyjną: około 66% kapitału akcyjnego należy do 
Skarbu Państwa, a 34% do Banków Spółdzielczych. Akcje 
Banków Spółdzielczych z mocy ustawy obejmują Banki Re
gionalne w zamian za przydzielone Bankom Spółdzielczym 
akcje Banków Regionalnych. 

W tej strukturze działa również Bank Spółdzielczy w Sta
rogardzie Gdańskim. 

Bardzo istotnym wydarzeniem dla banku w Starogardzie 
Gdańskim było podjęcie uchwały o przyłączeniu Banku Spół
dzielczego w Skarszewach, co nastąpiło dnia 1 kwietnia 
1997 roku. Aktualne założenia przewidują bowiem, że w wo
jewództwie może być tylko kilka Banków Spółdzielczych. 
W związku z tym zmianie uległ stan organizacyjny banku: dzia
łalność jest prowadzona w placówce macierzystej w Starogar
dzie Gdańskim, w Oddziale w Skarszewach oraz w filiach 
w Bobowie, Liniewie i Nowej Karczmie. 

Przyłączenie Banku Spółdzielczego w Skarszewach spo
wodowało powiększenie Rady Nadzorczej do 19 osób, 
a w skład Zarządu powołano Sławomira Flisikowskiego - do
tychczasowego dyrektora tegoż banku, powierzając mu jed
nocześnie funkcję zastępcy prezesa zarządu banku starogardz
kiego. 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim przeżywał 
w swojej 100-letniej działalności okresy wzlotów i załamań. 
Te pierwsze powodowała inicjatywa, ofiarność i patriotyzm 
polskich działaczy, te drugie - ucisk pruskiego zaborcy dążą
cego do zniszczenia polskości na Pomorzu Gdańskim, a później 
trudności gospodarcze odrodzonej Polski w latach 20. oraz 
wielki kryzys ekonomiczny na początku lat 30. Okupant hitle
rowski konsekwentnie niszczył wszelkie przejawy życia naro
dowego Polaków na terenach bezpośrednio włączonych do 
Rzeszy Niemieckiej; przepadły też kapitały banku. 

W Starogardzie Gdańskim odrodzony po wojnie bank słu
żył pomocą przede wszystkim rolnictwu. Cały powojenny okres 
nie był wolny od trudności. W drugiej połowie lat 50. nastą
piła stabilizacja, a widoczny rozwój zaznaczył się w drugiej 
połowie lat 70. 

Poważne osiągnięcia Banku Spółdzielczego w Starogar
dzie Gdańskim w latach 80. i 90. są wynikiem zaangażo
wanej pracy działaczy i pracowników tej placówki 
oszczędnościowo-pożyczkowej. Dziś, w okresie głębokich 
przemian ekonomicznych, przed Bankiem Spółdzielczym 
w Starogardzie Gdańskim stanęły zwiększone zadania orga
nizacyjne, gospodarcze, samorządowe i społeczno-kultu-
ralne. Zadaniom tym trzeba podołać. Wymagać to będzie 
jeszcze lepszej obsługi finansowo-kredytowej oraz prowa
dzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych, a przede 
wszystkim ciągłego usprawniania jego działalności. 

heraldyce pomorskiej dominuje gryf. To fan
tastyczne zwierzę - o głowie, przednich ła 
pach i skrzydłach orła, a w drugiej poło

wie z tułowia i ogona lwa - pochodzi z tradycji Babilonu i Syrii. 
Do Europy gryf dotarł przez Grecję. Widziano w tym mitycz
nym zwierzęciu ogromną siłę, waleczność i drapieżność oraz 
wytrwałość w dążeniu do celu. Postać ta symbolizowała rów
nież opiekuńczość i czujność. Wierzono też, że gryf jest 
strażnikiem boskiej mocy i tajemnych skarbów. W heraldyce 
kościelnej gryf przedstawia boską i ludzką naturę w Chrystu
sie, ponieważ orzeł to niebo, a lew to ziemia. 

Gryf dominuje w heraldyce Piastów pomorskich i Pomorza 
Zachodniego (czerwony na niebieskim tle), Kaszub (czarny na 
złotym tle), Pomorza Wschodniego (czerwony na srebrnym polu). 
Występuje także jako historyczny herb Księstwa Wendyjskie-
go. Gryf był symbolem rodu Gryfitów. Gryfa znajdujemy też 
jako element herbów kilku miast. Herb Tczewa przedstawia 
czerwonego gryfa na białym lub srebrnym tle. 

Według podania Galla Anonima, Lech osiadł na miejscu, 
które nazwał Gnieznem, bo zobaczył tam orła białego w gnieź-. 
dzie. Jako godło orzeł pojawił się w 1222 roku na pieczęci księ
cia opolskiego, Kazimierza. Właściwą wartość symbolu pań
stwowego nadał mu Przemysł UJ Wielkopolski około 1290 roku. 
Od tej pory orzeł stał się godłem zjednoczonego Królestwa Pol
skiego, używany w symbolice narodowej do chwili obecnej. 
Znany dobrze dzisiaj nasz narodowy symbol państwa to orzeł 
biały na purpurowym tle. Srebrny orzeł (biały) oznacza władzę 
światła, czarny orzeł żywioł ziemi. 

Orzeł mieczowy 
Prus Królewskich 

Orzeł uchodzi za króla ptaków i już w starożytności był 
symbolem władców i bogów. W takim znaczeniu znany był 
w Persji i w Babilonie. Orzeł był oznaką władzy w starożyt
nym Rzymie, apoteozą cesarstwa, jednym z symboli kultowych. 
Orzeł symbolizował też władzę w Bizancjum, a także później 
był symbolem mocy Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemiec
kiego. Cesarza i króla w jednej osobie przedstawiał orzeł 
w Austro-Węgrzech. Także orłem szczycili się Rurykowicze, 
a później był on jednym z symboli carskiej Rosji. 

Po hołdzie lennym, złożonym królowi Zygmuntowi Stare
mu w 1525 roku przez księcia pruskiego Albrechta Hohen
zollerna, mistrza zakonu krzyżackiego, nowa prowincja Pol
ski - Prusy Królewskie - otrzymała na znak swej autonomii orła 
czarnego na białym tle udostojnionego dodaniem ręki z mie
czem z godła królewskiego - Pogoni. Złota korona na szyi orła 
znaczyła, że prowincja nie jest suwerenna. Szpony orła, jego 
dziób i główne linie skrzydeł były koloru złotego. 

Warto dodać, że dzisiejsze Kocie wie to fragment dawnych 
ziem Prus Królewskich. 



RYSZARD SZWOCH 

...je żam je Kociewiak 
ja żam je łobiwatel łociewski republiki 

Kociewska publicystyka i literatura w znacznym stopniu 
swój rozwój zawdzięcza nie tyle obfitej ilościowo, co 
znaczącej i ciekawej twórczości Konstantego Bączkow

skiego. Trudno wyobrazić sobie piśmiennictwo Kociewia bez 
jego gawęd i artykułów na tematy regionalne, a jednocześnie 
uczciwie skonstantować, że pozostaje Bączkowski osobą mało 
znaną i poza gronem regionalistów (raczej starszej generacji) kom
pletnie zapomnianą. Wprawdzie niektóre jego gawędy regularnie 
pojawiają się w repertuarze corocznych konkursów recytatorskich 
w gwarze kociewskiej, ale jednocześnie na tym fakcie kończy się 
cała świadomość obecnego pokolenia odnośnie dorobku pisar
skiego Konstantego -Bączkowskiego i jego roli w regionalistyce 
pomorskiej. Okazjonalnie przypomina się go (np. biogram w Słow
niku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego) jednak nie idzie 
to w parze ze wznowieniem choćby najciekawszych jego gawęd, 
felietonów, publicystyki itd. Nie jest zresztą wyjątkiem bo prze
cież nie lepiej ma się sprawa z poprzednikami lub następcami 
Bączkowskiego na niwie kociewskiej twórczości, np. Franciszkiem 
Nierzwickim z Więcków, Franciszkiem Rutkowskim, ks. Aloj
zym Kowalkowskim, ks. Bernardem Sychtą - by poprzestać na 
najwybitniejszych spośród nieżyjących ludzi pióra. 

Można chyba zaryzykować opinię, że był Bączkowski pionie
rem gawędziarstwa literackiego, jeśli takie określenie gatunko
we można zaproponować. Pod tym względem niejako kontynuo
wał regularną obecność na łamach prasy pomorskiej drobnych 
form narracyjnych na tematy regionalne (po zamilknięciu Harego 
Franka), ale przede wszystkim nadał gawędzie kociewskiej zu
pełnie nową jakość, co w połączeniu z atrakcyjnością tematów, 
dobrym warsztatem pisarskim i emocjonalnym zaangażowaniem 
autora dało w efekcie klasyczny już dziś kanon miniatur literac
kich, które ukazały się nakładem ZK-P w Gdańsku 1975 roku 
jako Gawańdi kociewskie Kubi z Pińczina. Żartobliwy charakter 
tego niewielkiego, 53 stron liczącego tomiku, obejmującego 
15 drobnych historyjek poprzedzonych autorską przedmową, bę
dącą bardzo cennym szkicem o gwarze jako dziedzictwie kulturo
wym, autor podkreślił dodatkowo w tytule, ale również w podpisie 
pod każdym z tekstów - niczym korespondencji pińczyńskiego 
Kuby (melodia tyleż dawna - Stary Franek, Jan z Kociewia, co 
aktualna - Anka z Boru, Wasz Kaśmniysz). Forma gawędy na
wiązywała do ludowej tradycji twórczości ustnej, zazwyczaj prze
cież wygłaszanej w obecności konkretnych słuchaczy i żywym to
kiem wypowiedzi angażującej jego uwagę. Pod tym względem 
gawędy Bączkowskiego stanowią świetny przykład stylizacji, za
razem dokument epoki, gdyż ich tematyka codziennego życia spo
łeczności Kociewia wykracza poza wspomnienia przeszłości i wier
nie ilustruje rzeczywistość współczesną autorowi. 

Skąd u Bączkowskiego zainteresowanie Kociewiem? Gdzie 
szukać źródeł zafascynownia tym regionem? Poszukajmy tych 
związków. 

Konstanty Bączkowski urodził się w Czersku 8 lutego 
1906 roku w rodzinie organisty, który sprowadził się tam 
rok wcześniej i pracował w tartaku. Bączkowscy byli niewąt

pliwie Kociewiakami. W Zblewie mieszkał brat ojca. W Klo-
nówce nauczycielem wiejskim w początkach XIX wieku był 
Józef Bączkowski,pradziad Konstantego, znany działacz spo
łeczny. 

Warunki domowe zmusiły Konstantego do podjęcia pracy 
zarobkowej zaraz po ukończeniu szkoły powszechnej. Wyjechał 
do Chojnic, potem do Torunia, Wejherowa, Gdańska, a nawet 
Skarszew (tu pracował w policji). Ciągnęło go jednak do pisa
nia, dlatego przez kontakty z redakcjami lokalnych gazet na Po
morzu wciągnął się do współracy min. z prasą starogardzką. 

W 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, potem walczył 
w Polskich Siłach Zbrojnych (3 Dywizja Strzelców Karpackich) 
pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po zakończeniu wojny pozo
stał w Anglii i uzupełnił wykształcenie w zakresie ekonomii 
i filologii, współpracował z prasą tamtejszą oraz Stowarzysze
niem Polskich Kombatantów, któremu prezesował. Swój pobyt 
w Anglii wykorzystał do spenetrowania bibliotek i archiwów 
w poszukiwaniu pomoraników. 

W końcu w 1956 roku wrócił do Polski i pracował w prze
myśle, ale ostatecznie osiedlił się w Toruniu i tam działał 
m.in. w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Towarzystwie 
Bibliofilów im. Lelewela, jako lektor i tłumacz języka angiel
skiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Bardzo wiele 
i chętnie pisał, publikując w poznańskim Dzienniku Zachodnim, 
bydgoskim Pomorzu, gdańskich Literach, Pomeranii i Kasze-
be, również w Kulturze, Kierunkach, Wrocławskim Tygodniku 
Katolickim. Z wielkim entuzjazmem zabiegał o ufundowanie po
mnika Wybickiego i utworzenie Uniwersytetu Gdańskiego. Jako 
działacz ZKP był zwolennikiem szerszej obecności problematyki 
Kociewia w jego inicjatywach i pracach. Zdecydowanie też po
święcał sporo uwagi Kociewiu w licznych artykułach prasowych. 
W rękopisie zostawił wspomnienia pt. Na ścieżce pokoju i wojny, 
częściowo drukowane wiatach 1975-1976 w Pomeranii. 

Zmarł 5 maja 1977 roku w Toruniu. 
Z tego zwięzłego biogramu wynika, iż miał Bączkowski ści

słe powiązania z regionem kociewskim, co wiąże się z jego twór
czością gwarową. Literatura regionu zyskała na tym bardzo wie
le. Trzeba pamiętać, że do Polski powojennej wrócił Konstanty 
Bączkowski ze świadomością potrzeby intensywnej pracy nad 
budową zorganizowanego ruchu pomorskiego. Popaździerniko-
wa sytuacja wewnętrzna w kraju ośmielała do takich planów 
i realizacji nowego programu, który w okresie wojny i bezpośre
dnio po niej właśnie w Anglii przygotowywał Lech Bądkowski 
i krąg mu bliskich ideowo Pomorzan. Założenia tego programu 
Bączkowski wyłożył w artykule Aby powstało zwarte pokolenie 
Pomorców (Kaszebe 1957/1). Niestety cenzura nie pozwoliła już 
drukować następnych (Od regionalizmu do separatyzmu, Kom
pleks skromności). Bączkowski nie zamierzał zamilknąć i w pu
blikowanych artykułach - oględniej może i z wyczuciem sytuacji 
- wracał do nich. Uważna lektura gawęd również pozwala odna
leźć w nich motywy i wątki ideowych planów samego autora. 
Gwara dawała nowe możliwości ekspresji tym tekstom, stanowi
ła o ich atrakcyjności. Pozwalała też ubrać owe idee w przekonanie 
o ich genezie wprost z serca i kulturowego podłoża ludu kociew-
skiego. Prócz tego kreowała specyficzny wizerunek Kociewiaka 
i ukazywała niezwykle pogodny, życzliwy ludziom i światu obraz 
rzeczywistości fikcyjnej republiki kociewskiej. 



L E K T U R Y 
N A S Z Y C H 
PRZODKÓW 

Drukujemy obszerny fragment artykułu nadesłanego do redakcji „Dziennika Staro
gardzkiego", który zamieścił ten tekst w numerze 156 z dnia 12 lipca 1934 roku. Przypo
mnijmy, że „Dziennik Starogardzki" był już wówczas mutacją „Pielgrzyma" i należał do 
najczęściej konfiskowanych przez władze pism. Stał bowiem w wyraźnej opozycji prze
ciw sanacji, broniąc szlachetnych postaw ludności pomorskiej. 

Tekst ten jest nader interesujący i w pewnych sformułowaniach zawsze jeszcze aktualny. 
W niniejszym przedruku zastosowano obecnie obowiązującą pisownię, zachowano natomiast 
oryginalną składnię i stylistykę. 

My, rdzenni Pomorzanie, spotykamy się nieraz z przy
krym a nieuzasadnionym zarzutem, jakobyśmy chcie
li się zasklepiać z zaściankowości pomorskiej, jako

byśmy nie chcieli poza Pomorzem widzieć Polski - i uznawać 
ogólnopolskich interesów na Pomorzu. Taki zarzut jest na 
wskroś niesprawiedliwy nieuzasadniony i nader krzywdzą
cy. Pomorzanie od wieków doskonale rozumieli znaczenie 
Pomorza dla Polski, jak również rozumieli, że polskość Po
morza na długo nie mogłaby być utrzymana bez ścisłej łącz-
ności z całym narodem polskim i państwem polskim. Pomo
rze w ciągu setek lat dało dobitne dowody na to, że rozumiało 
należycie myśl ogólnopolską i polską myśl państwową. Bro
niło się przeciw Krzyżakom, wyłamywało się spod ich pano
wania i oddało się dobrowolnie Koronie Polskiej. Broniło się, 
jak mogło, przeciwko zachłanności starego Fryca i nie uzna
wało panowania pruskiego. 

Pomorzanie brali wedle możności udział w powstaniach 
narodowych, a mimo różnorakiego nacisku, kolonizacji ger
mańskiej i podstępnych metod wybierało do sejmu pruskie
go i parlamentu niemieckiego polskich posłów o narodowych 
przekonaniach. „Ugodowców" najmniej było na Pomorzu, bo 
Pomorzanie z nader smutnych doświadczeń znali bodaj najle
piej psychikę germańską i germańską zachłanność, niż rodacy 
z innych części Polski. Na Pomorzu wyraźnie tryumfowała 
jednozgodna myśl ogólnopolska tak dalece, że poza małymi 
wypadkami wszyscy Polacy bez różnicy stanu wyznawali 

Na Pomorzu, z wyjątkiem nielicznych jednostek, nie było 
najmniejszej sympatii dla tzw. ruchu aktywistycznego, ba, 
raczej niechęć do niego. Nie wykluczało to oczywiście współ
czucia i uznania dla młodzieży, która w dobrej wierze szła 
w szeregi legionów, lecz czynu legionowego nikt prawie 
nie pochwalał, raczej ubolewaliśmy nad nim dlatego, że 
z wiekowych doświadczeń wiedzieliśmy, iż Prusak - Niemiec 
nigdy nie kieruje się innymi względami, jak tylko samolub
nymi, ani nie myśli o stworzeniu zjednoczonej, niezależnej 
Polski, a co najwyżej na czas przejściowy o stworzeniu jakie
goś państewka warszawskiego, zupełnie zależnego od Nie
miec, aby zdobyć poparcie Polaków. Pomorzanie stanowczo 
myśleli o zjednoczonej Wielkiej Polsce w najszerszych gra
nicach przedrozbiorowych i przyłączeniu tych terenów, które 
na podstawie chrześcijańskiej sprawiedliwości pod skrzydła 
Orła Białego skupić należało - również ze względu na bez
pieczeństwo Polski i żywotne interesy narodu i państwa pol
skiego. Nasze pretensje narodowe domagały się Gdańska, 
całego Śląska Górnego i Opolskiego i całych Prus Wscho
dnich, a na wschodzie tych przynajmniej ziem, które stały 
pod wpływem cywilizacji i kultury polskiej, gdzie element 
polski, choćby nawet liczebnie mniejszościowy, górował swą 
kulturą cywilizacją i gospodarką. 

Zasięg pomorskiej myśli narodowo-państwowej obejmo
wał więc najszersze, sprawiedliwością uzasadnione granice. 
Pomorze ani nie myślało o tym, aby pozostać poza granica-

wszechpolską ideę narodowo-państwową Próby wprowadze
nia zamętu klasowego na Pomorzu przed wojną światową -
najmniej miały powodzenia, bodajby dlatego, że u nas cały 
ruch narodowy był bardzo demokratyczny, chrześcijańsko-
demokratyczny, bo najliczniejsi i najofiarniejsi działacze 
narodowi rekrutowali się przeważnie ze sfer włościańskich 
i mieszczańskich (rzemieślniczych i kupieckich..: 

Pomorze,choć przez inne części Polski - z wyjątkiem 
Wielkopolski - prawie zapomniane, żyło pełnym życiem na
rodowym i utrzymywało polską myśl narodowo-państwową 
na wysokim poziomie. Skazane prawie wyłącznie na własne 
siły, utrzymywało przez swych narodowych działaczów żywą 
łączność duchową z całym narodem, a mianowicie z kierun
kami narodowo-państwowymi, dążącymi do odzyskania wol
ności i zjednoczenia w jednym państwie. 

Nasze ówczesne organizacje narodowe młodzieży nawią
zywały i utrzymywały silną łączność z takimi organizacjami 
wszechpolskimi w innych zaborach. Program narodowej 
demokracji miał u nas dlatego tak dużo sympatii, bo odpo
wiadał doskonale naszej idei polsko-narodowej i naszym na-
rodowym pragnieniom. Na Pomorzu nigdy nie uzyskali wpły
wu ci ludzie, którzy spodziewali się zrealizowania pragnień 
po którymkolwiek zaborcy, a już wcale nie wierzono w jaką
kolwiek życzliwość prusko-niemiecką lub austro-niemiecką. 

im wielkiej Polski, albo wytargować dla siebie jakieś spe-
cjalne prerogatywy. Gdy warzyły się w Paryżu losy Pomo
rza, a zdawało się, że rząd warszawski za mało zabiega 
o przyłączenie Pomorza z Gdańskiem do Polski, tedy to mimo 
terroru germańskiego szły rozliczne rezolucje wielkich wie
ców polskich przez Poznań do Paryża, a nawet do Berlina, 
wyrażające niezłomną wolę pomorskich Polaków, opowia
dającą się za przyłączeniem Pomorza z Gdańskiem do Pol
ski, a wysłane tajne delegacje pomorskie poparły te żądania 
w Paryżu. Wiemy, że poza obozem Narodowej Demokracji 
żadne w Polsce stronnictwo nie miało tak szeroko ujętego 
programu narodowo-państwowego, jak pomorscy Polacy, że 
najciaśniejsze granice Nowej Polsce zakreślali tzw. aktywi
ści (czyli dzisiejsza sanacja), którzy ani nie śmieli marzyć 
o przyłączeniu do Polski Pomorza wraz z Gdańskiem i Śląska. 
Twierdzenie tedy różnych ludzi tego obozu, jakoby Po
morzanie nie byli pełnowartościowymi Polakami, nazwać 
musimy nieświadomym kłamstwem albo świadomym 
oszczerstwem, a zarzut taki odpieramy uzasadnioną szczerą 
prawdą że my pomorscy Polacy, byliśmy i jesteśmy lepszy
mi i gorętszymi Polakami, niż oni. Możemy z całą pewno
ścią twierdzić, że wielu z nich do 1920 roku ani nic nie wie
działo o polskim Pomorzu, ani o nim nie myślało, ani dla 
jego wyswobodzenia palcem nie ruszyło. (...) 
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M
iędzy Zblewem a Starą Kiszewą, na pograniczu 
Kociewia i Kaszub, leży wieś Boże Pole. Nazwę tej 
wsi wywodzi się od koloru ziemi która według 

zabarwiła się na czerwono od krwi wojów, którzy 
polegli tu w strasznej bitwie stoczonej przez wojska książąt 
pomorskich z Krzyżakami. 

Dawno temu, w czasach kiedy Krzyżacy silą chcieli za
garnąć domenę książąt pomorskich, bywało że kilka razy 
w roku komturowie krzyżaccy wyprawiali się w głąb ziem 
pomorskiej łupiąc je i obejmując w krótkotrwałe posiada
nie. Zdarzyło się, że komtur świecki i komtur tucholski, nie 
bez wiedzy zwierzchności, najechali piękną, obfitującą w lasy 
i jeziora ziemię między Wierzycą a Wdą. Władza książąt gdań
skich, pradawnych władyków Pomorza, była wtedy już sła
ba. Mimo to wojowie książęcy z pomocą ludu pomorskiego 
odważnie stawiali czoła Krzyżakom. Bitwa toczyła się dwa 
dni. Wpierw przewagę miały lepiej uzbrojone i zorganizowa
ne oddziały krzyżackie, potem - drugiego dnia - górować 

dnili, że wpierw staną konno tak, jak na turnieju rycerskim, 
a jeśli to starcie nie przyniesie sukcesu jednym z nich, to sta
ną też pieszo, aby sprawę rozstrzygnąć, walcząc do ostatniej 
kropli krwi. 

Tak jak umówiono się, rycerza zakuci w zbroje rozpoczę
li od walki konnej na kopie. Obaj bardzo chcieli pojedynek 
natychmiast w pierwszym starciu rozstrzygnąć, lecz skruszy
li kopie na taraczach bez skutku. Zsiedli więc z koni i dobyli 
mieczy. Obserwujące pojedynek wojska zachęcały swych 
rycerzy nie szczędząc gardeł. Szczękały miecze walczących. 
Grzmiały tarcze Pomorzan uderzane rytmicznie bojowymi 
toporami. Nad sosnowym borem zachodziło krwawo goreją
ce, pełne trwogi słońce i to ono przyniosło zgubę Krzyżako
wi. Uchylając się bowiem przed odbiciem słonecznego bły
sku na zbroi pomorskiego woja, rycerz krzyżacki niebacznie 
spojrzał w tarczę zachodzącego słońca. To mgnienie wystar
czyło, aby miecz Pomorzanina dosięgnął Krzyżaka. Ugodzo
ny przykląkł i wspierając się na tarczy, próbował mieczem 

ANDRZEJ GRZYB 

Boże Pole 
zyczęli wojowie pomorscy, warnie wsparci przez okoliczną, 
ubogą lecz kochającą swoją krainę ludność. Pod wieczór 
wydawało się, że bitwa zostanie nierozstrzygnięta. Pole nad 
rzeką Wierzycą usłane było poległymi i przesiąknięte krwią 
rannych. Walczące wojska mocno już były wyczerpane. Wte
dy to jeden z najznakomitszych wojów pomorskich, którego 
ród wydał wielu znakomitych mężów, wysłał do dowódcy 
krzyżackiego posłańca, by zaniósł następującą propozycję: 
Niech Bóg rozstrzygnie, po której stronie jest prawda i zwy
cięstwo. Tak jak dawniej, niech bitwą rozstrzygnie walka 
dwóch rycerzy. Najodważniejszy z was, Krzyżaków i najwy
bitniejszy z nas, obrońców tej ziemi, stoczą pojedynek. Kto 
pobije drugiego w równej walce, tego wojsko zostanie uznane 
za zywcięskie, a drugiego zastępy ustąpią jako pokonane. 
Mimo, że Krzyżacy liczący na moc swych oddziałów raczej 
unikali tak rycerskich rozstrzygnięć, tym razem zgodzili się 
rozegrać bitwę tak, jak zaproponowali Pomorzanie. 

Boży pojedynek rycerzy przed ustawionymi w szykach 
bojowych wojskami rozpoczął się pod wieczór. Rycerza uzgo-

osłonić się przed następnym ciosem. Lecz nie mogło go to 
już ocalić. Następny, dobrze wymierzony cios powalił Krzy
żaka ostatecznie. Raniony śmiertelnie broczył obficie krwią. 
Ziemia wokół niego zabarwiła się na czerwono. 

Po odstąpieniu wojsk krzyżackich Pomorzanie, zgodnie 
z dawnym zwyczajem, zebrali ciała swoich poległych w miej
sce, gdzie skonał krzyżacki rycerz. Tam też wszystkie ofiary 
krwawej bitwy pogrzebano. 

Przez wiele lat pole wielkiej bitwy nie było uprawiane. 
Długo pamiętano o tym, że ziemia ta kryje w sobie szczątki 
bohaterskich, pomorskich rycerzy, lecz z czasem fakt ten po
szedł w zapomnienie. Po wiekach, kiedy bitewne pole jeden 
z okolicznych chłopów zaorał, okazało się, że bruzda w bru
zdę, skiba w skibę, ziemia ta jest czerwona. Krew poległych 
wojów i szczątki oręża nadały ziemi ciężki ciemnoczerwony 
kolor. 

Minęły znowu wieki, lecz pole nad Wierzycą, w miej
scu bitwy i pochówku poległych, po dziś dzień ma kolor 
skrzepłej krwi. 

Mała ojczyzna? 
To romantycy skierowali nasze myśli i nasze tęsknoty ku temu, co określamy dzisiaj pojęciem „małej ojczyzny". 

W każdym razie od nich się to zaczęło. Najdobitniej wyraził to Mickiewicz w Inwokacji do Pana Tadeusza. 
Kariera tego pojęcia dzisiaj budzi zastanowienie (...). „Mała ojczyzna'' jest funkcją naszej pamięci. I nie ma 

znaczenia, czy żyjemy wciąż w tym samym miejscu od urodzenia, czy nas życie rzuciło daleko od niego. Poczucie 
małej ojczyzny jest aktem samoobrony człowieka przed wydziedziczeniem. Bo wydziedziczenie jest znamieniem 
naszego losu od zawsze. A dziś zwłaszcza - w dobie współczesnej cywilizacji, kiedy ta cywilizacja zaczyna w nas 
budzić coraz większą niepewność i lęk, kiedy coraz dotkliwiej doznajemy własnego zagubienia w świecie własnej 
bezdomności. Stąd ta potrzeba schronienia się w jakieś dobre, bezpieczne miejsce. 

v Wiesław Myśl iwski 
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MICHAŁ MISIORNY 

Miała wrócić Polska 
Wspomnień z okresu powojennego ciąg dalszy 

Zwyczajne powojenne życie... 
...zaczęło się od wypraw na dach domu przy Sambo
ra. Był tam punkt obserwacyjny, z którego - przy ład
nej pogodzie - widoczne były wieczorami łuny nad 
Gdańskiem oraz świetlne choinki towarzyszące bom
bardowaniom. Dla wyrostków, jak ja, dyżury na da
chu były wielkim przeżyciem: nie było już Riegela, 
który mógłby cokolwiek zabronić, a tam - w dali -
toczyła się walka, budząca wielkie emocje. Nie za
stanawiałem się nad losem mieszkańców Gdańska, 
ciekawił mnie widok oraz wynik meczu. 

Potem odbyła się przeprowadzka z Sambora na 
Krótką, do rodzinnej kamienicy pod numerem 5. Am
baras był niewielki, ot - pożyczony ręczny wózek, 
na nim kilka walizek i tobołków. Zainstalowaliśmy 
się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, zwolnionym 
w terminie przez okupacyjną lokatorkę i jej rodzinę. 
Mama przygotowywała się do uruchomienia sklepu 
na parterze, ja i brat korzystaliśmy z ostatnich dni 
swobody. 26 marca, dokładnie dwa tygodnie po wej
ściu Rosjan, ruszyły w Tczewie pierwsze trzy szkoły 
powszechne; nauczycieli było wszystkiego czterna
stu a uczniów mrowie.Trafiliśmy z Jankiem do szko
ły przy placu Grzegorza, on do trzeciej, ja do piątej 
klasy. Nie było zeszytów ani podręczników, w wie
lu oknach brakowało szyb, które zastąpiono tekturą. 
Smutnym spadkiem po ponad pięcioletnich rządach 
gauleitera Alberta Forstera była fatalna polszczyzna 
wielu koleżanek i kolegów, szczególnie młodszych. 
Tym się bowiem różnił Gau Danzig-Westpreussen 
od poznańskiego Warthegau, że tu na ulicy nikt nie 
śmiał odezwać się po polsku w obawie przed suro
wymi represjami, podczas gdy w Poznaniu, gdzie 
kilka razy byliśmy u dziadków, mówiło się na uli
cach po polsku - wyjąwszy śródmieście. Na Mada-
lińskiego, gdzie mieszkali dziadkowie, nie słyszało 
się na ulicy innego języka. 

Moim pierwszym nauczycielem w polskiej szko
le był pan Nowakowski. Zjawił się w klasie ze smycz
kiem i skrzypcami, wypisał na tablicy słowa „Roty" 
Marii Konopnickiej - i zaczął nas tresować. Po co, na 
co - miało się okazać za kilka dni. Dziwiło mnie jego 
wcale zręczne granie z uwagi na widoczne kalectwo: 
miał mocno zniekształconą prawą dłoń. Po jakimś 
czasie dowiedziałem się, żę jako niskiej kategorii oby
watel III Rzeszy wcielony był do Wehrmachtu i przy
wiózł zdruzgotaną rękę z frontu wraz ze zwolnie
niem do cywila. W kręgu krewnych i znajomych 

zapamiętałem czterech panów, zmobilizowanych 
w ten sposób przez Rzeszę: kuzyna mamy a męża 
ciotki Ryżowej, który zginął na froncie wschodnim, 
następnie wspomnianego pana Nowakowskiego, 
wreszcie Tadka Pelca, syna polskiego oficera, wcie
lonego do formacji strzelców górskich oraz Eryka Zie
lińskiego, który znalazł się aż w korpusie afrykań
skim generała (potem feldmarszałka) Rommla. Poza 
wujem wszyscy oni wrócili żywi do Tczewa; Nowa
kowski do zawodu nauczycielskiego, a Tadek i Eryk 
do szkoły - pierwszy został później aktorem, drugi 
znanym lekarzem. 

Trenowanie „Roty" trwało kilka dni, a kiedy już 
poznaliśmy pieśń okazało się, że szkoła pójdzie na wiec 
i będzie śpiewać. Wielki wiec na Placu Wolności 
w pierwszych dniach kwietnia - a dzień był bardzo 
chłodny - zgromadził tłumy. Pojawiły się również czer
wone sztandary, niesione przez PPS i ledwo racz
kującą PPR. Kiedy po wiecu wspomniałem mamie 
o mnogich sztandarach, mocno się zdziwiła: 

- To ci dopiero! Przed wojną mieli jeden sztan
dar, a w partii było ich wszystkich może piętnastu... 

Sterczałem z innymi na placu trzęsąc się z zimna, 
a z trybuny rozlegały się kiepsko słyszalne prze
mówienia sowieckiego komendanta wojennego mia
sta, naszego burmistrza i przedstawicieli partii. 
Wszyscy oni - pamiętam jak przez mgłę - gromili 
hitlerowską hydrę, którą należy dobić. Potem zain
tonowano pieśni - a „Rota" była wśród nich najważ
niejsza, bo najbardziej aktualna: Nie będzie Niemiec 
pluł nam twarz. 

Życie wracało do normy, źołdactwo uspokoiło się, 
wypadało chodzić do szkoły, a po lekcjach pomagać 
mamie, która kompletowała urządzenie sklepu fir
my „Jan Struczyński" i zabiegała o jakieś dostawy; 
Jan Olszewski, który prowadził mleczarnię w Smę
towie, już obiecał sery i masło... 

Pewnego dnia niespodziewanie przybył z byłej 
Generalnej Gubernii dziadek, Jan Struczyński: przy
jechał okazją sprawdzić, czy jest do czego wracać. 
Zamieszkał z nami i bodaj dwa lub trzy dni później 
zjawił się w domu z butelką lemoniady oświadcza
jąc dumnie: 

- Uruchomiliśmy wytwórnię wód! 
Wypiliśmy tę lemoniadę z bratem: pierwsze bąbel

ki w nowej Polsce, na przełomie marca i kwietnia. 
Trzy wydarzenia z owych pierwszych dni i tygo

dni wryły się w pamięć szczególnie mocno: dzień 



13 kwietnia, następnie noc z niezapowiedzianą wi
zytą, wreszcie nabycie konia. 

13 kwietnia był dniem słonecznym i ciepłym, pa
miętam to dobrze. Szedłem ulicą Dąbrowskiego 
w kierunku poczty, cieszyły mnie (zabawne, ale za
pamiętałem to doznanie!) polskie szyldy nad wysta
wami sklepów, w ręku trzymałem gazetkę - jedno
stronnie zadrukowaną kartkę z wiadomościami 
frontowymi, wytwarzaną na podstawie nasłuchu 
radiowego w drukarni przy ulicy Kościuszki - gdy 
nagle zauważyłem coś niezwykłego: oto czerwona 
flaga na budynku sądu (czyli komendantury wo
jennej) opuszczona była do połowy masztu i prze
wiązana czarną wstęgą. Przystanąłem z zadartą gło
wą: co to znaczy? 

Ulicą przechodził pan Kazik Hajdasz (nie mam 
pewności, mógł to być jakiś inny przyjaciel naszej 
rodziny); on również zatrzymał się, a po chwili po-

, wiedział: 
- Umarł Roosvelt, prezydent Ameryki. 
Potem dodał: 
- Łobuz. Sprzedał nas Rosjanom. 

To było moje pierwsze, co do słowa zapamięta
ne, acz nie całkiem zrozumiane zetknięcie z historią 
i polityką. Nas, czyli kogo? I co to znaczy: sprzedał? 
Pan Hajdasz był dorosły, wiedział swoje, gdy ja - nie
spełna dwunastoletni - zaledwie tyle wiedziałem, że 
mówię nie po rosyjsku, lecz po polsku. 

Mniej więcej w tym samym czasie zbudziło nas 
w nocy gwałtowne walenie do drzwi. Mamai dzia
dek zerwali się, pobiegli wystraszeni do przed
pokoju: 

- Kto tam 
- Otwierać, wojsko polskie! 
Stałem obok brata w drzwiach sypialni i ob

serwowałem w milczeniu rozgrywającą się scenę. 
Wojsko było w połowie umundurowane, w połowie 
cywilne i obwieszone bronią. Zachowywało się bar
dzo stanowczo, choć nie brutalne. Zarekwirowało 
wszystko, co było do zjedzenia w kuchni: sól, mąkę, 
odrobinę cukru, płat słoniny. Jeden z tych pół-żoł-
nierzy zasiadł przy stole i spisywał protokół, drugi 
dyktował. Pozostali tkwili przy drzwiach wejścio
wych. Dyktujący zawahał się, trzymając w ręku wo
reczek z mąką: 

- Ile tego może być? 
Dziadek podszedł do niego, powiedział: 
- Jestem starym kupcem, mam wyczucie w ręku. 
Ujął woreczek, chwilę ważył go z namysłem, wre

szcie orzekł: 
- Mniej więcej dwa kilogramy. 
- Zapisz: dwa kilogramy mąki - nakazał dyktują

cy piszącemu. 
Kartkę ze spisem zarekwirowanych dóbr wręczyli 

mamie, oświadczając: 
- Po wojnie wszystko to zostanie opłacone. 
Odmeldowali się salutując i trzaskając obcasami. 

Dziadek był przekonany, że mieliśmy wizytę party
zantów, mama - że bandytów. 

- To miałoby być wojsko polskie? kiwała głową 
sceptycznie. 

A z koniem sprawa miała się tak. Pewnego dnia 
zjawił się na podwórzu zwycięski sołdat, prowadząc 

za uzdę osiodłanego konia. Kazał zawołać kogoś 
dorosłego. Przywołaliśmy mamę. 

-Kupisz konia? - zapytał sołdat bez wstępu. 
Mama odpowiedziała pytaniem: 
- Za ile? 
- Dasz litr spirytusu. 
- Nie mam tyle. 
- A ile masz? 
- Mam litr wódki. 
Sołdat pomyślał chwilę, po czym oświadczył: 
- Dobrze, ale bez siodła. 
Mama udała się po bezcenną butelkę, a żołnierz 

rozsiodłał w tym czasie konia. Pamiętam, jak mamie 
zaświeciły się oczy do zwierzęcia: sklep ruszył już, 
przydałby się wóz z koniem do transportu. Kiedy 
zjawiła się z butelką, sołdat przekazał cugle, sam za
rzucił na swój grzbiet siodło, butelkę wsunął do prze
pastnej kieszeni w spodniach i oddalił się. 

Nie minęło dziesięć minut, stałem jeszcze z uzdą 
w ręku, kiedy ponownie zjawił się sołdat, wyraźnie 
sfrustrowany, i rzucił nam do stóp siodło: 

- A weźcie i to! 
Odetchnął z ulgą i znikł na zawsze. Poczciwy 

wałach pracował w firmie kilka lat aż do zwycię
stwa Hilarego Minca w bitwie o handel. Był zawsze 
radością dziadka, który wkrótce wytrzasnął skądś 
bryczkę na resorach i urządzał niedzielne rodzinne 
wycieczki za miasto. Od czasu do czasu odprowa
dzałem kasztana na wypas do majątku pana Śpi-
ka na wybudowaniu, Jechało się na oklep w wiel-
kim strachu, bo dowcipni chłopcy z ulicy potrafili 
pod ciąć konia, a podczas cwału jazda stawała się nie
bezpieczna. 

Pod koniec kwietnia w mieście pojawiły się afi
sze, zapowiadające otwarcie koedukacyjnego gim
nazjum i liceum ogólnokształcącego. Mama orzekła: 
będziesz zdawał. I tak się stało. 

