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Wyolbrzymiona bieda 

Dzisiaj nikt nie odczuwa nadmiaru pieniędzy. Każdy klepie przysłowiową biedę na swój sposób, jed
nostki budżetowe również, tłumacząc wszem i wobec, że na nic nie starcza środków. Sporo w tym racji, 
ale niekiedy dopatrzeć się można przesady, kiedy na przykład szkoła lub biblioteka albo urząd gminy 
tłumaczą, że w ciągu kwartału nie stać ich na wydanie 4,- zł (słownie: czterech złotych). Tyle kosztuje 
nasz Kociewski Magazyn Regionalny, wydawany raz w kwartale. Sądzę, że nawet w każdej wsi 
znajdzie się taki sponsor, który raz na trzy miesiące wyjmie z kieszeni te 4,- zł i zafunduje szkole bądź 
bibliotece nasze czasopismo. 

Jeden z gminnych samorządów kupował niegdyś 20 egz. KMR. Przyznajemy, że dużo, ale ma przecież 
na swoim terenie kilka szkół, placówek kulturalnych, radni też powinni to przeczytać, także urzędnicy. 
Potem, w ramach oszczędności, zmniejszono zamówienie do 5 egz. To też można było zrozumieć, trudno 
-trzeba oszczędzać. Jednak od tego numeru (od 2002 r.) gmina ta nabywa już tylko 1 egz. Obliczyliśmy, 
że w ten sposób rocznie zaoszczędzono w tym urzędzie około 65,- zł. Tego nawet nie potrafiliby pojąć 
specjaliści od ekonomii z Instytutu Adama Smitha. 

Nasze pismo zyskało uznanie u czytelników; najbardziej je chwalą ci, do których jest adresowane 
- nauczyciele, uczniowie starszych klas, wszyscy którzy interesują się regionem. Stąd zapewne wniosek, 
że słuszniej będzie zachęcić do lektury odbiorców indywidualnych. Temu służy podjęta akcja promocyj-
no-reklamowa Czytaj a poznasz swój region, a to dzięki Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, 
która uznała nasz program za godny finansowego wsparcia. Do różnych środowisk oświatowo-
kulturalnych Kociewia trafi komplet druków promocyjnych wraz z gratisowym najnowszym nume
rem kwartalnika. Ciekawe, u ilu indywidualnych odbiorców nasza zachęta spowoduje nawyk stałego 
nabywania pisma. Może nadal chętniej kupowane będą różne Claudie, Tiny, Życie na gorąco i inne 
miałkie czytadła, a na Kociewski Magazyn Regionalny nie starczy już pieniędzy. Ale wówczas, 
bardzo proszę, nie powiadajcie nikomu, że tak bardzo kochacie swoją małą ojczyznę. Świadectwo 
wydacie sami sobie. 

Znane jest powiedzenie: Pokaż co czytasz, a powiem kim jesteś. 



Gdy w 1983 roku przybyłem do gminy Morzeszczyn, 
niewiele wiedziałem o historii tych ziem, środowi
sku lokalnym i ludziach tu mieszkających. Wkrót

ce, jako nauczyciel wychowania muzycznego w Szkole Pod
stawowej w Morzeszczynie, osiągnąłem wraz z uczniami 
pierwsze sukcesy dydaktyczne i artystyczne. W latach 
1986-1990 pełniłem obowiązki wicedyrektora, a od 1992 do 
1998 roku byłem dyrektorem tej szkoły. Zżyłem się z tą pla
cówką, a kształcąc młodzież kolejnych roczników szkol
nych poznawałem ludzi i środowisko, w którym przyszło 
mi żyć i pracować. Związałem się z nim na dobre i złe. Współ
tworzyłem jego oblicze i wartości kulturowe. Nie zdawałem 
sobie jednak sprawy z tego, że mój los jest jednym z wielu 
typowych dla gminy Morzeszczyn, Kociewia i Pomorza. 
Ta świadomość zrodziła się później, gdy z początkiem lat 
90. odżyła w szkołach idea edukacji regionalnej i kiedy 
w 1999 roku Rada Gminy Morzeszczyn ustalała podstawy 
symboliki lokalnej w herbie gminy Morzeszczyn. Analiza 
literatury przedmiotu dowiodła, iż od zarania dziejów ziemie 
te były obszarem licznych migracji i ścierania się różnych 
wpływów kulturowych. We wczesnym średniowieczu 
w rejonie dzisiejszego Gniewa i Starogardu kształtowa
ły się wspólnoty dolnych i górnych Wierzyczan. Wzdłuż 
Wisły i Wierzycy już między VII i VIII wiekiem, jak podaje 
Władysław Łosiński, miało powstać szereg grodów, m.in. 
w Pelplinie-Maciejewie, Janiszewie k. Pelplina, Rajkowach, 
Gniewie, Grabowie i Owidzu k. Starogardu. W X wieku mia
ły powstać kolejne grody w Ciepłem (I-IV), Garcu, Li-
gnowach i Starogardzie. Już wówczas Wisła i Wierzyca 
określały zasięg terytorialny wspólnoty Wierzyczan, jak 
się przypuszcza, nazywanych w IX wieku przez geografa 
bawarskiego - Uerizane. Z przełomu IX i X wieku ma rów
nież pochodzić grodzisko między Borkowem i Grabowem 
na granicy gminy Morzeszczyn i Bobowo. Tu prawdopo
dobnie, jak głosi legenda, miał zawitać święty Wojciech 
podczas swej podróży do pogańskich Prusów. A głosząc 
Słowo Boże czynił to z takim powodzeniem, że zbierały się 
coraz większe tłumy, tak że ci co na ostatku przybyli, wcale 
go widzieć nie mogli. Wskazali mu wtedy wielki kamień, 
z którego mógł dalej do nich mówić. Jak głosi legenda, mia
ło to się dziać w pobliżu grodu nad jeziorem. Pozostałości 
grodu między Borkowem i Grabowem w postaci wysokie
go nasypu przetrwały do dziś. A po dawnych jeziorach 
pozostały tylko bagna i trzęsawiska. 