Moje gimnazjum 

Tak nazywam je w myślach: „moje". Czasem wyda
je mi się, że sześć lat pomiędzy majem 1945 roku 
a majem 1951, kiedy zdałem maturę, były najpięk
niejszym okresem w moim życiu. A przecież wiem, 
że myśląc tak, idealizuję - powtarzając naiwny błąd 
wielu, wielu ludzi, wynoszących wczesną młodość 
ponad wszystkie późniejsze fazy życia. Lecz... czy 
rzeczywiście jest to aż tak poważny błąd? 

W owym przedziale lat zmieniło się wszystko. 
Szczególnie - by zacząć od wymiaru najważniejsze
go - zmienił się ustrój w państwie. Po wtóre - zrefor
mowano szkołę. Zaczynałem naukę systemie 
przedwojennej reformy jędrzejowiczowskiej, a koń
czyłem w jedenastolatce, wprowadzonej z począt
kiem roku szkolnego 1948/1949. Po trzecie - prze
żyłem wszystkie możliwe uniesienia oraz kryzysy 
wewnętrzne, najzupełniej własne i czasem bardzo 
trudne. Po czwarte, po piąte, po szóste... 

W maju 1945 roku znalazłem się w klasie I a pań
stwowego ogólnokształcącego gimnazjum i liceum 
koedukacyjnego, z tym że owe dwa miesiące do 
pierwszych wakacji właściwie nie liczyły się we wrze
śniu byłem nadal w I a. Szkoła mieściła się w daw-
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nej „handlówce" przy ulicy 30 Stycznia. Za oknami 
klasy była wysadzona drzewami ulica a dalej, po 
przeciwnej stronie, cmentarz ewangelicki - w nowej 
Polsce systematycznie niszczony przez nasz katolic
ki lud. Wszyscy, profesorowie i uczniowie, czekali
śmy w tej dawnej handlówce na ukończenie remon
tu nadszarpniętej przez wojnę właściwej siedziby 
gimnazjum i liceum przy ulicy Hallera. 

Dyrektorem był geograf, Franciszek Szychliński, 
fascyjmjący wykładowca i bardzo nierówny czło
wiek. Doprowadził do wczesnego uruchomienia 
szkoły, nadał jej styl - dziś powiedzielibyśmy 
„przedwojenny". Zgromadził wspaniałych belfrów. 
A przy tym był moczymordą, na kacu potrafił być 
nieobliczalny. Sprał mnie kiedyś kijem, używanym 
do demonstracji podczas lekcji, za to, że - zapytany 
o coś - ośmieliłem się odpowiedzieć z ustami wy
pchanymi drugim śniadaniem, działo się to bowiem 
na tzw. dużej przerwie. Dość wcześnie zrozumiałem, 
że on się wódką ogłuszał, uciekał od zmartwień do
mowych i służbowych. Jak ciężkie były te pierwsze 
zmartwienia - wiedzieli wszyscy, a o wadze drugich 
dowiedziałem się po latach, czytając jego zapiski pa
miętnikarskie. 

Wychowawczynią klasy była Antonina Barga-
nowska, nauczycielka przyrody (tak się wtedy na
zywały w pierwszej gimnazjalnej lekcje biologii), 
żona popularnego w mieście adwokata. Mógłbym 
rzec, że była zarazem moją protektorką: zamykała 
oczy na szczeniackie wybryki, a ja odpłacałem jej 
czułym uwielbieniem. Jej ostro sterczący biust moc
no mnie niepokoił, miałem już dwanaście lat i po
woli zaczynałem pojmować, że w kobietach należy 
się kochać. 

Łaciny uczył profesor Pasierb. Szczupły, łysieją
cy, z wiecznym ołóweczkiem i notesikiem, w którym 
skrzętnie zapisywał zwycięstwa i porażki swoich 
uczniów. To on sprawił, że łacina pozostała mi na 
zawsze - mimo, iż nigdy nie byłem zbyt pilnym 
uczniem. W 1976 roku miałem sprawdzian: pracowa
łem wówczas nad adaptacją „Czerwonego i czarne
go" Stendhala dla Teatru TV na zamówienie Juliusza 
Burskiego i wszystkie łacińskie wstawki z semina
ryjnego okresu Juliana Sorela tłumaczyłem bez słow
nika prima vista. Piękne były opowieści Pasierba 
o starych Rzymianach, na przykład o Horacym, który 
już w dzieciństwie niemal bezwiednie układał wier
sze i ogromnie tym denerwował matkę; skarcony zło-
zył jej obietnicę - wierszem: 

iam iam non faciam versus carissima mater 
- której zresztą nie dotrzymał. 

Miał też profesor Pasierb pociąg do eksperymen
tów pedagogicznych. Tak się złożyło, że jakiś czas 
zastępował naszą polonistkę: zaproponował pewne
go dnia, aby uczniowie przygotowali referaty na do
wolnie wybrany temat i wygłosili je wobec klasy. 
Wtedy to strasznie wpadłem, pierwszy ale nie ostat
ni raz w życiu wyraziłem chęć przygotowania refe
ratu „na dowolny temat", zapowiedziałem buńczucz
nie, że będzie traktował o kobiecie „jako takiej" (co 
było przejawem gówniarskiego zarozumialstwa, bo 
o kobietach „jako takich" nic nie wiedziałem, choć 
wydawało mi się - po jakiejś świeżej lekturze - że 
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wiem wszystko) - i na śmierć zapomniałem o tym zo
bowiązaniu. Krótko mówiąc, nie przygotowałem się. 
Śmiechu było co niemiara, kiedy Pasierb wezwał do 
przedstawienia mych dociekań, a następnie orzekł: 

- Siadaj, zbłaźniłeś się! 
Profesor miał syna, jedynaka, starszego ode mnie, 

który uczęszczał już cło klasy licealnej. Janusz był 
dumą starego łacinnika, a we mnie obudził złe 
uczucie zawiści, o którym opowiem we właściwej 
chwili. 

Francuskiego uczyła Madame Wrońska, starsza 
pani, o której powiadano, że odebrała staranne wy
chowanie w przedrewolucyjnym petersburskim in
stytucie dla szlachetnie urodzonych panienek. Nie 
mam pojęcia, czy była to wersja prawdziwa, nato
miast z pewnością otaczała ją nieco staroświecka, 
dosyć wytworna aura. Nawet gusta literackie miała 
cokolwiek wczorajsze. Uczyła doskonale; natomiast 
z pisarzy francuskich ceniła jedynie Daudeta, a "Li 
sty z mojego młyna" były, jej zdaniem, szczytowym 
osiągnięciem galickiej prozy. 

Niezwykłym, bo egzotycznym zjawiskiem była 
moja pierwsza nauczycielka geografii, pani Olim
pia Swaniewiczowa. O egzotyce muszę powiedzieć 
obszerniej. Otóż przybyła ona z kresów wschodnich 
- na mocno zachodnie Pomorze. W pierwszej chwili 
poczułem się zaskoczony: po jakiemu ona mówi?! 
Myślę, że wszyscy Pomorzacy zareagowali podob
nie. Nasza mowa nie była ani śpiewna, ani mięk
ka, ani wytworna, natomiast pani S. mówiła po 
wileńsku, przy czym rodowity Wilniuk zapewne 
powiedziałby, że mówiła raczej z akcentem smo
leńskim. Istotnie, pochodziła z dworu, położone
go na najdalszych rubieżach dawnej szlecheckiej 
polszczyzny, w Wilnie znalazła się dopiero po 
rewolucji bolszewickiej. W każdym razie zaska
kiwała mnie intonacją i melodią słowa, zaciąga
niem, osobliwością imienia (Olimpia!), nieco cy
gańską urodą, grubym czarnym warkoczem, który 
raz oplatał jej głowę, a kiedy indziej swobodnie 
spływał z karku na plecy. Przebiła się ze swoich 
kresów do Tczewa z synami - pszenicznymi blon-
daskami (jeden z nich kolegował się ze mną w kla
sie) i tu jej wschodnia egzotyka wprawiła mnie 
zrazu w osłupienie, a następnie w zachwyt. Na 
marginesie dodam, że gimnazjum anno 1945 i 1946 
- położone w okolicy, która przyjmowała repa
triantów ze wschodu i powojennych „migrantów", 
a Tczew był taką okolicą - prezentowało się jako 
skuteczny bodziec integracji: zrozumiałem, że 
Polska składa się nie tylko z Pomorza i Wielko
polski i że język, jakim pomorski człek posługuje 
się na co dzień, wcale nie jest wzorcem doskona
łej polszczyzny. Ha! 

Wracam do pani Swianiewiczowej, którą nie 
wiem czemu nazywaliśmy Swianiewiczowa. Otacza
ła ją - poza wszystkim - legenda pewnej tajemnicy. 
Nie mam - i nie miałem - pojęcia, jak ta legenda do
tarła do uczniów, dość, że wszyscy wiedzieliśmy 
o planach pani profesor, która wraz synami zamie
rzała wyjechać do Anglii - do mitycznego, bliżej nie
znanego męża, który z jakichś powodów nie może 
wrócić do kraju. Wielu wtedy wracało z zachodu, 



a pan S. nie mógł. Dlaczego? Wyobraźnia podpowia
dała uczniakom najdziwniejsze uzasadnienia, dzie
liliśmy się z nimi szeptem, w największej tajemnicy, 
podobnie jak domysłami (bądź wymysłami) na te
mat pertraktacji naszej geografii z rybakami wzglę
dnie marynarzami obcych, zawijających do Gdańska 
bander w sprawie nielegalnego wyjazdu. Tu następ
ny margines: powojenny status morski Gdańska 
i Gdyni zamykał się w takim oto przeciwieństwie -
w Gdańsku zniszczone było miasto a port ocalał, na
tomiast w Gdyni było odwrotnie. Obce statki przy
pływały zatem do Gdańska i tam to niby nasza pani 
profesor usiłowała wytargować dla siebie i synów 
konspiracyjny wyjazd. Były to nasze rojenia, lecz kie
dy po wakacjach 1946 roku pani Swianiewiczowa 
znikła wraz z synami z Tczewa - zrozumieliśmy, że 
dopięła swego. Tworzyliśmy scenariusze awantur
niczej ucieczki, pisarze mogliby pozazdrościć 
szczeniakom daru fabularyzacji życia, ale praw
dy - mimo gorących zapewnień „naocznych 
świadków" - wcale w niej nie było. Dopiero po 
latach, i to stopniowo, poznałem całe powojenne 
dzieje państwa Swianiewiczów; zrozumiałem, dla
czego mąż, sławny wileński profesor S., który zbie
giem okoliczności uniknął śmierci w Katyniu, nie 
mógł wrócić do pojałtańskiej Polski i dowiedziałem 
się szczegółów o nieudanym przejściu zielonej gra
nicy przez naszą panią gdzieś pod Szczecinem, 
wreszcie o niezrozumiale cudownym uniknięciu 
konsekwencji nieudanej ucieczki i długim czeka
niu na możność wyjazdu - aż do nastania poststa-
linowskiej „epoki październikowej". 

Kogo jeszcze wielbiłem z grona mych pierwszych 
nauczycieli? Oczywiście katechetę, księdza Żurka, 
który zarazem z ramienia ciała pedagogicznego był 
kuratorem naszej drużyny harcerskiej. Znałem księ
dza od wczesnego, przedwojennego dzieciństwa; był 
przyjacielem naszej rodziny, towarzyszył nam w 1939 
roku w ucieczce przed Niemcami. Był młody i bar
dzo męski, panie tczewskie kochały się w nim maso
wo. Wspaniale śpiewał mszę; ktoś, kto nie pamięta 
łacińskich śpiewanych mszy sprzed Vaticanum II, 
bodaj nie potrafi wyobrazić sobie, jak pięknymi by
wały one spektaklami - naturalnie pod warunkiem, 
że celebrans miał głos i słuch. O Bogu opowiadał 
ksiądz Żurek jak o swoim bardzo dobrym koledze, 
nie straszył karami, niczego nie zakazywał, oddzia
ływał raczej sobą, swoim stylem, swoją (jak się to dziś 
mówi) charyzmą. Niestety, nie podobał się kurii pel-
plińskiej, która dosyć szybko zabrała go z Tczewa 
i zesłała w charakterze kapelana do jakiegoś domu 
starców. 

Cudowną panią była gimnastyczka, Klara Zieliń
ska, starsza siostra wspomnianego tu już Eryka. Roze
śmiana blondyna o niezwykle powabnych kształtach 
- taką zapamiętałem. Widzę jeszcze, jak na zabawie 
szkolnej w auli tańczy z Januszem Pasierbem rumbę 
Lehara - było na co popatrzeć. Założyła kilka tea
mów sportowych w szkole, lekcje prowadziła na lu
zie i z uśmiechem. Kochaliśmy się w niej wszyscy, 
lecz i szybko ją utraciliśmy: wydała się za kapitana 
żeglugi wielkiej, a ten kapitan zaangażowany w cha
rakterze pilota przez dyrekcję Kanału Sueskiego, 

zabrał Klarę do Egiptu. Po jakimś czasie brat Eryk 
zaczął rozjeżdżać nowymi zachodnimi samochoda
mi, co było w owych latach czymś absolutnie nie-
zywkłym. 

Stanowczo nie lubiłem matematyczki, panny Gier-
żodówny: przeniosłem na nią moją nienawiść do 
przedmiotu. Jechałem przez całe gimnazjum i liceum 
na solidnych trójkach, zdarzały się też czwórki - je
dynie trójki od pani Gierżod nie były solidne, bo da
wała mi je z litości, z pewnym nawet obrzydzeniem. 
Podobnie nie przypadła mi do gustu pierwsza polo
nistka, pani - bodaj - Dworzakowa. Była malutka, 
wścibska, przemądrzała niczym drużynowa harce
rek i pisała prywatnie - jak się domyślałem - wiersze 
liryczne. 

Szkoła składała się z nauczycieli, ale przede wszy
stkim z koleżanek i kolegów. Niezwykły był pod tym 
względem skład mojej klasy I a w roku szkolnym 
1945-1946. Dwunasto- trzynastoletnich równieśników 
było zaledwie kilku, ja sam byłem najmłodszy. Roiło 
się natomiast od starców i staruszek: uczennic 
i uczniów piętnasto, szesnastoletnich, a nawet osiem
nastoletnich (czasem z wojenną przeszłością), którzy 
zaczynali nadrabiać stracone w czasie wojny lata. 
Wnet znaleziono sposób na nich: powstały tzw. kla
sy przyspieszone, w których sześcioletni program na
uczania realizowno w trzy lata. Już w 1946/1947 roku 
rozpiętości wieku w klasie wyrównały się - mniej wię
cej. Drugą niezwykłością był skład dzielnicowy zbie
raniny klasowej: sąsiadowałem w ławce z dwoma 
Lwowiakami, Ochmanem i Burdzińskim (z ich opo
wieści utworzyłem sobie obraz Lwowa, a osobliwie 
dzielnicy Zamarstynów), był też Wilnianin Swianie-
wicz, sporą gromadę tworzyła tak zwana (lekcewa
żąco) „Kongresówka". Pomorze pozostawało jednak 
większością w klasie, lecz była to większość krucha, 
bardzo wątła. 

W tym czterdziestoosobowym tłumku była jedna 
uczennica naprawdę genialna Stefa Średzińska. Jej 
ojciec, podobnie jak mój, zginął w 1939 rok. Otóż 
Stefa.już pierwszego dnia zebrała kilka piątek tych 
piątek nie zeszła aż do matury w maju 1951 roku. 
Szczerze jej za to nie lubiłem: jak można aż tak pod
lizywać się belfrom, jak można aż tak się zakuwać!? 
Od pierwszego dnia w gimnazjum trwałem w prze
konaniu, że poza szkołą życie jest ciekawsze - i od
nosiłem sie podejrzliwie do prymusów, którzy 
w moim pojęciu kuli się dla stopni. Dopiero po la
tach zgadaliśmy się ze Stefą na temat tych mocno 
mnie denerwujących piątek. Oświadczyła, że jest nie
winna, bo ani nie podlizywała się, ani nie kuła - piątki 
przychodziły do niej same; miała ten dar od Boga, że 
rzuciwszy sekundę okiem na zadrukowaną stronę 
książki umiała wszystko, co się na niej mieściło. Słu
sznie piszę, że była uczennicą niezwykłą; potem 
została znakomitym lekarzem - okulistą oraz 
podróżniczką, która dżipem przejechała w poprzek 
Saharę... Ale o tym przy innej okazji. 

Podręcznik zapamiętałem z tego okresu tylko 
jeden: przedwojenne „Mówią wieki", książkę, 
która jakimś cudem przetrwała okupację, skoro 
w 1945 roku pojawiło się na rynku sporo egzem
plarzy. Zgadzam się z wszystkimi, k tórzy wspo-



minają ten gruby tom z wdzięcznością i uznaniem 
dla jego walorów. Późniejsze podręczniki były już 
mocno inne... 

Z roku 1945 roku... 
...zapamiętałem jeszcze trzy ważne dla mnie wyda
rzenia: pierwszą wyprawę na ziemie odzyskane, 
moją pierwszą komunię oraz skompletowanie roz
proszonej rodziny. 

Wyprawę do Jackowa, które później nazwano Ja
rosławcem, odbywliśmy wlokącymi się bez końca po
ciągami do Sławna za Słupskiem, a dalej okazją aż 
na brzeg morza. Okropny był widok centrum Sław
na: jakby przetoczył się przez nie apokaliptyczny wa
lec. Wysoko sterczały jedynie ruiny gotyckiego ko
ścioła oraz resztki historycznych bram. Prawdziwa 
pustynia, a życie - pamiętam- kwitło. 

Myśl o wakacjach w Jackowie podrzuciła ciotka 
Katarzyna, wdowa po bracie mamy, która osiadła 
tam i urządziła sklepik u stóp latarni morskiej, po
zostającej pod władzą jej szwagra (nazywał się, bo
daj, Specht). Wyprawy na ponad stuletnią latarnię, 
okoliczne lasy były niebywałymi dla mnie i brata 
atrakcjami: latarnia - bo pierwsza w życiu, a szwa
gier ciotki pouczał nas o jej znaczeniu dla nawigacji 
morskiej; zaś lasy - bo skrywały wiele pozostałości 
niedawnej wojny. Kryły się tam jakieś lotniska z be
tonowymi pasami, jakieś bunkry, hangary i maga
zyny, walał się zepsuty, bezużyteczny sprzęt rozma
itego rodzaju. Ciotka ostrzegała, że niebezpiecznie 
chodzić po tych lasach, jednak poza emocją zaska
kujących odkryć nic nas tam nie spotkało. Zwłaszcza 
nie zauważyliśmy śladów mitycznego „Werwolfa". 

Wspaniała była również plaża: szeroka, piaszczy
sta i niemal pusta. Tu i ówdzie biwakowały w graj-
dołach jakieś wczasujące rodziny. Jedną z nich za
pamiętałem, gdyż należał do niej przekomiczny 
z wyglądu, niezwykle chudy syn, nieco od nas star
szy. Nazywali się oni Michaelis, mieli w Poznaniu 
sklep z konfekcją. 

W końcu sierpnia przystąpiłem do pierwszej Ko
munii. Była to pierwsza taka uroczystość po wojnie. 
Proboszcz Pronobis załatwiał zaległości pookupacyj-
ne, toteż do stołu Pańskiego przystąpiło wtedy ogro
mnie dużo dzieci i młodzieży w różnym wieku. Jed
nak emocjonujący moment przeżyłem tylko przed 
wyjściem do kościoła: mama wycofała się ze mną 
z zapełnionego gośćmi pokoju stołowego do sypialni, 
tam poleciła mi uklęknąć i ręką uczyniła nad moją gło
wą znak krzyża - niezdarnie, z pewnym zażenowa
niem, dała mi swe błogosławieństwo na dalsze życie. 

Fara Św. Krzyża była tak zatłoczona, że po przyję
ciu Komunii Świętej z rąk księdza Żurka i skończonej 
mszy nie widziałem innego sposobu wymknięcia się 
z kościoła, jak „chyży szus" przez zakrystię. Koszto
wało mnie to straszną burę, bo wróciłem sam jeden 
do domu, bez ceremonialnej obstawy rodzinnej, 
gdyż rodzina cierpliwie czekała na mnie przed 
głównym portalem. W domu dobrałem się do 
przygotowanego tortu, zupełnie nie mając poję
cia, że naruszam wszystkie możliwe normy przy
zwoitego zachowania. 
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Stopniowo w ciągu roku docierała do Tczewa 
z różnych stron rodzina: pierwszy przybył dziadek 
z Generalnej Gubernię ostatnia - młodsza siostra 
mamy, ciotka Wanda, z czwórką swoich dzieci. Ku
zyn, Mietek Struczyński, wywieziony z powstania 
warszawskiego na roboty w Rzeszy, przywędrował 
pieszo i okazjami aż z Ludwigshafen nad Renem. 
Fascynujące i pełne grozy były jego opowieści o prze
bytych alianckich bombardowaniach oraz o wielkich 
betonowych bunkrach, wznoszonych przez Niem
ców, których żadne bomby nie zdołały skruszyć. 

W końcu nadszedł dzień, kiedy ród Struczyńskich 
mógł się podliczyć: kto jest, kogo zabrakło? Obecni 
byli: dziadek Jan i babcia Marta Struczyńscy, ich naj
starszy syn Franciszek z żoną Salomeą i siedmior
giem dzieci - Grzesiem, Gabrynią, Mietkiem, Mary-
siem, Wincentym, Marylą i Stasie; ich najmłodsza 
córka Wanda z czworgiem dzieci -Leszkiem, Janką, 
Jurkiem i Andrzejem; wreszcie nasza trójka - mama, 
Janek i ja. Razem dziewiętnaście osób. Wszyscy za
mieszkali w rodzinnych domach przy Krótkiej 4 i 5. 
Wuj Franciszek uruchomił w ruinach ulicy Kościu
szki hurtownię artykułów spożywczyh mama przy 
Krótkiej 5 prowadziła sklep. Grześ i Gabrynia, którzy 
zdali matury na kompletach, udali się na studia: 
Grześ do Wrocławia na politechnikę, Gabrynia do 
Warszawy na akademię nauk politycznych i do 
konserwatorium. Rok później ich śladem poszedł 
Mietek, który wybrał romanistykę we Wrocławiu. 
Pozostała młodzież zaludniła tczewskie szkoły. 

Kto się nie stawił? Przede wszystkim dwaj zię
ciowie dziadków: mój ojciec Edmund, zastrzelo
ny w 1939 roku przez aktywistę mniejszości nie
mieckiej w Czerwieńsku, Wrasego, oraz wuj Janek 
Banucha, mąż ciotki Wandy, który w 1939 roku po
legł na Oksywiu. 

Nie stawił się drugi syn dziadków, wuj Augu
styn, mąż ciotki Katarzyny; zginął w Generalnej 
Gubernii w okolicznościach, których nie poznałem. 

Nie stawiła się „środkowa" córka dziadków, Mar
ta, zmarła w 1942 roku na zapalenie płuc. Jej mąż, 
Roman Romanowski (uważany przed wojną za naj
przystojniejszego mężczyznę w Tczewie), udał się do 
Nowogardu na ziemiach odzyskanych, gdzie ra
mienia mikołajczykowskiego PSL-u był dygnitarzem 
w starostwie powiatowym. Dwoje ich synów, Witold 
i Olgierd, wnet dołączyło do dziadków w Tczewie. 
W ten sposób gniazdo nasze powiększyło się do dwu
dziestu jeden osób. 

Nie stawili się również dwaj moi młodsi bracia, 
Tomasz i Roman, zmarli w czasie okupacji - pierw
szy na zapalenie płuc, drugi w tragicznym wypad-

Wreszcie nie stawiła się ciotka Katarzyna, wdo
wa po Augustynie. Nie była zbyt mocno związana 
z rodziną-chodziła swoimi drogami, ograniczając się 
do sporadycznych, acz sympatycznych wizyt. Była 
dużą, rudawą blondyną, lekko piegowatą i ładnie 
zbudowaną - oto wszystko, co zapamiętałem z po
bytu w Jackowie. Miała przedślubnego syna Henia, 
usynowionego później przez wuja, o którym nic pew
nego nie wiem. Podobno żył i działał na którejś 
z wysp, dzielących Zalew Szczeciński od morza... 
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Szukamy własnych korzeni 
Komunikat o zakończeniu konkursu 

Kociewskie Towarzystwo Oświatowe i Pracow
nia Edukacji Regionalnej w Tczewie oraz 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowe 
go w Warszawie - Oddział w Piasecznie 

zorganizowały i ogłosiły w kwietniu 1998 roku konkurs 
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
pod hasłem „Szukamy własnych korzeni". Tekst regula
minu konkursu drukowaliśmy w numerze wiosennym 
(1/20 z 1998 r.). 

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania 
przeszłością własnej rodziny, środowiska, regionu i za
chęcenie do aktywnego poszukiwania wszelkich śladów 
historii „małej ojczyzny". Uczestnikom nie narzucano 
formy wypowiedzi. Można było przekazywać albumy, pla
katy, drzewka genealogiczne itp. Przy ocenie brano pod 
uwagę wiarygodność materiałów i oryginalność wyko
nania pracy. Na konkurs nadesłano 13 prac. 

Dnia 9 sierpnia 1998 roku jury w składzie: Jan Ejan-
kowski i Marek Lidzbarski z Oddziału Muzeum Polskie
go Ruchu Ludowego w Piasecznie, Irena Bracka z pre
zes Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego w Tczewie 
i Wanda Kołucka z redakcji „Kociewskiego Magazynu 
Regionalnego, przyznało cztery równorzędne pierwsze 
nagrody. Otrzymali je: Wawrzyniec Górski z Gniewa 
(Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu), Dominik Sło-
miński (Szkoła Podstawowa nr 10 w Tczewie), Agata Za
krzewska z Boroszewa (Szkoła Podstawowa w Skórczu) 
oraz zbiorowo - Karolina, Agnieszka, Aleksandra i Jo
anna Słyszewskie mieszkające w Subkowach (Szkoła Pod
stawowa w Subkowach i Liceum Ogólnokształcącego 
w Pelplinie). 

Natomiast wyróżnienia otrzymali: Iwona Erdanow-
ska z Kranka (Szkoła Podstawowa w Skórczu) oraz 
Magdalena Cylka, Mariola Mierzwicka, Agnieszka 
Walichowska, Małgorzata Braszkiewicz, Magdalena 
Konieczna, Anna Jutrzenka, Ewa Miszkowska i Łu
kasz Jabłonka (wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 12 
w Tczewie z Koła Historycznego, które prowadzi 
mgr Izabela Kujot. 

Uczestnicy w nagrodę otrzymali magnetofony, apa
raty fotograficzne i książki. Ich prace znalazły się na 
wystawie w piaseckim Oddziale Muzeum Historii Pol
skiego Ruchu Ludowego. Wszyscy uczestniczyli też 
w wycieczce 13 paździenika 1998 roku do Piaseczna ce
lem poznania fragmentu historii regionu pomorskiego. 

Organizatorzy zapowiedzieli też ogłoszenie drugie
go konkursu poświęconego poszukiwaniom własnych 
korzeni. 

Redakcja naszego kwartalnika zobowiązała się pu
blikować na swoich łamach wyróżniające się prace ucze
stników konkursu. 

Irena Brucka 
Kazimierz Ickiewicz 

Szukając własnych korzeni „dokopałem" się 
ich w wielu regionach Polski, a nawet poza 
jej granicami. Korzenie moich przodków 

„po mieczu" wyrastają z Nowego Sącza, Krakowa, 
Chełmży, Grudziądza, Troppau, Ottawy. Wyrosły 
z nich pokolenia ludzi wykształconych, zamożnych, 
piastujących kiedyś wysokie stanowiska, artystów 
malarzy... Jednemu z członków rodziny (księdzu) 
udało się poszperać w kościelnych archiwach i do
trzeć w nich do odległych czasów, w których odna
lazł żyjącego wówczas mojego dalekiego przodka 
- rycerza... W metryce urodzenia mojego ojca, pisa
nej po łacinie, przed nazwiskiem rodowym jego matki 
widnieje napis: Ritter Von.. 

Korzenie moich przodków „po kądzieli" od wie
lu pokoleń drążą głęboko w Kociewską Ziemię i od 
niepamiętnych dla mnie czasów utkwiły we wsi Bo-
chlin i Kozielec koło Nowego nad Wisłą Wśród tych 
przodków nie znalazłem ludzi wielkich, ale za to pra
cowitych, skromnych, uczciwych. Mój pra-pradzia-
dek był woźnicą, a pra-prababcia była pokojówką na 
majątku dziedzica; moi pradziadkowie byli rolnika
mi, którzy gospodarowali na ziemi przydzielonej im 
podczas parcelacji. Mój dziadek był wiejskim kowa
lem a babcia krawcową. Moja matka swoje dzieciń
stwo i młodość spędziła w rodzinnej wsi, a kiedy 
wyszła za mąż - przeniosła się niedaleko do Gniewa, 
nie opuszczając w ten sposób Kociewia! 

Nie dane mi było poznać mojego dziadka - kowa
la, bo zmarł krótko przed moimi narodzinami. Jak 
powiedziała mi moja matka, dziadek na dwa dni 
przed swoją śmiercią powiedział, że nie może jeszcze 
umierać, bo musi zobaczyć „co też nam się urodzi"! 
Był ponoć pewien, że urodzi się wnuczek, który 
będzie podobny do niego, zajmie jego miejsce i jak 
on, będzie wiejskim kowalem. Muszę przyznać, że 
gdzieś tam w głębi mego serca i duszy czuję jak
bym go znał, jakbym z nim przebywał i jest mi bar
dzo, bardzo bliski... 



Pustkę po nim wypełnia mi moja już dzisiaj 
79-letnia babcia - żywa encyklopedia i skarbnica 
wiedzy, historii mojej rodziny, wsi, okolicy i regionu -
znawczyni panujących tutaj obyczajów, zwyczajów, za
bobonów, obrzędów i mowy. Mogłaby dodać wiele, 
wiele słów do „Słowniczka gwary kociewskiej" Ma
rii Pająkowskiej, który to zajmuje honorowe miejsce 
w mojej rodzinnej biblioteczce. 

W czasach, kiedy byłem jeszcze mały, moja 
babcW„po mieczu" opowiadała mi czystym, boga
tym polskim językiem wiele różnych bajek Ander
sena, Brzechwy i innych. Lubiłem jej słuchać 
i w mojej wyobraźni stawałem się raz rycerzem, 
raz księciem, widziałem kije samobije, zaczarowa
ne księżniczki i wawelskiego smoka... Ale to było 
tylko w wyobraźni! 

Ponad wszystko uwielbiałem opowieści babci „po 
kądzieli" - takie jak to ponoć określałem „na praw
dziwo" - bo to, o czym opowiadała babcia mogłem 
ujrzeć, mogłem tego dotknąć, chodzić po miejscach, 
których te opowiadania dotyczyły. Często nie rozu
miałem kociewskich słówek, ale babcia zawsze 
z ogromną cierpliwością i ochotą umiała mi je wytłu
maczyć. Nauczyłem się od niej wiele powiedzonek, 
takich jak np. Idzim do dóm bez pola, bandzie chłodzi 
lub Masz ta munia jakby ci kaczki pożerli - znam róż
nicę między słówkiem kruka a krukwia - obydwa 
z dziedziny medycyny, ale prawdę mówiąc niewiele 
podobne do ich brzmienia w języku polskim - moi 
koledzy nie wpadli na to, że to po prostu - termo
for i kula podporowa. Znając troszeczkę kociew-
ską gwarę czuję się wewnętrznie bogatszy od mo
ich rówieśników, znających angielski, niemiecki 
czy francuski. 

Babcia często zabierała całą gromadkę swoich 
wnucząt i oprowadzała nas po okolicy. Nie zapomnę 
nigdy tych kilkukilometrowych wypraw, w czasie 
których pokazywała nam miejsca, o których wcze
śniej opowiadała. Byłem więc na miejscu, w którym 
sto lat temu był majątek - miejsce pracy moich pra-
pradziadków. Wprawdzie zostały tam już tylko rui
ny, ale zobaczyłem coś prawdziwego z przeszłości 
moich przodków. 

W lesie zobaczyłem zdewastowany, maleńki 
cmentarz - miejsce pochówku dziedzica i członków 
jego rodziny. Szczątki rozrzuconych wokół granito
wych nagrobków świadczyły o odwadze lub o głu
pocie sprawców... być może o tym, że nasi przod
kowie nie lubili swego dziedzica tzw. „farmazyna", 
który wykorzystywał ich do pracy w polu i gospo
darstwie. 

Stąpałem po ziemi, z której podczas burzy wiele 
lat temu wyłoniły się na skutek oberwania nadwi
ślańskiej skarpy urny z prochami i przedmiotami 
świadczącymi o śladach osadnictwa z około 2500 lat 
przed Chrystusem. Podobno gliniane urny przez 
wiele lat służyły okolicznym mieszkańcom jako 

przedmioty użytkowe lub ozdobne zanim trafiły do 
muzealnych zbiorów. 

Babcia oprowadzała nas po polach, należących 
kiedyś do jej rodziców, zaprowadziła do tzw. wąwo
zu śmierci, gdzie w czasie drugiej wojny światowej 
poległo wielu żołnierz. Pokazała ogromną, starą to
polę (nazywaną przez babcię „paplą") - tak wielką, 
że nie mogło objąć jej swoimi ramionami kilkoro 
wnucząt i tak starą, że pamiętającą czasy młodości 
mojej praprababci... 

Widziałem też starą, rosochatą wierzbę z ogrom
ną dziuplą, w której dawno temu mieszkał ponoć dia
beł Rokita i co więcej - miał nawet młode! 

Poznałem miejsce, gdzie babcia flirtowała z moim 
dziadkiem, gdzie chodziła z nim na potańcówki, gdzie 
stała cegielnia, szkoła i karczma. Zobaczyłem też 
schowany na strychu stary obraz św. Teresy, z które
go radzieccy żołnierze zrobili sobie tarczę i strzelali 
do oczu świętej i do wizerunku Chrystusa... Pozo
stały ślady po kulach. Zresztą obraz był dla nich nie 
tylko tarczą; uczynili z niego... ubikację. Przykre, ale 
prawdziwe! 

Pamiętam, że jako małe dziecko wierzyłem 
święcie w każde babci słowo i bałem się trochę 
zajrzeć do wnętrza spróchniałej wierzby, aby nie 
ujrzeć diabła Rokity wraz z młodymi.. Bałem się 
też, że w czasie naszej wyprawy na majątek śledzi 
nas duch „farmazyna", który pojawiał się ponoć 
w dwóch postaciach... Bałem się usłyszeć jęki ko
nających w wąwozie śmierci. Opowieści babci 
oprócz faktów miały coś z fantastycznych niesmo-
witości, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Właśnie o diable Rokicie i czarnym psie, z pyska 
którego zionął ogień... I o tym, jak kiedyś prapra
babka, widząc dziedzica wyjeżdżającego karetą 
z majątku, chciała - wykorzystując jego nieobec
ność - sprzątnąć jego biuro tylko „po łebkach" -
ujrzała go siedzącego za biurkiem - z cygarem 
w zębach pisał coś w swoich papierkach. A prze
cież wyjechał przed chwilą z prapradziadkiem i ob
jeżdżał okoliczne pola, sprawdzając jak pracują 
jego poddani... 

Pod starą „paplą" - rosnącą do dzisiaj na roz
staju dróg - w czasach mojej praprababki kobiety, 
chcąc pozbyć się chorób, zapuszczały sobie na gło
wach tzw. kołtuny, które potem zakopywały pod drze
wem. A należało tego dokonać koniecznie o północy 
i przy pełni księżyca. 

W wąwozie śmierci, jak twierdzi babcia, ponoć 
do dzisiaj niektórzy ludzie słyszą jęki konających, 
a w bezwietrzne dni coś unosi w górę tumany kurzu 
i liści... 

Ciekawe były opowieści babci o różnych zwycza
jach i obrzędach - o majówkach, o strojach, o wielka
nocnych „szmagustrach", o „poltrach" w przeddzień 
ślubu, o weselnych „maszkach", o sylwestrowych 
psotach i o codziennym życiu zwykłych, szarych, pro-
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blizna (Kp, s.19). Rany i blizny przywołują nie tylko pamięć o Ukrzy
żowanym, ale w ciszy i ciemności pozwalają odczuć Transcendencję. 
Przez ranę wypowiada się także dusza. Zresztą cierpienie jest wpisa
ne w nasze życie: codzienne / wykrwawia się zachód / i każdy dzień / 
męczenie zamyka jak blizna (PŁ, s. 15). A potem po nocy wypoczyn
ku otwiera się jak kwiat / ta sama rana (tamże). Cierpienie więc 
najlepiej dowodzi bliskich spotkań człowieka z Chrystusem, jego cudu 
Wcielenia. Ciało zmarwychwstałego Chrystusa staje się pośrednikiem 
między człowiekiem a „Trójjedyną Transcendencją". Przybylski 
z przekonaniem więc powie, „że u podstaw poetyckiej antropologii 
Janusza Pasierba, która tyle zawdzięcza głębokiemu przeżyciu pasji 
Chrystusowej, tkwi Eucharystia"11, 

Nasze życie jest nieustanną wędrówką. Stale jesteśmy w drodze. 
Odbywamy pielgrzymka, Jesteśmy pielgrzymami. Pytanie tylko, dokąd 
idziemy, gdzie się tak spieszymy? Za nami nawarstwia się coraz to więcej 
przeszłości, przed nami istnieje pustka niewiadomego losu. Czy nie jest 
to powrót do źródeł czasu?-zastanawiał się Pasierb. natychmiast odpo
wiadał w następnym wierszu nie czekaj/ na życie (... ) życie / twoje 
jedyne życie /już jest / na chwilę. (Kp, s. 9). A potem mówił o ziemi, 
ogniu i piasku. Jakby chciał zwrócić uwagę na to, co spotkamy na swej 
drodze i gdzie się ona kończy. Życie jest drogą, nieustannym mijaniem 
się ludzi. Dla jednych wytrwała pielgrzymką do zamierzonego celu, dla 
innych podróżą donikąd. Jakkolwiek by jednak o naszej wędrówce przez 
życie nie mówić, jesteśmy w nim tylko przechodniami, a jak powiedział 
Pasierb, tylko przez życie przechodzącymi: 

przechodzą przechodzą 
ile kilometrów na ziemi 
ile mają jeszcze przed sobą 
pewnie obejdą ziemię kilkakrotnie 
zanim usiądą i będą widzami 
bardziej podziwu godni czy litości 
tacy piękni tycy zmęczeni 
tacy śmieszni i tacy wyniośli 
czym jest właśnie ich pochód 
defiladą drogą krzyżową? (Czs, s. 55) 

Tak można sobie wyobrazić wędrówkę przez życie, pozbawio
ne nadziei, nadziei i wiary na potem. Taki jest los zapatrzonych 
w siebie, goniących za ułudą materii, pragnących mieć, pamiętają
cych tylko o teraz i nie znających dróg, bo przecież nie będących 
podróżnymi. Taki jest los tych, którzy są przechodzącymi przez życie. 
Inaczej jednak z tymi, którzy przez nie podążają. Ich nie nazwiemy 
wtenczas przechodniami, a podróżnymi dążącymi drogą, bo od niej 
przecież ich miano. Może nie zawsze inne są ich cele, bo przecież i na 
drodze można zabłądzić, ale na pewno inne są ich spotkania, które są 
tak ważne w życiu. Wtenczas my też możemy być dla nich drogą, 
podobnie oni mogą być i są dla nas. I na to zwraca właśnie uwagę 
Pasierb, gdy mówi: Ty jesteś / ale i ja jestem drogą. (Czs, s. 25). Przy
pomni spotkanego na tych drogach Chrystusa, na naszych drogach 
zniszczonych życiem - wędrowaniem. Kiedy krzyżują się one z Jego 
drogą, wtenczas dochodzi do spotkania. Nie zawsze jest ono łatwe, 
często sprawia Mu ból, bo jest ono przecież Jego nadzieją i zarazem 
drogą krzyżową: 

kiedy upadasz przeze mnie 
wtedy jesteśmy najbliżej 
czuję jak bije umęczone serce 
zanim się zdążysz zerwać 
żeby iść dalej we mnie (Czs, s. 25) 

Jeżeli pragniemy dotrzeć do celu, pokonujemy naszą drogę 
w podobnym trudzie. Niemniej łatwiej iść tym, którzy mają nadzieję 
spotkania na niej, a może u jej kresu Przewodnika, który prowadził 
ich i dopiero poprowadzi przez najtrudniejsze etapy. Finał jest wten
czas radosny, ale najpierw czeka nas trudna i ciężka droga. To tak, 
jak wstępując na wzgórze, i jak z tymże wejściem na Górę podczas 
wtórej pielgrzymki Pasierba do Ziemi Świętej: 

w milczeniu i ciemności 
idziemy zakosami 
oddychając ciężko 
czasem młody Arab 
śmignie jak kozica na skróty 
nic o sobie nie wierny 
kto wyruszył wcześniej 
kto idzie za nami 
tych co są najwyżej 
światła latarek 
w jedną konstelację 
łącza z gwiazdami (Dz, s. 20) 

Niby wszystko w tym wierszu jest rzeczywiste i autentyczne, ale 
jest tu zarazem niezwykła głębia myśli. Słowa są tutaj nasycone tak 
metaforą drogi, kojarzącej się z życiem, że właśnie dlatego trzeba 
było go przypomnieć. Taki właśnie jest Pasierb, którego słowo ma 
wiele treści i znaczeń. Jest to nie tylko efekt kondensacji myśli, ale 
istniejących w tkance jego wierszy archetypów i uniwersalnych tre
ści mitu. Wszak nasze słowo, jako bliskie Boskiemu, ma także „moc 

stwórczą. Dlatego Pasierb zmaga się z nim i nie zawsze wierzy, że 
jest ono udane12. Słusznie się jednak mówi, że jest to poezja szczero
ści, poezja oddająca jak najpełniej doświadczenia autora i adekwatnie 
opowiadająca rzeczywistość13. Nie przypadkiem przecież przestrze
ga młodego poetę, że w wierszu swojskie od dawna słowa wydadzą się 
obce / są starsze od ciebie (PŁ, s. 78). A powie to przede wszystkim 
dlatego, że słowu jako najbliższemu ciału powierza rolę szczególną. 
W ciele rodzi się słowo, tajemniczy element, który konstytuuje ludzką 
tożsamość człowieka, łącząc go z bliźnim, z kosmosem i z przedwiecz
nym Logosem14 - czytamy dlatego u Przybylskiego. Słowu Pisma 
Świętego Pasierb przyznawał szczególną rolę, więc dlaczego 
w jego poezji nie miałoby ono świecić blaskiem Słowa Przedwiecz
nego, dlaczego nie miałoby być jego wygłosem. I tak rzeczywiście 
jest Słowo wiersza poeta uznaje za fatum, kiedy zdaje chociażby spra
wę z tworzenia i powstawania wierszy. Jakże inaczej można mówić 
o słowie z wiersza Poezja dziasiaj, gdy niczym Chrystus jest on o pod
dawane ukrzyżowaniu. Boska będzie też kreacja poety i w ogóle twór
cy, jeżeli w wierszu Sztuka spod jego palców wytryska życie. Poecie 
przyznaje Pasierb funkcję proroka, jeżeli powinien tłumaczyć życie. 
Zaś w innym miejscu powie: Bóg jest zakochanym poetą (K s. 76)15 

Nie warto mówić byle czego; lepiej milczeć, niż mówić językiem Ka-
naanu, który nie jest naszym głosem. Słowo bowiem powinno się 
począć w naszym ciele (por. Wd, s. 22), czyli z naszego doświadcze
nia i kontaktu z Bogiem. Podobnie jest z poezją, gdy ostatnie słowo / 
jest jej ostatnim tchnieniem" (Czs, s. 45). Tak będzie wreszcie ze słowem, 
gdzie Pasierb doświadczał ziemi, mówiąc tytułem tomiku z 1989 roku. Ze 
słowem, które zostało właśnie podczas wędrówki po tej ziemi poddane 
retorycznemu pytaniu: czy słowo /jest tu ciągle nasieniem / i śpi pod 
ziemią /przywalone ciężkim kamieniem? (Dz, s. 49). 

Jeżeli słowo ma wydać plon obfity, musi przetrwać niczym ziar
no czas swego obumierania w ziemi. Zanim zostanie z niego odwalo
ny kamień, najpierw powinno doświadczyć ziemi, trzeba powiedzieć 
tytułem tomiku Pasierba, a dopowiedzieć słowami Przybylskiego: 
A stanie się to wówczas, kiedy ziemia, w której spoczywa słowo-ziarno, 
zostanie ziemią Pana16. Lecz ciągle tak nie jest i stale doświadczamy 
zła. Jest to jednak konieczne, aby poznać dobro. I wtenczas wystar
czy chociażby wskazać na problem faustyczny i lucyferyczny zara
zem. Problem rozważany przez Goethego i potem m.in. przez Tade
usza Micińskiego we wszystkich formach jego twórczości. Faust 
podobnie jak bohater Micińskiego musiał poznać zło materii, aby 
zrozumieć, co istnieje ponad nim. Natomiast tytułowy bohater po
wieści Xiędza Fausta i Jastrowit, bohater dramatu Micińskiego Sło
neczny król, musieli doświadczyć absolutnego zła, aby zrozumieć 
siebie i cel swej egzystencji17. Ostatni musiał nawet przejść przez 
próbę ognia. Podobnie u Pasierba też będzie częsty motyw ognia. 
Chociaż tutaj poeta zechce wykorzystywać go na różne sposoby, bo 
nie tylko w kreowaniu biblijnej scenerii czy podczas omawiania 
religijnych obrazów Domenico Beccafumiego, ale także jako ogień 
zapowiadający życie, miłość, wiarę, poezje, zmiany w przyrodzie, 
wiosenną erupcję przyrody czy nawet mróz stycznia. Najbogat
szy jednak w refleksyjno-filozoficzne treści okaże się ten motyw 
w wierszu Przez ogień. 

nie oddziela mnie od świata 
gruby mur czy cienka ściana 
tylko ogień 

nie odróżnia mnie od rzeczy 
oddech ani serca bicie 
tylko ogień 

nie zbliża mnie do człowieka 
jego moja krew i dało 
tylko ogień 

i z Bogiem mnie nie połączy 
obłok chłodny czy powietrze 
tylko ogień (Kp, s.13) 

Słusznie więc Sochoń nada tutaj ogniowi moc poznawczą i mo
gącą zmieniać człowieka oraz jego otoczenie18. Ale rację będzie miał 
także Przybylski, uznając ogień w tym wierszu za najwyższy spraw
dzian doświadczania ziemi, doświadczania rozumianego oczywiście 
jako metafora. Bo chociaż w naszej ziemskiej egzystencji trwają obok 
siebie i mieszają się sprawy ducha z materialnymi, to ogień, ten ogień 
Boży, jest jedynym sprawiedliwym żywiołem. Wszak Bóg mówi: Czy 
słowo moje nie jest palące jak ogień? [Jr 23, 29]19, słowo, które ni
czym ogień oczyszcza? Jeżeli nawet ogień zyska innym jeszcze utwo
rze fizykalne walory, to nie zostanie pozbawiony śladu Boga. Tak 
będzie chociażby z owym wnętrzem ziemi, tej głucho tętniącej glinia
nej skorupy / z prawie zatartym śladem wielkiej dłoni (Zp, s. 67). 
Wcześniej natomiast Pasierb ognistym słupem (Kp, s. 143) zachodzą
cego nad kaszubskim jeziorem słońca zapowiadał niemal po młodo-
polsku śmierć i jesień zarazem. I wtenczas korzystał z popiołu, który 
okaże się następnym jego poetyckim atrybutem: 





prawą, bo przecież nigdy nie wiadomo czy jeszcze tym razem / uda się 
powrócić (K, s. 63). Natomiast noc nawet w Wigilię będzie nocą zim
ną i ciemną" (K, s. 69). Może dlatego, że Koziorożec jako Pasierba 
znak zodiaku, sprzyja wtenczas mroźnemu zimnu, a gwiazdy jak gwoź
dzie / trzymają na niebie mocno napiętą noc (K, s. 89). Nocą budzi się 
zło, więc i gwiazdy rychło gasną. Lecz nie dlatego świecą jej dwa księ
życe (BI, s. 47); jakby u F. Garcia Lorki, gdzie aura jest podobnie 
upiorna: noc cztery księżyce/ tylko jedno drzewo (Czs, s. 154). Blade 
światło księżyca jest zimne, a podczas pełni cała ziemia zda się być 
księżycem. Nie budzi on jednak zaufania, jeżeli odbity na powierzch
ni sadzawki zyska miano nieruchomego srebrnika (Dz, s. 12). Zresztą 
podobne, może nawet jeszcze bardziej martwe wrażenie, sprawia 
księżycowa poświata w Synaju, gdzie jest głównie skalisty krajobraz. 
Podobnie jak powierzchnia Morza Martwego, na której księżyc nie 
skrzy się tutaj / Ucz smuży szeroko (Dz, s. 33). Chociaż nie zawsze 
biała ścieżka księżyca (Wd, s. 24) sprowadza niebezpieczny cień, to nie 
księżycowe światło daje szczęście, lecz księżycowe słońce (Zp, s, 106). 
Zresztą niebo w XX wieku jest brudne, a gwiazdy świecą żółtym 
i różowym światłem. Jeżeli nawet tak piękny jest rzymski wieczór, to 
on także niesie samotność, bo: 

co noc 
druga strona księżyca 
porusza w nas 
ciemne morze. (Czs, s. 116) 

Lecz właśnie noc, która przywraca siły, rozpoczyna nowy dzień, 
tylko któż wie, co on przyniesie. Noc jest porą samotności i rozmy
ślań. Także Tęsknot za dzieciństwem, kiedy rodzinny dom jawi się 
na granatowym śniegu nocą (Zp, s. 61), i chciałoby się wtedy usłyszeć 
głos bliskich. Nocą rodzą się także wiersze, lecz one są tylko onirycz-
nymi wierszami jednej nocy. I wreszcie nocą, która zapowiada śmierć, 
bo w oczach które mają się zamknąć/ wzbiera noc (Czs, s. 66), wzywa 
się w tej poezji umarłych. 

W liryce Pasierba jest przede wszystkim obecna śmierć. Zresztą 
z każdym nowym tomikiem coraz częściej o niej się pamięta i coraz 
łatwiej można ją odnaleźć. Ale nie oznacza to wcale, że jest to poezja 
śmierci. Oczywiście, najważniejszą w niej miarą jest czas i jego prze
mijanie, co zapowiada tutaj klepsydra, ale nie jest to równoznaczne 
tęsknocie podmiotu za śmiercią i nie musi wcale oznaczać tragedii 
śmierci. Pasierb wyraża w swoich wierszach zrozumienie Jej koniecz
ności i sensu, dlatego jego bohater nie buntuje się. Jest bowiem prze
konany, że śmierć nie jest ostatecznym etapem naszej egzystencji, 
lecz tylko przejściem na Tamten brzeg. Na tym zaś brzegu zosta
wiamy tylko materię ciała, które popiołem i prochem powróci do zie
mi. W tej poezji śmierć nie kończy czasu, ale rozpoczyna jej kolejny 
etap w wieczności. Ponadto odczuwamy tu oczekiwanie na powtórne 
przyjście, wszak śmierć jest warunkiem zmartwychwstania. Dlatego 
pamięta się w tej poezji o Adwencie, czytelnym w oczekiwaniu i niosą
cym nadzieję Bożego Narodzenia Lecz nie dla pochwały tego święta jest 
ta poezja, ale dla adwentowego oczekiwania i słoneczności wielkanocne
go zmartwychwstania. Jest to bowiem poezja nadziei na spełnienie. 

Odbywając rekonesans po kolejnych tomikach Pasierba, daje się 
zauważyć, że śmierć pojawia się dość często już w pierwszych zbior
kach, ale w ostatnich będzie jednak jej więcej. Kiedy najpierw rządzi 
nią zasada impresji, tak potem można mówić już o Pasierba poetyc
kiej filozofii śmierci. A wszystko kończy się Norwidowskim przemil
czeniem i ciszą, co wymaga od ostatnich utworów rzeczywiście arty
stycznego wysmakowania. Nie oznacza to wcale, że te pierwsze były 
gorsze i w kwestii śmierci nie tak spójne. Parafrazując tytuł jednego 
z nich, można by powiedzieć, że nasza ziemska egzystencja jest ni
czym innym, jak powrotem do źródeł czasu. Życie człowieka trwa dla 
przeszłości, ponieważ przyszłość zatraca się coraz bardziej. Jest więc 
już w tym zapatrzeniu w przeszłość cokolwiek optymizmu. Lecz jak 
na pierwsze tomiki byłoby to jeszcze za wcześnie, gdyby było go na
zbyt wiele. Dlatego Pasierb powiada, jak uciekają coraz szybciej dni 
i coraz grubszy staje się po tamtej stronie ich kalendarz. Życie wszak 
dano nam tylko na chwilę (Kp, s. 9). Skrupulatnie odmierza ten czas 
klepsydra, często występująca w liryce Pasierba, a lustro pozwala 
widzieć jego efekty. Dlatego bohater przyzna się, że jest zmęczoną 
mrówką zamkniętą w klepsydrze (Kp, s. 14), nieszczęsną istotą nad 
którą władzę ma czas. Kiedy jednak zabraknie w klepsydrze piasku 
lub jeżeli klepsydra się rozbije, niczym owe mrówki wpadamy w pa
nikę, ponieważ utracilimy wiedzę o czasie (por. Wd, s. 45,88). Piasek 
więc jest owym spiritus movem klepsydry, piasek przesypujący się 
w niej jak uciekający czas, kojarzony najczęściej z grobem: 

czasu niewiele niewiele 
jak szybko wszystko przemknęło wszelkie - ciało 
klepsydra piasek miele (PL, s. 72) 

Nie inaczej jest z lustrem, w którym pozostają nasze twarze daw
ne (Kp, s. 37). Wedle ludowych wierzeń w lustrze można było ujrzeć 
tych, którzy niegdyś się w nim przeglądali, bo lustro odbija często 
duszę człowieka25. Także z ludowego źródła wziął poeta w tym wier
szu zwyczaj zasłaniania lustra kirem, aby zmarły nie zabrał ze sobą 
kogoś z żyjących. Ze śmiercią bowiem kojarzy poeta lustro najczę

ściej. Dlatego przestrzega w innym wierszu, aby nie patrzeć w oślepłe 
lustra", bo pojawi się w nich śmierć26. Potem jeszcze powie, że grani
ca dwóch światów / jest ciemnym zwierciadłem (Zp, s. 26), a oczy 
żyjących są jak błyszczące zwierciadła (Czs, s. 66), palce lekarza i pa
cjenta spotykają się na powierzchni lustra (Wd, s. 49), tymczasem 
w jednym z grobowców podmiot ujrzy swoją twarz w szybie jak lustro 
(Wd, s. 111) i będzie miał taki sen: 

śniłem się sobie 
przed lustrem 
na czole miałem 
cztery płaskie rany 
nie od cierniowej 
od jakiejś straszniejszej korony (K, s. 128) 

Nie starając się wyjaśnić snu, bo nigdy nic w tym pewnego, cho
ciaż brzmi to Słowackiego Królem Duchem, warto zwrócić uwagę 
na konsekwentną prezentację przez Pasierba motywu lustra, bo za
kończoną własnym odbiciem w wyśnionym lustrze. Podobnie można 
by powiedzieć o prezentacji obu tych motywów, oddanych w tej poe
zji w służbę śmierci i wszechmocnego czasu. 

Czas odchodzącego życia Pasierb mierzy często mijającymi je
sieniami, których najpierw się nie zauważa. Dopiero później budzi 
się i narasta melancholia wspomnień i wraca pamięć rzek dzieciń
stwa i młodości, skojarzona z mitycznym Styksem i Letą oraz z Wie
rzycą. To kanwa przyrody, na której problem śmierci jest tu często 
rozważany. Gdzie Indziej poeta przypomina, że nieraz życie nam pod
powiada, że przed śmiercią trzeba zakosztować śmierci (Czs, s. 98). 
Innym znów razem zestawia śmierć z miłością (wtenczas można 
mówić o tym „pomiędzy", tak częstym w poezji Pasierba)27. Podmiot 
jego wierszy doświadcza takiego uczucia nie tylko patrząc na rzeźby 
i obrazy, ale także porównując swoje spostrzeżenia, wyniesione 
z obserwacji dzieł sztuki, szachowaniem ludzi. Zresztą w twarzach 
i oczach (por. Zp, s. 35,36,38) postaci z szacownych obrazowi rzeźb 
co raz odnajduje czającą się śmierć. Przypominają się wtenczas owe 
Lalki ze Skałki Wyspiańskiego, opowiadające statykę swoich posta
ci i martwymi twarzami śmierć słowiańskiego kultu28. Jeżeli Pasierb 
akurat nie musiał tego znać, to była mu bliska eschatologia F. Garcia 
Lorki, bo akurat translacjami jego Piosenki o jeźdźcu i De profun-
dis zamykał tomik Zdefiniowanie pieczęci. Zresztą w ostatnim wier
szu Lorki czytamy właśnie o tym szczególnym związku śmierci i mi
łości, który potem powie Pasierb w Mors et amor I, II. Znajdujemy 
tu również, może mniej oryginalny, wiersz o śmierci jako spełnio-
nym życiu. Podróżując przez jego meandry, nie powinna być ona dla 
nas zaskoczeniem, a wypełnieniem. Pasierb nie wszystko, co mówi 
o śmierci, podaje wysokim stylom i nasyca filozoficzną refleksją. Są 
np. impresje, opowiadające obecne nieszczęścia i tragedie, a śmierci 
są poświęcone także celne aforyzmy, nalepiej opowiadające jej sens: 

nieraz to co nas więzi 
ocala 
a ostatecznie uwalnia od życia 
to co wyzwala (Czs, s.113) 
jak my kiedyś umrzemy 
skoro ciągle 
łatwiej przychodzi nam 
opuścić Boga niż życie (Dz, s. 37) 

Słowa Pasierba o śmierci nie budzą przerażenia, ale zastanowie
nie, nie są też pesymistyczne. Niosą nadzieję, chociaż nieraz opowia
dają śmierć przyjaciół i bliskich, i to nie tylko tych znanych. O wielu 
możemy przeczytać w esejach, jak chociażby o pogrzebie Andrzeja 
Kijowskiego, Kaliny Jędrusik, Stefana Kisielewskiego, infułata Janka 
czy pani Ziny29, natomiast o niektórych mówi się w wierszach. Tak 
chociażby z utworem Wierzę, którego genezę poznajemy W Czasie 
otwartym, kiedy to podczas letnich wakacji w Żarnowcu dotarła do 
poety wiadomość o śmierci kolegi, proboszcza ze Stegny Gdańskiej. 
Ale od tego momentu trzeba już posłużyć się słowami Pasierba, aby 
nie zatracić autentyzmu tej kwestii, która potem stała się wierszem. 
Na pogrzeb trzeba było jechać bardzo wcześnie rano. Jurek wstał, żeby 
sprawdzić, czy się obudziłem, i zrobił herbatę. Cały poprzedni dzień 
myślałem o tej zagadkowej śmierci i teraz ni stąd ni zowąd powiedzia
łem:-On umarł, my żyjemy Wtedy Jurek poprawił mnie: - On żyje. To 
my umieramy30. I w tym jest także owa nadzieja, którą Pasierb tłuma
czył w jednym z ostatnich swoich tekstów tak bardzo prostymi sło
wami: Bez śmierci nie ma życia31. Wszak rosnąc, dojrzewając, też 
umieramy, a nie rozpaczamy z tego powodu. Podobnie nie powinni
śmy rozpaczać, że się starzejemy, że zbliżamy się do śmierci. Słu
sznie bowiem powiedział Norwid: Nie stargam cię, ja - uwydatnię. 
Śmierć nie pogrąża nas przecież w absolutnej ciemności. Tam spo
tkamy naszych najbliższych. Związek życia ze śmiercią wysysa silę 
z życia, ale i odwrotnie: życie krzewi się dzięki śmierci?2 - dopowiedział 
Pasierb w ostatnim akapicie tekstu, który można by zwać testamen
tem poety. Trzeba było tych słów, aby udała się interpretacja ostat
nich tomików Pasierba o śmierci. Trzeba było tak powiedzieć, bo wła-



śnie ciszą śmierci jest najbardziej przesycona treść Tego i Tamtego 
brzegu, Pustych Łąk oraz Butelki Lejdejskiej. 

Śmierć była stale czytana u Pasierba, ale dopiero w wierszu Do
świadczanie ziemi tytułowym utworze tomiku, zdającym sprawę 
z podróży do Ziemi Świętej, bohater pomimo pierwszych odruchów 
sprzeciwu ze spokojem i zrozumieniem zaaprobuje swój los: 

dotykam jej 
doświadczam 
mocuję się 
jak umiem 
przecież i mnie 
obiecana jest 
ziemia (Dz, s. 64) 

Słowa te można traktować jako zapowiedź kolejnego tomiku, 
którego tytuł Ten i Tamten brzeg nie potrzebuje już komentarza. 
Ale o niektórych jego wierszach trzeba będzie powiedzieć. Pierwsze 
utwory wprost nasycone są tutaj słońcem lipca. Ale kiedy wczytać się 
w nie uważniej, w każdym można znaleźć radość przygaszoną smut
kiem i skłóconą feneralno-eschatologicznymi atrybutami, jak całun 
czy popiół. I tak będzie aż do wiersza o wymownym tytule Po żni
wach. Potem zmieni się ich krajobraz. Kiedy tamte były pełne słoń
ca, tak te zasnują chmury aż granatowe (TTb, s. 14) i okryją ciemno
ści nocy, przywołujące pamięć o zmarłych. Będzie to najlepszy czas, 
jeżeli w ogóle taki czas można nazywać najlepszym, aby bohater roz
począł grę w szachy ze śmiercią: 

w ostatnim czasie 
znakomita partnerka 
zabiera mi po kolei 
wszystkie figury 
konnych skoczków 
i szybkich gońców życia 
padają wieże 
bezradnie miota się król 
umiera królowa (TTb. s. 19) 

Potem nadejdzie czas na epitafium i przypomnienie korzeni ży
cia, pozwalających kojarzyć nas ludzi z drzewami. Pasierb wspomniał 
już kiedyś o tym, bodajże w wierszu Tors, ale teraz przypisał temu 
obrazowaniu śmierć. Będzie więc zastanawiał się nie tylko nad śmier
cią jako tymże wejściem w las, gdzie coraz ciemniej i mroczniej, czy 
nad drugim życiem, ale także przemyślenia innych na temat śmierci. 
Pojawi się więc pytanie: kochając tak życie/ jak przyjąć śmierć/ czy 
odwaga życia / staje się odwagą umierania? (TTb, s. 24). Szczegól
nie, kiedy tak kocha się życie i tak tęskni za miłością. Bo życie prze
cież trwa pomiędzy miłością i śmiercią. Jak bowiem w tym tomiku 
najlepszym utworem o śmierci jest wyżej przypomniany, tak o miło
ści doskonała jest mała recepta na szczęście doczesne: 

mieć dwadzieścia lat 
zdrowie trochę grosza 
i być we Włoszech latem z kimś 
kogo się kocha (TTb, s. 42) 

Takimi receptami na życie mogą być z powodzeniem owe poetyckie 
impresje, których w tym tomiku mnoży się coraz więcej; jakby miała się 
w nich zatracić uporczywie wracająca myśl o tej ostatecznej chwili. Lecz 
jakże można o niej zapomnieć, jeżeli jest w naszym ciele w nas trwają-
cych w tejże heraklejskiej rzece czasu. Ponadto im jesteśmy starsi, tym 
bardziej zmęczeni życiem; niczym ów biblijny Jakub po walce z aniołem, 
jak powie o sobie poeta w tym tak bardzo przejmującym wierszu: 

chodzę po Rzymie kulejąc 
od ławki do kamienia 
czasem piekący ból 
zmusza mnie do głębokich pochyleń 
udaję wtedy że coś poprawiam przy butach 
przypominam sobie że Leszek też kulał 
i że to chyba jest wszystko 
co księżom w pewnym wieku 
pozostaje po walce z aniołem (TTb, s. 61) 

Kiedy Pasierb powróci z poetyckich podróży, odpoczynek i wy
tchnienie znajdzie na wsi i opowie to w „Pustych Łąkach". Tutaj - nad 
Liwcem - nawet śmierć nie może przerażać. Ale poeta nie interesuje 
się tą okolicą li tylko z racji jej sialankowego krajobrazu, ale by włą
czyć do dialogu ze śmiercią (może lepiej byłoby powiedzieć w rozwa
żanie jej) także przyrodę. Stale zmieniające się pory roku, dnia i nocy, 
wpisane w rządzący nimi czas, najpełniej oddają trwanie śmierci 
w naturze. Wiosna i dzień sprzyjają wegetacji, lecz noc przywraca ich 
śmierci (PŁ, s. 8), ponieważ młode listki niszczą kwietniowe przymroz
ki. Chociaż człowieka nie wpisuje się tutaj panteistycznie w świat przy
rody, to odczytanemu w tej poezji trudno nocy nie kojarzyć z naszą 
śmiercią. Podmiot tych wierszy tak ukocha naturę, że ostatecznie 
porzuci kamienny dom i wróci by zamieszkać w drewnie (PŁ, s. 16). 
Czy ma to jednak coś wspólnego ze śmiercią? Oczywiście tak jeżeli 
bohater przyznaje się, jak to wieczorem leżąc/patrzę na niski sufit/ 
jak na wieko (PŁ, s. 16). Potem zaś winnym wierszu zapisze niczym 
w testamencie, że trumnę chciałby mieć z dębu, którego młode liście 

/ spalił na czarno nocny mróz. Dlaczego trumna akurat z umierające
go drzewa, tłumaczył A już poeta w wierszu Żal, który omawiano. 
Ale pełniej wyjaśni to dopiero tutaj, gdy powie, że w jego objęciu / 
twardziej bym spał/po zmartwychwstanie (PŁ, s. 24). 

W tych słowach odnajdujemy przezwyciężenie owego tragizmu 
wiary, odczytywanego tak z tej poezji, ale tylko z jej pierwszych sze
ściu lub siedmiu tomików (!), przez Przybylskiego: Tragizm wiary, 
którym wypełniona jest ta poezja, wziął się z wiedzy o podwójnym cha
rakterze naszej materialnej egzystencji Materią jesteśmy z woli Boga 
i cielesną ,"formą człowieka" nadały nam Jego dłonie. W materii zosta
ła zakorzeniona tajemnica naszej transcendencji. Ale jednocześnie przez 
całe nasze życie patrzymy, jak wszystkie materialne formy, włącznie 
z naszym ciałem, ustawicznie zdążają do unicestwienia34. Gdy jednak 
czas pozwoli poecie dopisać do tamtych nowe poetyckie treści, zaist
niało w nich więcej eschatologicznej nadziei. I chociaż dowód prze
prowadzony przez Przybylskiego na tragizm wiary w poezji Pasierba 
był jak najbardziej logiczny słuszny, wobec nowych wierszy niezu
pełnie się sprawdził W ostatnich tomikach nadzieja zmartwychwstania 
i miłości rozbudziła przekonanie, że nie dążymy ku ostatecznemu unice
stwieniu, a przytaczane wyżej dowody, brane przez Pasierba także z życia 
przyrody, co raz to potwierdzają. Ostatecznym zaś przykładem, gwa
rancją niemal, że życie chrześcijanina ulega w chwili śmierci przemia
nie, a nie zagładzie35 stał się Chrystus - Bóg i człowiek zarazem. Wobec 
tego, w imię trwającej w tych wierszach nadziei, należy się Pasierbo
wi słowo o słoneczności jego wierszy, która z wielkanocną wiosną, 
latem i miłością ma tu wiele wspólnego, chociaż służy, jak to w poezji 
bywa, zupełnie czemu innemu, a także o jesieni i adwentowym ocze
kiwaniu na to, co dla autora było w tych wierszach najważniejsze. 

W pierwszych tomikach niewiele było słońca, a częściej świecił 
w nich księżyc i gościła noc. Dopiero w Czarnej skrzynce słoneczne 
światło poczęło stwarzać ciemnościom nocy konkurencję, a w ostat
nich tomikach, w Tym 1 Tamtym brzegu i Pustych Łąkach, abso
lutnie opanowało poetycką przestrzeń. Dopiero w Butelce Lejdej
skiej zaczęło być znowu inaczej, ale o tym za chwilę. Mówiąc słowa
mi wiersza z Kategorii przestrzeni, najpierw istniała więc klasyczna 
sytuacja. Jeżeli uciekał czas, to lepiej mogła to oddawać noc, aniżeli 
radosne słońce. Niepotrzebny był także jego złocisty blask, jeżeli 
w nocy świecą księżyc i gwiazdy. I takie będzie tu Palermo srebrne 
w końcu / i srebrne w księżycu (Kp, s. 56). Jeżeli natomiast w następ
nym tomiku zaświeci słońce, to przede wszystkim jesienne lub upal 
ne we wspomnieniach z września 1939. Słoneczny blak rozleje się 
jednak już po wierszach Czarnej skrzynki, jakby na przekór temu 
tytułowi. W pewnych wierszach pomogą w tym oczywiście wiosna 
i Wielkanoc. Zmartwychwstały Chrystus też zyska solarny epitet. Po
tem ani letnie słońce nad morzem, ani opalona twarz! śmierci nie 
będą już wymagały komentarza. Światła dodadzą tu jeszcze wiersze 
opowiadające obrazy Rembrandta, a ostrych kontrastów widzenie pod 
Słońce chociażby roziskrzonej tafli jeziora. Natomiast wiersze pisane 
w słonecznej Italii czy Wenecji nie będą potrzebowały specjalnego 
omówienia, bo chociaż tam zima, to zawsze słońca w nich wiele. 
W Koziorożcu trzeba się jednak zatrzymać przy słowach Pasierba 
o naturze światła. Kojarzą się one bowiem z potęgą Boga, z Jego świa-

Prof. Tadeusz Linkner wygłaszający swój referat 
w czasie Biesiady Literackiej 
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tłem / wobec którego ciemność jest litością (K, s. 72). Tymczasem 
w wierszu Na podwórzu wykorzysta poeta słońce w oksymoronicz-
nym paradoksie, aby przedstawić skomplikowaną naturę przemian 
w przyrodzie (K, s. 98). Podczas pielgrzymki Pasierba do Ziemi Świę
tej można było spodziewać się słońca przede wszystkim, ale tak nie 
jest Krajobrazów Ziemi Świętej tu nie brakuje, a o słońcu mówi się 
niewiele. Zapewne dlatego, że rzeczywistość okazała się inna od roz
reklamowanej, do czego poeta niepoetycko uczciwie się przyzna: 

wschód słońca 
rozczarował nas 
nie uniósł 
ciężaru własnej sławy 
na niebie barwy brzoskwini 
zatryumfował banał (Dz, s. 21) 

Najwięcej słońca będzie więc w dwóch następnych zbiorkach, 
jakby poeta chciał wszystko sobie nim wynagrodzić. Najpierw słoń
cem lipca rozjaśnią się wiersze na „tym brzegu", budząc radość 
i sprawiając wrażenie, jakby świat stał się wielką kropla miodu/albo bur
sztynu a my w środku /jakby owady na zawsze zamknięci (TTb, s. 8). 
Następnego roku, chociaż odeszło tylu przyjaciół, słońce będzie świeci
ło z taką samą energią. I nie tylko we Florencji. Zresztą gdyby wier
sze Pasierba były tylko pocztówkami z południowych krajów, to naj
więcej słońca byłoby w tych znad Morza Śródziemnego, z Hiszpanii, 
Palestyny czy Synaju, a przecież słońce nie było tu najważniejsze. 
Słońce mówi u niego najwięcej, gdy opowiada religijne treści i zbliża 
do Boga. Ale nie twarzą w twarz, lecz jakby do owego motyla, a więc 
tylko do jego ciała, który gdy patrzymy w słońce, nawet w świetle 
południa /pozostaje czarny (TTb, s. 48). Jeszcze bardziej słoneczne 
okażą się Puste Łęki, i to zarówno wiosną, jak i latem czy jesienią. 
Jakby czytało się Pieśni czy Noctes aninenses Gałczyńskiego, tak 
będą brzmiały niektóre wersy o Pustych Łąkach latem: 

słońce przez liście przecieka 
tu szepty skrzydeł motylich 

tam trzemiele jak wiolonczele (PŁ, s. 12) 
czy jesienią: 

tyle złota przepływa za oknem 
palone złoto lip 
zielone noto klonów 
z wiatrem (PŁ, s.22) 

Słońca jest w Pustych Łękach dużo, ale nie zawsze będzie ono 
tak piękne i łagodne. Inne będzie już słońce południa. Co prawda nie 
wiemy, czy na Placu Niebiańskiego Pokoju słońce było akurat w ze
nicie, ale Li zginął właśnie pod nieubłaganym słońcem (PŁ, s. 66). Słoń
ce może bowiem nieść życie i śmierć. Lecz nie dlatego zabrakło słoń
ca w ostatnim tomiku Pasierba, że powstawał w ostatnich chwilach 
życia i ukazał się po śmierci poety. W Butelce Lejdejskiej słońce 
będzie miało już tylko eschatologiczny wymiar. Nie zaistnieje w ziem
skich religiach, ale będzie słońcem po zachodzie (BL, s. 7). Pozwoli 
dostrzegać tylko to, czego nie widzi się wzrokiem, a oczami duszy 
swojej, jak powiedział Mickiewicz. Dlatego Van Gogh na swoich ostat
nich obrazach malował coraz więcej nieba. Jeżeli tutaj nawet lato osią

gnie zenit (BL, s. 19), zdarzy się to momentalnie a nie naturalnie; bo 
nagłe przeleciał gołąb (BL, s. 19). Taki właśnie błysk na samym dnie 
(BL, s. 32), niczym owa mityczna iluminacja każe nam w tych ostat
nich wierszach szukać tego najważniejszego. Ponieważ słońce jest 
tutaj inne, więc jest także w tym ostatnim tomiku świalto. Chociaż 
jest ono białe, to nie jest chłodnym i zimnym światłem księżycowej 
poświaty, znanym z wczesnych tomików Pasierba, a ma ono w sobie 
coś z wybielonych pustką holenderskich kościołów i z bieli oczu mar
twych posągów. Jest inne, podobnie jak ta cisza, korespondująca 
doskonale z jesienią i zapowiadaną przez tą porę roku śmiercią, ogar
niającą wtenczas całą przyrodę. Czy wobec tego jest to również owa 
cisza Mozarta, to milczenie, które stało się muzyką? Odpowiedziałby 
na to pytanie tylko Pasierb, lecz nie ma go wśród nas, to cóż powinni
śmy usłyszeć - ciszę czy milczenie? 

Podobnie jak w tej poezji jest z nocą, tak w pierwszych tomikach 
będzie z jesienią. Najpierw była dość częsta, a potem jawi się coraz 
rzadziej. Przede wszystkim będą to jesienne pejzaże, budzące u bo
hatera melancholię i tęsknotę za krajem. Bo jesień to nie tylko szcze
gólne piękno naszych lasów i pól, ale także Święto Zmarłych w parku 
Wszystkich Świętych (Kp, s. 107). Ale w pierwszym tomiku był to tyl
ko jeden z bodajże dwóch jeszcze wierszy (Lot na północ i Luty 85), 
kojarzących jesień ze śmiercią. Zresztą w pierwszych zbiorkach najczę-
ściaj trafiały się jesienne krajobrazy. Lecz chociaż różne były to jesie
nie - francuskie, włoskie, brabanckie czy palestyńskie - to najpełniej 
opowiedział wtenczas Pasierb polską późną jesień: 

jeszcze tylko brzuchate obłoki 
tylko oddechy puszyste 
pod ciężkim niebem zwierzęta jesienne 
na sierściach szorstkich szron ten sam 
co na wilgotnych pajęczynach 
na koprach wyschłych i krwawnikach 
i na zdrętwiałej z chłodu trawie 
świecą w niej z rzadka mętnym blaskiem 
jabłka we wrześniu zapomniane (Kp, s. 142) 

Natomiast jesień śmierci zaistniała najpełniej dopiero w Pustych 
Łąkach, w tomiku gdzie jakby jej na przekór tyle słońca. I właśnie 
tu, obok październikowego „rozpamiętywania" przy zachodzie słoń
ca, znajdujemy wiersz opowiadający wieczór Wszystkich Świętych. Po
nieważ swój pierwszy utwór Pasierb też poświęcił temu świętu, więc 
powinno być to godne uwagi. Warto bowiem przyjrzeć się tekstowi 
pierwszemu i jednemu z ostatnich w tej poezji, by zaobserwować za
istniałe w nich różnice. Kiedy w Notatce o powrocie jesienią naj
więcej relacji z podróży, zapewne z Rzymu do Tczewa (?), na groby 
rodziców (?), to w ostatnim wierszu Pasierb zajął się tylko szczegól
ną aurą tego święta. Przed laty cmentarz nazywał zarówno Rajem 
utraconych jak Ogrodem Hesperyd, a wreszcie horto concluso i par
kiem Wszystkich Świętych. Akcentował w nim wieczorną poezję świa
teł i miłość silniejszą od śmierci. Tymczasem w wierszu ostatnim 
mówił co prawda o łunie rudych ogni / i ciężkim burym dymie (PŁ, 
s. 48) nad cmentarzami, ale więcej uwagi zwracał na świecący księżyc 
z jedną gwiazdą i przede wszystkim na wiosenne niebo jesienią, dają
ce w ten wieczorny czas nadzieję, że początek dotyka pełni (PŁ, s. 48). 
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Pomysł opracowania programu regionalnego i zorga
nizowanie Izby Tradycji Kociewia zrodził się w umy
słach nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zajączko-

wie już dwa lata temu. Cały czas trwały przygotowania. 
Zainteresowaliśmy nim młodzież, pracowników szkoły oraz 
rodziców naszych dzieci. 

W założeniach programowych „Dziedzictwa kulturowe
go w regionie" napisano, iż zasadniczym warunkiem zacho
wania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzic
twa kulturowego. W Szkole Podstawowej w Zajączkowie 
tematyka związana z regionem, jego historią i współczesno
ścią przewija się w nauczaniu rożnych przedmiotów. Nasza 
szkoła stoi przed nowym zadaniem - opracowaniem progra-

palmy wielkanocne i inne. Przedstawiają one interesujący po
ziom najmłodszych zwolenników twórczości ludowej. 

Nauczyciele, opracowując program, uznali za właściwe 
wyeksponowanie wartości wychowawczych - i jest to dobry 
początek międzyprzedmiotowej ścieżki edukacji kulturowej. 
Przykładem tego może być np. praca koła ekologicznego, które 
opracowało i skatalogowało pomniki przyrody w naszej miej
scowości, a redakcja gazetki uczniowskiej w swoich ar
tykułach poświęca dużo uwagi dziedzictwu kulturowemu 
regionu kociewskiego. Natomiast koło informatyczne ska
talogowało eksponaty w izbie regionalnej. 

Szkoła organizuje również konkursy plastyczne, recyta
torskie oraz historyczne, których celem jest przygotowanie 

mu autorskiego pod hasłem „Wychowanie regionalne 
w Szkole Podstawowej w Zajączkowie". W sytuacji, kiedy 
świat wartości ulega licznym deformacjom i zaburzeniom, 
kiedy nie ma pozytywnych wzorców i odniesień, przed szko
łą stanęło trudne zadanie odbudowy systemów wartości i ide
ałów. Cele te chcemy realizować poprzez aktywizowanie mło
dzieży do pracy we wspólnocie lokalnej, budzeniu poczucia 
więzi z mieszkańcami Zajączkowa, gminy i całego regionu. 
Ten powrót do korzeni wyrażać się będzie w poznawaniu 
dorobku kulturowego, jego ochronie i pomnażaniu. Cała spo
łeczność uczniowska jest zdania, że nie możemy zapomnieć 
o ludziach tej ziemi, którzy tworzyli kulturę Zajączkowa. 
Ośrodkiem pracy szkoły jest izba tradycji, gdzie miłośnicy 
naszego regionu gromadzą pamiątki przeszłości oraz te, które 
dotyczą czasów współczesnych. 