Między X a XII wiekiem na terytorium Wierzyczan na
płynęła ludność kujawska, mazowiecka i z ziemi chełmiń
skiej. Powodem tej migracji była ekspansja państwa Polan. 
Ludność ta, wraz z ludnością z ziemi gniewskiej, dała po
czątek kociewskiemu obszarowi językowemu. W jego obrę
bie znalazł się również gród między Borkowem a Grabowem. 
Pełnił on prawdopodobnie rolę gródka polnego, związane
go z okolicznym osadnictwem, stanowił siedzibę naczelni
ka i miejsce schronienia dla mieszkańców pobliskich osad. 
Stopniowo jednak musiał on tracić na znaczeniu z racji 
kształtujących się ośrodków kasztelańskich po najeździe 
Mieszka I na Pomorze. Siedzibami pobliskich kasztelanów 
miało być Rudno i Gniew. Napływ ludności z południa przy
czynił się do zwiększenia bazy osadniczej oraz powstawa

nia nowych przysiółków i osad książęcych. Już przed przy
byciem cystersów do Pelplina w 1276 roku musiało w tym 
rejonie istnieć całkiem dobrze rozwinięte osadnictwo. Zdaje 
się to potwierdzać istnienie kościoła parafialnego w Nowej 
Cerkwi (według wizytacji Trochanowskiego) już w 1290 roku. 
Takie były początki trwałego osadnictwa na obszarze dzisiej
szej gminy Morzeszczyn i kształtującego się Kociewia. Po 
przybyciu cystersów do Pelplina okoliczne ziemie nabrały 
nowego oblicza. Zaczęto organizować zwarte wspólnoty 
wiejskie na prawie chełmińskim: wytyczano grunty para
fialne, sołeckie i gburskie, ustanowiono samorząd wiejski 
z sołtysem na czele oraz powinności mieszkańców. Wpro
wadzano też prawo czynszowe i unowocześniano zasady 
gospodarowania. Na Pomorze w tym czasie napływali licz
ni osadnicy z zachodu, przyczyniając się do rozwoju tych 
ziem. Wiele lokowanych wówczas wsi miało nazwy dwuję
zyczne - polską i niemiecką. W 1302 roku cystersi z Pelplina 
lokowali wieś Nowa Cerkiew i folwark cysterski w Borkowie. 
Były to pierwsze udokumentowane w opactwie pelpliń-
skim lokacje na prawie chełmińskim. Nie wyodrębniano 
wówczas regionu Kociewia. Było ono określane jako część 
Pomorza w obrębie dzielnicy świeckiej i lubiszewskiej ksią
żąt pomorskich. Około 1305 roku obszar ten znalazł się pod 
zwierzchnictwem zakonu krzyżackiego. W tym czasie po
wstawały kolejne wsie na terenie gminy Morzeszczyn. 
W 1316 roku lokowano na prawie chełmińskim wieś Rzeżę-
cin i Morzeszczyn. W obrębie darowanego cystersom Beł
skiego Lesu powstała w 1338 roku wieś Królów Las. Zapew
ne za sprawą osadnictwa krzyżackiego powstały po 1330 
roku wsie w południowej części Belskiego Lesu. W spisie 
dziesięcin biskupa Jana Kropidły z lat 1402-1405 pojawiają 
się wsie: Gąsiorki, Lipia Góra i Kierwałd. W 1466 roku obszar 
ten wrócił pod polskie zwierzchnictwo. Do XIX wieku często 
był kojarzony z Kaszubami. W dokumentach pisanych na
zwa Kociewie pojawiła się po raz pierwszy w relacji oficera 
wojsk napoleońskich, który pisał bez bliższego określenia, 
iż wysłał oddział zwiadowczy w kierunku Gniewa i Kocie
wia. Ksiądz Stanisław Kujot musiał dobrze znać tutejsze 
okolice. W swej książce z 1875 roku pt. Opactwo pelpliń-
skie pisał, iż pierwotne Kociewie to właśnie okolice wsi 
Nowa Cerkiew i Królów Las. Jest rzeczą bardzo prawdopo
dobną że to właśnie ziemie gminy Morzeszczyn, a zwłaszcza 
rejon tych dwóch wsi stanowiły rdzenny obszar Kociewia. 

Dziś zagubiło się gdzieś to serce Kociewia. W wyniku 
działań wojennych drugiej wojny światowej, powojennych 
migracji i zaniedbań w edukacji regionalnej zatraciliśmy po
czucie dumy regionalnej. Niewiele wiemy na temat lokalnej 
historii, kultury i tradycji. Jednak dzięki rosnącej grupie 
pasjonatów Kociewie odkrywane jest na nowo, okolice 
Nowej Cerkwi i Borkowa - również. Te dwie wsie łączy 
bardzo wiele z pobliskimi ośrodkami kultury kociewskiej 
na terenie powiatu tczewskiego i starogardzkiego. Na gra
nicy gminy Morzeszczyn i gminy Bobowo, a tym samym 
powiatu tczewskiego i starogardzkiego znajduje się wspo
mniane wczesnośredniowieczne grodzisko. W jego pobli
żu przebiega szlak turystyczny. Być może jest to podawa
ny w źródłach zamek Skoszów, w pobliżu którego, wzdłuż 
strumienia Konotop, miała przebiegać zachodnia granica 
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opactwa pelplińskiego. Ksiądz Stanisław Kujot lokował ten 
zamek w innym miejscu, przed wsią Borkowo, z lewej stro
ny drogi prowadzącej do Skórcza, tam gdzie dziś znajduje 
się neogotycka przydrożna kapliczka. Położenie to jednak 
jest mało prawdopodobne z uwagi na brak jakichkolwiek 
śladów w okolicy. Bliższa prawdzie wydaje się być lokaliza
cja zamku Skoszów w miejscu znajdujących się pozostałości 
grodu, na granicy gminy. Zdaje się to potwierdzać nadal 
przepływający tu strumień i funkcjonująca nazwa - „Kul-
top", podobna do dawnej nazwy strumienia Konotop. W po
bliżu znajdują się również mokradła, które mogą stanowić 
pozostałość dawnych jezior o średniowiecznych nazwach 
Konotop, Budno, Piotrek, Smoląg i Papówko. Znajdujące się 
na granicy gminy grodzisko łączy gminę Morzeszczyn i gmi
nę Bobowo oraz powiat tczewski i starogardzki. Lokowane 
przez cystersów wsie stanowią wspólną kartę historii gmi
ny Morzeszczyn i gminy Pelplin. Wsie na południu gminy 
Morzeszczyn lokowane przez zakon krzyżacki, wiążą historię 
ich powstania z dziedzictwem komturstwa krzyżackiego na 
terenie gminy Gniew. Jeśli do tego dodamy wspomnianą re
lację oficera wojsk napoleońskich i opinię księdza Stanisła
wa Kujota dotyczącą pierwotnego Kociewia przekonanie 
o „morzeszczyńskim" rodowodzie Kociewia wydaje się być 
uzasadnione. Szkoda tylko, że tę prawdę wspomina się tak 

rzadko. Być może wynika to z tego, że po drugiej wojnie 
światowej napłynęło tu sporo mieszkańców z różnych stron 
Polski. Na opuszczonych przez ludność niemieckiego po
chodzenia terenach utworzono w gminie Morzeszczyn trzy 
Państwowe Gospodarstwa Rolne. Część gruntów rozparce
lowano pod indywidualne gospodarstwa. W gminie Mo
rzeszczyn znaleźli się mieszkańcy z krakowskiego, warszaw
skiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego, z Kaszub 
i całego Pomorza. Niewielu mieszkańców ma kociewski ro
dowód. Zginął też gdzieś kociewski duch tych terenów. Za
gubiło się gdzieś to dawne serce naszego Kociewia. 