W izbie znajdują się m.in: stare żelazka, lampy naftowe, 
magielnica, hafty kociewskie, narzędzia rolnicze, misy, dzbany 
itp. W gromadzeniu eksponatów pomagali zarówno uczniowie, 
rodzice, jak i pracownicy szkoły. Na półkach w izbie znajdują 
się też wytwory dziecięce: prace plastyczne, rzeźby, pisanki, 

uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
i w działalności społeczno-gospodarczej oraz umożliwienie 
uczniom zdolnym samorealizacji poprzez organizowanie wy
staw, spotkań z miłośnikami regionu. Z tego też powodu tak 
wielką wagę przywiązujemy do wychowawczej roli szkoły, 
nie ujmując nic pozostałym zadaniom naszej placówki. Pro
gram autorski dotyczy w całości pracy szkoły i uwzględnia 
wszystkie jej pola działalności, na których będzie realizowa
na edukacja regionalna. 

W przygotowaniu programu brali udział wszyscy nau
czyciele. To właśnie na ich barkach spocznie jego realizacja, 
aby w drodze do Wspólnej Europy nauczyć dzieci szacunku 
dla swych przodków, a także kształtować na co dzień zaanga
żowany stosunek młodzieży wobec spraw szkoły, własnego 
środowiska i całego narodu. Dlatego już teraz nauczyciele opra
cowali ciekawe scenariusze lekcji regionalnych, różne spo
soby ewaluacji, a wszystko z myślą - jak pisał Janusz Kor
czak - aby młodzież uczyła się tego, jak żyją ludzie, czemu 
tak żyją, jak inaczej żyć można, co umieć i czynić należy, 
by żyć pełnią własnego ducha. 

Fragment 
Izby Regionalnej 
w Szkole Podstawowej 
w Zajączkowie 



Hitlerowscy po wejściu do Gdańska powiedzieli, 
że gdyby żył mój ojciec powiesiliby go 
na największym gwoździu w Gdańsku. 

Maria Lniska, córka Józefa Czyżewskiego 

JÓZEF CZYŻEWSKI - wielki patriota polski, urodzony w sąsiadującej z Opaleniem wsi Widlice. Był 
organizatorem nauczania polskich dzieci na Pomorzu rodzimego języka i historii - przedmiotów wyrugowa
nych ze szkól w latach terroru Hakaty. Wydawca polskich książek i czasopism, założyciel kilku patriotycz
nych stowarzyszeń w Gdańsku i na Kaszubach, gorący patriota i bojownik o polskość podczas plebiscytu na 
Powiślu, Warmii i Mazurach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał się jednym z organizatorów 
polskiego szkolnictwa na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Zmarł w 1935 roku. 

Józef Czyżewski 
(25.12.1857-21.10.1935) 

Historia i dzień dzisiejszy 

Szkoła w Opaleniu ma bogatą historię siągającą okresu 
sprzed pierwszej wojny światowej. W 1903 roku po
budowano tzw. „dużą szkolę". W latach 1975-1976 

nastąpiła rozbudowa: dobudowano skrzydło z sześcioma 
salami lekcyjnymi, biblioteką pokojem nauczycielskim i sa
nitariatami. Obecnie dzieci korzystają nadal z położonego 
opodal budynku tzw. „małej szkoły'', w którym dziwa świe
tlica szkolna i stołówka z zapleczem kuchennym. 

W roku szkolnym 1996/97 w placówce rozpoczęło naukę 
224 uczniów w ośmiu oddziałach oraz 15 dzieci w oddziale 
przedszkolnym. Zatrudnionych było wówczas 17 nauczycieli. 
Administracja i obsługa stanowiła łącznie 8 osób. Naukę odby
wano w 10 salach lekcyjnych. Lekcje trwały od godz. 745 do 
1405. Uczniowie korzystali ze szkolnej biblioteki, uczyli się 
języka niemieckiego. W szkole działał chór, kółko poloni
styczne, matematyczne i historyczne oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Cermag". Uczniowie byli pod opieką pielęgniar
ki z Ośrodka Zdrowia. 

Korzystając z danej szkołom autonomii, rozbudzano 
potrzeby i możliwości uczniów. W szkole od kilku lat jest 
rozwijana wiedza o regionie, począwszy od poznania świata 
przyrody ożywionej poprzez świat człowieka, jego działal
ność i dochodząc do określenia własnej tożsamości. Pierw
sze słowa referenu szkolnego hymnu „I to jest ważne, co 
można sprawdzić..." oddają sens codziennej działalności. 

Utalentowana młodzież realizuje się w różnych dziedzi
nach: literackiej, teatralnej, muzycznej i plastycznej, biorąc 
udział w wielu przeglądach i konkursach (szkolnych i poza
szkolnych). W sali geograficzno-historycznej, wysiłkiem 
wielu uczniów i rodziców, zorganizowano Izbę Regionalną. 
Młodzież redaguje i wydaje gazetkę szkolną „Opałek". 



Dwadzieścia lat minęło 
Minęło już dwadzieścia lat od dnia, kiedy nadano 
szkole w Opaleniu imię Józefa Czyżewskiego oraz 
wręczono sztandar. Prace przygotowawcze rozpo-

częły się jednak znacznie wcześniej. Przez cały rok szkolny 
1976/77 trwała praca wychowawcza związana z wyborem 
patrona szkoły. Uczniowie poznawali życiorys Józefa Czyżew-
skiego, zbierali różne materiały i pamiątki. Odbywały się wy
cieczki do Widlic, miejsca urodzenia przyszłego patrona. 

Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej w Opaleniu 
i Komitetu Rodzicielskiego, Kuratorium Oświaty i Wycho
wania w Gdańsku nadało szkole dnia 18 maja 1977 roku 
imię Józefa Czyżewskiego. Uroczyste obchody nadania imie
nia odbyły się 28 maja 1977 roku. Na uroczystość przybyły 
córki Józefa Czyżewskiego - Józefa Maria Lniska z Gdań
ska i Bronisława Nowacka ze Szczecina oraz jego wnuk, 
Witold Nowacki, wiceprezes PAN. Uczestniczyli także 
przedstawiciele sekcji byłej Polonii Gdańskiej działają
cy przy Towarzystwie Miłośników Gdańska. Udział wzięli 
również przedstawiciele władz różnych szczebli, zakładów 
pracy, nauczyciele, rodzice uczniowie. 

W czasie uroczystości w 1977 roku odczytano akt nada
nia szkole imienia, odsłonięto tablicę pamiątkową wmuro
waną w ścianę szkolnego holu. Wzruszającym momentem 
było przekazanie dyrektorowi szkoły, Tadeuszowi Stopie 
przez Komitet Rodzicielski sztandaru szkoły. Następnie prze
kazano szkole medal pamiątkowy wybity z okazji 50-lecia 
utworzenia Gminy Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsk. Jej 
honorowym prezesem był niegdyś Józef Czyżewski. 

Uroczystość 20-lecia nadania Szkole Podstawowej 
w Opaleniu imienia Józefa Czyżewskiego odbyła się 24 maja 
1997 roku. Poprzedzona została pracą dydaktyczną i wycho
wawczą prowadzoną przez wszystkich pracujących w szkole 
nauczycieli Nad całością czuwała dyrektor szkoły, Alicja 
Grabska-Knitter. 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły 
Franciszek Kołodziński 
Jan Prabucki 
Stefan Dobrzeniecki 
Konrad Delewski 

Jan Wawrzynkiewicz 
Tadeusz Stopa 
Stanisław Pietrowski 
Alicja Grabska-Knitter 

do 1926 roku 
do 01.08.1933 roku 
do 01.09.1936 roku 
do 1939 roku 

1945-1972 
1973-1982 
1982-1990 
od 1990 

PRACOWNICY W ROKU JUBILEUSZOWYM 1996/97 

Alicja Grabska-Knitter dyrektor 

Ewa Barnik 
Marek Barnik 
Tomasz Cejer 
Hanna Ciołek-Niklewska 
Renata Eska 
Beata Grabowska 
Aneta Hellmann 
Janusz Kliszczewski 

Nauczyciele 
Ewa Krajewska 
Wiesława Kwiatkowska 
Wiesława Marcinkowska 
Zdzisława Nawrocka 
Romana Rogowska 
Katarzyna Wianecka 
Roman Wojtaś 
Aleksandra Zachorowska 

Pracownicy administracji 
Marzanna Dworakowska Elżbieta Rychlewska 

Pracownicy obsługi 
Helena Czyżewska Erwin Kirsznicki 
Danuta Gajewska 
Irena Graban 

Bożena Kiwacz 
Józef Szczepański 

Czoło przemarszu z kościoła do Wiejskiego Domu Kultury 
w czasie uroczystości 20-lecia nadania imienia Józefa Czyżewskiego Szkole Podstawowej w Opaleniu 







BOGDAN MOJZYKIEWICZ 

Zaczęło się od cechu 
szewców i cholewkarzy 

Z dziejów rzemiosła Świecia i okolic 

Czasy krzyżackie (1309-1466) 

Decydujące znaczenie dla życia miasta w tych czasach 
miało rzemiosło pracujące na potrzeby mieszczan, 
okolicznych wsi i zakonu krzyżackiego. Rzemiosło 

było wyspecjalizowane głównie w obróbce żelaza. Kwitło wy
tapianie rud darniowych, odlewnictwo i kowalstwo. Zniszczo
ne niemal w całości księgi miejskie Świecia nie pozwalają 
dzisiej w pełni odtworzyć stanu rzemiosła wmieście. Zacho
wały się jedynie szczątkowe informacje o cechu rzeźników, 
którego członkowie mieli własny statut, 5 włók łąk oraz 
targ bydlęcy odbywający się od 24 sierpnia do 11 listopa
da każdego roku. Wymianie towarowej rzemiosła i kup
ców Świecia sprzyjał głośny aa owe czasy jarmark. Trwał 
on trzy dni (27-29 września) w związku z odpustem ku 
czci św. Stanisława patrona kościoła parafialnego, obe
cnego Sanktuarium Maryjnego na Starym Mieście. 

Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1466-1772) 

W tych czasach również głównym zajęciem mieszczan 
było rzemiosło. W XVI wieku w miastach nadwiś-
lańskich województwa pomorskiego, do których 

należało Świecie, z rzemiosła żyło ponad 50% mieszkańców. 
W 1570 roku w Świeciu było 80 warsztatów rzemieślniczych 
reprezentujących kilkanaście zawodów. 

Najliczniej było obsadzone rzemiosło spożywcze, a na
stępnie skórzane i tekstylne. Ponadto najwięcej było w Świe
ciu szewców (16), krawców (13), rzeźników i piekarzy (23), 
następnie garncarzy (9) i kowali (5). Wykonywane też były 
zawody kuśnierza, bednarza, stolarza, ślusarza, garbarza, 
płóciennika, sukiennika, murarza, rymarza, powroźnika, 
szklarza i balwierza. Obecnie wiele z tych zawodów zani
kło lub zmieniło nazewnictwo. 

Rzemiosło było zorganizowane w cechy, jak: browarni-
ków, piwiwarów, piekarzy, szewców, krawców, kuśnierzy, 
ślusarzy i kowali. 

Cechy pojawiały się i zanikały w miarę potrzeb produkcji 
lub usług rzemieślniczych, co zmieniało się w zależności od 
ogólnej koniunktury gospodarczej i lokalnej. 

Początki rządów pruskich (1772-1815) 

Według danych historycznych źródłem utrzymania 
mieszczan i okolicznych wsi były zawody rzemieś
lnicze i kupiectwo. Działało 6 sukienników, 53 pi

wowarów i 6 gorzelników. Liczny był zawód szewców, 
których było 16, garbarzy 4, rymarzy i siodlarzy po dwóch. 
W rzemiosłach spożywczych było 13 majstrów, w tym 8 pie
karzy i 5 rzeźników. W branży włókienniczo-odzieżowej pra
cowało 12 rzemieślników, w tym kuśnierze, farbiarze, kraw
cy, sukiennicy, pasamonik, pończosznicy. Działali również 
bednarze, stolarze, cieśle, kołodzieje, tracze, kowale, ślusa
rze, miedziownicy, garncarze oraz iglarze. Dochodowymi 
zawodami były: iglarstwo i garbowanie skór. Rzemieśl
nicy pracowali również na wsiach. Dla przykładu w obecnym 
Bukowcu istniała papiernia, która zatrudniała 4 pracowników 
i dawała roczną produkcję wartości 200 talarów. 

Czasy zaboru pruskiego (1815-1919) 

Lata te nie przyniosły ożywienia w rozwoju rzemiosła, 
które wypierał w znacznym stopniu rozwijający się prze
mysł. Według raportu rejencji kwidzińskiej stwierdzo

no - że rzemiosło w Świeciu i okolicach nie rozwija swoich 
obrotów, gdyż ogranicza się prawie tylko do miejscowego spo
życia, a nie na handlu z innymi większymi miastami, lecz tylko 
nieznaczny w ogólności zbyt do położonych w bliskości wsi. 

Okres II Rzeczypospolitej (1920-1939) 

To okres znacznego ożywienia i rozwoju rzemiosła i ku-
piectwa w skali powiatu. Według danych Wydziału 
Powiatowego na terenie powiatu świeckiego pracowało 

aż 1487 zakładów rzemieślniczych. Wśród nich wymieniano: 
137 zakładów rzeźnickich, 128 krawieckich, 192 szewskich, 
167 stolarskich, 185 kowalskich, 86 kołodziejskich, 15 ze
garmistrzowskich, 6 szklarskich, 24 ciesielskich. Ponadto 
było 37 siodlarzy, 32 ślusarzy,3 brukarzy, 2 studniarzy oraz 
po jednym kotlarzu, lakierniku, powrożniku i inne branże 
rzemieślnicze. 
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Lata okupacji hitlerowskiej (1939-1945) 

To ponury okres w historii Świecia i rzemiosła, charak
teryzujący się likwidacją ludności polskiej i żydow
skiej, wysiedlaniem rdzennej ludności i osadnictwem 

niemieckim. Władze hitlerowskie zamierzały osłabić element 
polski na terenie Pomorza Gdańskiego, a wzmocnić żywioł 
niemiecki, co należało do założeń polityki germanizacyjnej 
na tym terenie. Wielu pracowników rzemiosła zginęło lub 
zostało zamordowanych przez hitlerowców, wśród nich: Ma
rian Prabucki - ślusarz ze Świecia, Leon Murawski - malarz 
ze Świecia, Jerzy Bersztein - rzeźnik ze Świecia, Antoni Sa-
binisz - kowal z Łowinia, Bernard Mindykowski - stolarz ze 
Świecia i Władysław Felczykowski - kowal z Miedzna. 

Czasy współczesne 

Po 10 lutego 1945 roku, czyli od wyzwolenia Świecia 
spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Radziecką 
i sprzymierzone z nią Wojsko Polskie, dzięki wytrwa

łej i mozolnej pracy społeczeństwa rozpoczęła się odbudowa 
kraju , w której licznie uczestniczyli przedstawiciele miej
scowego rzemiosła i kupiectwa. 

Już w 1945 roku zorganizowano Biuro Związku Cechów, 
na czele którego stanął mistrz szklarski, Stanisław Czar
necki. 2 października tegoż roku otrzymał on z Izby Rze
mieślniczej nominację na przewodniczącego Powiatowego 
Biura Związku Cechów w Świeciu. W 1947 roku odbyła 
się pierwsza rejestracja warsztatów rzemieślniczych. Wy
różniającym się działaczem tego okresu był mistrz stolar
ski ze Świecia, Franciszek Wardziński. Związek zrzeszał 
wówczas 10 cechów. Przynależność do nich nie była obo
wiązkowa. 

W 1948 roku wydano dekret, na mocy którego przynależ
ność do cechu była obligatoryjna. Związek zrzeszał następu
jące cechy - skórzany, drzewny, włókienniczy, budowlany, 
metalowy, elektrotechniczny, piekarski i młynarski, cukier
niczy, rzeźnicki oraz fryzjerski, a także kołodziejski. Cechy 
były zorganizowane w Okręgowym Związku Cechów w Gru
dziądzu. 

W 1954 roku powołano do życia Cech Rzemiosł Róż
nych, na czele którego działał komisaryczny zarząd w skła
dzie: Antoni Słomski, Franciszek Barnacki, Paweł Ziółkow
ski, Bronisław Żurek, Aleksander Ciesielski, Czesław Myk. 
W 1956 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie De
legatów, na którym wybrano zarząd cechu. Starszym cechu 
wybrano Franciszka Wardzińskiego, mistrza stolarskiego ze 
Świecia. W skład pierwszego Zarządu Cechów wchodzili: 
Roman Krzyżanowski, Jan Umiński, Antoni Jagielski, Igna
cy Smoliński i Antoni Smarzewski. Kierownikiem biurazo-
stał Witold Wardziński, który stanowisko to zajmował do 
1978 roku. 

W 1958 roku z dobrowolnych składek członków cechu 
zakupiono obecny Dom Rzemiosła. Następnie, na wniosek 
mistrza krawieckiego, Drogosława Domka, ufundowano 
sztandar Cechu Rzemiosł Różnych, którego uroczyste wrę
czenie, połączone z otwarciem Domu Rzemiosła, nastąpiło 
w dniu 20 czerwca 1965 roku. 

Rzemieślnicy Świecia w znacznym stopniu wpisali się 
we współczesną historię miasta. W czasach PRL-u rzemiosło 
przechodziło różne koleje losu. Były lata dużego znaczenia 
rzemiosła i lata regresu, a także wręcz likwidacji. Do lat 70. 
przetrwali tylko nieliczni rzemieślnicy i kupcy. Później na
stąpił widoczny rozwój rzemiosła, mimo wielu barier stoso
wanych przez ówczesne elity władzy. 

W trudnych dla narodu latach 80. rzemiosło nie strajko
wało, świadcząc społeczeństwu swoje usługi. Zagrożenie dla 
rzemiosła i jego organizacji nastąpiło w roku 1989 poprzez 
ustawę o działalności gospodarczej, która eliminowała poję
cie rzemiosła, traktując wszystkich jako podmioty gospodar
cze. Zapomniano o historii rzemiosła, dorobku i wkładzie 
w odbudowę Polski. 

Dopiero w marcu 1989 roku Sejm uchwalił ustawę o rze
miośle. 

W każdym cechu obowiązuje statut,który jest dokumen
tem określający prawa i obowiązki rzemieślnika i zasady dzia
łania cechu. 

Statuty w przeszłości były wielokrotnie zmieniane, a obe
cny obowiązuje od lipca 1989 roku. Cechem kieruje sześcio
osobowy zarząd, na czele którego stoi s starszy cechu. Do 
1997 roku w skład zarządu wchodzili: 

* Tadeusz Weinerowski - starszy cechu, mistrz instala-
torstwa elektrycznego, 

* inż. Eugeniusz Nadolski - podstarszy cechu, mechanik 
i poligraf, 

* Zbigniew Cygan - podstarszy cechu, mistrz malarski, 
* Piotr Sierosławski - sekretarz, mistrz mechaniki pojazdo
wej, 

* Franciszek Ratkowski - skarbnik, mistrz murarski, 
* Jan Czubek - członek, elektromechanik pojazdowy, 
* Ryszard Dzedzej - członek, kupiec. 
Przewodniczącym Sądu Cechowego jest Czesław Myk, ze

garmistrz, funkcję przewodniczącym Komisji Rewizyjnej peł
ni Stanisław Tomasik, mistrz instalatorstwa elektrycznego. 

Aktualnie zarejestrowanych jest w cechu 231 zakładów 
rzemieślniczych i 60 zakładów kupieckich. Kupcy z braku 
własnej organizacji utworzyli przy cechu za zgodą zarządu 
własną sekecję zawodową. Kupcy zrzeszeni są na tych samych 
prawach i obowiązkach co rzemieślnicy. Wśród zrzeszonych 
w cechu rzemieślników i kupców 90% posiada udokumento
wane kwalifikacje zawodowe - mistrzowskie, czeladnicze lub 
równorzędne. W ostatnich latach nastąpił wzrost uczniów na 
naukę rzemiosła i kupiectwa. W ubiegłym roku rzemiosło 
i kupiectwo szkoliło 822 uczniów w cyklu trzyletnim w 30 bran
żach rzemieślniczych, handlu i gastronomii. 

Wśród wielu zawodów reprezentowanych przez członków 
cechu w Świeciu najliczniejszą grupę stanowią stolarze, me
chanicy pojazdowi, blacharze i lakiernicy, branża spożywcza 
i od kilku lat kupiecka. 

Cech oferuje wszystkim zrzeszonym w nim członkom 
usługi w zakresie uzyskiwania pełnych informacji o aktual
nych przepisach prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych 
i innych dotyczących prowadzonej działalności. Organizuje 
specjalistyczne szkolenia podatkowe, bhp oraz w zakresie 
prawa pracy. Członkowie cechu mogą liczyć na pomoc 
w kompletowaniu dokumentów do uzyskania rent i emery
tur, a także do skierowania wyszkolonych uczniów na eg
zaminy końcowe. 

Wśród członków cechu znane są rody rzemieślniczeo tra
dycji dwóch-trzech pokoleń. Należą do nich Poćwiardowscy 
z Drzycimia (piekarstwo), Suchomscy i Krzemińscy ze Świe
cia (stolarstwo) oraz Młociccy ze Świecia (kamieniarstwo). 

Współczesną historię cechu i rzemiosłatworzą znani i ce
nieni mistrzowi swoich zawodów, m.in. Feliks Suchomski, 
Drogosław Domek, Franciszek Rosiński, Franciszek Wardziń
ski, Julian Koszarski, Franciszek Hylla, Stanisław Mróz, Hie
ronim Jankowski, Klemens Urban, Kazimierz Kuras, Kazi
mierz Młocicki, Bogdan Witkowski, Zygmunt Laskowski, 
Krzysztof Otlewski. 

Święto rzemiosła przypada 17 kwietnia, to jest w dniu 
urodzin Jana Kilińskiego, szewca i wodza powstań chłop
skich. Co roku w tym dniu w Sanktuarium Maryjnym na Sta
rym Mieście w Świeciu odbywa się msza święta w intencji 
rzemiosła, a potem w Domu Rzemiosła członkowie cechu 
gromadzą się na okolicznościowych spotkaniach. 

Od 26 czerwca 1997 roku starszym cechu jest Eugeniusz 
Nadolski. 



Z 1936 roku pochodzi sztandar 
cechu kowalskiego z sylwetką św. Hipolita 

Cech piekarzy obok Madonny ma na swoim sztandarze 
symbole herbowe Świecia 

Cechowe atrybuty 
w zwieńczeniu z dębowych liści 

Cech kowalski w Nowem 
tradycjami sięga 1772 roku 

Na sztandarze cechu szewskiego z 1946 roku ... cechowego emblematu i herbu Świecia, a na drugiej 
wizerunek Jana Kilińskiego w otoczeniu... stronie Matka Boża Świecka z liliowym ornamentem 



ANDRZEJ GRZYB 

„Garść" kociewskich słów 
Słowniczku gwary kociewskiej Marii Pają-

kowskiej, na malej karteczce, noszącej tytuł 
„Errata" oprócz typowego wykazu poprawek 
jest dopisek: Autorka z radością przyjmie każ

dą nową „garść " wyrazów kociewskich, co przyczyni się do 
tego, że kolejne wydanie „Słowniczka..." będzie pełniejsze. 

Wierzę, że nowe, a właściwie stare ale odszukane, przy-
pomniane „garści" wyrazów kociewskich ucieszą wszystkich 
tych, którym Kociewie jest bliskie sercu. Prawdą jest też, że 
pora już najwyższa wydać poserzony (przynajmniej jeszcze 
raz czyli o sto procent) Słowniczek gwary kociewskiej. Ten 
słowniczek powinien być w każdym domu na Kociewiu, 
w każdej szkole i bibliotece, nie tylko jako wyraz szacunku 
dla tradycji, ale jako narzędzie potrzebne w codziennym funk
cjonowaniu w społeczności lokalnej, która wciąż przynajmniej 
elementów gwary używa jako pozytywnego „swojego" wy
różnika. Użyć innego, naszego, kociewskiego słowa, czy zwro
tu to zaskakująca przyjemność, dowód na zachowanie sza
cunku dla tradycji, dla kociewskiej pomorskości językiem 
przecież komunikujemy się, żyjemy na co dzień. Dlatego nie 
lekceważmy naszej pięknej gwary. W praktyce nie tylko oka
zjonalnej pamiętajmy, że gwarze kociewskiej potrzebna jest 
rozumiejąca troska. 

Po tych kilku zdaniach może i niepotrzebnego wstępu 
niepewnie ośmielam się jako nie językoznawca dorzucić 
„garść" słów kociewskich do zasobu zawartego w Słownicz
ku... Marii Pająkowskiej. Może tym sposobem przyspieszę 
jego oczekiwane, poszerzone wznowienie. 

abi, abi - tyci, zupełnie mało 
Agnesa - Agnieszka 
ajkać - pieścić się, pobłażać 
Aloś - Alojzy, ale też Alfons 
akuratny - dokładny 
ancug - garnitur 
ankier - kotwica, obciążnik (wiszący) 
antek - obcy (antek bosy - biedny) 
buś - stary kawaler, niezguła 
buska - prababcia. 

Zmieniając teraz kolejność, spróbujemy dorzucić garść 
słów, przeglądając A tak, jakbyśmy tworzyli słownik polsko-
kociewski. 

absorbować - mudzić 
adept - nowi 
afera - oszukaństwo 
agonia - łostatni dech 
akceptować - łon je do zgody 

akrobata - cirkowy (jarmarczny) cudak 
aksamit - plusz 
aktualnie - rychtych w czas 
akuszerka - baba łot dzieciów 
ale - jeno 
ależ (tak) - dyć jo 
aliści - wej 
alkoholik - pipon (też człowiek otyły) 
altanka - wystawka 
aluzja - przeszczyrka 
amant - babiarz, latawiec 
amantka - brutka, latawica, podfruwajka, ciepła 
ananas - niewarty knap 
anegdota - powiastka, godka 
angażować się (do pracy) - najmnować sie 
anielica- niby święta, ale... 
apetyt - smaka 
arogancki - napuszony 
astmatyczny - dychawiczny 
atak - nalatywanie 
aureola - łokrongła pranga 
awansować - poleźć w góra, jiść na wierzch 
awanturnik - charakternik. 

Poprzestając tym razem na słowach rozpoczynających się 
literą A, pozwolę sobie dołączyć jeszcze pozbawioną porządku 
„garść" słów wymieszanych, zanotowanych przypadkowo. 

glenda - mówiący długo, zawile, w kółko 
rychtych, rychtyk - dobrze 
kabza - portmonetka 
tasza - teczka 
lupka - kurtka 
westka - kamizelka 
kardyja, (kardeja) - przygoda niemiła 
gapowaty - nieuważny 
psion - niejadalny grzyb, zły człowiek 
strychulec - osełka do kosy 
szatora, szatornik - zbierający szmaty, butelki 
biszong - zagajnik 
pluta - kałuża 
klaprować - plotkować 
drałować fest - biec szybko, spieszyć się 
pindel - pakunek, tłumok 
kuziel - wariat 
krykulec - laska 
paplon, paplarz - plotkarz 
duk - dół 
dyl - gruba deska, bal 



jałcha - gnojowica, brudna, cuchnąca woda 
Wiera jo - pewno tak 
jedynący - jedyny jadący (pociąg) 
jedenastowy - odjeżdżający o jedenasta (np. autobus). 

Moje uzupełnienia Słowniczka... o te kilka garści kociew-
skich słów mają być zachętą dla innych, o wiele lepiej ode 
mnie znających gwarę, na uzupełnienie, sprostowanie, doda
nie wielu jeszcze słów, których ja nie zapamiętałem. 

Powszechnie wiadomo, że Kociewiaki welujo, ale gwa-
ra nasza ma też przepiękne zdrobnienia typu: pójdźkaj, 
zróbkaj, chodźkaj, dajkaj, czy zdrobnienia typu: gzubón, 
robón, cielón. 

Gwara, będąca elementem tradycji, przechowuje, tworzy, 
wzbogaca język ogólny. Ma swoje niezaprzeczalne piękno, 
harmonię, brzmienie. To ona właśnie często, jako język co
dzienny, nagle okazuje się zdolna do, jak to pisał Wordsworth, 
„zadań poetyckich". 

Przypominając Pasierba, warto powtórzyć za nim opo
wieść o Kirkegardzie, który codziennie przechadzał się na targ, 
aby posłuchać języka ludu, poczuć jego smak, koloryt, bo
gactwo. 

Niektórzy, niezbyt życzliwi kulturze ludowej twierdzą, że 
język ludu, gwara jest zgrzebna, prosta, siermiężna. To praw-
da, lecz ta pozorna prostota jest piękna i przebogata, bezpo
średnia i oryginalna, wciąż świeża i pociągająca. Jest w gwa
rze kociewskiej, jak w innych, naturalny rytm i niezwykła 
melodyjność, lapidarność i głęboka plastyczność. 

Znakomity poeta romantyzmu, Seweryn Goszczyński, tak 
chwalił język pieśni ludowych: pokorny, niestrojny ale zwię
zły, mianujący wszystko właściwym imieniem. To co Adam 
Mickiewicz napisał o pieśni gminnej odnosi się dobrze do 
dzisiejszej gwary, która jest arką przymierza między dawny
mi i młodszymi laty. 

Gwara kociewska dzisiaj funkcjonuje raczej cząstkowo, i 
ale nie można powiedzieć, że umarła. Słownik kociewski 
Sychty, słowniczek Marii Pająkowskiej, tu i ówdzie pojawia
jące się teksty pisane (bez należytej dbałości) w prasie, stały 
felieton w „Gazecie Kociewskiej" Naszego Kazimierza Gór
skiego ze Starogardu, wiele innych faktów, a przede wszyst
kim gwara na targach, w pociągu, przed wiejskim sklepem 
potwierdzają, że Kociewie ma swoją mowę. 

Zebrałem tu garść słów kociewskich raczej z przypadku 
po to, żeby pokazać ich urok i może namówić innych do podob
nego zbieractwa, które przypomni i uzupełni to, co zostało 
już szczęśliwie ocalone. 

I jeszcze jedna uwaga. Pomorze, Kaszuby, Kociewie to 
wielowiekowy tygiel, rodzaj pogranicza narodów, kultur, 
religii, stąd w gwarze kociewskiej nie powinna dziwić obe
cność słów niemieckich, tak zwanych oswojonych garmani-
zmów. 

Gwara kociewska jest bliższa językowi polskiemu niż ję
zyk kaszubski. Są słowa i zwroty wspólne, znane i żywe na 
Kociewiu i na Kaszubach. Kociewie sąsiaduje z Kaszubami. 
Mowa, szczególnie na pograniczu regionów, miesza się, prze
nika, jest wspólna. Widać to współcześnie. Jest to udoku
mentowane w Słowniku kociewskim i Słowniku gwar kaszub
skich ks. Bernarda Sychty. Odrębność, inność regionów, 
między innymi, a może głównie, wyznacza zasięg gwary. 
Nikt przecież, choćby bardzo chciał, nie pomyli języka ka
szubskiego z gwarą kociewska. 

Wielu wypowiadało się o poezji ks. St. Pasier-
ba, zwłaszcza po jego śmierci. Są to przy-
czynki - próby określenia kontaktów lub 

nawet przyjaźni z osobą Pasierba i poetą Pasierbem. Wśród 
nich znajdują się też głosy o samej istocie pasierbowskiej 
poezji. Nie ma jednak całościowego i kompetentnego opra
cowania jego poezji. Nie wydano jeszcze pośmiertnie jego 
utworów zebranych. Wiersze wybrane ks. Pasierba, wy
dane przez Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 
w 1988 roku, obejrmują utwory do 1985 roku. Są, niestety, 
najczęściej kanonem, np. w młodzieżowych konkursach re
cytatorskich, niewystarczającym i mylnym. 

Serce, serce umieszczone w trwaniu, widzi w poezji Pa
sierba Barbara Wachowicz: z ciepła i miłości rodzinnego 
domu wyniósł swoją otwartość na ludzką biedę, słabość, 
ułomność, starość. {Gdzie stoją i trwają domy dzieciństwa, 
jak nie w sercu). I wspina się po schodach swego domu 
w Tczewie. Tam trwa cień Ojca pochylony nad otwartym Ta
cytem i wyciągają dłonie Matki, spracowane i poluszczone... 
Poezja Pasierba to uśmiercanie złego widzenia. W jego te
kstach Umiera Bóg złej teologii, żandarm świata. Prawdzi 
wy Pan Bóg ucieka z podręczników na wagary. Pasierb nie 
lubił takich kapłanów, którzy by byli skrzyżowaniem anioła 
z kapralem}. 

Fot. Roman Sikora 

Ks. Franciszek Kamecki 
na Biesiadzie Literackiej '98 

w Czarnej Wodzie 
występował w podwójnej roli: 

wygłosił referat 
poświęcony poezji ks. Janusza St. Pasierba, 

który drukujemy obok, 
zaś o jego poezji mówił również poeta 

doc. dr hab. Kazimierz Nowosielski 
z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Na czarnowodzkim spotkaniu 
regionalnych twórców i krytyków 

gościł po raz pierwszy, 
stąd też szczególnie serdecznie był witany przez 

organizatora biesiady, też poetę, 
Andrzeja Grzyba, burmistrza Czarnej Wody. 



Motyw serca jest trafny. I chyba dominujący. To serce 
krwawi. Poza sercem nie możemy przecież umieścić moty
wu rany i blizny, który jest wszędzie obecny w poezji Pa
sierba - co celnie i precyzyjnie w swoim eseju analizuje 
wybitny znawca, Ryszard Przybylski, uwzględniając doro
bek do 1988 roku2. 

I przyjaźń jest raną, i bliźni jest raną, i Ukrzyżowany 
jest raną, i śmierć jest raną. I poezja to rana. Rana od krzy
ża, od ukąszenia, od ostrza anioła i od czego jeszcze - nie 
znika nigdy z poezji Pasierba. Pierwszy wiersz tak się za
czyna (1978 r.): 

Poezja dzisiaj 
nie może dowierzać 
musi słowa sądzić 
zadawać im rany 
zdzierać odzienie 
przybijać do krzyża 
słuchać co krzyczą 
kiedy umierają 
sprawdzać pieczęcie 
po trzech dniach na grobie 

Poezja dzisiaj 
Kategoria przestrzeni. 

mi z samym sobą. Ufność eschatologiczna i obecność miło
ści to miary tejże poezji. Poeta mówi: nie warto żyć w pustce, 
obok winien być ktoś drugi, jesteśmy zależni, to znaczy może
my zostać zbawieni przez Chrystusa, nie na nasz wymyślony, 
własny, pełen pychy sposób5. 

Julii Hartwig podoba się Pasiebowska konfrontacja i kon
centracja. Widzi w jego twórczości zdolność do konfronta
cji ze światem otwartych idei i zarazem niewyobrażalnego 
wprost natłoku propozycji, przed którymi staje współczesny czło
wiek. Temu człowiekowi „ksiądz Pasierb próbuje wskazać 
drogę, która jest drogą prowadzącą ku skupieniu, noszącemu 
już w samej istocie charakter religijny. Jest to droga szeroka 
i nie wykluczająca wyboru. Pisze: Już w starożytnych Indiach 
mówiono, że tylko ci docierają do wiecznej prawdy, którzy są 
w stanie dostrzec jedność w barwnej wielości świata. To samo 
pragnienie - odkrywania jednej zasady tłumaczącej wiele lub 
wszystko - nurtowało filozofów, uczonych i artystów. Gdy pa
trzymy na współczesne rozbicie świata, rośnie w nas potrzeba 
skoncentrowania się, skupienia, scalenia"6. 

Poezja to jednoczenie rozdarcia i tragizmu wiary w jed
ność ezgystenqalną. 

Tragizm wiary, którym wypełniona jest ta poezja, wziął 
się z wiedzy o podwójnym charakterze naszej materialnej eg-

A tak pisze w ostatnim tomiku w 1993 roku: 
codziennie 
wykrwawia się zachód 
i każdy dzień 

zmęczenie zamyka jak blizna 

lecz noc przywraca nam siły 
każdego rana 
otwiera się jak kwiat 
ta sama rana 

Codziennie 
w: Puste łąki. 

Artur Międzyrzecki użył wprost określenia przyjaźń, bo 
jest odpowiednie, nazywając Pasierba kimś, kto nas kochał, 
kto był uczulony na moralną atmosferę czasu. vPrzyjaźń może 
za życia być raną, ale po śmierci jest blizną, co krwawi wiecz
nie"3. 

Wiktor Woroszylski zauważył szczególny dar Pasierba 
polegający na uznawaniu innych, innej wartości • wzgardzo
nej wartości4. 

Ks. Jan Sochoń dostrzegł, iż wiersze Pasierba wyrastają 
ze spotkań, są autobiograficzne, bywają rozmowami z dzieła
mi sztuki albo wierszami innych poetów, również rozmowa-

zystencji. Materią jesteśmy z woli Boga i cielesną "formę czło-
wieka" nadały nam Jego dłonie. W materii została zakorze
niona tajemnica naszej transcendencji. Ale jednocześnie przez 
całe życie patrzymy, jak wszystkie materialne formy, włącznie 
z naszym ciałem, ustawicznie zdążają do unicestwienia, roz
praszając się w bezsensownym bycie atomów i galaktyk, w skoń
czonej nieskończoności uciekających nie wiadomo gdzie i nie 
wiadomo po co. Cielesność, która pozwala nam wniknąć 
w prawdę, pogrąża nas zarazem w ogłupiałym bezsensie - koń
czy swój esej o Pasierbowej poezji wiary tragicznej Ryszard 
Przybylski7. 

Pasierb powtarzał często słowa Jana Pawła II, że każdy 
cały świat ma na głowie, o czym wspomina ks. Jan Twar
dowski5, podając mimochodem dwie ważne uwagi: 

• o tym, źe niektórzy twierdzili, iż eurydycja historyka 
sztuki utrudnia odbiór wierszy Pasierba, Twardowski za
przecza i wyznaje, że zawsze był poruszony wierszami Pa
sierba; 

• że u Pasierba klucz do otwierania „małej ojczyzny" 
jest tym samym kluczem, którym otwiera się bramę ojczy
zny wielkiej (w Obrotach rzeczy). 

I zdaje się, że kształtowane przestrzenie przemieszcza
ją się w poezji Pasierba i tworzą jedność: jeden teren to 
plan rodzimej ojczyzny i wielkiej ojczyzny całego świata. 



Z rosnącym akcentem u Pasierba - pod koniec twórczości -
oddala się plan wielkiej ojczyzny świata, a pokazuje się 
mocniej poezja Pustych łąk, poezja małej ojczyzny - według 
mnie - poezja najczystsza, prosta, zwyczajna, mądra, naj
piękniejsza z całego dorobku: 

wróciłem by zamieszkać w drewnie 
przez wielkie okna 
widzę zieleń i deszcz 

ten drewniany dom 
uczy mnie być w drzewie 
wieczorem leżąc 
patrzę na niski sufit 
jak na wieko 

także we mnie 
wpatrują Hę z bliska 
podłużne ciemne 
oczy sęków 

otula mnie 
ciepłym światłem 
matka sosna 

Drewniany dom 
w: Puste łąki. 