W tym roku gmina Morzeszczyn obchodzi jubileusz 
700-lecia lokacji wsi Nowa Cerkiew i folwarku cysterskiego 
Borkowo. Jest on okazją do odkrywania na nowo pięk
nych kart historii Kociewia w rejonie gminy Morzeszczyn, 
Bobowo, Pelplin i Gniew. Stwarza też okazję do połączenia 
wysiłków wokół wspólnej sprawy. Deklaracje pomocy 
w promocji naszego regionu poprzez organizację obcho
dów 700-lecia lokacji wsi Nowa Cerkiew i folwarku cy
sterskiego Borkowo złożyli do tej pory: starosta powiatu 
tczewskiego, starosta powiatu starogardzkiego, PZU 
w Tczewie, Bank Spółdzielczy w Skórczu, Grupa Wydaw
nictwo Pomorskie, Radio Głos, Koło Łowieckie „Krogu-
lec" i Koło Łowieckie „Szarak", Zakład Masarski Stanisław 
Rąbała i samorząd gminy Morzeszczyn. Andrzej Lipka, rad
ny Sejmiku Wojewódzkiego zadeklarował też wsparcie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
Liczymy też na poparcie ościennych samorządów gmin
nych: Bobowa, Gniewa i Pelplina. Wspólnymi siłami chcie
libyśmy promować kociewską historię, ale również osią
gnięcia tutejszych społeczności. 

Planujemy przemarsz średniowiecznego orszaku przy 
wystrzałach dawnych armat w rejon zbudowanych umoc
nień grodziska na boisku w Nowej Cerkwi, gdzie przygry
wać będzie kapela kociewską ze Starogardu. Po występie 
kapeli można będzie obejrzeć inscenizację historyczną opo
wiadającą o początkach osadnictwa w rejonie grodziska 
Skoszów oraz lokacji wsi Nowa Cerkiew i folwarku cyster
skiego Borkowo. W trakcie inscenizacji wystąpią średnio
wieczni trębacze oraz obejrzymy scenę najazdu Mieszka I 
na tutejszy gród. Następnie rozpocznie się jarmark ze śre
dniowiecznymi straganami sołectw z gminy Morzeszczyn, 
z pokazem tańca, sądem czarownic, torturami i średnio
wiecznymi konkurencjami sołectw. Będzie można również 
własnoręcznie wybić metalową monetę okolicznościową 
z napisem jubileuszowym na awersie i odciskiem pierwszej 
pieczęci cysterskiej na rewersie oraz skosztować średnio
wiecznego jadła w postaci kaszy gryczanej z gulaszem 
i innych smakowitości przygotowanych przez sołectwa 
i sponsorów. Całość obchodów ma zakończyć zabawa na 
świeżym powietrzu. 

Bibliografia 
1. Archeologiczne Studium Kulturowe 

Gminy Morzeszczyn, Opracowanie Zespołu 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, 
Gdańsk 2000. 

2. Bruski K., Ziemie nad dolną Wierzycą 
od XIII do początku XV wieku, Wydawnic
two Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997. 

3. Bugalska H., Toponimia byłych po
wiatów gdańskiego i tczewskiego, Ossolineum 
1985. 

4. Grzegorz M, Osady Pomorza Gdań
skiego w latach 1309-1454, PWN Warsza
wa -Łódź 1990. 

5. Łosiński W., Osadnictwo plemienne 
Pomorza (VI -X wiek), Wrocław 1982. 

6. O dziejach Nowej Cerkwi i jej szkoły, 
pod red. J. Borzyszkowskiego, WDP „Ber-
nardinum", Pelplin 2001. 

7. Pierzynowska G., Dwory, parki i fol
warki Kociewia i Kaszub, Działalność wy
dawnicza Zbigniew Gabryszak, Tczew 1998. 

8. Solecki B., Nowa Cerkiew i okoli
ce. Wydawnictwo Pomorskie przy RPK 
PTTK, Gdańsk 1990. 

9. Żywot św. Wojciecha i niektóre 
wiadomości o jego pobycie w diecezji cheł
mińskiej spisany przez ks. Romualda Fry-

drychowicza a wydany w 1897 roku w Pel
plinie ze współczesnym wstępem komen
tarzami i posłowiem Gerarda Labudy, pod 
red. R. Landowskiego, WDP „Bernardi-
num", Pelplin 1998. 

10. Studium Środowiska Kulturowe
go, Ruralistyka - Układy Przestrzenne, 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Morzeszczyn, Charakterystyka - Wartości 
-Uwarunkowania, Ocena Stanu - Ochro
na, „Monument JC", Pracownia doku
mentacji konserwatorskiej mgr inż. arch. 
J. Czyszek, Gdańsk 2000. 
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Działalność oświatowa w latach międzywojennych 
odgrywała decydującą rolę w procesie integracji 

społeczeństwa polskiego po okresie zaboru. Szczególną 
rolę pełniły placówki oświatowe na Pomorzu, na którym 
wyraźnie było widoczne ścieranie się elementów polskich 
z niemieckimi. 

W przedwojennym Tczewie działały trzy rodzaje szkół: 
podstawowe, średnie oraz zawodowe. Funkcjonowały także 
przedszkola (ochronki) oraz ośrodki oświaty pozaszkolnej. 
Szczególną rolę w życiu miasta w latach 1920-1930 odgry
wała pierwsza w Polsce Państwowa Szkoła Morska. 

Najliczniej reprezentowane były szkoły podstawowe (po
wszechne), w roku szkolnym 1927/1928 w Tczewie funkcjo
nowały cztery szkoły powszechne państwowe i jedna szkoła 
powszechna prywatna. Liczby uczniów w powyższym roku 
szkolnym w poszczególnych szkołach były następujące: 
Szkoła Powszechna Śródmiejska (pl. św. Grzegorza) - 656 
uczniów, Szkoła Powszechna Staromiejska (ul. Czyżykowska) 
- 560 uczniów, Szkoła Powszechna Nowomiejska (ul. Połu
dniowa) - 886 uczniów, Szkoła Powszechna na Tczewskich 
Łąkach - 45 uczniów, w jedynej szkole prywatnej, którą pro
wadziła pani Barańska, uczyło się 16 uczniów. Szkoła Śród
miejska posiadała klasy z niemieckim językiem wykładowym'. 
Po maju 1926 roku nasiliła się tendencja do ich likwidacji. 
We wrześniu 1931 roku władze szkolne zadecydowały o li
kwidacji jednej z trzech klas niemieckich i przeniesieniu 31 dzie
ci do klas polskich. Doprowadziło to do wybuchu strajku 
szkolnego, rodzice dzieci domagali się przywrócenia poprzed
niego stanu. Atmosferę podgrzewała niemiecka gazeta „Pom-
mereller Tageblatt", która inspirowała podjęcie strajku. Na
leży dodać, że na 31 strajkujących dzieci 18 pochodziło 
z rodzin mieszanych i w trakcie prowadzonego dochodzenia 
okazało się, że dzieci te uczęszczały do klasy niemieckiej, 
ponieważ udzielano w niej szerokiej pomocy, m.in. rozdawa
no podręczniki. Strajk ostatecznie zakończono po wydaniu 
12 września 1931 roku przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Toruniu polecenia przywrócenia poprzedniego stanu, tj. re
aktywowania zlikwidowanej klasy niemieckiej2. 