Pasierb potrafi powracać z kamiennego domu w Toska
nii do drewnianego, z międzynarodowej szosy do zabitego 
na niej psa, który leży jakby spał, grożąc pędzącemu światu 
maszyn i upominając go za bezduszność. 

nasycony wspaniałością 
i okropnościami świata 
wracam w mój mały świat 

szare domy nierówne brudne chodniki 

i wiecznie ci sami faceci na rogu 

w tamtym domu była melina 
obok mieszkała stara prostytutka 
tam się kłócą i czasem krzyczą po nocy 

ale na murze 
znajduję wypłowiały anons 
oddam małego kotka 
w dobre ręce 

Ulica 
w: Puste łąki. 

Oprócz - niewątpliwie głównego motywu powracania 
z dużego do małego świata - widoczny jest w poezji Pasier
ba drugi motyw: nieustannego przebijania się przez to, co 
widoczne, ku drugiemu wymiarowi świata. I temu przeno
szeniu nas ku przestrzeniom służy poezja. Bo poezja jest 
metaforą, pomostem, przenośnią, podróżą ku nowym ho
ryzontom, pragnieniem nowych brzegów, scalaniem wszy
stkiego w jednym momencie i w jednym punkcie prawdziw
szej rzeczywistości, innej niż pozwalają nam widzieć i czuć 
nasze zmysły. Poeta jest wolny w swoim trudzie poszuki
wania prawdy, jej nazywania i jej malowania. Wiersz Wrze
śniowy wieczór jest dobrym przykładem i uzasadnieniem tezy 
o podwójności, a zarazem o jedności poezji Pasierba: 

niebo dziś od spodu jest podbite watą 
i popielatym jedwabiem 
żadna wieża ani ostry krzyk 
nie są w stanie go przebić 

cisza 

na pewno jest 
po drugiej stronie 

Patrzy na dąb, z którego chciałby mieć trumnę, widzi 
tartak w pobliżu: 

cóż że zbyt świeże deski 
ja też do śmierci 
będę zawsze za młody 

może razem szybciej by nam szło 
sezonowanie 

w jego objęciu 
twardziej bym spał 
po zmartwychwstanie 

a z tego dębu 
(wiersz bez tytułu) 

Motyw małej ojczyzny i motyw drugiej strony rzeczy
wistości łączą się harmonijnie i z umiarem, dojrzale. Pa
sierb niestrudzenie przedziera się ku ostremu błyskowi 
(np. Zdejmowanie pieczęci, 1982): 

wtedy nie będzie wolno okazać znużenia 
zdać się na prąd leniwy jak zbutwiałe czółno 
w torfiaste bagno zapaść się bezwładnie 

jeśli to będzie woda trzeba ją przepłynąć 
jeśli mur przedostać się na drugą stronę 
jeśli zasłona trzeba ją odgarnąć 
odważnym gestem 
jednym ruchem 

to musi wypaść jak skok wzwyż 

trzeba się skupić sprężyć w sobie 
i resztą sił nad siebie rzucić 

utrata tchu 
ten ostry błysk 

Światło które wtedy widać 

A w 1993 roku w Pustych łąkach, w wierszu bez tytułu, 
pisał: 

co widzisz 
rzekę czy most 
co jest ci bliższe 
ten czy tamten brzeg 

co bardziej rzeczywiste 
most czy rzeka w dole 
brzeg który opuszczasz 
brzeg na który idziesz 

Te wszystkie obrazy znajdują się w nieodłączni} relacji 
do krzyża, rany, blizny oraz do pieczęci na grobie. Zatem 
nieustannie tajemnica Wielkanocy przenika poezję Pasier
ba. I humor i radość, aby nie umierać zbyt sztywno i osta
tecznie, skoro istnieje drugi brzeg. 

Przypisy 
1 Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o ks. Janusza St. Pa

sierbie. Praca zbiorowa pod red. Marii Wilczek. Pelplin 1996, 
s. 161-163. 

2 Ryszard Przybylski, Poezja wiary tragicznej. W: Janusz St Pa
sierb, Wiersze wybrane. Warszawa 1988, s. 377-389. 

3Wstępujący na wzgórze, s. 142. 
4 Wstępujący na wzgórze, s. 151. 
5 Ks. Jan Sochoń, Ufność eschatologiczna. W: Janusz St Pasierb, 

Puste łąki. Warszawa 1993, s. 85. 
6 Wstępujący na wzgórze, s. 139. 
7 Ryszard Przybylski, op. cit., s. 388. 
8 Wstępujący na wzgórze, s. 135. 



A ntoni Górski po prostu kocha ludzi i ziemię, 
gdzie przyszło mu żyć. Nie pisze pod niczyje 
dyktando, ale z potrzeby serca pielęgnuje do 

dziś trwały ślad regionalnej odrębności Kociewia, jakim 
jest gwara. Opisuje w niej zwyczaje ludowe, święta ko
ścielne, uroczystości rodzinne. Opowiada o „gwiazdach" 
z kozą, niedźwiedziem, bocianem i diabłem, o „ma-
szkach", o rym jak gospodynie czyściły patelnie popio
łem na czas postu i wynosiły na „góra" (tj| strych), o sma
ganiu brzezinowymi rózgami dziewcząt w czas Wielka
nocny, o haftach kociewskich, o ludowym rzemiośle, ko
walach, kołodziejach, plecionkarzach, o śpiewaniu fran-
tówek, o tańcach, o życiu codziennym wczoraj i dziś. 

Wszystko, o czym pisze wiąże się z jego życiem, wspo
mnieniami. Dlatego jest autentyczne, prawdziwe, szcze
re, bo faktycznie przeżyte i doświadczone. 

Życie Górskiego, „Naszego Kaźmniyrza", opowiada
ne na łamach „Gazety Kociewskiej", to nie jest fantazja 
czy zaczarowany świat, to zatrzymany czas, realny obraz, 
dedykowany Ku pamięci potomnym, by nie zaginął wie
loaspektowy wymiar regionu Kociewia; by ocalić jego 
historię, kulturę, potencjał twórczy, pamięć o tych co byli 
tu wczoraj i tych, którzy dziś stanowią o przyszłości. 

A ntoni Górski urodził się w rodzinie, gdzie żywa 
była świadomość narodowa. Czy strzegły jej 
grabówieckie piaski, górzysty teren, łąki tor-

ftaste nad Węgiermucą, czy też bliskość lasu, malowni
cze stoki pagórków i szum wolno płynącej wody? Trudno 
dociec, czy to echo nieudanego strajku szkolnego, czy 
też z innych przyczyn, być może poprzez propagandę pra
sową, rodzina ze strony matki zmobilizowała do czytania 
polskich książek w krótkim czasie całą wieś. (fragment 
nieopublikowanego eseju Antoniego Górskiego). 

W owych czasach prawie w każdej wiosce kociewskiej 
nauczycielami byli Niemcy, a tylko w nielicznych przy
padkach Polacy, którym z racji pełnionej funkcji nie wol
no było mówić po polsku. Ludność polska pozbawiona 
była pedagogów, a nauka języka polskiego skazana na 
zagładę. Rodzice sami uczyli swoje dzieci po polsku. 

Jan Cejrowski, dziadek Antoniego, nie umiał pisać 
po polsku, ale czytał polskie gazety i swoje dzieci nakła

niał do codziennego głośnego czytania, zanim jeszcze 
rozpoczęły naukę w niemieckiej szkole. Franciszka Cej
rowska - babcia, była prymusem w niemieckiej szkole, 
ale po polsku też płynnie czytała. 

Ich dzieci wzajemnie sobie pomagały w nauce i po
prawnie czytały ucząc się z polskiego elementarza, 
np. Marianna, matka Anotniego Górskiego, niejednokrot
nie powtarzała, że pamięciowe zadania z matematyki 
pierwsza potrafiła wyliczyć w szkole tylko dlatego, że 
w pamięci liczyła po polsku. Franciszek, brat Marianny, 
był drukarzem w Pelplinie. Przywoził pliki gazet, a młodsi 
bracia roznosili je po domach. 

Tak to do Grabowca trafiał „Pielgrzym" czy „Gazeta 
Grudziądzka" Kulerskiego. Sprowadzano też elementa
rze dla dzieci i dla dorosłych. W Grabówcu uczono się 
pisać i czytać, przede wszystkim na podstawie gazet 
i książek, głównie poświęconych historii Polski i również 
innym dziedzinom. Franciszek (wuj Górskiego), widząc 
potrzebę czytania, założył czytelnię ludową. Niebawem 
zaczął studiować w Poznaniu, tam został redaktorem ga
zety „Robotnik". Pisał wiersze przepojone miłością do oj
czyzny i przesyłał do Grabówca książki. 

Alojzy, kolejny wuj Górskiego, został po pierwszej 
wojnie światowej dyrektorem drukarni w Poznaniu, a trze
ci, Władysław był nauczycielem. 

Wtenczas bibliotekę prowadziła matka, Marianna, 
a książki czytało już wielu mieszkańców okolicznych 
wiosek. Coraz więcej książek z Towarzystwa Czytelni 
Ludowych trafiało na domowe półki Cejrowskich. Roz
wój czytelnictwa wpłynął niewątpliwie na ożywienie 
życia kulturalnego całej wioski i okolic. 

Antoni po raz pierwszy wystąpił na scenie z przy
długim wierszem mając 3 lata. Jego matka 
nieraz uczestniczyła w przygotowaniu przed

stawień amatorskich. Sztuki, jakie były w tym czasie 
wystawiane, mieściły się w kręgu tematyki patriotycz
no-religijnej. Grano m.in. Ofiarę za Ojczyznę, Mękę 
Chrystusową, Świętą Jadwigę, a także wystawiano ko
medie. 

W pierwszej klasie szkoły powszechnej Antoni bar
dzo się nudził, bo umiał już pisać, czytać i liczyć. W roku 
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1937 wstąpił do harcerstwa. Zaczął też pisać swoje pierw
sze wiersze. W roku 1939 napisał pierwszą opowieść i zdał 
egzamin do starogardzkiego gimnazjum. 

Kiedy wybuchła wojna założył tajny zastęp harcerski 
- Zastęp Młodych Lwów, zajmujący się ratowaniem pol
skich książek, przenoszeniem wiadomości, służbą war
towniczą podczas tajnych zebrań dorosłych, małym sa
botażem i pogłębianiem wiedzy o Polsce i o harcerstwie. 

W roku 1944, wcielony przymusowo do armii nie
mieckiej, rozpoczął współpracę z francuskim ruchem opo
ru, m.in. szkoląc młodych partyzantów w posługiwaniu 
się bronią. Przeniesiony do Włoch, uciekł do partyzantki 
włoskiej i kiedy front się zbliżył - przeszedł na stronę 
oddziałów amerykańskich. Tam wraz z innymi rodakami 
czynił starania o wstąpienie do Wojska Polskiego, ale 
dowództwo alianckie nie było temu zbyt przychylne. Do
piero po zorganizowaniu przez Polaków strajku głodo
wego przeniesiono ich do oddziałów polskich. 

Antoniego wcielono do Baonu Łączności Dy
wizyjnej w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 
Dowiedział się o powstaniu gimnazjum i li

ceum przy 3 DSK. Zdał egzamin do drugiej klasy. 
Wstąpił też do Kręgu Starszoharcerskiego „Wędrow
nych Zniczy". Jego drużynowym był późniejszy emigra
cyjny prezydent, druh Ryszard Kaczorowski. Wykonywał 
pomoce naukowe dla szkoły, pisał też jasełka, które wy
stawiane były w Amandoli we Włoszech. Tam, a później 
w Anglii śpiewał w chórze, prowadzonym przez prof . Bem-
bena. 

W Anglii ukończył kurs drużynowych. Po powrocie 
do kraju, w grudniu 1957 roku, kontynuował naukę o kie
runku plastycznym i pedagogicznym. Pracował w szkole 
specjalnej, pisał liczne wiersze, dużo malował, ale tylko 
małe formy, tzw. ilustracje. Po ponownym powstaniu ZHP 
pracował jako drużynowy albo szczepowy. Obecny był na 
37 obozach harcerskich. 

Współdziałał z grupą o prawicowych poglądach, 
m.in. z Janem Wałaszewskim. W roku 1985 wydany zo
stał zbiorek jego wierszy pt. Modraki. 

Antoniemu Górskiemu bliski stał się również fol
klor kociewski i wszelka tematyka związana z tym re
gionem. Dlatego m.in. swoją pracę dyplomową napisał 
o Kociewiu: Znaczenie pracy kulturalno-oświatowej 
w zachowaniu polskości ziemi kociewskiej na począt
ku XX wieku. Przygotował też rozprawę Haft kociew
ski, której mimo upływu 20 lat nie nie udało się do
tychczas wydać. 

Jest autorem popularnych gawęd kociewskich 
w gwarze, publikowanych w „Gazecie Kociewskiej".. 
Nadal na łamach tego pisma ukazują się jego wiersze. 
Zajmuje się też architekturą chat kociewskich, wielo
ma dziedzinami folkloru kociewskiego, przygotowuje 
do druku wspomnienia z własnych wojennych i powo
jennych przeżyć. 

Życie Antoniego Górskiego, „Naszego Kaźmniyrza", 
to nie fantazja czy zaczarowany świat. Wszystko o czym 
pisze związane jest z tym co przeżył, doświadczył jest to 
prawdziwa, autentyczna, szczera opowieść, tym lepiej, że 
spisane gwarą. 

Materiał przygotowano na podstawie tekstu wygłoszonego 
przez autorkę 17 maja 1997 roku podczas Biesiady Literackiej 

w Czarnej Wodzie. 

Antoni Górski 
uczestnik Biesiady Literackiej '97 
w Czarnej Wodzie 
przeglądający Kociewski Magazynyn Regionalny 

Fot. Roman Sikora 



ROMAN KLIM 

w malarstwie na szkle 
Wojciecha Lesińskiego 

Wojciech Lesiński urodził się 16 września 1938 roku 
w Tczewie. Malować zaczął w 1984 roku. Publicz
nie po raz pierwszy zaprezentował swoje prace 

w 1986 roku i od lipca tego roku niemal wyłącznie maluje na 
szkle. Twórczość Wojciecha Lesińskiego jest odnowieniem 
dawnej, obecnie na Pomorzu już unikatowej formy malar
stwa na szkle. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Kaszubskiego Parku 
Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Kaszubskie
go Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, Muzeum Historii 
Ruchu Ludowego (filia w Piasecznie), Muzeum Regionalne
go w Wągrowcu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także 
w posiadaniu osób prywatnych w kraju i zagranicą. 

Wojciech Lesiński uczestniczył w wielu konkursach i eks
pozycjach indywidualnych i zbiorowych. Zdobył wiele na
gród i wyróżnień m.in. w 1987 roku I nagrodę w tczewskim 
konkursie Współczesna sztuka ludowa Kociewia i nagrodę 
prezydenta miasta Tczewa, w 1988 roku II nagrodę Woje
wódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku w konkursie i wy
stawie pt. Szopka i obrzędy Bożego Narodzenia w plastyce 
ludowej, w 1989 roku wyróżnienie we Wdzydzach Kiszew
skich w konkursie Świat demonów ludowych i wyróżnienie 
w II Wojewódzkim Konkursie Współczesna sztuka ludowa 
Kociewia, w 1991 roku I nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
w związku z wystawą Współczesna ludowa rzeźba, malar
stwo i dywany dwuosnowowe Polski północnej w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu oraz I nagrodę w III Wojewódz
kim Konkursie Współczesna sztuka ludowa Kociewia, na
grodę specjalną w II Ogólnopolskim Konkursie im. ks. Jakuba 
Wujka o Tematyce Biblijnej w Wągrowcu oraz wiele innych. 

Muzeum Wisły od samego początku patronowało twór
czości Wojciecha Lesińskiego. Jego osoba i działalność bar
dzo mocno związała się z tą placówką. Świadczą o tym jego 
wystawy organizowane w tymże muzeum. W 1998 roku było 
to Kociewie na szkle malowane, w 1989 roku Wisła 
w legendach, baśniach i podaniach, w 1992 roku w ramach 
Wiosny plastycznej w Muzeum Wisły i Madonny Polskie, 
w 1994 roku Malarstwo na szkle Wojciecha Lesińskiego na 
10-lecie jego twórczości, w 1996 roku w ramach wystawy 
Kultura ludowa Kociewia. 

Pięknym uzupełnieniem wystawy Święty Wojciech 
w malarstwie na szkle Wojciecha Lesińskiego jest 68 fo
togramów autorstwa Tadeusza Magdziarza, kronikarza 
i skarbnika Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego 
„Trsow". Ilustrują one obiekty i miejsca pamiątkowe - na 
obszarze całej Polski - związane z wybitną osobowością 
św. Wojciecha zapisaną w polskich dziejach. Fotogramy 
te są efektem wędrówek krajoznawczych pt. Śladami mi
sji św. Wojciecha. 

Wspaniałym tłem dla wystawy Lesińskiego było także 
ponad 50 rzeźb rodziny Wespów. Maria i Jan Wespowie oraz 
ich synowie: Zbigniew i Roman - to rodzina niezwykle uta
lentowanych twórców ludowych, bardzo zasłużonych dla sztu
ki regionu Kociewia i Tczewa. Rodzice już nie żyją - Maria 
była znaną hafciarką, która zrekonstruowała wzornictwo ko-
ciewskie północnej części Kociewia; Jan, tworzący w gwa
rze, należał do znanych gawędziarzy i poetów ludowych, 
ponadto rzeźbił. Jego i synów rzeźby, wyeksponowane 
w Muzeum Wisły, są próbką i miarą ich talentu i wyobra
źni, doskonale podkreślające koloryt i charakter obrazów Woj
ciecha Lesińskiego. 

Otwarcie wystawy Święty Wojciech w malarstwie na szkle 
Wojciecha Lesińskiego stało się również okazją dla uczcze
nia 60-lecia urodzin Autora. Były więc dla Jubilata kwiaty, 
dyplomy, pamiątkowe puchary i zdjęcia... 

Wspaniałym gestem Wojciecha Lesińskiego było jego pu
bliczne oświadczenie w trakcie ceremonii otwarcia wystawy, 
że obrazy na niej eksponowane przekazuje w darze dla Mu
zeum Wisły. 

Aktualnie w Muzeum Wisły są eksponowane następują
ce wystawy stałe: Dzieje żeglugi wiślanej, Łodzie ludowe 
dorzecza Wisły, Dzieje kajakarstwa polskiego. 

Zwiedzić można również pięć wystaw czasowych: Mary-
nistyka w ekslibrisie, Tczewianie w starej fotografii, Ludzie 
dla których kajakarstwo stało się sensem życia, Mennonici 
w Polsce, Powodzie i lodołamanie na dolnej Wiśle oraz Święty 
Wojciech w malarstwie na szkle Wojciecha Lesińskiego, sta
nowiąca kontynuację cennego dorobku regionalnego twórcy 
tej unikatowej sztuki wywodzącej się z tradycji dawnych obra-
źników ludowych. 



EDMUND ZIELIŃSKI 

Najpierw chciałem spisać na brudno wspomnienia 
z mej twórczej drogi. Ale myślę sobie - najlepiej 
pisać to, co umysł pamięta i serce dyktuje, bo jak 

zacznę wygładzać tekst, może to wyglądać zbyt „ucze
nie" jak na zwykłego (ludowego?) twórcę. Do określenia 
„ludowy " wrócę na zakończenie mych rozważań. 

Zacząłem rzeźbić wiosną 1961 roku. Mieszkałem wte
dy jeszcze na wsi i miałem zaledwie 21 lat. Boże -jak ten 
czas leci. Mój syn ma już trzydzieści parę lat, a wnuczka 
Monika kołysze się na koniku bujanym wykonanym przez 
dziadka Edzia. Wtedy przed trzydziestu siedmiu laty był 
zupełnie inny świat. W Zblewie, gdzie mieszkałem, było 
kilka samochodów osobowych, jeden telewizor w Gmin
nej Spółdzielni, a po drogach jeździły furmanki konne, 
które z rzadka płoszył przejeżdżający samochód. A zimy 
były właśnie takie, jaką mieliśmy w 1996 roku. Szosy 
i drogi były zaśnieżone, którymi pędziły same w tuma
nach śniegu obwieszczając swą obecność różną tonacją 
dzwonków przytwierdzonych do końskiej uprzęży. 

I w takim to świecie zacząłem wydobywać z klocka 
drzewa nieudolnie wykonane postacie. A że szło mi to 
bardzo mozolnie, świadczy do dziś zachowana na dłoni 
blizna po nożu, który zeskoczył z drewna i rozorał dłoń. 
Bogdan Wrycza miejscowy lekarz zaszył jak trzeba, 
a dowiadując się przyczyny sam zaczął rzeźbić bardzo re
alistycznie. Bogdana już nie ma - pozostały rzeźby. 

Wtedy było nas kilku rzeźbiarzy. Na Kociewiu Alojzy 
Stawowy, Jan Giełdon, Stanisław Rekowski i ja. A na 
Kaszubach Apolinary Pastwa, Izajasz Rzepa, Władysław 
Lica, Leon Golla, Leonard Meyer. 

Jestem na Pomorzu Gdańskim drugim co do stażu 
rzeźbiarskiego. Z jednej strony jest to powód do satysfak

cji, a z drugiej...? No, właśnie! Jeśli Bóg pozwoli pożyć, 
to może w tej czołówce utrzymam się dłużej. Coś mi się 
zdaje, że nie da się pociągnąć tyle co Rzepa, a jeśli już, to 
chcę tyle co Antoni Chynek z Gniewkowa - mający po
nad 100 lat i rzeźbi! 

Ale póki co, trzeba tworzyć jak najwięcej. Czy dużo 
przez te lata wykonałem rzeźb? Myślę, że w sam raz. Rzeź
biłem wtedy, gdy miałem ochotę i udało mi sie wykonać 
ponad dziewięćset rzeźb. Pewnie były wśród nich „kno
ty", ale i te dobre by się też znalazło. A wiecie z czego 
najbardziej się cieszę? Z tego, że moje pierwsze rzeźby 
znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Oliwie, i od 
czasu do czasu mogę na nie popatrzeć. Wykonałem je na 
wystawę tradycyjnego sprzętu i sztuki ludowej Kociewia 
w Starogardzie, która odbyła się w maju 1961 roku. Po 
rozwiązaniu wystawy, która objechała wszystkie miasta 
powiatowe województwa, pani Stefania Liszkowska za
kupiła je do zbiorów ówczesnego Wojewódzkiego Domu 
Twórczości Ludowej w Gdańsku. Na jakiś czas wróciły 
do mnie do konserwacji i wraz z wieloma innymi moimi 
rzeźbami znalazły poczesne miejsce w magazynach mu
zeum oliwskiego. Stoją w sąsiedztwie rzeźb Licy, Pastwy 
i innych rzeźbiarzy, którzy żyli i byli wśród nas. 

Już od początku mej twórczej drogi związałem się 
z Cepelią (Centrala Przemysłu Ludowego i Artystyczne
go - przyp. red.); mam o tej instytucji jak najlepsze zda
nie. Moje dostawy do Cepelii były bardzo skromne. Nie 
robiłem żadnych serii i nie namawiano mnie do wykony
wania określonych tematów. Zresztą nikt z zacnych kon
sultantów, jak pani mgr Stefania Liszkowska, mgr Woj
ciech Błaszkowski czy mgr Antoni Mironowski, nigdy 
nie mówili jak mam pracować. To właśnie zmusiło mnie 
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do szukania własnej drogi i chyba taką znalazłem, skoro 
w opiniach etnografów mówi się o stylu Zielińskiego. 
Jestem za to im bardzo wdzięczny. 

Rok 1966 to przełom w moim życiu. Ożeniłem się 
z mieszkanką Orłowa pod Gdynią i tam przez 
11 lat mieszkałem. Wolałbym zostać na wsi, ale 

wybranka mego serca pociągnęła mnie w swoje strony. 
Mieszkało się prawie jak na wsi, ale nieopodal tętniło 
życie wielkomiejskie. Za oknami mknęły pociągi miej
skie, dalekobieżne i towarowe, wtedy ciągnione przez 
lokomotywy parowe. Tak wyczuliłem słuch, że po sapa
niu lokomotywy dokładnie wiedziałem ile ciągnie wago
nów z węglem do pobliskiego portu. I tu napisałem taki 
bardzo króciutki wierszyk: 

Miło mi tu w Gdyni, 
na Kaszubach miło, 
ale na Kociemu 
milej by się żyło. 

Ułatwiony kontakt z Cepelią i Wojewódzkim Ośrod
kiem Kultury (bliskie sąsiedztwo z miejscem zamieszka
nia) sprawił, że tu właściwie się „rozrzeźbiłem". Często 
odwiedzały mnie osoby zainteresowane moimi pracami, 
które stawały się coraz bardziej znane. Liczne w owym 
czasie konkursy zmuszały do częstszego sięgania po dłu
to, co miało swoje dobre i złe strony: dobre, bo można 
było liczyć na nagrodę czy zakup prac do zbiorów muze
alnych, a to reperowało znacznie domowe finanse; złe, 
ponieważ groziło to ewentualnym obniżeniem jakości wy
konywanych prac. Przecież były okresy kiedy zapraszano 
do kilku konkursów w ciągu roku. Zawsze obawiałem się 
by tworzenie nie zostało wyparte przez produkowanie. Na 
szczęście ten okres mam już za sobą. 

Brałem udział w wielu konkursach, a do wielu świa
domie nie przystępowałem z wyżej wymienionych powo
dów. Było kilka wyróżnień, były trzecie miejsca i drugie. 
Pierwsze miejsce zdobyłem tylko raz, na konkursie „Ko-
ciewska Sztuka Ludowa". I jestem z tego bardzo usatys
fakcjonowany, że właśnie w Starogardzie, stolicy mojego 
Kociewia otrzymałem tę nagrodę. 

W roku 1977 otrzymałem upragnione mieszkanie na 
gdańskiej Zaspie. Poprawiły się warunki mieszkaniowe, 
ale dla twórczości były one mniej korzystne. Tam mia
łem komórkę na drewno, tu składzikiem stał się balkon, 
a kuchnia warsztatem. I trwam w tym blokowisku już 
ponad 20 lat. Syn jedynak mieszka z rodziną w innym 
bloku, co poszerzyło naszą przestrzeń mieszkalną. Mały 
pokój zamienił się w galerię rzeźby, co u gości nieobe-
znanych z tą dziedziną sztuki wywołuje różne reakcje. 
Najczęściej mówią, że to jest zupełnie inne mieszkanie. 
Bo taka jest prawda. Siadam czasem i patrząc na zgro
madzone eksponaty wspominam ich twórców - byłych 
i istniejących. A na przestrzeni tych lat poznałem ich 
wielu, najwięcej na kiermaszach sztuki ludowej pod
czas Ogólnopolskich Festiwali Folklorystycznych w Płoc
ku, a byłem tam dziesięć razy. Mile wspominam Tade
usza Cąkałę, Wincentego Krajewskiego, Stanisława 
Kopkę, Stanisława Suchockiego. A z żyjących Anto
niego Kamińskiego, Tadka Kacalaka, Jarosława Fur-
gałę i wielu, wielu innych. 
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Mamy już za sobą XX-lecie Oddziału Gdańskiego 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, który wraz z panią 
Krystyną Szałaśną powołaliśmy do życia. Byłem jego 
pierwszym prezesem i dziś tę funkcję piastuję. Nie jest to 
zbyt liczny oddział. Na początku było nas 34 i dziś tylu 
zostało. Przeciętna wieku naszych członków to 70 lat. Sta
rzejemy się... 

Wiedząc, że czas szybko ucieka, a ludzie się starzeją 
i niestety, umierają, jak tylko mogłem starałem się uwiecz
nić ich twórczość. Nagrywałem wypowiedzi i filmowa
łem ciekawe zdarzenia z życia twórców. Zrobiłem wiele 
zdjęć. 

Wracam teraz do określenia „ludowy". Dziś to już ze 
świecą szukać twórcy ludowego pokroju Jendrzeja Waw-
ry. I jest to zupełnie zrozumiałe. Świat idzie do przodu, 
wszytko się zmienia i trudno zatrzymać w miejscu czas 
dla sztuki ludowej i jej twórców. Jak ogromne zmiany 
nastąpiły na wsi! Standard życia wielu mieszkańców wsi 
nie różni się w wielu przypadkach od życia w mieście, 
a czasem wręcz przewyższa. Czy chcemy czy nie, musi
my zgodzić się na idące zmiany w przedstawianiu życia 
kulturalnego wsi. Dlatego przymiotnik „ludowy" w odnie
sieniu do twórców, ma dziś chyba tylko symboliczne zna
czenie. Wyraziłem tu tylko swoją opinię na ten temat i ani 
mi w głowie wprowadzać jakąś rewolucję w nazewnictwie 
w stosunku do twórców regionalnych, z których sam się 
wywodzę i ogromnie ich szanuję, wręcz uwielbiam. 

Sztuka ludowa Kociewia zubożała już o kilku jej 
twórców. Ten niewielki region nie może się po
szczycić tym, że miejsce tych, którzy w naturalny 

sposób odchodzą, zastępują nowi. To smutne, ale garstka 
ludowych twórców kociewskich kurczy się nieubłagalnie. 
Nie ma już także wielkiego zapotrzebowania na wyroby 
sztuki ludowej jak kiedyś. Kto dziś kupuje szmaciak tka
ny na krośnie, by położyć go na podłodze lub haftowany 
obrus do codziennego użytku? Kto kupuje rzeźbioną fi
gurkę świątka, by postawić na kontowej półce dla speł
nienia roli pośrednika w modlitwach do Boga? Kowali 
jak na lekarstwo, o bednarzach wcale nie słychać, nie 
mówiąc już o kołodziejach. Życie poszło do przodu, a prze
cież jeszcze nie tak dawno dachy domostw pokrywały 
strzechy, na których gniazdował bocian. Niemal w każ
dej większej wsi można było podkuć konia, „obstalować" 
koło do wozu, a gospodynie piekły własny wspaniały 
chleb... 

Wielu z twórców nie ma już wśród nas, między inny
mi Marii i Jana Wespów. Maria haftowała, a Jan pisał 
wiersze w gwarze i trochę rzeźbił. Poznałem ich kiedy 
mieszkali jeszcze w Morzeszczynie. Jan doczekał się wy
dania tomiku swoich ludowych wierszy z czego był - pa
miętam - bardzo zadowolony. Ten tomik jakby wieńczył 
jego twórcze życie. 

Maria reaktywowała haft kociewski, nad którym pra
cowała od 1960 roku. Potem prowadziła liczne kursy 
haftów. Wzornictwo swoje opierała na rzetelnie zgroma
dzonym materiale, dotyczącym zdobnictwa w tradycyjnej 
sztuce ludowej, konsultowanym z fachowcami i regiona
listami Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku. 
Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. 
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Wespowie w 1988 roku wyjechali do Niemiec, skąd 
już nie wrócili. Jan wprawdzie kilka razy jeszcze pokazał 
się w Gdańsku i na Kociewiu, by po śmierci żony dzielić 
się swym smutkiem. Maria Wespowa zmarła w marcu 
1990 roku, Jan 2 lata później w kwietniu. 

Inną ciekawą postacią na Kociewiu była Małgorzata 
Garnysz z Pączewa. Była to postać niezwykła, jej zainte
resowania regionem i życiem kulturalnym wsi wzbudza
ły powszechny zachwyt wśród innych. 

Odebrała wykształcenie pedagogiczne i poszła w śla
dy ojca zostając nauczycielką w szkole podstawowej. Po 
przejściu na emeryturę ze zdwojoną energią zajęła się 
zbieractwem i dokumentowaniem życia Kociewiaków. 
Z pasją ratowała od zagłady stare sprzęty, ludowe gadki 
skrzętnie zapisywane i wzory strojów ludowych. 

Panią Garnysz poznałem w 1960 roku. Kiedy w 1988 
ostatni raz byłem w jej domu, przeżyłem prawdziwą ucztę 
duchową. Stuletni dom swoim wnętrzem przypominał 
muzeum: stare meble, obrazy, książki, hafty., i ta szka
tułka zawierająca spuściznę po przodkach aż z epoki sta
nisławowskiej... Miałem w ręku wachlarz, na którym król 
Stanisław August złożył autograf prababce pana Ludwi
ka, męża pani Małgorzaty. 

Małgorzata Garnysz na podstawie starych strojów lu
dowych, skrawków tkanin zdobionych haftem pochodzą
cym z okolic Pączewa, opracowała wzornik haftu kociew-
skiego, który - podobnie jak efekt pracy Marii Wespowej 
z Morzeszczyna - wydany został drukiem przez Zrzesze
nie Kaszubsko-Pomorskie. 

Garnyszowej też już nie ma wśród żyjących, zmarła 
w Pączewie w kwietniu 1990 roku. 

W gronie rzeźbiarzy kociewskich „księciem 
twórców" był Jan Giełdon, zwany „ptaszni
kiem z Czarnej Wody". Mieszkał z matką 

w niewielkim domu na skraju lasu. To tam, wśród smu
kłych sosen nabierał natchnienia do swej twórczości. Tam 
podpatrywał zwierzęta i ptaki, by ich podobizny utrwalić 
w drewnie. Tu w brzozie wyciosał św. Tereskę, a w sosno

wym balu św. Franciszka. Tu w Czarnej Wodzie się uro
dził, w lipcu 1929 roku. Wprawdzie ukończył tylko dwie 
klasy Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, ale kształt 
jego twórczości do końca został ludowy. Rzeźbą intereso
wał się już w dzieciństwie, wykonując różne zabawki 
i „gwizdałki". Młodym, zdolnym człowiekiem zaintereso
wała się Stefania Liszkowska z ówczesnego Wojewódzkie
go Domu Twórczości Ludowej w Gdańsku, co sprawiło, że 
twórczość Giełdona stała się znana. Pierwszy raz pokazano 
jego rzeźby na wystawie pokonkursowej w 1959 roku 
w Gdańsku. Potem był Starogard, znowu Gdańsk, a następ
nie trudno już zliczyć wszystkie prezentacje. Największą 
kolekcję jego rzeźb posiada Oddział Etnografii Muzeum 
Narodowego w Gdańsku. Jana Giełdona odwiedzali liczni 
turyści i koneserzy sztuki ludowej, którzy dla prywatnych 
kolekcji nabywali jego prace bezpośrednio z warsztatu. 

Bardzo lubiłem odwiedzać siedlisko Giełdona, szcze
gólnie latem, gdy szedłem ścieżką przez sosonowy las pach
nący żywicą w towarzystwie rozśpiewanego ptactwa, by po 
pewnym czasie zapukać do gościnnych drzwi pana Jana. 
We wnętrzu jego prostej chałupy pachniało cudownie lipo
wym drewnem. A wszędzie pełno było drewnianych pta
szków, prostych instrumentów ludowych, figurek świętych. 

Dziś po nim pozostały wspomnienia i te rzeźby. Po 
śmierci swojej matki tkwiąca w nim choroba dała o sobie 
znać szczególnie. Ostatnim miejscem zamieszkania Gieł
dona był Dom Pomocy Społecznej w Damaszce. Nie było 
to chyba dobre miejsce dla człowieka, który całe twórcze 
życie przebył w bezpośredniej bliskości z naturą. Bardzo 
chciał wrócić do swojej chatki, lecz choroba nie pozwala
ła. Rok przed jego śmiercią odwiedziłem Jana Giełdona 
w tym smutnym domu w Damaszce, gdzie bogate życie 
rzeźbiarza zawężone zostało do kilku metrów kwadrato
wych wspólnego pokoju. To nie był już ten sam „ptasznik 
z Czarnej Wody". Zmarł w końcu sierpnia 1992 roku. 
Wcześniej kupiłem od niego obraz ze św. Franciszkiem. 
Być może było to ostatnie dzieło jego rąk. 

Na podstawie maszynopisu autora i wspomnień zamie
szczonych w „Gazecie Kociewskiej", nr 80 z 18.11.1994 

Edmund Zieliński mieszka na Zaspie. Z wykształcenia i zawodu elektromonter, z wewnętrznej 
potrzeby jest rzeźbiarzem. Tę pasję i potrzebę serca wyniósł z Kociewia, z ziemi swego pochodzenia. 
Ani rodzaj pracy ani miejsce późnieszego zamieszkania nie zatarły w nim pamięci i tęsknoty za 
miejscem urodzenia. Na ścianie jego mieszkania wisi płaskorzeźba przedstawiająca fragment 
rodzinnego Białachowa, zagrodę w której się urodził. To nic, że nie ma już tego domu, że ten stary, 
drewniany został zastąpiony nowym betonowym. Napis na płaskorzeźbie głosi: Wej! Tu żarn sia 
łurodzył. Jest w tym duma i pamięć. 

Wierny sobie, swojej pamięci i talentowi. A talent wspierany pracą, żmudny obcowaniem z kłodą 
lipowego drewna, owocował co raz to innymi dziełami, coraz bardziej wyrazistymi. Od lat rzeźby 
Edmunda Zielińskiego, prezentowane na tylu wystawach w Polsce, są rzeźbami osobnymi, różnymi 
od innych. Wynikając z tradycji, naznaczone są jednocześnie znakiem indywidualności. I to piętno 
osobne sprawujące, że wśród wielu rzeźb da się nazwać te z warsztatu Zielińskiego, jest chyba 
najcenniejszym osiągnięciem rzeźbiarza. 

Nową pasją tego twórcy jest malarstwo na szkle. Wciąż jeszcze trudne, odsłania takie możliwości, 
których nie znał rzeźbiarz. Dla potrzeb tego malowania Edmund Zieliński odkrył piękno dawnych 
ornamentów kociewskich. Z tradycji, ale osobne, jak cała twórczość tego artysty, który mieszkając 
w Gdańsku nigdy nie opuścił Kociewia. 

Według Leona Reszki, „Pomerania" 



o zdane w końcu 1998 roku po raz pierwszy 
Pomorskie Nagrody Artystyczne będą zapewne 
najważniejszym corocznym wydarzeniem kultu-

ralnynfńowego województwa pomorskiego. Z ogromną 
satysfakcją informujemy, że w gronie dwunastu najwy
bitniejszych osobowości kulturalnych województwa zna
lazł się nasz przyjaciel, ZYGMUNT BUKOWSKI 
z Mierzeszyna, znany rzeźbiarz i poeta nurtu wiejskiego. 

Zygmunt Bukowski zdobył nagrodę w kategorii tra
dycyjna kultura regionalna. Jak powszechnie wiado
mo, twórczość Bukowskiego, zarówno w dziedzinie 
poezji jak i rzeźby, wymyka się z tradycyjnie rozumia
nej sztuki ludowej. Laureat nie pisze przecież gwarą 
a językiem literackim, natomiast rzeźby jego wyszły 

już poza krąg ludowych świątków. W dalszym ciągu 
Bukowski jest klasyfikowany jako tzw. artysta ludo
wy, a to może dlatego, że z folkloru wyrósł jego pień, 
a konary, gałęzie i owoce ma już własne. Swoją regio
nalną twórczość rozpoczął od poezji: pierwszy wiersz 
napisał w 1973 roku, debiut prasowy miał miejsce sześć 
lat później, a w 1982 roku ukazał się tomik Słowa po
nad biel znaczące. Potem wydano tych zbiorów dużo 
więcej. Jest wielokrotnym lauretem konkursów literac
kich im. Jana Pocka w Lublinie. Po dłuto sięgnął 
później, bo w 1976 roku, ale już od roku następnego 
otwiera się długa lista wystaw. Od 1977 roku miał 
Bukowski tych wystaw zbiorowych dwadzieścia, 
a ponad dziesięć indywidualnych. Uczestniczył w kil
kunastu konkursach sztuki ludowej. 

Mamy tę satysfakcję, że wydany w 1998 roku przez 
Kociewski Kantor Edytorski album rzeźb Zygmunta Bu
kowskiego zatytułowany Malowane dłutem w poważnym 
stopniu wzmocnił uzasadnienie wniosku o przyznanie 
nagrody. 

Przypomnijmy, że album zawiera pięćdziesiąt repro
dukcji rzeźb ilustrowanych przykładami twórczości poe
tyckiej autora. Sylwetkę Zygmunta Bukowskiego w tej 
publikacji nakreślają teksty Bronisławy Kleinzeller i Kry
styny Szałaśnej. 

Obok słów wielkiego uznania przekazujemy lau
reatowi szczere gratulacje. Jego sukces jest wyróż
nieniem dla całego naszego regionu. 

Odnotujmy, że poza Zygmuntem Bukowskim Pomorskie Na
grody Artystyczne w pozostałych jedenastu kategoriach otrzymali: 

• w kategorii reżyserii - Andre Hubner Ochodlo; 
• w kategorii debiutu roku - Magdalena Anna Kozłowska, 

śpiewaczka operowa; 
• w kategorii sztuka aktorska (rola kobieca) - Joanna Bogacka; 
• w kategorii sztuka aktorska (rola męska) - Krzysztof Gordon; 
• w kategorii sztuki wizualne - Andrzej Markowicz, scenograf, 
• w kategorii wydarzenia kulturalne - Julia Wernio (Scena 

Letnia na plaży w Orłowie); 
• w kategorii całokształt twórczości - Alina Kowalska-

Pińczak, kierownik artystyczny Cappelli Gedanensis; 
• w kategorii muzyka - Leszek Możdżer, pianista jazzowy; 
• w kategorii literatura - Stanisław Rosiek, za książkę Zwoki 

Mickiewicza. Próba nekrografii poety; 
• w kategorii architektura i konserwacja zabytków - Tadeusz 

Sadkowski, Park Etnograficzny we Wdzydzach; 
• w kategorii publicystyka kulturalna- Bożena Olechnowicz. 

Redakcj a 



Wśród wielu nagrodzonych tą nagrodą znalazło się 
też dotąd kilku laureatów z Kociewia. 

Listę wyróżnionych twórców i regionalistów z Ko
ciewia otworzyła przed laty dr Maria Pająkowska ze 
Świecia i szkolny zespół ludowy z Bukowca. 

Za 1996 rok w gronie pięciu nagrodzonych znalazł 
się Roman Klim z Tczewa, współzałożyciel Muzeum 
Wisły, niestrudzony popularyzator kultury materialnej 
i duchowej związanej z wiślanym szlakiem. 

Natomiast w grupie wyróżnionych za 1997 rok do
strzeżono Irenę Bracką, nauczycielkę z Tczewa, krze
wicielkę regionalizacji nauczania na ziemi kociewskiej, 
założycielkę i pierwszą prezes Kociewskiego Towarzy
stwa Oświatowego. 

W roku 1998 laureatami Skry Ormuzdowej z obszaru 
Kociewia zostali: 

Jan Ejankowski, emerytowany nauczyciel z Piasecz
na, jeden z inicjatorów regionalizacji nauczania na Ko-
ciewiu, współtwórca młodzieżowego zespołu folklory
stycznego „Piaseckie Kociewiaki", współzałożyciel Pia
seckiego oddziału Muzeum Historii i Tradycji Ruchu 
Ludowego; 

Andrzej Grzyb, poeta, burmistrz Czarnej Wody (obe
cnie już starosta powiatu starogardzkiego), animator 
wielu działań popularyzujących miejscową kulturę i sztu
kę, organizator corocznych Biesiad Literackich, wystaw 
malarstwa, rzeźby i grafiki. 

Uhonorowanie nagrodami „Pomeranii" aktywnych 
regionalistów z Kociewia jest przykładem obiektywnej 
oceny tego co się wydarza w życiu społeczno-kultural-
nym całego regionu pomorskiego: na Kaszubach, Ko-
ciewiu wśród Borowiaków i na Krajnie. 

W pierwszym komunikacie o przyznaniu nagród 
w 1985 roku redakcja „Pomeranii" pisała, że wyróżnie
niami tymi uhonorowane będą osoby dokonujące czegoś 
ważnego, niekiedy tylko dla najbliższego otoczenia, lecz 
w swoich poczynaniach przezwyciężające zastane środo
wiskowe warunki, przezwyciężające często samych siebie. 

R.L. 

G ł o s p o l e m i c z n y 

* Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk, Wrocław 1980. 
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Od połowy lat 80. redakcja miesięczni-1 
ka „Pomerania" przyznaje coroczną 
nagrodę Skra Ormuzdowa, będąca 
honorowym wyróżnieniem osób i ze-

społów, które swoją aktywną pracą, najczęściej 
niedocenianą wzbogacają życie społeczne regio-
nu, a wysiłkiem twórczym wnoszą do kultury swo-
ich środowisk nowe, oryginalne wartości. 

Symbolika nagrody zaczerpnięta została z po
wieści Aleksandra Majkowskiego Życie i przygo-
dy Remusa, gdzie biały duch Ormuzd siał proch I 
kaszubskich bohaterów niczym żarzące skry, które 
powodowały ogień w miejscu gdzie upadły. 



KRYSTYNA SZAŁAŚNA 

Wystawy, konkursy i kiermasze sztuki ludowej nie tylko promują dokonania twórców, ale 
także spełniają w stosunku do nich funkcje kreatywne. Szczególną rolę odgrywają konkur
sy, zwłaszcza jeśli mają dokładnie sprecyzowane zadania i organizowane są cyklicznie. 
Mobilizują wówczas do systematycznej pracy, a to z kolei prowadzi do rozwijania indywi

dualnej twórczości i doskonalenia warsztatu. Konkursy to także rywalizacja, a więc okazja do porów
nania własnej twórczości z pracami innych. Wreszcie stwarzają konkursy możliwość zaprezentowania 
się na wystawie, co stanowi bardzo ważny element konfrontacji z odbiorcą. 

Na Pomorzu Gdańskim trzy konkursy wpisały się na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych: 
27 lat istniejące już Ludowe Talenty, adresowane do dzieci i młodzieży, Współczesna sztuka ludowa 
Kaszub organizowany od 1985 roku z pięcioma dotąd edycjami oraz analogiczny konkurs obejmujący 
Kociewie, który w 1998 roku odbył się po raz szósty. 

Pomysł ogłoszenia konkursu kociewskiego narodził się 
pod koniec 1995 roku, a jego autorem był Jerzy Kie-
drowski, ówczesny wiceprezes Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. Zrze

szenie organizowało pierwsze trzy jego edycje. Wystawy 
pokonkursowe urządzano wtedy w Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej w Tczewie. Następne konkursy, według tej samej 
formuły, realizowało Starogardzkie Centrum Kultury. 

W historię organizowania i finansowania tej imprezy, 
oprócz wyżej wymienionych, wpisało się m.in. Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku, Urząd Miasta w Czarnej Wodzie, Dom Kultury 
Kolejarza w Tczewie, Tczewski Dom Kultury, Miejska Bi
blioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie z oddziałem 
tczewskim ZK-P, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociew-
skiej w Starogardzie Gdańskim, Centralny Związek Spółdziel
ni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia", Stowa
rzyszenie Twórców Ludowych (Zarząd Główny w Lublinie 
i Oddział w Gdańsku) oraz Oddział Etnografii Muzeum Na
rodowego w Gdańsku. 

Konkursy kociewskie nie miały dużej frekwencji. W re
gionie mieszka mniej twórców niż na sąsiednich Kaszubach. 
Znaczna część uczestników pozostała wierna imprezie, inni 
(np. Z. Bukowski z Mierzeszyna) uczestniczyli tylko w nie
których edycjach, kilkoro zaś odeszło na zawsze. Wspomnieć 
tu należy o rzeźbiarzach: Janku Giełdonie (1929-1992) 
z Czarnej Wody, Alojzym Dmochewiczu (1934-1992) 
z Gniewa, Alojzym Stawowym (1904-1994) z Bietowa oraz 
Alfonsie Paschilke (1919-1996) ze Smętowa. Od 1990 roku 
nie żyje hafciarka Maria Wespa (w. 1920) z Morzeszczyna 
(ostatnio mieszkająca w Tczewie i w Niemczech) i Zyg
munt Lewicki (ur. 1924) z Gdańska, ślusarz z zawodu, 

ale uprawiający hafciarstwo, zajęcie raczej nietypowe dla 
mężczyzn. W 1998 roku zmarła Jadwiga Kozanecka 
(ur. 1908). Te puste miejsca wypełniają twórcy nowi, mło
dzi, którzy zarazili się pasją kontynuowania tradycji re
gionalnych. 

N a VI konkurs 24 autorów nadesłało 255 prac; była to 
rzeźba w drewnie (102), ptaki w drewnie (60), pla
styka obrzędowa (3), malarstwo olejne (15), haft (43), 
plecionkarstwo (20), gobeliny (12). Z tego plonu 

192 prace jury zakwalifikowało na wystawę. Niektórzy ucze
stnicy dostarczyli prace z dwóch dziedzin. Najliczniejszą grupę 
stanowili jak zwykle rzeźbiarze. Jury oceniało w dwóch kate
goriach: dorosłych oraz dzieci i młodzież do 21 lat. 

Braci Zielińskich reprezentował najstarszy - Jerzy ze Zble
wa. Przygotował zestaw prac, w którym znajduje się poli
chromowana rzeźba figuralna o tradycyjnej tematyce religij
nej i ptaki. Pierwszą nagrodę w kategorii rzeźba w drewnie 
zapewniła Jerzemu Zielińskiemu przede wszystkim rzeźba 
zatytułowana Chrystus zmartwychwstały, odpowiadająca tra
dycyjnym wzorcom. 

Stanisław Plata urodzony na Kociewiu, ale mieszkający 
w Gdańsku, uczestniczył w konkursie po raz czwarty, zdoby
wając już prestiżowe nagrody (I i II). Tym razem otrzymał 
nagrodę za ptaki (28 egzemplarzy) i wyróżnienie za rzeźbę 
figuralną. 

Debiutujący w konkursie Jerzy Kamiński z Barłożna zdo
był III nagrodę. Rzeźbą zajmuje się dopiero od paru lat i je
szcze poszukuje rozwiązań formalnych i kolorystycznych, 
podobnie jak Regina Matuszewska, Kurpianka z urodzenia 
a Kociewianka z wyboru, zajmująca się wycinanką, malar
stwem olejnym, a od niedawna także rzeźbą. 



W grupie nagrodzonych twórców znalazł się też Michał 
Ostoja-Lniski z Czarnej Wody, który wykonał płytko cięte 
i polichromowane płaskorzeźby (Boże Narodzenie, Rodzina 
pasąca gęsi) oraz podrzeźbione maszkary zwierzęce (Kozioł, 
Baran, Koń) związane z obrzędami Bożego Narodzenia. Warto 
przypomnieć, że ten ostatni temat plastyki obrzędowej poja
wił się w konkursie po raz drugi. 

Popularnym tematem stały się ptaki, rzeźbione w bardzo 
różny sposób. Niemal kubistyczny kształt mają ptaki Szymo
na Wojaka ze Starogardu Gd. Inne są zaś ptaki Piotra Bal-
dzikowskiego: okrąglutkie, z piórami znaczonymi rytem. Te-
mat ten podjęli najmłodsi uczestnicy konkursu, rozwiązując 
również indywidualnie przede wszystkim formę. Ptaki Mar
cina Bieska są statyczne i stoją na słupkowych podstawach, 
tworząc pionowe kompozycje. Bez trudu dają się zidentyfi
kować ptaki Łukasza Kamińskiego, starannie opracowane. 
Są wśród nich: wilga i strzyżyk, raniuszek, słowik i pliszka... 
Natomiast Wojciech Prill wykonuje ptaszki drobne, których 
detalom poświęca wiele uwagi. 

Grupa rzeźbiarzy jest więc zróżnicowana. Prezentują oni 
różny poziom umiejętności technicznych, co wyraźnie wiąże 
się z doświadczeniem rzeźbiarskim. Nawiązują do tradycyj
nej rzeźby ludowej i oby okazali się jej wierni. 

Obrazy olejne, malowane na sklejce i płótnie przygoto
wała na konkurs Regina Matuszewska z Czarnegolasu. Są 
one przykładem pełnego wdzięku i pogody malarstwa naiw
nego. Pejzaże wiosenne z lekką mgiełką i te zimowe, ośnie
żone świadczą o dużej wrażliwości artystki, która w swojej 
twórczości pragnie ukazać lepsze strony otaczającej nas rze
czywistości. Nawet koń, który na jej obrazie ciągnie pług, nie 
jest umordowany pracą, bo „wesoły" łeb kieruje do widza. 

Kolorowy haft na Kociewiu wymaga wyjaśnienia, gdyż 
jego geneza jest odmienna od zwykle spotykanej we 
współczesnej sztuce ludowej. Haft ludowy zawsze był 
związany ze strojem wiejskim, szczególnie kobiecym. 

Wyszywaniem dekorowano czepce, koszule, gorsety, fartu
chy i bieliznę osobistą, a w stroju męskim - zależnie od regio
nu - spodnie, kamizele i kaftany. Właśnie zdobnictwo (hafty) 
ze strojów najczęściej współcześnie jest przenoszone na tzw. 
stołowiznę (serwety, obrusy, bieżniki dostoswaną głów
nie do potrzeb miejskich. 

Na Kociewiu strój ludowy zaczął zanikać w połowie XIX 
wieku, podobnie jak na Kaszubach. Nieliczne przekazy 
mówią o zdobieniu stroju kociewskiego w XIX wieku kolo
rowym haftem, jednak do naszych czasów przykłady tego się 
nie zachowały. Na ten temat skąpe są również materiały opi
sowe i ilustracyjne oraz ustne relacje najstarszych mieszkań
ców regionu. 

Gdy na początku lat 70. podjęto próbę reaktywowania 
haftu na Kociewiu, z powodu niedostatecznej dokumentacji 
sięgnięto - wzorem Gulgowskiej - po motywy zdobnicze 
występujące na nielicznych zabytkach: sztandarach, haftach 
kościelnych oraz malowanych meblach, głównie skrzyniach 
wianowych pochodzących z Kociewia. 

Prace rozpoczęła Poradnia Metodyczna Pracy Kultural-
no-Oświatowej w Tczewie, przy udziale regionalistów ko-
ciewskich, a przede wszystkim Marii Wespowej mieszkają
cej wówczas w Morzeszczynie, której sztuka hafciarska nie 
była już wtedy obca. Niemal równolegle nad rekonstrukcją 
haftu kociewskiego pracowała Małgorzata Garnysz (1912-
1990) z Pączewa. Po penetracjach terenowych i kwerendach 
w muzeach pomorskich, po wielu konsultacjach z etnografa-

Rzeźby Jerzego Zielińskiego ze Zblewa (z lewej) i Michała Ostoja-Lniskiego z Czarnej Wody 



mi, ustalono florystyczne motywy tego haftu i zasady ich kom
ponowania na formach użytkowych z białego lub szarego płót
na lnianego oraz określono kolorystykę i rodzaje ściegów. 
Wszystkie te zabiegi, zmierzające do rektywowania haftu 
kolorowego na Kociewiu, znany regionalista Roman Landow-
ski określił intuicyjnym nawrotem do ludowości. Kolorowe 
hafty rozpowszechniły się na Kociewiu poprzez kursy i teczki 
autorskie z wzorami Marii Wespy i Małgorzaty Garnysz, 
wydane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku, 
a po kilku latach trafiły do kultury regionalnej. 

W VI konkursie wzięły udział hafciarki z Gdańska. 
W historii tej imprezy nie jest to sytuacja wyjątkowa (w po
przednich edycjach bywało podobnie). Trudno jednak uwie
rzyć, że na Kociewiu nie ma już haftujących kobiet. Przecież 
zarówno Maria Wespa i jej synowa, a także Jadwiga Koza-
necka zorganizowały wiele kursów haftu. Tylko ta ostatnia, 
sędziwa twórczyni wyszkoliła w hafcie ponad 300 kobiet na 
28 kursach wyszywania. 

W tym roku I nagrodę zdobyła Janina Weryho, która 
zaprezentowała trzy serwety na szarym płótnie, bardzo sta
rannie wykonane, oparte na wzornictwie Wespowej. Wyróż
nienia otrzymały: Krystyna Guzińska, Alfreda Nawrocka 
- mistrzyni technik hafciarskich i Janina Prądzyńska - za 
haft na fartuszku. Technicznie hafty są dobre. Jedynie nasu
wają się spostrzeżenia natury merytorycznej. Sądzę, iż dowolne 
naruszenie przyjętego wzornictwa, jego kolorystyki i zasad 
komponowania ornamentu może zniekształcić efekty rekon
strukcji tego haftu. 

Koronki szydełkowe zadomowiły się na Kociewiu w po
czątkach XX wieku. Przeważnie wykonywano je z białych 
nici bawełnianych i były to tzw. ząbki. Używano ich do ob-
szywania bielizny, spódnic, obrusów i płacht, którymi na
krywano łóżka Żąbkami ozdabiano także różne półki czy 
krawędzie okapów piecowych. Natomiast wstawki szydeł
kowe stosowano też w płóciennych czepkach nocnych. 

Stefania Marczak (Gdańsk) przygotowała piękne ser
wety szydełkowe z beżowych nici, a Jadwiga Jaros (Gdańsk) 
z nici białych. 

Z najomość techniki plecionkarskiej na Kociewiu 
przetrwała do dziś, lecz asortyment wykonywa
nych przedmiotów jest dużo mniejszy niż dawniej. 
Żywotność tego rękodzieła potwierdziła etnogra

ficzna penetracja terenowa w 1996 roku, poprzedzająca ogło
szenie konkursu na plecionkę ludową przez Fundację „Ce
pelia". Przeważnie wyplata się dziś kosze na potrzeby wła
sne, czasem dla sąsiadów i mieszkańców oklicznych wsi. 
Niestety, często w tych wyrobach surowiec naturalny łączo
ny jest z materiałami syntetycznymi. Czynne są nadal 
bazujące na wiklinie ośrodki plecionkarskie w Widlicach 
i Opaleniu, w których powstają przede wszystkim meble 
i różnego rodzaju kosze. Ośrodki te szczycą się odległą tra
dycją, m.in. kosze z Widlic w drugiej połowie XIX wieku 
wysyłano Wisłą do Gdańska. 

Tylko dwoje plecionkarzy, Urszula i Gerard Jurczyko
wie z Franka, wzięło udział w konkursie, zdobywając jedyną 
w tej dziedzinie nagrodę. Zaprezentowali popularne kosze 
półkuliste, jednokabłąkowe oraz kosze na zakupy, owalne 
i prostokątne, niektóre z pokrywami, a także różnej wielkości 
opałki-kipki oraz kosze na drewno do kominów, nie mające 
odpowiednika w tradycji, ale wykonane z naturalnych surow
ców i tradycyjną techniką. Plecionkarze ci dekorują swoje 
wyploty przy krawędzi ażurami i wprowadzają paski z brązo
wo barwionego surowca. Jurczykowie używają popularnej na 
tym terenie wikliny i korzeni sosnowych, stosując technikę 
żebrowo-krzyżową. Wszystkie prace prezentują bardzo do
bry poziom rękodzieła ludowego. 
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O ptymizmem napawa fakt, że w konkursie wzięli udział 
również młodzi twórcy. Jeżeli nawet w przyszłości 
zarzucą obecnie uprawiane rękodzieło, to obcowanie 
z twórczością ludową przybliży im i nauczy szano

wać wartości kultury regionalnej. Podziękowania w tym 
względzie należy złożyć nauczycielce, Jolancie Bednarczyk 
za prowadzenie koła regionalnego w Szkole Podstawowej 
nr 12 w Tczewie i Michałowi Ostoja-Lniskiemu z Czarnej 
Wody za zorganizowanie szkółki rzeźbiarskiej. 

Należy mieć nadzieję, że konkurs będzie kontynuowany, 
a jego efekty wzbogacą dorobek artystczny regionu populary
zując go na obszarze całego kraju. 

JURY VI KONKURSU 

WSPÓŁCZESNO SZTUKA LUDOWA 

KOCICWM SŁS^X! 
w dniu 15.10.1998 roku 

w składzie: 
Elżbieta Ball-Szymroszczyk (Fundacja „Cepelia", Polska 

Sztuka i Rękodzieło w Warszawie); Krystyna Szałaśna (Oddział 
Etnograficzny Muzeum Narodowego w Gdańsku ); Edmund 
Zieliński (Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Oddział 
w Gdańsku); Adam Haras (Starogardzkie Centrum Kultury) 

p o s t a n o w i ł o p r z y z n a ć 
W grupie twórców dorosłych: 

• w kategorii rzeźba W drewnie trzy nagrody - Jerze
mu Zielińskiemu (Zblewo), Reginie Matuszewskiej (Czarnylas) 
oraz równorzędne Jerzemu Kamińskiemu (Barłożno) i Micha
łowi Ostoja-Lniskiemu (Czarna Woda) oraz trzy wyróżnienia -
Stanisławowi Placie (Gdańsk), Piotrowi Bałdzikowskiemu 
(Lubiki) i Zenonowi Miszewskiemu (Starogard Gd.); 

• w kategorii ptaki W drewnie nagrodę Stanisławowi 
Placie (Gdańsk); 

• za rekwizyty kolędnicze wyróżnienie Michałowi 
Ostoja-Lniskiemu; 

• w kategorii plecionkarstwo nagrodę Urszuli i Gerar
dowi Jurczykom (Frank k. Kalisk); 

• za malarstwo Olejne nagrodę Reginie Matuszewskiej; 
• za haft nagrodę Janinie Weryho (Gdańsk) i trzy wyróż

nienia - Krystynie Guzinskiej, Alfredzie Nawrockiej i Janinie 
Prądzyńskiej (wszystkie z Gdańska); 

• za prace szydełkowe nagrodę Stefanii Marczak 
(Gdańsk) oraz wyróżnienie Jadwidze Jaros (Gdańsk); 

w grupie dzieci i młodzieży do 21 lat: 
• za haft wyróżnienia - Beacie Osowskiej, zespołowi 

hafciarek i ich opiekunce, Jolancie Bednarczyk (wszystkie 
ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie); 

• za rzeźby i ptaki w drewnie wyróżnienia - Łuka
szowi Kamińskiemu (17 lat), Wojciechowi Prillowi (21 lat) 
i Marcinowi Bieskowi (16 lat) - wszyscy z Czarnej Wody; 

• za wrażliwość plastyczną wyróżnienie specjalne najmłod
szemu uczestnikowi konkursu - Mariuszowi Bielickiemu (8 lat, 
Godziszewo). KMR 



GRZEGORZ ROGOWSKI 

Wiedźmy na stos 
Część 7 

Zycie ówczesnych ludzi podporządkowane było po
rom roku. Od sprzyjającej pogody zależało, czy spo
łeczność wiejska będzie syta, czy też będzie głodowa

ła. To właśnie warunki atmosferyczne przyczyniały się do 
urodzaju bądź nieurodzaju. W tym drugim przypadku łatwo 
było zabobonnym ludziom wytłumaczyć sobie niepowodze
nia działaniem sztuczek diabelskich. Takie rozumowanie pro
wadziło do tego, że poszkodowani szukali w najbliższym oto
czeniu sprawcy swoich nieszczęść. Znalezienie takiej osoby 
nie było trudne. Zawsze znalazł się ktoś, popychany najczę
ściej osobistą zemstą, wskazywał domniemaną czarownicę 
jako sprawczynię nieszczęścia, które spadło na chłopskie go
spodarstwa. Raz rzucone oskarżenie obiegało lotem błyska
wicy całą okolicę, a los nieszczęsnej ofiary był przesądzony. 

W roku 1719 zarzut czarostwa postawiono Barbarze Ja-
kubkowej Ratajce. Poddano ją próbie wody, po której przy
znała się do zarzutu. Chcąc uzyskać dowody jej szkodliwej 
działalności, sąd zlecił zastosowanie tortur, podczas których 
zeznała: 

.... iż panie... mówiły na Łysej Górze niech będą susze 
... i głód, my na to nie dbamy, bo mamy wszystkiego pełno 
i tych co na nas robią. 

Torturowana w 1704 roku Marianna Rogolska opowia
dała o sposobie ściągania nieurodzaju przez diabła: 

Zeznała, że wiatry teraźniejsze, zimno, suszę i nieuro
dzaj czynił ten czort rozszerzywszy poły u sukni. 

Szkodzenie ludziom było podstawowym zadaniem dia
bła oraz jego ziemskich przedstawicieli. Im szkody większe, 
tym bardziej wzrastało czarcie zadowolenie. Czasami jed
nak wystarczały drobne sztuczki, jak łamanie drzew latem 

w lasach i sadach. Zauważyć należy, że złamane konary i pnie 
zdarzały się nader często. Wystarczyła odrobina wyobraźni, 
aby dostrzec w tym zajwisku ingerencję sił nadprzyrodzo
nych. Badana przez sąd w 1698 roku Katarzyna Krysiowa 
zeznała: 

..., że w lasach i po parowach łamał drzewa, że w sa
dzie gruszę obciął i jabłonkę złamał. Zeznała, że jak z pa
rowy wyszedł to... wichry robił. 

Bardzo często powodem procesu o czary była choroba 
bydła. Każda epidemia nawiedzająca wioski przypisywana 
była diabłu, który działał przez swoje wspólniczki. Przystę
powano więc energicznie do wykrycia czarownicy. Jeżeli na 
żadną osobę nie padł jeszcze cień podejrzenia, to należało 
wzmóc wysiłki w tym kierunku. Raz rozpoczęte poszukiwa-
nia kończyły się zazwyczaj sukcesem. Choroby bydła były 
bardzo dotkliwe dla gospodarzy, gdyż to ilość krów jak też 
zwierząt pociągowych decydowała w dużym stopniu o za
możności, a tym samym o pozycji w wiejskiej społeczności. 
Choroba bydła stawała się prawdziwą klęską dla chłopa, gdyż 
mogła uczynić z niego nędzarza. Należy też pamiętać, że 
mleko jest produktem łatwo psującym się. Można je także 
zepsuć nie przestrzegając zasad higieny, o co nie było wów
czas trudno. Zdesperowani chłopi wszelkie nieprawidłowo
ści w tym względzie łączyli z czarownicami. Krowy nie były 
jedynymi ofiarami służebnic szatana. Szkodziły one także 
innym zwierzętom domowym: owcom, wołom, świniom czy 
też najbardziej cennym koniom. Oto wyjątki z akt proceso
wych. Sądzona w 1698 roku Anna Krucha: 

Zeznała, że J.M.P. Jaworskiemu trzy woły podusić 
kazała a to dlatego, że chodziła bez pozwolenia stroną 
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ogrodu i on nałożył szarwarku na mnie 6 dni. Zeznała, że 
na Kniadku świnie czart zadusił, ale nie wie komu. 

Postawiona przez sądem w 1698 roku Katarzyna Kry-
siowa: 

Zeznała, że Adamowi w Milewku konia kazała udusić 
dlatego, że jej korca żyta nie chciał borgować. 

Torturowana w 1699 roku Regina Jakubkowa Krajniczka: 
... Zeznała, że w Bylawkach karczmarzowi kazała kro

wę udusić a to dlatego, że jej florena nie pożyczył. Zeznała, 
że Tomkowej kazała klaczy nogę wykrzywić, a to dlatego, 
że ją łajał i był zły na męża jej. Zeznała, że krowę co się 
ocieliła i drugie cielęta dała podusić we dworze a to dlate
go, że Jej Mość jej chleba nie dała kiedy prosiła. 

Przesłuchiwana w 1689 roku Elza Kucharczykowa: 
... zeznała, że jej mąż przyjeżdżawszy do domu od robo

ty upiwszy się nie chciał pójść do koni i rzekła do męża ty 
nie pójdziesz, ja nie pójdę, niech je tam wilcy zjedzą, jakoż 
diabeł je podusił. 

Czarownica miała na swoich usługach nie tylko diabła. 
Chcąc czynić szkody potrafiła sobie znanymi praktykami 
skłonić do współpracy zwierzęta. Taką bestią siejącą spu
stoszenie w chłopskich zagrodach był wilk. 

Katarzyna Olejniczka przed sądem w 1690 roku: 
... zeznała, że Owczarkowa, która w Mirotkach mieszka 

z Olejniczką owiec 50 wilkom podusić dała, do czego 
Owczarkowa mirocka przyczyną wielką była, że gdy wilcy 
owce dusili, to w nocy dusili, że dlatego Owczarkowa mi
rocka owce J.M. dusić dała i sobie, że ją mąż nabił i sam 
JM. p. Kos. 

W tym samym roku torturowana Gałganka zeznała: 
..., że wilcy Owczarykowi przez płoty przeskoczywszy 

i same obaliwszy jagnięta udusili i inne owce po lesie roze-
gnali. 

W interesujących nas czasach poziom medycyny był bar
dzo niski. Zważywszy, że większość procesów dotyczyła 
mieszkańców wsi i miasteczek, poziom ten był proporcjo
nalnie mniejszy. Z powyższego powodu prawie każdą cho
robę przypisywano siłom nieczystym. Człowiek zapadający 
na zdrowiu dopatrywał się w chorobie działalności diabła 
i jego wspólniczek. I znowu działał znany nam mechanizm. 
Jeżeli wydarzyło się coś złego, należało poszukać osoby 
odpowiedzialnej za nieszczęście. Chory wskazywał zazwy
czaj którąś z sąsiadek, twierdząc, że to przez nią zapadł 
na zdrowiu. Powodem wyboru mogło być dosłownie wszy
stko, zawsze znalazł się odpowiedni pretekst, np.: wczo
raj sza wizyta, czy też drobne sąsiedzkie waśnie. Jeżeli 
choroba dotknęła szlachcica lub kogoś z jego rodziny, tłu
maczono to zazwyczaj zemstą ze strony niezadowolonego 
poddaństwa. 

Ciekawe opisy szkodzenia na zdrowiu zawierają proto
koły procesów czarownic „Nowskich". 

Ratajka w 1719 roku zeznała: 
..., że Stencelka z Zawady Jerzowej Czarnej nie życzno-

ścią dała diabłu nogę u biodra wytrącić... 
Męczona w 1747 roku Drążkowa opowiadała: 
Wyznaję, że Śmiesznego wziął za rękę diabeł, z mego 

rozkazu wiatr na niego puścił i ból ma w ręku, który do 
roku będzie cierpiał, a po roku mu wyjdzie. 

Zdarzało się, że nawet zadośćuczynienie czarownicy nie 
chroniło przed straszliwymi konsekwencjami. Wypadek taki 
opisał skrupulatny protokolant w aktach pochodzących 
z 1689 roku: 

... Klara zeznała bez wszelkich mąk po wtóre i po trze
cie, że Pietruszkowa uczyniła nieboszczykowi panu Wietrzy-
kowskiemu co na nogi chorował, a to, że nieboszczyk pan 
Wietrzykowski pomienioną Pietruszkową czasu jednego 
rozgniewawszy się na nią wybieł. Po tym nieboszczyk pan 
Wietrzykowski zatrwożywszy sam jej dał za to korzec żyta, 
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aby go szwank jaki nie spotkał przez nią. Jakoż z uczynku 
jej co mu w nogi uczyniła umierać musiał. 

Ciekawe zeznania złożyła przesłuchiwana i torturowana 
na okoliczność czarostwa w 1747 roku Katarzyna Owczar
kowa: 

... wyznaję, że diabeł tylko może zaszkodzić ludziom na 
zdrowiu i na dobytku o 12 godzinie południowej i północ
nej w czwartek a w inny dzień nie ma takiej mocy. 

Taż Owczarkowa podaje również inne ograniczenie, tym 
razem dotyczące samej czarownicy: 

... wyznaję, że Barbara Drążkowa nie mogła nikomu 
zaszkodzić, aż dziecięciu swemu jego krew ubiegła. 

Jak widać, diabeł i jego wspólniczki mieli pewien czas 
na odpoczynek od swej upiornej profesji. 

Aby sprowadzić chorobę lub śmierć należało w domu 
wybranej osoby zakopać odpowiednie tajemnicze substan
cje. Cytując za profesorem Baranowskim mogły to być: 
„...proszki, maści, kości ludzkie lub zwierzęce, kawałki skóry 
lub mięsa, wnętrzności zwierząt, oczy żabie lub kocie, geni
talia psa lub koguta, piasek z cmentarza itp. Najstraszniej
szym jednak środkiem, mającym spowodować śmierć lub 
ciężką chorobę wroga, był tzw. kobyli łeb czyli czaszka koń
ska (w niektórych okolicach wystarczał łeb cielęcy)". Trud
no sobie wyobrazić jak można było niezauważenie zako
pać sporych rozmiarów pakunek. Należy pamiętać, że wie
rzono iż tkwił w tym „palec" diabła. Na uwagę zasługuje 
fakt, że rozkopując miejsca wskazane przez czarownice, 
znajdowano tam podłożone „czary". 

Innym skutecznym sposobem sprowadzającym nie
szczęście w postaci choroby lub śmierci, jak też ruiny ma
jątkowej, było „obsypanie" lub „polanie" czarami. Z cze
go sporządzono wspomniane specyfiki, możemy dowiedzieć 
się z zeznań składanych przez Reginę Doroszewiczową: 

... zeznała, że diabeł truciznę proszkową sypał w obrok 
bydłu. Truciznę robiła z goleni końskich, żmij i wężów, którą 
bydło poiła. Diabeł... bywał w Parlinie i pomagał dusić, 
sołtysowi dziecię udusiła wysuszając (proszkiem posypu
jąc) i konia, a za to, że nie dał grochu... i połaci słoniny..,, 
a ten proszek, którym dziecię posypała jeden, którym i by
dło posypała, jednak większej przyprawy. 

Innym, równie skutecznym składnikiem magicznego 
napoju, były upalone trupie kości. 

Czarownice szkodziły często poprzez tzw. „zadanie dia
bła". Zgodnie z panującymi przekonaniami, czart mógł do
stać się do ciała ludzkiego i w konsekwencji na różne sposo
by męczyć swoją ofiarę. Protokoły wskazują, że mieszkańcy 
piekła byli nadzwyczaj towarzyscy i nie chcieli samotnie prze
bywać w ciele człowieczym. 

Przesłuchiwana przez sąd miejski miasta Nowego 
w 1747 roku Owczarka zeznała, że: 

W Dzierząrznie sołtyska ma 10 diabłów, Zdunka ma 3, 
a Zyntkowa ma 4 diabłów. 

Rozpatrywana przez sędziów Drążkowa przyznała przed 
torturami: 

...jestem czarownicą podłą. Ja mam diabłów 7. 
Oskarżona o czary w 1719 roku Ratajka zeznała: 
..., że pani Działdowska ma diabłów cały pułk co woju

ją po świecie. 
W zachowanych dokumentach, dotyczących procesów 

czarownic, zapisane są zeznania, które potwierdzają wypad
ki opętania jednej osoby nawet przez kilka tysięcy diabłów. 

Diabeł dostawał się do wnętrza ofiary za pośrednic
twem czarownicy, która „zadawała" go najczęściej w napo
ju lub jedzeniu. Jak świadczą protokoły, zadawano diabła 
w chlebie, cienkuszu, gorzałce, kaszy, piwie, warzywach, 
owocach itp. Mając tego świadomość, unikano wszelkich 
poczęstunków od osób obcych lub będących w zwadzie, 
gdyż mogło to grozić przykrymi konsekwencjami. Oczywi-
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ście wszelkie nieostrożności tłumaczono sobie zadaniem 
diabla i pospolita niewydolność układu trawiennego by
wała powodem do wszczynania procesu. Wszystko zale
żało od pożytki społecznej oraz fantazji cierpiącego z po
wyższego powodu. 

W 1698 roku przed sądem stanęła Krysiowa: 
: zeznała, że tego czarta zadała jej Felkowa z Milewka 

w ciepłym chlebie, bo dostała od niej bochenek chleba. 
Bywało, że diabeł po prostu zjawiał się nie wiadomo skąd 

i wykorzystując czary nakłaniał podatną na jego sztuczki nie
wiastę do współpracy. Ciekawy opis takiej sytuacji zawiera 
protokół spisany w-1706 roku na okoliczność przesłuchiwa
nia Marty Stępkowej: 

... zeznała, że diabła ma Michała, który do niej przy
szedł najpierw takim Sposobem. Powadziła się bardzo 
z mężem dwa łata w zapust przeszły Minęły i gdy się bar
dzo przeklinała siedząc wieczorem w domu przy piecu, świe
cę zgasiwszy, a mąż gdzieś do miasta był odszedł, przy
szedł do niej czart. Pogłaskawszy ją po gębie pocałował. 
Ona się pytała ktoś jest, rzekł jej Michał. W tym dziecię, 
które małe w kolebce było zapłakało, ona się porwała do 
niego, utuliwszy położyła się w łóżko swoje. Tam czart zno
wu do niej przyszedł i wolę swoją nieczystą z nią popełnił, 
gdzie się też ona od czarta namówiona wyprzysięgła Pana 
Boga i Najświętszej Matki jego. 

O podobnym przypadku zetknięcia z diabłem opowiada
ła sędziom w 1712 roku oskarżona o czarostwo Jadwiga 
Michałka. W jej zeznaniach pojawił się ponadto nie wymie
niany do tej pory sposób pozbycia się „złego". 

... zeznała jako do niej przyszedł strojny pan..., który 
przechodził się kilka razy z miasta na Kończyce, z Kończyc 
do miasta. Ten przychodząc do niej z kijem zmierzał do 
niej jako by chciał strzelić w nią i rzekł pu Po tym rzekł daj 
mi pić, a mąż, który był na ten czas w domu i widział to 
wszystko co się działo ale nie wiedział kto to był i co za 
jeden, rzekł żonie swojej dajże mu pić, ale rzekł nie mam 
piwa, ani cienkuszu tylko wodę, a ten gość rzekł, nie chcę 
wody kiedy nie masz piwa, po tym rzekł daj mi ognia do 
lulki, ale tabaki nie kurzył. Po tym rzekł, że tu u ciebie będę, 
bom tu jest zesłany i tu u ciebie będę nocował. Ona się 
z nim wadziła i mąż jej i nie pozwalali mu na legowisko. Po 
tym rzekła mężowi kijem go z domu wypędź, chłop jesteś 
a boisz się go. A ten Paweł rzekł ty czarownico każesz mnie 
mężowi bić, a ty nim drzwi zatykasz kiedy na Łysą Górę 
latasz, która go za to bajanie łajała..., po tym chciał przy
najmniej w chlewie spać, któremu i tam dla niewczasu nie 
pozwolili. Potem się pytał o drogę na Montawy, a gdy mu 
pokazał gospodarz odszedł ale nie szedł prostą drogą tylko 
obszedł jego chałupę i dopiero szedł przez wieś..., a idąc 
ku dworu zniknął. 

Zeznała, jako synowi jak do domu przyjechał z Gdań
ska powiadała co się stało, a ten rzekł gdybym tu był, to by 
mu się musiało dostać, albo bym był grał, aż by się w smołę 
obrócił. 

Zeznała jako trzeci rok, tydzień przed świątki przy
szedł do niej tamże Paweł w nocy i obłapił ją mówiąc, 
jużeś też teraz moja i mówił jej będziesz się dobrze mia
ła, będę ja na cię robił tylko się mi oddaj, a odprzysiąż 
się Najwyższego. I odprzysięgła się Boga, a onemu Paw
łowi przysięgła i poszedł do niej spać i miał z nią złącze
nie po trzy razy, a mąż jej leżał koło niej i nic nie sły
szał. 

W czasach, kiedy wierzono w powszechną obecność 
diabła, nie dziwiła duża ilość różnego rodzaju opętanych. 
Możemy podzielić ich na dwie grupy: ludzi przekonanych 
o tym, że zadano im diabła oraz ludzi, którzy dla osobistych 
korzyści udawali opętanie. Na ratunek ofiarom szatana wy
ruszali duchowni, którzy na polu walki ze złym osiągali spo-
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re sukcesy. Bowiem nad wyraz często zdarzały się przypad
ki, że rozpoznane opętanie nie było niczym innym jak spe
cyficznym rodzajem choroby nerwowej, psychicznej lub 
histerii wzmocnionej presją środowiska. Egzorcyzmy powo
dowały u tych ludzi polepszenie stanu zdrowia, które przy
patrującym się poczynaniom duchownych poczytywane były 
za cuda. Tym samym pojawił się kolejny sposób „promowa
nia" diabła. 