Pod koniec lat trzydziestych wzrosła liczba szkół pod
stawowych. W roku szkolnym 1937/1938 funkcjonowało 
w Tczewie już sześć szkół. 

Tab. t Szkoły podstawowe w Tczewie 
w roku szkolnym 1937/1938 

Źródło: Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Tczewie 1937/1938, 
b.r. i m.w., s. 13. 

Na podstawie tab.1 możemy stwierdzić, że tczewskie 
szkoły były przepełnione. W Sprawozdaniu Zarządu Mia
sta za rok 1937/1938 napisano, że w zakresie szkolnictwa 
powszechnego najbardziej palącą sprawą jest budowa 
nowej szkoły względnie powiększenie istniejących, gdyż 
w warunkach obecnych nauka musi odbywać się na dwie 
zmiany przez cały dzień3. Niestety, do wybuchu wojny nie 
udało się powiększyć liczby izb lekcyjnych. 

Do polskich szkół średnich działających w omawia
nym okresie na terenie Tczewa zaliczały się: Państwo
we Gimnazjum Humanistyczne Męskie im. św. Kazimie
rza i Państwowe Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie 
im. Królowej Jadwigi. 

Państwowe Gimnazjum Humanistyczne Męskie zosta
ło założone w Tczewie w 1876 roku. Po 1920 roku szkoła ta 
przeszła w ręce polskie. Chcąc podkreślić nowy charakter 
tej placówki patronem wybrano św. Kazimierza. Pierwszym 
polskim dyrektorem został Wilhelm Urbanicki, który jed
nocześnie został dyrektorem Gimnazjum Żeńskiego. Do 
procesu polonizacji gimnazjum przyczynili się szczególnie 
profesorowie: Antoni Władyka i Jan Moliński. Po ustąpie
niu Urbanickiego i objęciu przez niego funkcji dyrektora 
polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku, dy
rektorem tczewskiego gimnazjum został Hieronim Mięczyń-
ski, a po jego przejściu w 1932 roku na emeryturę stanowi
sko to objął dr Jan Zwierzański, który pełnił swoją funkcję 
do września 1939 roku4. 

W roku 1922 do gimnazjum uczęszczało 205 uczniów 
do sześciu klas zasadniczych i dziewięciu oddziałów5. W ro
ku szkolnym 1929/1930 nauki pobierało już 237 uczniów, 
którzy w 100% byli narodowości polskiej6. W latach 1932-
1934 liczba uczniów gimnazjum dość znacznie spadła, a było 
to efektem reformy szkolnictwa z 1932 roku, kiedy to zlikwi
dowano dwie najniższe klasy istniejące w dawnym modelu 
nauczania7. 

W roku szkolnym 1929/1930 w Gimnazjum Męskim dzia
łało szereg organizacji i zrzeszeń uczniowskich, m.in. Koło 
Naukowo-Literackie „Ognisko" (wydawało pismo „Znicz", 
poświęcone sprawom naukowo-literackim), Drużyna Har
cerska (liczyła 36 członków), Hufiec Szkolny oraz Sodalicja 
Mariańska". 

Drugą polską szkołą średnią funkcjonującą w Tczewie 
w omawianym okresie było Państwowe Gimnazjum Huma
nistyczne Żeńskie. Szkoła ta, podobnie jak Gimnazjum 
Męskie, powstała w 1876 roku. Po 1920 roku dla gimnazjum 
najważniejszą sprawą była szybka polonizacja. Nową pa
tronkę została królowa Jadwiga. 

W 1922 roku szkoła posiadała cztery klasy zasadnicze 
i pięć oddziałów. W jej murach pobierało nauki 180 uczen
nic9. W roku szkolnym 1927/1928 liczba uczennic wzrosła 
do 195, wszystkie były narodowości i obywatelstwa pol
skiego'". W szkole działało szereg zrzeszeń uczennic, a były 
to, według stanu na rok szkolny 1927/1928, m.in. Pierwsza 
Drużyna Harcerska Żeńska im. Królowej Jadwigi (w jej sze
regach było 50 uczennic), Hufiec Szkolny (liczył 30 uczest
niczek, program hufca obejmował m.in. zagadnienia służby 



łączności i kurs sanitarny) oraz Kasa Samopomocy Uczen
nic (posiadała 191 członkiń)11. 

Obok polskich gimnazjów w Tczewie działała od 1921 
roku Koedukacyjna Szkoła Średnia z językiem niemiec
kim jako wykładowym, posiadająca profil humanistycz
ny. Założycielem i właścicielem szkoły był Niemiecki 
Związek Szkolny (Deutsche Schulverein). W 1922 roku, 
kiedy dyrektorem był Fryderyk Schutz, posiadała ona 
sześć klas zasadniczych z dziewięcioma oddziałami, 
w których uczyło się 175 chłopców i 137 dziewcząt12. 
Sześć lat później, za dyrekcji dra Saagera, szkoła posia
dała trzy klasy przygotowujące do nauki w klasach gim
nazjalnych, w których uczyło się 51 uczniów i sześć klas 
gimnazjalnych, w których pobierało nauki 131 uczniów13. 
Jak można zauważyć liczba uczniów malała, mimo to we 
wrześniu 1933 roku Niemiecki Związek Szkolny zdecy
dował się na budowę nowego gmachu szkolnego. W ten 
sposób powstała tzw. Eichendorfschule14, oddana do 
użytku we wrześniu 1935 roku15. Jak na połowę lat trzy
dziestych był to budynek bardzo luksusowy, położony 
w pobliżu parku miejskiego z rozbudowanym zapleczem 
rekreacyjnym. Był on zdecydowanie zbyt okazały jak 
na potrzeby oświatowe tczewskich Niemców. Można 
stwierdzić, że faktycznym powodem budowy tego gma
chu były raczej względy propagandowe niż rzeczywi
ste potrzeby lokalowe. 

Ważną rolę pełniły szkoły zawodowe, które przygo
towywały do pracy w zawodach rzemieślniczych oraz 
w zawodzie kupieckim. Tczewska „handlówka", bo taką 
popularną nazwę nosiła Szkoła Handlowa, powstała 
w 1923 roku. Jej właścicielem było Towarzystwo Kup
ców Samodzielnych w Tczewie. Szkoła ta miała trzy kla
sy, w których na dzień 1 października 1927 roku, pobie
rało naukę 83 uczniów16, jej dyrektorem w 1929 roku był 
Mieczysław Semrau17. 

Profil rzemieślniczy miała istniejąca od 1926 roku Szko
ła Rzemieślniczo-Przemysłowa. Nauka w tej szkole trwała 
trzy lata, istniały dwa wydziały stolarski i ślusarski. W roku 
szkolnym 1927/1928 naukę pobierało 39 uczniów. 

Na przełomie 1937/1938 roku działały w Tczewie dwie 
Dokształcające Szkoły Zawodowe (męska i żeńska). Szko
ły te dzieliły się na klasy ogólnokształcące oraz zawodowe 
(metalowców, drzewną, budowlaną, spożywców i innych 
zawodów)18. 

Po kolejnych reformach szkolnictwa zawodowego 
w 1938 roku w mieście działały następujące szkoły za
wodowe: Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, Gimna
zjum Mechaniczne oraz Szkoła Rzemieślniczo-Przemy
słowa19. 

W latach 1920-1930 Tczew był siedzibą Państwowej 
Szkoły Morskiej. Była to pierwsza tego typu placówka 
w dziejach polskiego szkolnictwa. Szkoła ta została założo
na 17 czerwca 1920 roku z inicjatywy Szefa Departamentu 
Spraw Morskich przy Ministerstwie Spraw Wojskowych, 
admirała Kazimierza Porębskiego. W dniu tym Minister 
Spraw Wojskowych, gen. J. Leśniewski, swym rozkazem, 
powołał do życia szkołę i ustanowił radę pedagogiczną, na 
stanowisko dyrektora powołał mgra inż. Antoniego Gar-
nuszewskiego20. Charakter szkoły i cel, dla którego ją utwo
rzono, określano w następujący sposób: Państwowa 
Szkoła Morska jest szkołą zawodową typu wyższego i jest 
równorzędna dwóm tylko szkołom w Polsce, a to Szkole 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Ro-
twana w Warszawie oraz Szkole Budowy Maszyn w Po
znaniu. Celem Szkoły jest wykształcenie oficerów mary
narki handlowej specjalności pokładowej (nawigacyjnej 
- dop. autora) i maszynowej. 21 

Początkowo władzą zwierzchnią szkoły było Minister
stwo Spraw Wojskowych. Stan taki trwał do 1 stycznia 1922 
roku, kiedy odpowiednią uchwałą Rady Ministrów szkoła 
przeszła pod władzę Ministerstwa Przemysłu i Handlu22. 

W tczewskim okresie Państwową Szkołę Morską ukoń
czyło 114 nawigatorów i 90 mechaników. Szkołę tą ukoń
czył wtedy m.in. Karol Borchardt, późniejszy starszy oficer 
„Daru Pomorza", wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni, a przede wszystkim znany pisarz marynista23. 

Dzień 26 maja 1930 roku był ostatnim dniem istnienia 
Szkoły Morskiej w Tczewie. Następnego dnia dyrekcja prze-

Budynek Szkoły Morskiej według stanu z lat 1921-1929 



niosła się do nowo wybudowanego budynku w Gdyni przy 
Szosie Gdańskiej (obecnie ul. Morska)24. 

Działalność Szkoły Morskiej w Tczewie w latach dwu
dziestych mogła przyczynić się do uczynienia z miasta 
morskiej stolicy kraju, niestety Tczew przegrał z o wiele 
korzystniej położoną Gdynią. 

Dużą rolę w działalności oświatowej w międzywojen
nym Tczewie odegrała tzw. oświata pozaszkolna. W jej ra
mach prowadzono wykłady dla szerokiego odbiorcy. Or
ganizował je przede wszystkim Uniwersytet Powszechny, 
który powstał z inicjatywy działaczy Związku Obrony Kre
sów Zachodnich. Celem wykładów było rozszerzenie 
i ugruntowanie kultury polskiej w najszerszych kołach spo
łeczeństwa polskiego. Przewidywano dwa typy wykładów 
- uzupełniające wiedzę do poziomu szkół powszechnych 
oraz prowadzone na poziomie uniwersyteckim i przezna
czone dla słuchaczy z co najmniej średnim wykształceniem. 
W 1927 roku kierownikiem Uniwersytetu Powszechnego 
był dyrektor Gimnazjum Męskiego, Hieronim Mięczyński25. 
Pierwszy wykład odbył się 31 października 1927 roku. Jego 
tematem była choroba Heine-Medina, natomiast uro
czysta inauguracja działalności uniwersytetu odbyła się 
4 listopada 1927 roku, kiedy rozpoczęto cykl wykładów 
o początkach państwa polskiego26. 

'7 
Z pracą oświatową pozaszkolną wiąże się także opie-

ka przedszkolna. W roku szkolnym 1937/1938 czyn
ne były cztery przedszkola (ochronki). Przedszkole skupia
jące największą liczbę dzieci (ok. 120) znajdowało się przy 
ul. Skarszewskiej (obecnie Wojska Polskiego). Było ono 
prowadzone przez parafię św. Józefa przy pomocy sióstr 
Wincentek. Siostry te prowadziły na terenie Tczewa jesz
cze dwa przedszkola, przy ul. Kaszubskiej, do którego 
uczęszczało 54 dzieci (przeważnie z rodzin ubogich i bezro
botnych) oraz przy ul. Klasztornej, w którym opiekę znaj
dowało 52 dzieci, (z rodzin zamożniejszych). Po południu 
do przedszkola tego uczęszczało 65 dzieci z rodzin bezro
botnych. Ostatnie, czwarte przedszkole funkcjonowało na 
działkach im. Staszica. Było ono prowadzone przez Towa
rzystwo Ogródków Działkowych im. Staszica przy wydat
nej pomocy Zarządu Miejskiego. Do przedszkola tego 
uczęszczało około 70 dzieci27. 

Trudno ocenić w jakim stopniu istniejąca baza placó
wek przedszkolnych zaspokajała potrzeby mieszkańców. 
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Należy zwrócić uwagę, że w okresie międzywojennym do
minował model wychowywania dzieci w domu, co było 
możliwe przy niezbyt jeszcze powszechnej pracy zawodowej 
kobiet. Przedwojenne ochronki w swej przeważającej części 
prowadziły działalność polegającą głównie na zapewnieniu 
częściowego utrzymania dzieciom z rodzin ubogich. 

Ważną pozycję w działalności oświatowej na te-
renie miasta pełniły wypożyczalnie książek. 

Czytelnictwo miało bogate tradycje pochodzące jeszcze z cza
sów zaborów. W zaborze pruskim czytelnictwo było organi
zowane przez Towarzystwo Czytelni Ludowych. Oddział TCL 
istniał w Tczewie od 1907 roku. Po 1920 roku jego rola zmala
ła. Powodem tego stanu były trudności finansowe oraz brak 
własnego lokalu28. Spadła ilość czytelników i wypożycza
nych książek. W 1926 roku z księgozbioru skorzystało 549 
osób, które wypożyczyły 9635 książek, dwa lata później czy
telników było już tylko 361, wypożyczyli oni 8800 książek29. 

W latach trzydziestych cały czas malało zainteresowa
nie czytelnictwem. W 1935 roku było już tylko 177 czytelni
ków30. Ożywienie nastąpiło dopiero w wyniku wydatnej 
pomocy Zarządu Miejskiego, który przeznaczył na biblio
tekę TCL nowy lokal oraz przyznał znaczne fundusze na 
zakup nowości. Przyniosło to efekty i w 1937 roku liczba 
czytelników wzrosła do 43031. 