Spora grupa domniemanych wspólniczek szatana zajmo
wała się znachorstwem. Było to zrozumiałe biorąc pod uwa
gę niski stan medycyny w ówczesnej Polsce. Znachorka 
mogła latami parać się swoją profesją bez jakiegokolwiek 
zainteresowania ze strony instytucji państwowych. Wystar
czyło jednak oskarżenie ze strony niezadowolonego pacjen
ta, zawistnych sąsiadów lub konkurencji, by znaleźć się na 
ławie tortur. 

Pewną specyficzną zemstą mogło być zadanie kołtuna. 
Warto w tym miejscu zacytować za Władysławem Kopaliń-
skim: „Kołtun - łac. plica (często też plica polonica, gdyż 
kołtun dawniej powszechny, na Zachodzie znikł nierównie 
wcześniej), zbity kłąb włosów na głowie powstały skutkiem 
brudu, niemycia i nieczesania głowy, połączony zwykle 
z wszawicą, uważany za objaw magicznej choroby, zadawa
nej przez czary, przy czym obcięcie kołtuna sprowadzić mia
ło paraliż i śmierć osoby dotkniętej. Przesąd ten, dawniej 
powszechny, w XIX wieku powoli ustępujący, dotrwał je
szcze w odleglejszych zakątkach kraju aż do początków 
XX wieku". 

Nic dziwnego, że dla ludzi żyjących w XVII-XVIII wie
ku kołtun urastał do rangi problemu, który stał się przyczyną 
spalenia na stosie sporej grupy kobiet. 

Skoro można było doprowadzić do choroby bydła, kata
klizmów na miarę lokalnej społeczności a nawet śmierci, 
istnieć musiały także sposoby obrony przed sprawkami cza
rownic. W tym przypadku mamy do czynienia z pewnym 
paradoksem. Otóż nigdy me wiedziano dokładnie, czy ma
giczne praktyki miały na celu obronę własnego dobytku, czy 
też miały spowodować szkody u sąsiadów. Na wszelki 
wypadek, aby uniknąć pomyłki, należało uprawiającą ta
jemnicze obrzędy spalić na stosie. Sposobem najczęściej 
stosowanym, w celu obrony inwentarza przed czarami, było 
skropienie go wodą święconą. Czasami stosowano także rosę, 
olejki przygotowane według strzeżonej receptury lub zwy
kłą wodę. Aby uzyskać pewność, co do śkuteczności zabie-
gu, należało skrapianie wzmocnić magicznymi zaklęciami 
i znakami. 

Badana przez sąd w roku 1747 Marianna Kaczmarka 
powiedziała: 

... wyznaję, żem dała sobie dlatego udusić dwie krowy 
i konia, że inni żegnali i kropili święconą wodą i nie mo
głam im zaszkodzić. 

Aby skutecznie bronić się przed „złym" stosowano roz
maite zioła. Gwarancją była niewątpliwie wiara w ich 
magiczną moc. Oto jak oskarżona o czary w 1747 roku nie
wiasta opowiada o takich praktykach: 

... Dała mi kerszek jarmuż Drążkowa i nie kazała mi do 
izby, która otwarta była, a ja z tego trzy listki ułamałam. 
Powiedział ten diabeł Kuba, że widzisz co ci dały jarmuły, 
fa cię na dobrą drogę naprowadzić chciałem, a ty mnie 
odstępujesz. 

Z pewnym zażenowaniem należy zaznaczyć, iż wiara 
w magiczne praktyki związana z bydłem przetrwała na wsiach 
dłużej niż same procesy o czary. Na łamach XIX-wiecznęj 
prasy często pojawiały się wiadomości informujące o samo
sądach odbywających się nad domniemaną czarownicą, 
z którą wiązano na przykład chorobę bydła. Z pewnością po
zostałości tego zabobonu możemy obserwować także i we 
współczesnej wsi. 



ROMAN KLIM 

Pierwszy w historii Tczewa 
Przewodnicy na turystyczne szlaki! 

J
ednak ten wieczór przejdzie zapewne do hi
storii zupełnie z innego powodu. Jego boha
terami byli absolwenci kursu dla kandydatów 
na terenowych przewodników turystycznych 
z uprawnieniami na Kociewie (ze szczególnym 

uwzględnieniem Tczewa), Żuławy Wiślane i Muzeum 
Wisły. Był to pierwszy - o tak profesjonalnym charekte-
rze - kurs przewodnicki w historii Tczewa. Ma on zna
czenie przełomowe, ponieważ zapewnił obsługę meryto
ryczną dla powiększającego się ruchu turystycznego 
w Tczewie, na Kociewiu i Żuławach Wiślanych. Brak 
przewodników fachowo obsługujących wycieczki tu
rystyczne był najpoważniejszą przeszkodą w rozwoju 
turystyki na tych obszarach. Walory turystyczne tych 
obszarów i miejsc mogą przysłużyć się rozwojowi 
gospodarczemu, tak jak to się dzieje na całym świecie. 
A czas gra tutaj przecież decydującą rolę. 

Kurs spełnił oczekiwania wielu środowisk Tczewa, 
a także zrealizował punkt 14 Załącznika (Walory tury
styczne Kociewia i ich promocja jako czynnik rozwoju 
gospodarczego) do Uchwały I Kongresu Kociewskiego, 
jaki został sformułowany podczas obrad jego zespołu 
problemowego. 

Kurs odbył się pod auspicjami tczewskiego Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przy współudziale 
Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow" i Mu
zeum Wisły, a przede wszystkim Komisji Przewodnic
kiej przy Regionalnym Ośrodku Programowym PTTK 
w Gdańsku, której przewodniczący, Henryk Borowski był 
opiekunem kursu od spraw merytoryczno-programowych. 

Kurs odbył się w oparciu o techniczno-organizacyj
ne, a także jego intelektualne zaplecze Muzeum Wisły. 
Rozpoczął się 2 maja 1998 roku. Jego pierwsza część 
miała miejsce w maju i czerwcu. Miesiąc maj poświę

cony był zajęciom teoretycznym (z elementami praktycz
nymi dotyczącymi Tczewa i Muzeum Wisły), bezpośre
dnio związanymi z Kociewiem, Żuławami Wiślanymi 
i Muzeum Wisły. W zakresie Kociewia ta część zajęć 
poświęcona była następującej tematyce: „Historia Kocie
wia", „II wojna światowa, ruch oporu, eksterminacja 
i martyrologia", „Okres PRL-u na Kociewiu", „Etnogra
fia Kociewia", „Dzieje i zabytki Tczewa", „Trasy tury
styczne na Kociewiu","Przyroda Kociewia". Ten blok 
programowy został zrealizowany przez Romana Landow
skiego. 

Problematyka żuławska objęła tematy: „Historia i 
zabytki Żuław Wiślanych", „Dzieje mennonitów", a tak
że „Problematyka Muzeum Wisły w Tczewie Oddziału 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku". Wykłady 
i ćwiczenia w tym zakresie prowadził niżej podpisany, 
pełniący również funkcję kierownika kursu. 

Uzupełnieniem zajęć teoretycznych były dwie szko
leniowe wycieczki autokarowe w dniach 14 i 21 czerwca 
1998 roku. Pierwsza z nich swoim zasięgiem objęła na 
Kociewiu: Gorzędziej, Nizinę Walichnowską, Gniew 
(miasto i zamek) oraz Piaseczno. Prowadził ją Andrzej 
Moneta, doświadczony gdański przewodnik terenowy 
i wykładowca. W Gniewie merytoryczną opiekę nad ucze
stnikami kursu objęli przewodnicy gniewscy, a w Pia
secznie - znany regionalista, Jan Ejankowski. 

Na ogromnym obszarze Żuław Wiślanych przebie
gała trasa drugiej wycieczki szkoleniowej. Znalazły się 
na niej: Mątowy Małe, Cypel Mątowski, Biała Góra, Stogi 
Malborskie, Węgle (jezioro Druzno), Tropy Elbląskie, 
Kanał Jagielloński, Tujsk, Rybina, Stegienka, Mikosze-
wo (Przekop Wisły), Przemysław, Drewnica, Żuławki, 
Nowa Kościelnica, Ostaszewo, Palczewo i Lisewo. Przy
bliżyła ona kursantom niezwykły i jedyny w swoim ro-
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dzaju krajobraz kulturowy Żuław Wiślanych i jego główne 
zabytkowe punkty, również przyrodę, a także „egzotycz-

. ną" a jednocześnie niezwykle surową w swoim wizerun
ku kulturę mennonicką, dla której równina deltowa Wi
sły była drugą ojczyzną. Kierownikiem tej wycieczki był 
Roman Klim. 

Druga część kursu była realizowana w październiku 
1998 roku. Objęła ona następujące tematy: „Historia roz
woju piast ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza 
Gdańskiego" (Henryk Borowski), „Przyroda i ekologia 
woj. gdańskiego" (mgr inż. Jadwiga Kuśmierek - prze
wodnicząca Komisji Ochrony Przyrody przy ROP PTTK 
w Gdańsku), „Archeologia woj. gdańskiego (mgr Mag
dalena Kępińska - Muzeum Archeologiczne w gniew
skim zamku), „Historia sztuki i architektury powszech
nej" (mgr Karol Kordasiński - historyk sztuki), „Dzieje 
zakonów rycerskich w Europie i na Pomorzu Gdańskim" 
(mgr Beata Kordasińska - asystent Wydziału Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego), „Goegrafia turystyczna re
gionu", „Historia turystyki" i „Metodyka przewo
dnickiego przekazu" (mgr Violetta Plichta - nauczyciel 
geografii i długoletni przewodnik). 

W październiku 1998 roku odbyły się kolejne szkole
nia terenowe. W dniu 24 wycieczka szkoleniowa odbyła 
się pociągiem do Starogardu Gdańskiego, a stąd autobu
sem PKS do Pelplina. Natomiast w dniach 25 i 31 były 
to autokarowe wycieczki po Kociewiu oraz po Trójmie
ście i Żuławach Wiślanych. 

Wycieczka szkoleniowa w dniu 24 paździenika mia
ła szczególny charakter, poniewa po Starogardzie Gd. 
oprowadzali Zdzisław Tolla, Adam Wesołowski i Ewa 
Landowska, uczestnicy kursu, a jednocześnie mieszkań
cy tego miasta. Zrobili to w sposób profesjonalny i wy
czerpujący. Wielkim odkryciem dla uczestników kursu -
w sensie założenia przestrzennego, urbanistycznego 
i architektonicznego - był Szpital dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych w Kocborowie, który w 1994 roku ob
chodził 100-lecie swego istnienia. Uczestnicy kursu są 
chyba pierwszymi, którzy uświadowmili sobie jak wiel
ką osobliwość turystyczno-krajoznawczą przedstawia za
bytkowe „miasteczko" w Kocborowie. Zachwyciła ich 
także kolejna osobliwość Starogardu Gdańskiego w po
staci kompletnie zachowanych dwupiętrowych empor 
w kościele św. Katarzyny, a także niezwykle estetyczna 
kompozycja ołtarzy o tonacji złotoczarnej we wnętrzu ko
ścioła św. Mateusza. Po Muzeum Ziemi Kociewskiej 
oprowadzał osobiście dyrektor tej bardzo interesującej 
placówki kulturalnej. 

Z kolei Pelplin merytorycznie przybliżyli uczestni
kom kursu Roman Landowski i Andrzej Moneta, a bez
pośrednio w Muzeum Diecezjalnym obsługa przewodnic
ka tej placówki, natomiast w katedrze w sposób niezwy
kle ciekawy i oryginalny jeden z kleryków. 

Szczególnymi miejscami dla uczestników kursu 
w wycieczce szkoleniowej w dniu 25 października były: 

Sanktuarium Św. Wojciecha w obecnej dzielnicy Gdań
ska w Świętym Wojciechu, Śluza Kamienna wraz z ba
stionami Opływu Motławy, „Starówka" z Bazyliką Ma
riacką i Twierdza Wisłoujście w Gdańsku, niezywkła 
nekropolia zasłużonych Pomorzan wraz z zabytkowym 
kościołem oraz architekturą militarną i wspaniałym wi
dokiem na Port Wojenny w Oksywiu, a także Grabiny-
Zameczek w ciągu historyczno-zabytkowych miejscowo-
ści na szlakach turystycznych Motławy na Żuawach 
Gdańskich. Wycieczka była prowadzona przez Henryka 
Borowskiego i Romana Klima. 

Ostatnia, piąta w kolejności wycieczka szkoleniowa 
w dniu 31 października przebiegała na rozległym obsza
rze Kociewia, której trasę wytyczały następujące punkty: 
Tczew, Szpęgawa, Bolesławowo, Skarszewy, Pogódki, 
Garczyn, Zamek Kiszewski, Zblewo, Borzechowo, Czar
na Woda, Łąg, Czersk, Odry, Starogard Gdański, Szpę-
gawsk, Swarożyn, Waćmierek, Gniszewo, Czarlin, 
Tczew. 

Miejscami, które szczególnie zachwyciły uczestników 
i nasunęły mnóstwo refleksji, opinii i wniosków- odno
śnie ich obecnego stanu i charakteru, a także piękna -
były: Skarszawy z zamkiem joannitów, drewniany ko
ściół w Szczodrowie, Pogódki z dwoma kościołami, gdzie 
interesującą prelekcję wygłosił ks. proboszcz, a następ
nie kościół i grodzisko w Garczynie, Zamek Kiszewski, 
Czersk, Kręgi Kamienne w Odrach. 

Wycieczkę prowadził Henryk Borowski i Roman 
Klim, ale w rezultacie miała ona charakter sprawdzianu 
praktycznego, ponieważ poszczególne jej odcinki prezen
towali i omawiali uczestnicy kursu. Trzeba przyznać, że 
ten praktyczny debiut wypadł znakomicie. 

Jednocześnie w czerwcu, wrześniu i grudniu odby
wały się egzaminy teoretyczne i praktyczne. Razem odby
ło się siedem sesji egzaminacyjnych. 

Komisję egzaminycyjną tworzyli: Henryk Borowski 
(przewodniczący), Elżbieta Świerk (sekretarz) i Roman 
Klim (członek) oraz wykładowcy poszczególnych 
przedmiotów. 

Trzeba podkreślić, że poziom kursu był wysoki, 
a przyszli adepci przewodnictwa, oprócz ogromu me
rytorycznej wiedzy, dogłębnie poznali ideę przewo
dnictwa. Tczew, Kociewie i Żuławy Wiślane zdobyły 
w ten sposób nowych i autentycznych miłośników... 

Na 26 uczestników kursu egzaminy zaliczyło całko
wicie 19, a dwie osoby czeka zdanie egzaminów popraw
kowych. 

23 grudnia 1998 roku wręczono kursantom legity
macji przewodnickie wraz z uprawnieniami. Aktu tego 
dokonał Adam Protasiuk - wiceprezydent miasta Tcze
wa, w asyście Kazimierza Ickiewicza, przedstawiciela 
Rady Miejskiego i Ludwika Kiedrowskiego, kierownika 
Referatu Promocji i Rozwoju Miasta Tczewa Urzędu 
Miejskiego. Tego samego dnia nowo mianowani prze
wodnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie 

Mała ojczyzna daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie tożsamości, daje zaspokojenie 
potrzeby uznania i poczucie sensu życia. Życie w małej ojczyźnie przebiega wśród swoich 
i jest odmierzane miarami dobrze znanymi. Wielkie są też sprawy, które człowiekowi 
przesłaniają cały świat. A wizje wielkości świata ustala mała ojczyzna, otwierając przed 
dzieckiem powoli dom rodzinny, jego otoczenie i coraz dalsze horyzonty. (...) 

Prof. Jan Szczepański 



Rezerwat „Kręgi kamienne" został utworzony na terenie nadleśnictwa Czersk, w obrębie 
leśnictwa Odry. Znajduje się on 14 km od Czerska i 12 km od Czarnej Wody, a zajmu
je obszar 16,9 ha. Na terenie cmentarzyska po raz pierwszy rozpoczęto prace jesienią 
1874 roku, kiedy archeolog-amator z Gdańska, dr Abraham Lissauer, rozkopał kilka 

kręgów kamiennych. Odkrył w nich pozostałości osady pochodzącej z młodszej epoki kamienia (neoli
tu) i na tej podstawie datował cały obiekt na około 4000 lat. W 1915 roku kurhany i kręgi zmierzył 
mierniczy z Poznania, Paul Stephan. Przez środki tych konstrukcji kamiennych przeprowadził proste 
i stwierdził, że wskazują one wschód słońca podczas przesileń letniego i zimowego. Zaczęto więc uwa
żać cmentarzysko za swego rodzaju astronomiczne obserwatorium pradziejowe. Dopiero badania wy
kopaliskowe, przeprowadzone przez prof. Józefa Kostrzewskiego z Poznania, pozwoliły na datowanie 
całego obiektu na okres wpływów rzymskich, czyli na I-III wiek naszej ery. Od 1962 roku prace wyko
paliskowe prowadzą archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem tych badań jest rozpoznanie 
wszystkich 30 kurhanów i 10 kręgów kamiennych oraz odkrycie na części płaskiej cmentarzyska około 
600 pochówków. 

TADEUSZ GRABARCZYK 
ALEKSANDER ANDRZEJEWSKI 

Cmentarzysko Gotów 
Rezerwat „Kręgi kamienne" w Odrach 

Dzięki tym badaniom można próbować odtworzyć dzie
je ludności użytkującej cmenatrzysko, jak też histo
rię samego obiektu. Na przełomie er grupa ludności 

z Półwyspu Skandynawskiego pojawiła się u ujścia Wisły. 
U autorów starożytnych, jak Pliniusz, Tacyt i Ptolemeusz, są 
oni notowani jako Goci. Już w latach 70. i 80.1 wieku naszej 
ery kolonizowali oni bezludne obszary Pojezierzy Kaszubskie
go i Krajeńskiego. Zakładali też cmentarzyska, których naj
bardziej typową formą są kręgi kamienne. Goci użytkowali te 
cmentarzyska do początku III wieku, kiedy to pod wodzą króla 
Filimera wyruszyli na dalszą wędrówkę w kierunku południo
wo-wschodnim, za Wisłę na obszary północnego Mazowsza, 
Podlasia i Wołynia, a następnie dalej, na północne wybrzeża 
Morza Czarnego, gdzie weszli już w strefę bezpośrednich kon
taktów z Cesarstwem Rzymskim. 

Jedno z cmentarzysk, na którym Goci składali swoich 
zmarłych, znajduje się na terenie rezerwatu „Kręgi kamienne" 
w Odrach. Podobnie, jak większość tego typu cmentarzysk, zo
stało ono założone u schyłku I wieku n.e. Początkowo założono 
10 kręgów kamiennych, a następnie zaczęto chować zmarłych 
pod kurhanami i na części płaskiej. Stosowano dwojaki ro
dzaj obrządku pogrzebowego - ciałopalny (groby jamowe 
i popielnicowe) oraz szkieletowy. Prawdopodobnie pierwot
nie wszystkie pochówki były znakowane na powierzchni du
żymi głazami, tzw. stelami, aby groby młodsze nie niszczyły 
starszych, a więc żeby nie chowano w tych samych miejscach. 
Większość grobów, oprócz kości, zawierała też elementy 
wyposażenia. Zdecydowanie bogatsze były groby kobiece, 
w których znajdujemy biżuterię, wykonaną najczęściej z brą
zu i srebra. Są to bransolety, wisiorki, pierścionki, zapinki 

służące do spinania szat (tzw. fibule). Przedmioty wykonane 
ze szkła, bursztynu (paciorki), gliny (naczynia), kości (grze
bienie, igły i szydła) także stanowią wyposażenie grobów 
kobiecych. Pochówki męskie najczęściej zawierają ostro
gi i elementy pasa, bowiem nie było zwyczaju składania bro
ni. Odkryte groby dziecięce najczęściej nie posiadają tych 
zabytkowych przedmiotów. 

Zachowane kości zmarłych również dostarczają wielu 
ciekawych informacji. Dzięki nim wiemy, że średnia wieku 
wynosiła 35-40 lat, a także i to że najczęstszą przyczyną zgo
nów były daleko posunięte zmiany reumatyczne oraz awita
minoza. 

Do końca jeszcze nie wyjaśniono jaką funkcję pełniły na 
cmentarzysku kręgi kamienne. Sądzić jednak należy, że były 
one miejscami spotkań starszyzny plemiennej i pełniły taką 
rolę, jak we wczesnośredniowiecznej Skandynawii kręgi sę
dziowskie, gdzie zapadały najważniejsze decyzje, dotyczące 
wspólnoty użytkującej cmentarzysko. 

Podobnie jak większość cmentarzysk, także i nekropola 
w Odrach przestała być użytkowana w początkach UJ wieku. 
Goci opuścili obszar Pomorza, które praktycznie stał się wyspą 
bezludną, bowiem kolejna fala osadnicza, związana już z osa
dnictwem pochodzenia słowiańskiego, pojawiła się w tej czę
ści ziem polskich dopiero w okresie wszesnego średniowiecza. 

Pierwsza wzmianka o Odrach pochodzi z 1352 roku, kie
dy to komtur tucholski, Konrad Sullenkop, nadał dobra ziem
skie miejscowej szlachcie. Pierwotna nazwa miejscowowści 
była zapisywana jako Odrow, później jako Wodry. Tereny 
wsi stanowiły przed wiekami wyspę otoczoną Wdą i Niechwa-
szczą. 
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ADAM BLOCH 

Była sobie tablica 
Co wydarzyło się 15 października 1946 roku w Śliwicach 

Urokliwa, duża wieś na skraju Kociewia. Miejs
cowi mówią, że są borowiakami i tak trzeba 
ich traktować, bo Śliwce leżą w samym centrum 

wielkiego kompleksu leśnego, zwanym Borami Tuchol
skimi, a na zachodnim etnicznym skraju Kociewia. 

Tutaj właśnie rozegrały się tragiczne wydarzenia, 
o których juz prawie się nie mówi, już nie ma po nich 
śladu, chociaż żyje jeszcze sporo świadków tamtych dni. 
Ci, co chcą o tym mówić, robią to z mieszanymi uczucia
mi. Są to osoby w podeszłym wieku: dużo przeszli, wi
dzieli jak giną ludzie, a byli to ich znajomi, sąsiedzi, 
których widywali codziennie. Kogo mają potępiać? Mor
derców czy ofiary? 

Działo to się już po wojnie. Społeczeństwo Śliwic, 
tak jak cały naród, cała Europa, cieszyło się z zakoń
czenia wojennych zmagań. Niebawem się okazało, że 
to nie był koniec zbrojnych porachunków. Rozpoczęły 
się walki o charakterze klasowym, które w okresie lat 
1945-1948 w swoim przebiegu były dla ludności bar
dzo uciążliwe. W walce tej z jednej strony stanęła mło
da władza ludowa, z drugiej zaś polskie podziemie 
zbrojne. Na Pomorze przybywały pozostające w kon
spiracji różnego rodzaju organizacje, które przeniosły 
się tutaj zaraz za frontem, a zasilane były przez repa
triantów z kresów wschodnich. 

Jednym z dowódców tych oddziałów był, przybyły 
z Wileńszczyzny, Zygmunt Szyndzielarz, ps. "Łupa-
szko", były dowódca 5 Brygady Okręgu Wileńskiego 
AK i przedwrześniowy rotmistrz kawalerii. Cała orga
nizacja skupiała około 1000 osób, a oddziały zbrojne 
liczyły prawie 180 uzbrojonych ludzi, noszących pol
skie mundury, a na piersiach ryngrafy z Matką Boską 
Ostrobramską. Grupy te działały głównie na terenach 
Borów Tucholskich i w tzw. Szwajcarii Kaszubskiej. 
Funkcjonowały głównie dzięki dobrze zorganizowanej 
siatce wywiadowczej, korzystając z pomocy ludności 
cywilnej. Dlatego możliwe były sprawnie przeprowa
dzane napady na różne instytucje państwowe i spół
dzielcze. Po przeprowadzonych akcjach oddziały prze
mieszczały się szybko na inne tereny, korzystając 
z zarekwirowanych środków transportu lub ukrywały 
się wśród mieszkańców wsi i miasteczek. Napady miały 
na celu sianie atmosfery grozy, by w ten sposób znie
chęcić mieszkańców do władzy ludowej. Ofiarami byli 
najczęściej funkcjonariusze milicji, organów bezpie
czeństwa, partii, urzędnicy państwowi oraz osoby cy
wilne, które stawiały oddziałom opór. 

„Łupaszko" rozpoczął swoją działalność 15 września 
1945 roku napadem na posterunek Milicji Obywatelskiej 
w Śliwicach. Chcę jednak opowiedzieć o tym, co wyda
rzyło się w następnym roku, 15 października. 

Tego dnia zorganizowano zabawę. Na tego typu im
prezę, jak zawsze, przybyło bardzo dużo osób. Byli to 
mieszkańcy Śliwic, jak i okolicznych wsi. 

Oto relacja Heleny Rekowskiej, jednego ze świad-_ 
ków tamtych zdarzeń, kobiety która widziała ludzki 
dramat. 

P amiętam tamten dzień jak dzisiaj, bo było to stra
szne przeżycie. Jako 19-letnia panna miałam swe
go „kawalera", który wrócił z Anglii. Byłam z tego 

powodu bardzo dumna, bo Władek Gwizdała nosił je
szcze wojskowy uniform, a chłopak w mundurze to była 
partia! W Śliwicach tego dnia było wesoło. Przed zaba
wą odbyła się akademia z okazji dożynek, występowały 
miejscowe zespoły: chór „Orfeusz", dęta orkiestra stra
żacka. W tym czasie wszystkie imprezy odbywały się 
w budynku Nynberga przy kościele, gdzie mieściła się 
również restauracja Nalikowskiego. Sama zabawa prze
biegała bez zakłóceń, wszyscy bawili się wspaniale. 

Zbliżała się północ. Nagle rozległy się krzyki, po
wstało wielkie zamieszanie. Na salę wpadło 13 może 
15 ludzi uzbrojonych po zęby. Od razu wiedzieliśmy, że 
są to ludzie „Łupaszki". Już od pewnego czasu okolicz
na ludność była nękana przez te podziemne oddziały. 
Przed rokiem w Śliwicach był napad, gdzie zginęło 
dwóch miejscowych, ponoć za to, że byli w partu. Miały 
też miejsce napady na sklepy GS-u. Jak się później do
wiedziałam, Śliwice tego dnia zostały otoczone ze wszy
stkich stron. W całej akcji brało udział około 150 zbroj
nych. Ubrani byli w mundury wojskowe, ni to polskie 
ni angielskie, a na nogach mieli długie, skórzane ofi
cerku Rej wśród nich wiodła około 30-letnia kobieta, 
która wydawała wszystkie rozkazy. Przy naszym stoliku 
siedział miejscowy milicjant, Michał Mosiądz. Na roz
kaz tej kobiety wszystkich nas postawiono pod ściany, 
kobiety oddzielnie, i kazano podnieść ręce do góry. Mi
chała zabrali jako pierwszego. Widać było, że wiedzieli 
po co przyszli. Zaraz za nim wyprowadzili młodego funk
cjonariusza UB z Tucholi. Słyszeliśmy tylko krzyki 
i strzały. Po chwili na scenę wszedł jeden z tych waż
niejszych i powiedział, że dwóch wysłali do św. Piotra, 
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P
odczas mego pobytu w Tczewie w maju 1998 roku 
udało mi się jeszcze dostać spóźniony numer 15 Ko-
ciewskiego Magazynu Regionalnego. Czytałem go 

dość długo (...), a gdy dobrnąłem do artykułu Ryszarda Szwo-
cha o pielgrzymce gen. Hallera do Ziemi Świętej i Loreto, 
nasunęły mi się pewne refleksje, gdyż sam w tych okolicach 
przebywałem. Zdziwiłem się, że generał, choć był człowie
kiem wojny, nie wspomniał słowem o tym, że pielgrzymo
wał śladami II Korpusu Wojska Polskiego. Mimo, że z Rzy
mu do Monte Cassino jest bliżej aniżeli do Loreto, jednak 
o nim nic nie wspomniał. Zacząłem posądzać autora o umy
ślne opuszczenie tej części pamiętnika. Aby nie być goło
słownym, postarałem się o wymienioną książeczkę wspo
mnień generała i przekonałem się naocznie, że generał, 
rzeczywiście nic o tym nie wspomina. 

ale szukają jeszcze jednego. Poszukiwania nie trwa
ły długo, był to też młody UB-owiec z Tucholi. Zo
stał wyciągnięty na zewnątrz i okrutnie pobity. Z tego 
co wiem, później został przeniesiony na posterunek 
MO, gdzie po namaszczeniu św. olejami przez miej
scowego proboszcza, ks. Ignacego Nowackiego, 
zmarł. 

Ludzie „Łupaszki" chcieli się bawić, orkiestra mia
ła grać dalej, a kobiety musiały z nimi tańczyć. Mojego 
chłopaka wyprowadzili też na zewnątrz. Myślałam, te 
to jut koniec, ale zabrali mu tylko mundur. Innym też 
zabrali. W spokoju zostawili tylko żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy byli na przepustkach i urlopach. Cały 
ten dramat trwał około godziny. Wycofując się powie
dzieli, żeby przez godzinę nikt nie wychodził, bo będą 
strzelać jak do kaczek. 

Po ich wyjściu zapanowała straszliwa cisza. Wszy
scy byli wystraszeni i pełni obaw - czy aby nie wrócą. 
Około 2 w nocy kolejno ukradkiem udaliśmy się jak 
najszybciej do swych domów. Nikt nie poszedł zobaczyć 
tych zabitych. Od rana następnego dnia o tym wydarzę- \ 
niu było bardzo głośno, ale co ciekawe, nikt nie prowa-
dził w tej sprawie dochodzenia. Wszyscy wiedzieliśmy, 
że napastnicy czuli się bezkarni. 

Mogę jeszcze wspomnieć, że w tym czasie komen
dantem milicji w Tucholi był mieszkaniec Śliwic, Jan 9 
Śmielewski, który poźniej zginął z rąk UPA w Jeleniej 9 
Górze. Takie to były czasy. 

Po wysłuchaniu tej relacji możemy postawić sobie 
pytanie: Dlaczego ci ludzie musieli zginąć? Byli 
bardzo młodzi, przecież nie obchodziła ich wiel-

tyka, odbywali tylko służbę, do której zostali wcie
leni, a wielu spraw nie rozumieli. Chcieli cieszyć się 
życiem. Pracowali jak inni, a może nawet lepiej. Mie-
szkańcy Śliwic mieli o tych zamordowanych dobre 
zdanie, ale nie mogli im pomóc. Zostali zaskoczeni 
i zastraszeni przez uzbrojonych „prawdziwych żołnierzy 
wyzwolicieli", którzy mścili się za prześladowania, ja-
kich doświadczyli na terenach wschodnich. 

Dlaczego musiało dojść do takich okrutnych mordów? 
Dlaczego Polak zabijał Polaka? Pytania te będziemy za- g 
dawali jeszcze długo. 

Kilka lat po tych wydarzeniach odsłonięto w Śliwi-
cach tablicę upamiętniającą ofiary z tego okresu. Będąc 9 
harcerzem pełniłem tam warty honorowe przy okazji róż-
nych uroczystości państwowych. Składano przed tablicą 
kwiaty i wieńce, zapalano świeczki i znicze. W ten skrom-
ny sposób czczono pamięć tych ludzi. Czy robiono to 
z przymusu? 

Doczekaliśmy 1989 roku. Wielkie przemiany dotarły i 
także do Śliwic. Pamiętam jeszcze wówczas tę tablicę, 
była popękana, zaniedbana, aż któregoś dnia zaginęła 
bezpowrotnie. Rozebrano także budynek, na którym była i 
zamocowana. 

Miną kolejne lata, naocznych świadków już nie bę-
dzie między nami. Czy ktoś będzie pamiętał tych ludzi, 
te wydarzenia. 

Pani Helena obiecała, że może podzielić się ze mną 
wieloma wspomnieniami z przeszłości Śliwic. Twierdzi, 
że jest o czym opowiadać... 

Kiedy pod koniec listopada 1948 roku zostałem zdemo-
biłizowany,! przyjechałem do Londynu na studia w PUC 
(Polisch University College), czyli Polski Wydział Ekster
nistyczny Uniwersytetu Londyńskiego, wtedy gdy w zbu
rzonym przez bomby Londynie trudno było o jakieś mie
szkanie, po dłuższych poszukiwaniach znalazłem pokój na 
Ealing 'u (nie Eadlin). Jest to dzielnica podmiejska 
w zachodnim Londynie. Zaraz w niedzielę dowiadując 
się o katolicki kościół, zostałem poinformowany i o tym, że 
w pobliskim Opactwie Benedektynów, są odprawiane 
o godz. 1315 msze św. dla Polaków. Wybrałem się więc tam. 
Usiadłem w ławce. Kościół nie był przepełniony, widać więc 
było, że niewielu jeszcze cywilów mieszka w tej okolicy. Po 
mszy siedząca obok osoba zatrzymała mnie, mówiąc: niech 
pan pozwoli przejść generałowi. Za chwilę zobaczyłem nie
wielkiego człowieka, z siwą w szpic przyciętą bródką, który 
w towarzystwie przypuszczalnie żony, szedł od pierwszych 
ławek. Dopiero kiedy wyszedł ruszyła za nim reszta wier
nych. Zapytałem mego sąsiada kim jest generał, bowiem nie 
poznawałem w nim żadnego z generałów naszej doby. Od
powiedział, że jest to generał Haller. 

Nigdy przed tym generała nie widziałem. Nie był w żad
nym wypadku podobny do tego z obrazu „Zaślubiny Pol
ski z Morzem". Od tej pory, ile razy byłem w tym ko
ściele, tyle razy obserwowałem Generała. Zawsze siadał 
z przodu i widać było, że szczerze się modlił. Kiedy wre
szcie kupiłem w 1957 roku dom w południowym Londynie, 
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przestałem bywać w kościele na Ealing 'u i więcej go nie zo
baczyłem. Widziałem tylko nekrolog w„Dzienniku Polskim". 

Czytając artykuł Ryszarda Szwocha pomyślałem o rym, 
że Generał zaczynał swą pielgrzymkę w miejscu, gdzie już 
odkarmiona i podleczona Armia Polska, po wyjściu z „Nie
ludzkiej Ziemi", zorganizowana w jednostki bojowe, przy
gotowywała się do wejścia w bój. Z wyewakuowanych 
z ZSSR „kościotrupów" (z dużą ilością kobiet i dzieci, 
z których wielki odsetek zmarł z wycieńczenia i chorób) gen. 
Anders utworzył armię, która miała się mierzyć z Hitlerem. 
Po wyjściu z ZSSR przepłynęli do Persji (dzisiaj Iranu), gdzie 
kończyli formowanie oddziałów i zapoznawali się z nową 
bronią. Krótko po tym, przeszli do Egiptu i Palestyny. 
W maju 1943 roku Niemcy zostali wyparci z Afryki. 

W
lipcu gen. Anders otrzymał pismo od gen. Wil

sona donoszące, że przejmuje Korpus pod swoje 
dowództwo. Po przeszkoleniu w górzystym tere

nie Syrii i przejściu do Palestyny, we wrześniu rozpoczęły 
się wielkie manewry całego Korpusu. Zdobywano Górę 
Synaj, Nazaret i wiele innych znanych z Biblii miejscowo
ści. Nie chcę opisywać historii Korpusu. Dodam tylko, że 
zrobił on dużo dla cywilnej ludności uratowanej z ZSRR. 
W czasie ewakuacji z Rosji, rząd brytyjski zawiadomił 
gen. Andersa, że sprzeciwia się ewakuacji osób cywilnych. Ge
nerał to zignorował. Duże grupy kobiet i dzieci zostały później 
przewiezione do Indii i Rodezji. Jednak po wojnie, te które 
nie miały ojców, mężów czy braci w wojsku, nie zostały wpu
szczone do Wielkiej Brytami. 

Starszych chłopców i dziewczęta zorganizowano w Szko
łach Junackich, z których miano czerpać późniejszych re
krutów. W Nazarecie, po wielu długich przejściach, osiadła 
Szkoła Młodszych Ochotniczek. Po maturach, niektóre 
pojechały do Włoch, a inne rozpoczęły studia na uniwersyte
tach w Bejrucie. Okazało się, że polskie matury były wystar
czające do przyjęcia na drugi rok Uniwersytetu Amerykań
skiego. Francuska uczelnia nie była tak szczodra. Kilkanaście 
męskich szkół było rozsianych po całej Palestynie i Egipcie. 

Kiedy Korpus został przeniesiony do Włoch, gen. Wil
son w rozmowie z gen. Andersem wyraził niepokój o rezer
wy. Gen. Anders odpowiedział wtedy, że posiłki otrzyma 
z frontu. Nie było wątpliwości, że Polacy służący w Wehr
machcie, a szczególnie przymusowo wcieleni, przyłączą się 
do Polskiej Armii. Przykładem tego była 16 Pomorska Bry
gada Piechoty, która w 1944 roku we Włoszech w połowie 
składała się z Polaków, dezerterów z niemieckiego wojska. 

Wrócę jednak do pielgrzymki gen. Hallera. Droga 
wymieniona w opisie jest zupełnie nierealna. 
Ryszard Szwoch ominął w opisie, że jechał on 

do Terni, przez Aquila drogą górską do Teramo. Musiał 
chyba zdecydować się na zwiedzenie kilku miast i ich oko
lic. Droga do Aquila z Rzymu idzie na północny wschód. 
Stąd do Terni na północny zachód. Teramo jest prawie do-
kładnirna wschód od Terni, ale obawiam się, że o jakieś 
drogi było tam trudno w tym górskim terenie Apenin. Z Te
ramo do Ascoli Piceno jeździło się raczej do szosy nr SS16, 
czyli Via Adriatyca, dojeżdżając do niej w Giuliano, stąd 
wzdłuż Adriatyku do Trento i w lewo w Apeniny do Ascoli 
Piceno. Podobnie było z dojazdem do Macerata, dokąd dro
ga szła z Porto Civitano. Do Recanati (nie Recenati) jest 
prosta nadmorska droga. W Recanati odbija nieco w głąb 
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kraju, aby dojść do Loreto. Dodać mogę, że Aquila, Terni, 
Teramo, Ascoli Piceno, były to miejscowości wyjściowe dla 
ofensywy polskiej nad Adriatykiem. II Korpus szedł wzdłuż 
Adriatyku pasem szerokości 40-60 km. Swoje boje zakoń
czył bitwą o Bolonię. 

Widać więc, że gen. Haller jednak zainteresował się te
renem walk. Swojego pątniczego pamiętnika wolał chyba 
nie obciążać tymi detalami. Wiem, że pisał inne pamiętniki 
i mam zamiar z nimi się zapoznać. 