Oprócz biblioteki TCL działały w Tczewie: Biblioteka 
Kolejowa im. J. Wybickiego, Biblioteka Rodziny Policyj
nej32, biblioteki przy gimnazjach i szkołach podstawowych 
oraz Biblioteka Niemiecka (Deutsche Bucherei). Działalno
ści ostatniej z wymienionych bibliotek należy poświęcić 
nieco więcej uwagi. Należała ona do Związku Bibliotek 
Niemieckich w Polsce z siedzibą w Poznaniu. Zadaniem 
biblioteki było krzewienie haseł nacjonalistycznych oraz 
organizowanie rozmaitych form działalności kultural
nej, m.in. koncertów i odczytów. W 1935 roku omawia
na biblioteka posiadała księgozbiór złożony z 3020 to
mów, w roku tym 3990 czytelników wypożyczyło 5763 
książek33. Rozbudowana baza czytelnictwa niemieckie
go powstała przede wszystkim dzięki dysponowaniu 
dużymi funduszami płynącymi z Niemiec. Z powyższe
go zestawienia wynika, że na jednego czytelnika przy
padało 1,4 wypożyczonej książki, można więc sądzić, że 
poważna część członków tej biblioteki nie korzystała 
prawie wcale z księgozbioru. 

15 Ibidem, syg. 26/24. 
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W przededniu reformacji kościół katolicki był 
w dalszym ciągu największym posiadaczem ziem 
w Polsce, jednak dochody proboszczów nie 

przedstawiały się zbyt okazale. Proboszczowie posiadali 
przeważnie grunty przywiązane do parafii, zazwyczaj upra
wiane przez najemną służbę lub wydzierżawiane. Ważną 
pozycję w budżecie parafii stanowiła dziesięcina pobiera
na w snopach zboża, ziarnie lub w pieniądzach. Pewne do
chody przynosiły również dość dowolnie ustalone opłaty 
za posługi kościelne, takie jak śluby, chrzty, pogrzeby 
i intencje mszalne. W połowie XVI wieku dochody 
proboszczów uległy częściowemu zmniejszeniu, ponieważ 
chłopi - i nie tylko - stawiali opór przeciwko daninie pła
conej w ziarnie (tzw. meszne), rzadziej w pieniądzach, dzie
sięcinie. Panowie, często sympatyzujący z innowiercami, 
nie chcieli zmuszać chłopów do tych świadczeń, a z wyro
ków sądów duchownych niewiele sobie robiono. Poddani 
występowali również przeciwko nadmiernym opłatom za usłu
gi religijne, tym bardziej, że księża pobierali je od chrztów, 
ślubów i pogrzebów, jak też od ostatniego namaszczenia 
i spowiedzi wielkanocnej1. Dochody tczewskiej parafii po
chodziły głównie z dziesięciny, którą płaciły wsie podlega
jące parafii; również ziemia należąca do probostwa była 
stale wydzierżawiana. Dochód parafii stanowiły także 
opłaty periodyczne, takie jak kolędowe, spowiedne i przy
wiązane do czynności rytualnych lub zwyczajowe. 

W drugiej połowie XVI wieku bractwa religijne uiszczały 
jeszcze roczne opłaty za odprawianie mszy w ich kaplicach. 
Od 1600 roku budżet parafii zasilały roczne wypłaty 
z magistratu miasta. W wieku XVII wojny toczone w la
tach 1626-1630 i 1655-1660 przyniosły zgubne skutki 
w całych Prusach Królewskich. Najdotkliwiej ucierpiały 
małe miasta, najbardziej narażone na grabieże, plądrowanie 
i pożary. W latach 1626-1630 Szwedzi spustoszyli Gdańsk 
i jego okolice i spowodowali głęboki kryzys w gdańskim 
handlu blokując port. W dodatku zaraza, jaka wybuchła 
w latach 1639-1640, wywołała znaczne zmniejszenie liczby 
ludności. Działania wojenne w latach 1655-1660 przynio
sły drugą, nie mniej dotkliwą falę zniszczeń w Prusach. 

L ustracja z 1664 roku w grupie poważnie zniszczo
nych miast wymienia również Tczew. Nową falę 
zniszczeń przyniosła miastom wojna północna 

u progu XVIII wieku. Znaczne spustoszenia spowodowa
ne zostały także przez szalejące w latach 1707-1710 epide
mie, których ofiarą padała przede wszystkim ludność miast2. 
Sprawozdania kościelne na przestrzeni drugiej połowy XVII 
i pierwszej ćwierci XVIII wieku wspominają o zrujnowaniu 
świątyń, wyniszczeniu materialnym i ludnościowym para
fii3. Dlatego wizytacja kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Tczewie z 1686 roku jest wyjątkowo uboga 

w informacje o dochodach, gdyż prawie w ogóle ich nie 
było. Dopiero wizytacje z XVIII wieku są obszerniejsze. 
Stały i pewny dochód stanowiły wówczas wymieniane we 
wszystkich wizytacjach na pierwszym miejscu, opłaty-czyn-
sze uzyskiwane z dzierżawy budynków należących do pa
rafii oraz dziesięcina, dochód z dzierżawy ziemi, wypłaty 
z magistratu miasta i obwencje (termin użyty przez autorkę 
od łac. obventio, spolszczony oznacza tyle co dochód przy
padkowy, niestały zysk - wyjaśn. red.), czy dochody perio
dyczne. Kwestia obwencji typu spowiedne i kolędowe jest 
trudna do oszacowania, ponieważ wierni płacili je wedle moż
liwości, podobnie jak jałmużnę w czasie nabożeństw. Wiado
mo, że do 1776 roku proboszcz kolędował zarówno w do
mach katolików jak i ewangelików oraz Żydów. Mieszkańcy 
wyznań niekatolickich w czasie kolędy (styczeń-luty) opusz
czali swoje domy lub po prostu nie przyjmowali księży. Ów
czesny proboszcz Piechowski w 1776 roku żalił się w magi
stracie na takie postępowanie mieszczan, a następnie skarżył 
się u króla pruskiego domagając się zachowania starego zwy
czaju kolędowania. Zażalenia proboszcza nie zachowały się, 
ale znana jest odpowiedź magistratu tczewskiego z 10 maja 
1776 roku do króla: Tutejszy Oficjał i Kanonik Piechowski 
wniósł zażalenie na mieszkańców miasta Tczewa, że odma
wiają mu z dawien dawna w zwyczaju będących dziesięcin 
i kolendowego, a ponadto odnoszą się do niego w sposób 
obraźliwy, prosząc JKMość pismem z dnia 12 marca oraz 
14 kwietnia, aby najlaskawiej zechciał nam rozkazać, iż-
byśmy wszystkich mieszkańców, znajdujących się pod na
szą juysdykcją zagrażając karą zawezwali, że należy zwy
czajowe dziesięciny i kolendy oficjałowi bez dalszego opo
ru uiszczać (...). Odważamy się wobec tego w głębokiej czci 
zapewnić JKMość, że oficjał Piechowski jako proboszcz 
tczewski nigdy nie był uprawniony do żądania dziesięcin 
od naszych mieszkańców oraz że nigdy ani my ani nasi 
przodkowie nie uiszczali dziesięcin tutejszym proboszczom. 
Odnośnie jednak podarków noworocznych, tzw. kolen
dowego, żądanych od nas przez Oficjała, nie możemy 
zaprzeczyć, iż tutejsi proboszczowie od długich lat jeżeli 
nie osobiście to przez swoich komendariuszów rokrocznie 
z okazji składania życzeń noworocznych od domu do 
domu zbierać polecają. A ponieważ od woli obywateli 
i mieszkańców zależało, ile kto dać chciał, nie stawiano 
proboszczom nigdy z tego powodu żadnych przeszkód 
(...). Zdarzało się czasem, że różni mieszkańcy z powodu 
zajęć zamiejscowych byli nieobecni, a domy ich zamknię
te, na co szczególnie w roku bieżącym Oficjał żalił się przed 
magistratem, (...)4. 

Parafia tczewska była o tyle nietypowa, że proboszczo
wie stale rezydowali w jej filii w Lubiszewie, dlatego w Tcze
wie nie posiadali żywego inwentarza ani dużego ogrodu czy 
sadu. Jedynie kilka drzew owocowych śliwy i jabłoni rosło za 
stajnią oraz uprawiano mały ogródek warzywny5. 
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Dochody proboszczów parafii przedstawiłam na pod
stawie sześciu wizytacji w poniższych tabelach. Są to do
chody szacunkowe, gdyż trudno aktualnie ustalić, np. ile 
osób płaciło proboszczowi obwencje, jeżeli wizytator nie 
podał kwoty w aktach wizytacyjnych, bądź jeżeli miałabym 
obliczać dochód z ofiar na podstawie liczby wiernych, gdy 
wiadomo, iż np. kolędowe było pobierane także od inno
wierców, a nie wszyscy katolicy chętnie opłacali księży za 
uzyskane posługi religijne. 

Tab. 1 Roczne dochody proboszcza w 1583 roku 

Źródło: Visitationes archidiaconalus Pomeraniae Hieronymo 
Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo faclae, zesta
wił Stanisław Kujot, [w:] Fontes, t. I-III, Toruń 1897-1899. 

W 1583 roku6 proboszcz miał 3 łany/włóki, z których 
dzierżawy otrzymywał 60 złotych. Była tam także część ziem 
klasztornych, z których otrzymywał 8 złotych, jednak o te 
ziemie trwał spór, gdyż mieszczanie twierdzili, że należą one 
nie do proboszcza lecz do klasztoru. Oprócz tego trwał 
również spór z miastem o łąkę. Mieszczanie twierdzili, że 
wszystkie dobre i największe łany należą do proboszcza, 
a łąka zalicza się nie do ziem poza murami miasta lecz do 
ziemi, na której stoi plebania. Wizytator stwierdził, iż w oko
licy plebanii nie ma łąki, jednak proboszcz przegrał sprawę 
z miastem, gdyż nie miał żadnych dowodów, tzn. dokumen
tów wyjaśniających kwestie nadanej probostwu ziemi. Ko
ściół uzyskiwał również ofiary od wiernych, po które do miesz
czan przychodził proboszcz, natomiast ofiary spoza miasta 
odbierał wikary. Wizytator nie podał, niestety, czy były to 
kwoty pieniężne, czy też produkty żywnościowe. 

Do parafii tczewskiej należały wówczas następujące 
'wsie: Czyżykowo, Knybawa, Bałdowo, Śliwiny, Ro
kitki, Suchostrzygi i Sztembark, z których razem pro

boszcz otrzymywał rocznie 14 korców ziarna zboża. Nie wia
domo, ile było w tym korców pszenicy, a ile owsa, dlatego 
trudność stwarza oszacowanie kwoty pieniężnej. Przyjęłam, 
iż podobnie jak w kolejnych wizytacjach, wsie dostarczały 
taką samą ilość pszenicy i owsa, dlatego kwota szacunkowa 
mogła wynosić około 5 złotych i 18 groszy7. Żadnych dodat
kowych danin nie otrzymywał. 

Dochody z bractw, które uzyskiwał proboszcz nie były 
zbyt wysokie w porównaniu z dochodami z 1597 roku. Łącz
nie od wszystkich bractw otrzymywał 8 grzywien, z których 
5 wypłacał wikaremu, oprócz tego zapewniał mu tzw. straw
ne, czyli utrzymanie. Pozostałe 3 grzywny, czyli 2 złote sta
nowiły dochód proboszcza. Należy jednak pamiętać, iż każ
de bractwo samodzielnie utrzymywało swoją kaplicę. Poza 
tym szkołę parafialną utrzymywał magistrat, przydzielając jej 
rocznie 8 grzywien, organiście 16 grzywien, a witrykom (za
rządcom kasy kościelnej) 8 grzywien, więc koszty utrzyma
nia tych osób jak również kaplic nie obciążały przychodów 
proboszcza. Trudno ustalić czy dochód pieniężny w wyso

kości 70 złotych rocznie był o wiele niższy niż w poprzednich 
latach, tzn. przed reformacją ponieważ wizytator stwierdził, 
iż miasto całe było zarażone herezją do tego stopnia, że zubo
żali katolicy płacili rocznie 20 groszy kaznodziei luterańskie-
mu8. Inną kwotę osiągnął dochód proboszcza w 1597 roku, 
była to suma większa, mianowicie około 152 złotych. 

Tab. 2 Roczne dochody proboszcza w 1597 roku 

Źródło: Visilationes archidiaconalus Pomeraniae Hieronymo 
Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae, zesta
wił Stanisław Kujot, [w:] Fontes, t. I-III, Toruń 1897-1899. 

W 1597 roku9 parafia nadal posiadała uposażenie w zie
mi w wysokości 3 łanów, z których dzierżawy proboszcz 
otrzymywał rocznie 150 grzywien. Nadal też trwał spór o łą
kę, co prawda królewski pełnomocnik wstawił się po stro
nie proboszcza, wydając orzeczenie w tej sprawie, lecz mia
sto się od niego uchyliło. Trwał też spór o część ziemi 
rozciągającej się niegdyś poza terenem klasztoru domini
kańskiego, z której dzierżawy -jak głosiła pogłoska - otrzy
mywał 24 grzywny. Do uposażenia parafii w ziemię wizyta
tor zaliczył także trzy równe place, areały wokół kościoła. 
Dwa z nich były wolne i zapewne to je miał na myśli pisząc 
o łące, z której witrycy, zarządcy kościelnej kasy, otrzymy
wali rocznie 12 grzywien. Na trzecim placu stał budynek, 
w którym mieszkał organista. 

Liczba wsi należących wówczas do parafii nie zmie
niła się, nadal było ich siedem. Wsie podlegające 
parafii dostarczały proboszczowi zboże, które na

stępnie było sprzedawane, a uzyskana za nie kwota stano
wiła część dochodów proboszcza. W 1597 roku proboszcz 
uzyskiwał rocznie: ze wsi Czyżykowo po 5 1/2 miary pszeni
cy i owsa, ze wsi Knybawa po 2 korce pszenicy i owsa, 
folwark Bałdowo dostarczał po 2 korce pszenicy, wieś Su
chostrzygi dostarczała po 11 miar pszenicy i owsa oraz 
wypłacała 50 groszy, wieś Rokitki dostarczała po 4 miary 
pszenicy i owsa, folwark i wieś Sztembark dostarczały 5 kor
ców pszenicy i wypłacały 7 groszy, folwark i wieś Śliwiny 
wypłacały razem po 6 korców pszenicy i owsa. Łącznie 
16 1/2 korców pszenicy i 11 korców owsa dawało po spie
niężeniu kwotę 13 złotych i 21 groszy10. 