J
uż po wojnie wzdłuż tej drogi i również w bocznych 
miasteczkach stacjonowały oddziały Korpusu. Kiedy 
Anglicy po wojnie, zaczęli wycofywać swoje oddziały, 

powierzyli służbę okupacyjną i wartowniczą Polakom. Nie 
dość tego, kiedy w wyborach do władzy doszli Laburzyści, 
pierwszym rozporządzeniem ministra Bevina, był list do żoł
nierzy polskich, w którym mówił, że macie teraz swoją Pol
ską, więc możecie do niej wracać. O ile chcecie wracać 
z bronią w ręku, wolno ją zabrać, ale bez amunicji. Nie 
zastanawiał się nad tym, że ci którzy pochodzili z dawnych 
wschodnich rejonów Polski, przyznanych na mocy powojen
nych traktatów ZSRR, nie mieli dokąd wracać. Przypominam 
sobie niektóre jednostki kwaterujące wzdłuż Via Adriatyca. 
W Porto San Giorgio było gimnazjum i liceum dla ochotni
czek. W górę stąd, w Fermo kwaterował Teatr Dramatyczny, 
który wnosił w nasze życie kulturę i godziwą rozrywkę. Stała 
tam też czołówka filmowa, wyświetlająca nam nawet stare 
przedwojenne filmy. Były tu też gimnazja i licea techniczne, 
dołączone do Collegio Technico da Fermo. (...). W Maceracie 
był większy teatr, gdzie oglądaliśmy nie tylko przedstawienia 
naszych zespołów, ale też opery wykonywane dla nas przez 
znaną mediolańską "La Scalę". Stacjonowało tam też duszpa
sterstwo prawosławne. Pomiędzy Porto Potenza i Potenza Pi-
cena, stały oddziały 4 Pułku Pancernego, do którego miałem i 
ja zaszczyt należeć. Zaraz za Porto Potenza jest Recanati, miej
sce postoju 317 kompanii transportowej oraz Wydziału Oświa
ty Korpusu. Korpus dał możliwości kształcenia się każdemu, 
kto tego pragnął i miał odpowiednie przygotowanie. Były gim
nazja w Modenie i Alessano oraz inne, których miejsca posto
ju nie pamiętam. W jednym z nich musiałem składać egzamin 
sprawdzający z zakresu czterech klas gimnazjum, aby zwery
fikować cenzus. W Modenie uczył, po wyjściu z obozu jeniec
kiego, byty geograf gimnazjum w Tczewie, prof. E. Boczar. 
Po demobilizacji uczył w średniej szkole angielskiej. Zmarł 
nagle któregoś dnia przed wyjściem do pracy. 

Wracając do opisu pielgrzymki generała Hallera 
chciałbym zauważyć, że Generał pominął w Lo-

reto schody idące od szosy SS16 w górę do ba
zyliki. Te schody według tradycji były miejscem powstania 
Litanii Loretańskiej. Pątnicy, idąc pod górę, na każdym stop
niu wymawiali jedno z wezwań. W tym miejscu bazylika 
nie jest widoczna z drogi. 

Patrząc ze szczytu tych schodów, w kierunku na Adriatyk, 
widać dużą równinę, która w 1945 roku była miejscem, gdzie 
II Warszawska Dywizja Pancerna 25 lipca w komplecie z ca
łym sprzętem uczestniczyła w wielkiej Defiladzie Zwycięstwa 
przed Marszałkiem Alexandrem i generalicją Korpusu. 

Generał Haller pisze na strome 54 swych wspomnień: 
Jest jeszcze u stóp Loretańskiej Bazyliki cmentarze żołnie
rzy 2-go Korpusu poległych w walce z Niemcami. 1080 
poległych. Cmentarz znajduje się pod opieką polskich sióstr 
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ze Zgromadzenia Rodziny Sw. z Na-
zaretu, Na tym cmentarzu pomodlił się 
przed wyjazdem do Rzymu przez An-
conę. 

Generał pisze dalej: W 1954 roku, 
ks. bp. Malchiodi wmurował tablicę na 
pamiątkę uratowaniu Bazyliki w 1944 
roku przez żołnierzy 2-go Korpusu 
w czasie pożaru spowodowanego za
palającymi pociskami. Na tablicy jest 
wyciąg z listu Piusa XII do polskiego 
episkopatu z dnia 1 września 1951 roku. 
„Kiedy srożyła się ostatnia wojna, 
przekonały nas oczywiste dowody, jak 
wielką pobożnością i wiarą w Bożą 
Rodzicielkę płoną Polacy. Oni to na 
dymiących ruinach klasztoru Monte 
Cassino, po odniesionym zwycięstwie, 
wznieśli ołtarz ozdobiony obrazem 
Bogurodzicy. Święty Domek Loretań
ski, trafiony zapalającymi pociskami, 
z pogardą niebezpieczeństwa zagra
żającego życia, od ognia i zniszcze
nia ocalili. Tych to najdzielniejszych 
żołnierzy, obrońców Świątyni Maryj
nej, poleciliśmy wówczas dekorować 
odznaczeniem Orderów Papieskich ". 

Są we Włoszech cztery cmentarze 
poległych żołnierzy: Cassa Massima, 
Monte Cassino, Loreto i koło Bolonii. 
Leży na nich ponad 4000 poległych 
w akcjach Korpusu. 

Z
Loreto Generał pojechał do An-
cony, zdobycie której było ko
nieczne ze względu na wydłu

żające się linie zaopatrzenia. Port był 
bardzo uszkodzony, ale w ciągu dwóch 
tygodni zaczął funkcjonować. Po woj
nie kwaterowało tam dowództwo Kor
pusu, Szpital oraz oddziały pomocni
cze. Włosi nazwali jedną z ulic Via 
Armata Polacca, a inną Via Gen. Anders. 
Przed wjazdem do Ancony kwaterowa
ła 22 Kompania Zaopatrzenia Artylerii. 
W Iranie kupili małego niedźwiadka, 
któremu nadali imię Wojtek. Karmili go 
rozwodnionym mlekiem skondensowa
nym. Kiedy podrósł, jadł wszystko. Nie-
raz pomagał rozładowywać pociski. Dla
tego kompania w swoim godle miała 
wizerunek niedźwiedzia niosącego po
cisk. Widzieliśmy później Wojtka 
w endynburskim ZOO. Biedne zwie
rzę w klatce, kręciło się w kółko i było 
bardzo niespokojne. Byliśmy jeszcze 
wtedy w mundurach. Na nasz widok 
podszedł do krat, jakby chciał robić nam 
wymówki za odebranie mu wolności. 

Generał Haller z Ancony pojechał 
do Rzymu i dopiero po pewnym czasie 
wrócił do Londynu. 

Mieszkając już od 52 lat w Anglii otrzymałem od znajomych z Tczewa 
kilka broszur o swoim rodzinnym mieście, m.in. Wojna zaczęła się 
w Tczewie. Zawiera ona bardzo ciekawe artykuły i nazwiska znajomych 

mi osób, np. wspomnienia Jadwigi Świtalskiej Z pamiętnika tczewianki. Urodzi-
łem się w 1922 roku w domu jej ojca przy ul. Kościuszki 19, a w roku 1924 ojciec 
mój odkupił dom nr 6 na tej samej ulicy od historyka i monografisty, Edmunda 
Radlińskiego, który się przeniósł o kilka domów dalej pod nr 9. 

Ciekawy też jest artykuł Kazimierza Ickiewicza pt. Operacja most, który wspo
mina o 20 harcerzach. - ochotnikach pełniących od maja 1939 roku funkcje goń-
ców-obserwatorów. Otóż ja byłem jednym z tych 20 harcerzy z 45 Drużyny Skau
tów im. J. Dąbrowskiego przy Gimnazjum Męskim nr 757. 

Pamiętam dobrze, jak starym rowerem ojca, z karabinem sprzed pierwszej wojny 
światowej ale bez naboi, i z maską gazową na plecach, co drugi tydzień udawałem 
się po kolacji na służbę - od godz. 19°° do 700 rano. Byliśmy zakwaterowani 
w dowództwie Kompanii Obrony Narodowej, mieszczącej się w szpitalu przy 
ul. 30 Stycznia, w byłym oddziale chorób zakaźnych. Tam odrabiałem lekcje i spę
dzałem noce w pełnym ubraniu, tylko bez butów, na sienniku wypchanym słomą 
gotowy do natychmiastowej akcji. Przed lekcjami w gimnazjum wracałem do domu 
na śniadania. Ale to tylko wspomnienia na marginesie. 

Gwoli prawdy historycznej chciałbym jednak sprostować pewne nieścisłości 
o wydarzeniach na mostach tczewskich, które miały miejsce 1 września 1939 roku. 
Otóż nie wiem, skąd Kaziemierz Ickiewicz zaczerpnął wiadomości, że mosty wyle
ciały w powietrze„na raty" - o godz. 600 i 630 rano w obecności dowódcy 2 Baonu 
Strzelców, ppłk S. Janika i to wpierw po upewnieniu się, że nie ma na nich żołnie
rzy polskich. 

W rzeczywistości było jednak trochę inaczej. 
Mieszkając przy ul. Kościuszki, a więc niezbyt daleko od mostów, obudziły 

nas bomby hitlerowskie, które spadły na dworzec i koszary. Wystraszeni, uciekali
śmy w nocnym stroju z pierwszego piętra do schronu w piwnicy. Znajdując się 
jeszcze na klatce schodowej, siła podmuchu uniosła mnie w górę, tak że na tyłku 
zjechałem na dół. Był to moment wysadzenia dwóch mostów w powietrze, co wy
darzyło się o godz. około 430 rano, czyli o 2,5 godziny wcześniej jak podaje 
K Ickiewicz. 

Mosty zostały wysadzone w powietrze przez naszych saperów w ostatniej już 
chwili, gdy tranzytowy pociąg pułapka most kolejowy już prawie przejechał. Nie 
było więc czasu na ewakuację polskich żołnierzy, nie tylko z wschodniego przy
czółka, ale nawet z filarów mostów. 

Później Niemcy, rozbierając zniszczone filary mostów, wydobyli jeszcze kilku 
na wpół żywych żołnierzy, ale większość broniących mosty zginęła o godz. 430 

rano. Jeden z moich kolegów (też uczeń gimnazjalny), Albin Wiśniewski, był za
trudniony w tym czasie jako pomocnik palacza na statku, który przewoził wydoby
tych żołnierzy z filarów na tczewski brzeg Wisły. Był więc naocznym świadkiem 
tego wydarzenia. Otwarcie też o tym mówiono na ulicach Tczewa. 

Od redakcji 
Obszerne fragmenty nadesłanej korespondencji Norberta Kunerta z Anglii wska

zują na nieznane dotąd szczegóły związane z wysadzeniem tczewskich mostów. 
Przytaczamy je na odpowiedzialność autora, zachęcając jednocześnie do podję
cia ewentualnej polemiki. 



KATARZYNA PEPLIŃSKA 

N ie wiadomo dlaczego, ale w naszej kuchni współcześnie nie docenia się fasoli, a przecież jest tego 
warta. Należy do najstarszych i najpopularniejszych roślin uprawianych i spożywanych przez 
człowieka w minionych stuleciach. Starożytni Egipcjanie poświęcali jej świątynie i czcili ją jako 

symbol życia. Była ich ulubionym pożywieniem. Cenili ją też Grecy, Rzymianie i Trojanie, zarówno 
podczas pokoju jak i licznych wojen, gdzie dla żołnierzy stanowiła podstawowe wyżywienie. Żydzi 
z Północnej Afryki spożywali pieczoną fasolę głównie w szabat, a w Ameryce stanowiła - obok kukury
dzy i dyni - podstawowy składnik pożywienia już w starożytności. Ziarna fasoli znajdowano w grobach 
na terenie Peru i Arizony. Z tamtych stron przywiózł ją Krzysztof Kolumb razem z ziemniakami 
i tytoniem do Europy. Wtedy przeżyła swój prawdziwy renesans, zdobywając ogromną popularność. 

W Polsce fasola zaczęła być znana w XVII wieku, ale zado
mowiła się tylko w zagrodach chłopskich i dworach zubożałej 
szlachty. Na Pomorzu, w tym także na Kociewiu, fasola stała 
się popularna wspólnie z grochem przed masowym wprowa
dzeniem upraw ziemniaka. Trzeba jednak przyznać, że z roślin 
strączkowych częściej jadano w tym regionie groch. Z gatun
ków fasoli najchętniej spożywano szparagową, znacznie lżej 
strawną. Jest ona bowiem skarbnicą witaminy PP i ma też spo
ro witaminy C, nie gromadzi azotanów. 

Wybredne podniebienia magnatów nie zaakceptowały fa
soli, uznając ją za produkt niegodny wyższych warstw społecz
nych. A niesłusznie! Przecież fasola to kopalnia białka (20-23%) 
i z powodzeniem może poprawić jego bilans w naszym organi
zmie, zastępując białko zwierzęce. Ziarna fasoli posiadają pra
wie dwukrotnie więcej białka niż wołowina. Fasola dostarcza 
też wszystkie witaminy z grupy B w ilościach większych niż 
inne artykuły spożywcze. Ponadto zawiera 1,3 - 2% tłuszczu, 
47-62% węglowodanów, 3,9% związków nieorganicznych, bo
gaty zasób składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu, 
wapnia, żelaza. Błonnik, którego ma aż 4%, czyni ją ciężko 
strawną, powodując wytwarzanie się gazów. Można temu za
pobiec, dodając podczas gotowania kminek. 

Lecznicze właściwości fasoli znane były od bardzo dawna. 
Proszkiem z wysuszonych strąków tej rośliny posypywano świeże 
oparzenia, rany i egzemy. Kto jada fasolę nie cierpi na kamie
nie nerkowe i wątrobowe, nie ma problemów z łamaniem 
w kościach, z bezsennością, nie zachoruje na zapalenie pęche
rza czy artretyzm. 

W naszych ogrodach czy na naszych polach uprawia się dwa 
gatunki fasoli: zwykłą i wielokwiatową. Częścią użytkową są 
niedojrzałe strąki, czyli fasola szparagowa lub suche dojrzałe 
ziarna. Gatunki fasoli, których jest około 20, różnią się wielko
ścią i barwą nasion, co wpływa na ich przydatność kulinarną. 
Ziarna fasoli mogą mieć różne kolory, ale najpopularniejsze są 
w polskiej kuchni ziarna białe. Występują one w trzech odmia
nach. Najdrobniejsza, delikatna, szybko się gotująca, to fasola 
Perłowa. Ta o średniej wielkości ziarnach to Bomba, a o dłu
gich, spłaszczonych nasionach - Piękny Jaś. 

Z fasoli przyrządza się dania obiadowe, kolacyjne, przy
stawki, a nawet desery. Ponieważ suche ziarna fasoli wymaga
ją długiego okresu gotowania, znane są skuteczne sposoby skra
cania tego czasu: 

I sposób: fasolę przebrać, umyć, zalać zimnym wywarem 
lub zimną wodą, zagotować i pozostawić na 2 godziny. Następ
nie ugotować pod przykryciem. 

II sposób: fasolę przebrać, umyć, zalać zimną, przegotowa
ną wodą i pozostawić na 12 godzin. Potem gotować w tej samej 
wodzie pod przykryciem. 

III sposób: fasolę przebrać, umyć, zalać zimną wodą i zago
tować. Natychmiast po zagotowaniu dodać trochę zimnej wody 
i gotować pod przykryciem. Czynność powtórzyć trzykrotnie. 

IV sposób: fasolkę szparagową zalać wrzącą wodą osoloną 
z dodatkiem cukru i gotować bez przykrycia. 

Fasolę gotuje się bez soli i bez mięsa, by nie rozpuścić biał
ka. Ugotowana w oddzielnym garnku, w tej samej wodzie, 
w której wcześniej się moczyła wraz z kminkiem, stanowi do
skonały półfabrykat, który można wykorzystać np. do zupy ja
rzynowej czy fasolki po bretońsku. Przysmakiem może też być 
ugotowana fasola zmielona na maszynce, z dodatkiem tartej 
bułki. Jeśli dodamy do tego jeszcze przyrumienioną cebulkę, 
masło, trochę pieprzu, dwa przetarte jajka, to otrzymamy do
skonały farsz do pierożków. 

Warto poznać jednak przepisy, te stare i te bardziej 
współczesne, które nasze gospodynie mogą wykorzystać 
w swoich domach. Może fasolowe dania nie będą na na
szych stołach rzadkością? Naprawdę warto przekonać się 
o walorach smakowych fasoli i doświadczyć jej dobro
dziejstw odżywczych. Smacznego! 

Zupa fasolowa z ziemniakami 
1 szkl. fasoli, 4 szkl. wody, 1 łyż. soli, 2 ząbki czosnku, 1 pęczek 

włoszczyzny bez kapusty, 50 dag ziemniaków, sól liść laurowy, 2 ziar
na ziela angielskiego, wędzony boczek, 1 łyżka majeranku. 

Fasolę opłukać, zalać przegotowaną, zimną wodą, zagoto
wać, odstawić z ognia na 2 godziny, dodać sól i ząbki czosnku 
i ugotować do miękkości. 

Włoszczyznę oczyścić, opłukać, pokroić w kostkę. Gdy 
zmięknie dodać sól, liść laurowy, ziele angielskie, ziemniaki. 
Ugotować wszystkie składniki do miękkości, po czym połączyć 
z fasolą razem z wywarem. 

Boczek pokroić w kostkę, usmażyć i dodać do zupy. Maje
ranek rozetrzeć, dodać do zupy, wymieszać i zagotować. 

Fasola po gdańsku 
25 dag fasoli, wywar z kości, 25 dag mięsa wieprzowo-wolowego, 

2 łyżki tłuszczu, 3 pomidory, 10 dag makaronu, łyżka mąki, nać pie
truszki, sól, pieprz, przyprawa. 

Fasolę ugotować według sposobu I. Umyte mięso zemleć, 
podsmażyć i dodać do fasoli pod koniec gotowania. Sparzone 
pomidory obrać ze skórki, pokroić. Makaron ugotować w dużej 
ilości wody, odcedzić. Tłuszcz rozgrzać, wymieszać z mąką 
i zasmażyć nie rumieniąc. Połączyć z fasolą i resztą składni
ków. Dodać posiekaną nać pietruszki i przyprawy. Dusić kilka 
minut. Podawać z ziemniakami i surówką. 
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Fasola po gospodarsku 
1 szkl. fasoli, 1 łyż. soli, 50 dag żeberek 

wieprzowych, kilka świeżych grzybów, 1 pę
czek włoszczyzny, 25 dag włoskiej kapusty, 
5-6 ziemniaków, liść laurowy, 2-3 ziarna zie
la angielskiego, 2-3 ząbki czosnku, 1/2 szkl. 
kwaśnej śmietany (lub jogurtu), 2 łyżki po
siekanej zieleniny. 

Fasolę opłukać, namoczyć na noc 
w przegotowanej, letniej wodzie. Dodać 
sól, doprowadzić do wrzenia i gotować po
woli. Żeberka opłukać, pokroić na porcje 
i dodać fasoli. Ziemniaki obrać, opłukać, 
pokroić w kostkę. Gdy fasola i mięso 
zmięknie, dodać ziemniaki, liść laurowy 
i ziele. Ząbki czosnku oczyścić, rozgnieść, 
dodać do śmietany, wymieszać i wlać do 
zupy. Podając wsypać zieleninę. 

Fasola po staro polsku 
22 dag fasoli „Jaś", 10 dag boczku wę

dzonego, 7,5 dag cebuli, 1 dag mąki, 6 dag 
masła, 0,5 1 wywaru z kości i warzyw, 6 dag 
śliwek suszonych, 2 dag rodzynek, 1,5 dag 
miodu, karmel, sól, pieprz. 

Fasolę ugotować do miękkości na 
sypko. Boczek pokroić w paski, zasma-
żyć z drobno posiekaną cebulą. Śliwki 
sparzyć, usunąć z nich pestki, pokroić 
w paski. Z mąki i masła zrobić zasmaż
kę, rozprowadzić wywarem i zagotować. 
Do zasmażki dodać boczek, śliwki, ro
dzynki, miód i karmel, doprawić do sma
ku, połączyć z fasolą. Całość chwilę du
sić. Podawać z pieczywem. 

fasola szparagów a z jabłkami 
75 dag fasoli szparagowej, 25 dag jabłek, 

0,7 dag masła, sól, cukier, natka z pietruszki. 
Fasolę obrać z włókien, pokroić na 

kawałki, ugotować w osolonej i ocukrzo-
nej wodzie. Po ugotowaniu fasolę odce-
dzić. Jabłka obrać, zetrzeć na grubej tarce, 
dodać do odcedzonej fasoli i wymieszać. 
Dodać bułkę tartą przesmażoną na maśle. 
Podawać z posiekaną natką pietruszki. 

Fasola sałatka 
20 dag fasoli, 2 pomidory, 2 cebule, 50 ml 

oliwy, nać pietrzuszki, sól, pieprz, musztarda. 
Fasolę ugotować według sposobu I, 

odcedzić. Sparzone pomidory obrać ze 
skórki, pokroić. Cebulę obrać, drobno po
siekać, usmażyć i połączyć z fasolą, przy
prawami, pomidorami i posiekaną nacią 
pietruszki. Przełożyć do szklanej salater
ki i udekorować jajkami na twardo i rzod
kiewkami. 

Fasola w sosie pomidorowym 
30-40 dag fasoli „Jaś", 75 dag mrożo

nych łub świeżych pomidorów, 3 łyżki oleju, 
1/2 szkl. śmietany, 4 ząbki czosnku, sól, 
pieprz, cukier, 10 dag żółtego sera, 6 łyżek 
posiekanej zielonej pietruszki z rzeżuchą. 

Fasolę przygotować według sposobu 
II. Sparzone, bez skórki, pokrojone 
w plasterki pomidory włożyć do rondelka, 
dodać olej, osolić, udusić na wolnym ogniu, 
od czasu do czasu mieszając. Przyprawić 
solą, pieprzem, cukrem i roztartym czosn
kiem. Sos wymieszać ze śmietaną. Ugoto
waną fasolę odcedzić, wymieszać z utar
tym serem, wyłożyć na półmisek, polać 
sosem, posypać pietruszką. 

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze, 
drukujemy dalszy ciąg przepisów sosów kociewskich, 
których składnikiem smakowym są tym razem owoce. 

ANDRZEJ S. FLEMING 

Sosy owocowe 
Sos jabłkowy na zimno 

do galarety z gęsi lub wieprzowej 
Jedną część winnych jabłek drobno siekamy wraz z czwartą częścią cebuli, całość 

dobrze mieszamy z octem i odrobiną wody, jak również z odrobiną oleju prowansalskie-
go. Jeżeli chcemy otrzymać sos pikantny w smaku, dodajemy odrobinę musztardy lub 
cukru, jeżeli chcemy sos ten przyrządzić na słodko. 

Sos ze smażonych wiśni do mięs 
Wiśnie bez pestek dokładnie myjemy w letniej wodzie, następnie ucieramy 

w moździerzu i smażymy. Przyrządzamy zasmażkę dodając do niej kawałek masła 
wielkości orzecha włoskiego i pół łyżeczki stołowej mąki. Całość należy zagotować 
z odrobiną skórki cytrynowej i cynamonu, do tego dodajemy utarte wiśnie z odrobiną 
wody, potem całość zagotowujemy, przelewamy przez sito, dodajemy cukier i gotuje
my aż sos stanie się klarowny. 

Sos rodzynkowy 
Po przyrządzeniu zasmażki i dolaniu do niej wywaru myjemy duże suszone ro

dzynki z odrobiną słodkich migdałów, które parzymy i ściągamy skórkę. Następnie 
gotujemy długo, aż do miękkości. Potem dodajemy plasterki cytryny, zarumieniamy 
sos brunatnym cukrem i przyprawiamy go octem i cukrem na słodko-kwaśno. Można 
też wyjątkowo zrobić go z dodatkiem cebuli. 

Sos podajemy do drobiu, głowizny i do ozoru wołowego. 

Sos powidłowy do gęsi, kaczki lub indyka 
Powidła śliwkowe rozcieńczamy wodą, dodajemy do nich trochę smalcu gęsiego 

lub tłuszczu, w którym piekliśmy gęś, do tego dodajemy cukier według uznania. Ca
łość mieszamy na sicie, aż sos stanie się dość zawiesisty. Sos ten podajemy w sosjerce 
do ryb. 

Sos wiśniowy 
Jedną porcję soku wiśniowego i dwie porcje wody wlewamy do garnka, 

który stawiamy na ogień dodając odrobinę cynamonu i skórki cytrynowej oraz 
trochę krochmalu, który wcześniej dokładnie wymieszaliśmy do uzyskania jed
nolitej całości. Jeżeli sok nie jest wystarczająco słodki, musimy dodać do niego 
cukier. 

W podobny sposób przyrządzić można SOS malinowy. 

Sos owocowy do mięsa 
składniki: 20 dkg porzeczek (agrestu), szklanka sosu z pieczeni połączonego 

z wodą lub rosołem, 25 dkg śmietany, 1 dkg mąki, sól i cukier do smaku. 
Oczyszczone owoce umyć, zalać wrzącym sosem z pieczeni z wodą lub rosołem, 

zagotować. Śmietanę rozmieszać z mąką, sos zagęścili doprawić do smaku solą 
i cukrem. Przed podaniem dodać do sosu masło. 

Sos jest odpowiedni do sztuki mięsa, kurcząt lub potrawki cielęcej. Zimą można 
zastosować owoce mrożone lub żurawiny, które po rozgotowaniu trzeba przetrzeć przez 
sito. 



Nasze promocje 

Po latach 
Nie zdołam powstrzymać 
kwitnienia swych włosów 
czas dotknął je bielą 
Ani twego zmęczenia 
wyrytego przez lata 
choć skrytego w uśmiechu 
Jesteś w drodze bez oddechu 
nie zasypiaj stojąc 
musisz zwolnić nieco 
pozbierać przyszłość życia 

Ktoś ułoży bukiet nieznany 
w wonnej palecie barw 

Czy wyciągniesz rękę 

Wiedeń, 1 czerwca '98 

Oddanie 
Grzegorzowi 

Wraca zroszone wczoraj 
ulotnie raz narodzone 
białe eustome naszego tak 
Łabędziem uniesieni 
lecz drżący lekko 
zamieniliśmy serca 
Dzisiaj pękła dziesiąta pieczęć 
lat ramię przy ramieniu 
dni raz ciepłych raz gorzkich 

Rozpal przyszły widnokrąg 
rozrzuć szarość popiołów 
niech nasycą ziemię 
gdy wyda bukiety ogniste 
Żyć wiecznie w twych oczach 
płonąć nieugaszenie 
pod wspomnień obeliskiem 

Podążam 
więc podaj dłoń 
i chodźmy tam 

Heiligenkreutz, 11 czerwca '98 

Spacer badeński 
Wzdłuż długich dni torów 
dogonił nas z krzykiem 
ból oddalenia 
W zaszklonym spojrzeniu 
zmarł pejzaż nieznany 
mgłą miasto westchnęło 
Spletliśmy tęsknoty 
w parze kroków ulicami 
oglądamy się za siebie 
ciebie nie ma 

Niebo ułudą rozgniewane 
mruknęło od niechcenia 
budząc włosów porywy 

Bezsilne w oburzeniu 
z wylewnym żalem 
opadło na ziemię 

Nie spłoszyło ptaków 
łzy ostatniej echo 
gęsto wybrzmiało otuchą 

Przetarł horyzont pędzlem tęczowym 
zarys dalszej drogi 
Czy tam zmierzamy 

Baden, 4 czerwca '98 

Alina Baczewska 
rodowita tczewianka, urodzona w 1962 roku. 
Absolwentka Wydziału Instrumentalnego 
gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie 
oboju. Pierwsze próby poetyckie podjęła jako 
uczennica Technikum Budowy Fortepianów 
w Kaliszu. Po dłuższej przerwie zaczęła 
pisać ponownie ujawniając teksty już 
bardziej dojrzałe. Od 1998 roku mieszka 
w Ciechanowie. 
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Nasze promocje 

Samotność 
bez słońca 
bez cienia 
bez księżyca 
bez cierpienia 
bez kwiatów 
bez dźwięków 
bez słów 
bez gestów 
sama 

23 października '96 

Coś już było 
Uśmiechy... 
Spojrzenia... 
Słowa 
To już, było. 
Co dalej. 
Znów uśmiechy, 
znów spojrzenia, 
jakieś słowa. 
Lęk - przed czym? 
nieśmiałość? 
Przed drugą stroną 
mego serca? 

11 grudnia '96 



ANDRZEJ GRZYB 

Pierwsze wydanie zbioru baśni, podań i legend z Kociewia 
Romana Landowskiego ukazało się w roku 1981 nakła
dem Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku. Obecne wy

danie Jasnej i Dersława, poszerzone o cztery teksty, w tym dwa 
pochodzące z Łabędziego lotu Damroki, jest bez porównania 
piękniejsze edytorsko. Barwne ilustracje Reginy Jeszke-Golic-
kiej tworzą doskonałe dopełnienie, budujące klimat tej książki. 

Kociewie, podobnie jak inne regiony naszego kraju, ma 
swoje podania, legendy i baśnie. Ich lokalny charakter spra
wił, że są mało znane i niezbyt popularne nawet na obszarze 
Pomorza. Wystarczy jednak posłuchać, pochodzić po chatach, 
pogwarzyć z ludźmi, by przekonać się, że są naprawdę cieka
we, a ponieważ mało znane, stają się jeszcze bardziej interesu
jące. Tak wprowadzał swoich czytelników w kociewski świat 
Roman Landowski w pierwszym wydaniu Jasnej i Dersława. 
Nowe, znacznie bogatsze wydanie tej książki ma pięć rozdzia
łów, przedmowę autora i inaczej umieszczone niż w wydaniu 
pierwszym odautorskie komentarze. 

Baśń ludowa, podanie, legenda (ludowa czyli taka, w której 
treść nie została ostatecznie ustalona i zapisana, i nie jest roz
powszechniona przez pismo czy druk) nie jest wyłączną wła
snością ludu. Szereg tematów przechodzi w inne sfery życia, 
w tym do literatury, by potem z książek wrócić na wieś, stać się 
źródłem kultury ludu. Pisarz - nadając baśni, podaniu, legen
dzie formę literacką - umieszczając ją w książce tylko pozornie 
pomija jej ludowość. 

W literaturze ludowej baśń jest najpoważniejszym dziełem 
twórczości prozatorskiej. Baśń to dłuższe opowiadanie, nie ozna
czone co do miejsca, przeniesione w jakieś dalekie nieokreślo
ne czasy, gdzieś za dziesiątą rzekę tak, jak w tytułowej baśni 
Romana Landowskiego Jasna i Dersław, chociaż nieokreślo
ność czasu związana jest z księciem Samborem, a miejsce - do 
wiślanego brzegu. W baśniach pojawiają się ludzie (król, ryce
rze, chłopi, kupcy i czarownicy), ale obok nich pojawiają się 
też istoty nadzwyczajne, dysponujące nadludzką mocą i innymi 
niezwykłymi przymiotami. Jasna, którą ratuje Dersław, jest wi
ślaną boginią. W baśni występują też zwierzęta, które biorą 
udział w akcji wraz z ludźmi i postaciami fantastycznymi, smo
kami i gryfami. Baśń nie zna granic krajowych i granic czasu. 
Często jej korzenie tkwią gdzieś na starożytnym wschodzie lub 
w średniowiecznych opowieściach fantastycznych rycerskiej Eu
ropy. Nasze kociewskie baśnie mają pomorskie tło historyczne. 
Oto jak Roman Landowski zaczyna Gryfa i Małgorzatę. 

Gdy Mszczuj I, zwany Spokojnym, a znany także pod imio
nami Mściwoj lub Mestwin, był bliski śmierci, a działo się to 
w 1220 roku, przywołał do łoża najstarszego syna, Świętopeł
ka, by przekazać mu swoją ostatnią wolę. 

Interesujące są też baśnie czarodziejskie, te najstarsze, opo
wiadające o walce z nadludzkim przeciwnikiem, potworem, 
smokiem, a także diabłem. Inne baśnie rozwinęły się wokół 
zaczarowanego kochanka czy nadludzkiego zadania, czy też cza
rodziejskiego przedmiotu. Baśń czarodziejska jest tworem fanta
zji, obracającej się w ustalonych granicach, wolna od elemen
tów aktualnych czy moralizatorskich. W niektórych baśnich 
pojawia się światopogląd moralny (zła macocha ponosi karę, 
fujarka powie ukrywaną prawdę). Są też baśnie o treści awan
turniczej czy kryminalnej, zbliżające się do opowieści anegdo
tycznej czy moralistycznej. Innym typem są baśnie zwierzęce, 
w których zwierzęta występują w rolach ludzi, myśląc, przema
wiając, działając. Baśnie Romana Landowskiego często są jak

by na pograniczu podania, bywa, że jakby bliższe są podaniu 
niż typowej baśni. Najpewniej powodem tego faktu jest ich sil
ne powiązanie z historią Kociewia, ale nie jest to wada, lecz 
zaleta. 

Podaniami nazywamy utwory dotyczące określonych miejsc 
czy też ludzi, utwory, które zawierają pierwiastek nadzwyczaj
ny; wypadki w przekazie pomyślane są jako faktycznie do
konane w przeszłości. Przekazana jest w nich jakby wiedza 
historyczna ludu. Najliczniejsze i najciekawsze są podania miej
scowe, łączone z zabytkami historycznymi, zanikami, klaszto
rami, zjawiskami przyrody, w których czasem słychać echa rze
czywistych zdarzeń. Liczne podania opowiadają o początku osad, 
miast, zamków - często są to cudowne miejsca wyznaczone przez 
znaki ponadziemskie. Często podania nawiązują do nazwy miej
scowości, starając się wytłumaczyć jej powstanie. Sporo podań 
osnutych jest wokół miejsc i obrazów świętych, które nie pozwa
lają się wynieść, czy też po kradzieży wracają na dawne miejsce. 
Oczywiście najwięcej jest opowieści o cudach, relikwiach, dzwo
nach. Jest też grupa podań dotycząca ukrytych skarbów. 

W Jasnej i Dersławie znajdujemy rozdział zatytułowany 
Opowieści z legend wzięte, w którym znajdujemy pięć legend. 
Pierwsza z nich opowiada o świętym Wojciechu na Kociewiu. 
Autor, pozostając w absolutnej zgodzie z faktami historyczny
mi, tak ją zaczyna: Był rok 997. Po nieudanych próbach zbroj
nego opanowania Prus, Bolesław Chrobry zgodził się na podróż 
misyjną biskupa Wojciecha. 

Duchowny ten przybył z Czech. Był synem księcia Słowni
ka, pana na Libicach. Wypędzony z własnego kraju, przebywał 
w Rzymie, potem w Krakowie, następnie w Gnieźnie. 

Warto też zwrócić uwagę na legendę noszącą tytuł: Piękna 
Pani, która poświęcona jest Matce Boskiej Piaseckiej, Królo
wej Pomorza. 

Legendy zbliżone do podań to najczęściej krótkie opowia
dania, prawie zawsze z elementem cudowności, nie związane 
z miejscem czy historyczną osobą, lecz z postaciami świętych. 
Źródłem tematów legend jest obszerna twórczość apokryficz
na. Z legend możemy ułożyć całą, choć dość prymitywną, hi
storię biblijną. Największa ilość legend dotyczy Nowego Te
stamentu. 

Zawarte w Jasnej i Dersławie baśnie, podania i opowieści 
pochodzą z naszego, wciąż mało znanego Kociewia. Tu przeka
zywał je sobie lud, tutaj powstały i wiele z nich w przeróżnych 
wersjach jest opowiadanych w długie, jesienne wieczory. Strzępy 
tych zasłyszanych wydarzeń stały się pretekstem do napisania 
zupełnie nowych baśni. W każdym razie mają one związek te
matyczny z przeszłością Kociewia, jego historią i losem. Wia
domo, fantazję ludową zawsze najmocniej rozbudzały ważne 
wydarzenia dziejowe, jak początki polskiej państwowości, dłu
gie próby jednoczenia Pomorza lub wojny krzyżackie i szwedz
kie. Duży wpływ wywierała także tradycja religijna. 

Książka Romana Landowskiego jest piękna i oryginalna. 
Zebranie i utrwalenie w literackiej formie funkcjonujących je
szcze motywów i opowieści to w wielu przypadkach ich ocale
nie i nadanie im nowego życia. Z fragmentów pamięci ludu, nie 
do końca odpornych na działanie czasu, autor stworzył nowe 
baśnie. Wszystkie mają jedną wspólną cechę - związane są sil
nie z przeszłością Kociewia, jego historią i tradycją. 

Roman Landowski, Jasna i Dersław. Baśnie, podania i legendy 
z Kociewia. Gazeta Reklamowa, Tczew 1998, s. 192, il. 



5. Pieśni pomorskie 

Gdy się rozpoczną dzikie harce burzy, 
jakiejże treści wicher pieśni śpiewa, 
że przed nią chylą się komie czubki drzewa, 
że las stuletni rozrzewnion jej wtórzy? 

Kiedy zamknięty kielich kwiatka-róży, 
a motyl wkoło skrzydełkami wiewa, 
jakież uczucia brzękiem swym wylewa, 
iż kwiatek wonne słodycze wynurzy 

Jakimże tonem woda rzeki pluszcze, 
iż złamie upór twardej, martwej skały? 

Co huka sowa w ciemne nocne puszcze, 
by ptaki z gniazd swych trwożnie się zerwały 
Muszą wyrazy być to dość wymowne 
Lecz jak je ująć mam we formy słowne 

Na pomorskiem polu wszędzie góry, doły, 
gdzie ja się obrócę, widok nie wesoły. 
Gdzie ja się obrócę, tam mnie głowa boli: 
zaorany smutek w niewydajnej roli. 

Rodzi się na polu, wlazł pomiędzy drzewa, 
stęka w noc zimową, w słońcu się wygrzewa. 
W noc miesięczną szlocha, w mgle jesiennej 

rosy 
i skowyczy głośno w brzęku żniwnej kosy. 

W wodzie się przegląda, z deszczem pada 
z nieba, 

nie da ci spokojnie zjeść kawałka chleba. 
Zajrzy do kołyski, wtłoczy na wesele, 
trapi w śnie, przy pracy, w codzień 

i w niedzielę. 

Śmiech nas rozbawi, a żart nie łaskoce, 
płaczą nasze śpiewy jakby w "puste noce". 

Naszych pomorskich pieśni 
skąd wziął się żałobny dźwięk, 
w którym się rozpacz cieleśni, 
zawodzi serc straszny jęk 

O, my do skarg niezbyt wcześni. 
W komórkach sercowych wnęk 
tyle gryzących już pleśni, 
że wzmianka ich budzi lęk. 

Uciekły od miast, od Wisty 
od morza, plonniejszych stron, 
gdzie razi ich swojski ton. 

Wśród chat i kniei zawisły, 
lecz krąg ich zawęża się ścisły. 
O, pieśni, wam grozi skon 

Kto je śpiewał, kto ułożył, 
kto w melodyę ubrał je, 
chyba jeden wicher wie, 
co im w czystym polu wtórzył. 

Rosły jako polne kwiecie, 
jak niesiany w zbożu mak, 
jako śpiewny w lesie ptak, 
jak ros perły w rannem lecie. 

Jako echo w głuchym borze, 
podawane z ust do ust, 
przechodziły różny gust 
w różnym wzorze i kolorze. 

Tak nucono je lat sto, 
i jak umiem, śpiewam ja. 

... Śpiew brzmiał, że aż ściany drżały, 
a psy wyciem przywtarzały 
... i wiatr, sypiąc śnieżne „śmioty" 
- Pieśni żalu i ochoty, 
piękny-m z tobą przebył czas! 
Chciałbym przeżyć to jesz" raz... 

Kto je śpiewa! - O, gorliwie 
zbożne pieśni i frantówki! 
W lesie strzegąc trzód - na niwie 
dzieci z twarzą jak borówki 

- lub jagody gamąc chciwie... 
lud w czas zimy i w przednówki 
i przy pracy i przy żniwie. 
Gdy zabrzękną w tan podkówki; 

gdy do tańca idą kamę 
.chłopcy" i .dziewusy" swame; 
gdy przydarzy się wesele; 
przy różańcu co niedzielę. 

W .puste noce" śpiew żałobny, 
i gdy powód jest osobny. 

I jam śpiewał je też chętnie, 
gdy mi w duszy było smętnie, 
kiedym kochał się namiętnie 
i maj pachnął tak ponętnie,., 

Gdym z Marynką był we dwoje 
i złociste z nią snuł roje, 
tłumiąc różne niepokoje; 
gdym w weselne wszedł podwoje, 

Gdym „so" zdobyć chciał dziewuszki 
z Janem, Tomkiem .pnął" pod Juszki, 
pod Wierzyszę... do Szarłaty 
lub pod dach wszedł chłopskiej chaty, 
gdzie pod wieczór młodzież cała 
z harmoniką pozebrała. 