Bractwa cechowe za odprawianie mszy Św. w ich kapli
cach wypłacały rocznie proboszczowi następujące kwoty: 
Bractwo Rybaków 4 grzywny, Bractwo Szewców 4 grzyw
ny, Bractwa Krawców i Szyprów nic nie płaciły, Bractwa 
Piekarzy płaciły jedno 4, a drugie 10 grzywien, Bractwo 
Oraczy 4 grzywny, Bractwo Strzelców Kurkowych i Ubo-
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gich nie płaciły nic. Łącznie z bractw proboszcz otrzymy
wał 26 grzywien. Przychód proboszcza stanowiła też jał
mużna wiernych w kwocie 20 złotych oraz 26 grzywien 
otrzymywanych rocznie od magistratu miasta. Łącznie kwo
ta pieniężna, którą otrzymywał proboszcz wynosiła około 
152 złotych. W roku 1600 uregulowana została kwestia pła
cenia dziesięciny. Proboszcz Henryk Manth podpisał z wło
darzami miasta ugodę, na mocy której miasto miało wypłacać 
mu rocznie 200 złotych w miejsce dziesięciny pobieranej z wio
sek należących do parafii". Zmiany te odzwierciedla kolejna 
zachowana wizytacja z 1686 roku. 

Tab. 3 Roczne dochody proboszcza w 1686 roku 

Źródło dochodu 
Dochód z bractw cechowych: 
Rybaków 
Dochody z magistratu 

Razem: 

Uzyskiwana kwota 
przynosili 4 razy 
w tygodniu ryby 

112 złotych 

112 złotych 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, G 20 a, Visitatio 
Archidiaconatus Pomeraniae sub felic. auspicilis Illmi et Rmi DD. 
Bonaventurae de Niedzielsko Modaliński... episcopi Vladislaviensis 
et Pomeraniae a PARD. Andrea Albinowski archidiacono Pomera
niae A.D. 1686 et 1687. 

Uposażenie parafii tczewskiej w ziemie nie zmieniło się. 
Wizytator wymienił 3 łany należące do parafii, z których 
kościół otrzymywał zazwyczaj roczny czynsz, jednakże nie 
podał jego kwoty. Kwestia sporu o łąkę zakończyła się 
niepomyślnie dla parafii, gdyż w wizytacji z 1686 roku czy
tamy, że właściwie osobnej łąki proboszcz nie ma. Nie miał 
też folwarku, tylko ogród poza murami miasta. Dochód pro
boszcza stanowiła tylko roczna wypłata od magistratu mia
sta w wysokości 100 złotych jednorazowo i po 3 złote kwar
talnie co dawało kwotę w wysokości 112 złotych rocznie. 
Oprócz tego nic nie otrzymywał ze wsi, ani też żadnych 
obwencji, czyli dochodów niestałych typu kolędy czy spo-
wiedne. 

Tab. 4 Roczne dochody proboszcza w 1729 roku 

Źródło dochodu 

Dochód z dzierżawy budynków: 
za dwa domy naprzeciw bramy 
z dwóch mieszkań 
z domu na cmentarzu 
Dochód z dzierżawy ziemi: 
z 3 łanów tczewskich 
z łąki 
z ziemi przy wsi Suchostrzygi 
Dochód z magistratu: 
Dochód z bractw: 
Św. Anioła Stróża 
Dochód z mesznego: 
55 korców pszenicy 
55 korców owsa 
Obwencje: 
Pogrzebowe po 10 lub 2 złote 
Kolendowe wedle możliwości 
Spowiedne wedle możliwości 
Razem 

Uzyskiwana kwota 
złote 

40 
36 

6 

70 
29 
20 

200 

6 

110 
55 

572 

grosze 

20 

20 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, G 40, Visitatio 
Nonnularum Ecclesiatum in Archidiaconatus Pomeraniae sitarum 
per P. R. losephum Ignatium Narzymski Archidiaconum Pomera
niae in anno 1728 et 1729 peracta. 

Majątek, który otrzymywał kościół, czyli proboszcz, 
pochodził, jak pisał wizytator w 1729 roku'2, z dzierżawy 
ziemi i domów, fundacji co prawda miejskiej, ale odzyska
nych na przełomie XVI i XVII wieku. Roczny dochód z nich 
był wówczas następujący: z dwóch domów fundacji mia
sta usytuowanych naprzeciw bramy czyżykowskiej, mają
cych po jednym kominie/piecu (we wszystkich wizytacjach 
wymienione jest jako hippocaustum) uzyskiwał 40 złotych, 
z dwóch mieszkań wybudowanych przed 50. laty (obok 
domu organisty) - 36 złotych, a z domu wybudowanego 
na cmentarzu - 6 złotych. Znaczny dochód stanowiła rów
nież dzierżawa ziemi. Z dzierżawy łąki proboszcz otrzymy
wał 30 złotych. Naprzeciwko cmentarza po stronie południo
wej znajdował się niezabudowany pas ziemi. Wizytator 
uwzględnił go przy opisie łąki, z tym że za tę ziemię pro
boszcz odprowadzał do kasy miasta roczną opłatę w wy
sokości 1 złotego. W sumie dochód z łąki wynosił 29 zło
tych. Z dzierżawy części ziemi należącej do parafii, leżącej 
przy ziemiach wsi Suchostrzygi, proboszcz uzyskiwał 20 zło
tych. Natomiast z właściwych 3 łanów otrzymywał rocznie 
70 złotych. Rozparcelowanie ziemi, w którą była uposażo
na parafia, sprawiło iż wizytatorzy określali ilość łanów na
leżących do kościoła jako 4 łany lub 3 łany i część ziemi 
przy wsi Suchostrzygi. 

Kolejnym stałym i pewnym dochodem kościoła 
była wypłata z magistratu w wysokości 200 zło-
tych. Wizytator Ignacy Narzymski podał w ak

tach wizytacyjnych, iż była ona wypłacana w dwóch 
ratach. Pierwszą ratę magistrat wypłacał po zapustach, 
natomiast drugą po św. Marcinie. Kwotę tę zaakcepto
wał magistrat w czasie pełnienia funkcji proboszcza Jana 
Czarlińskiego. Wizytator określił, że było to 40 lat temu, 
czyli w 1689 roku. Istniejące od 1726 roku bractwo 
św. Anioła Stróża płaciło rocznie za odprawianie mszy 
w kaplicy św. Jana Chrzciciela 6 złotych i 20 groszy. 
Łącznie z dzierżawy nieruchomości i ziemi oraz z wypłat 
z magistratu i bractwa św. Anioła Stróża dochód wyno
sił 407 złotych i 20 groszy. 

Wsie i folwarki podlegające parafii płaciły roczne 
meszne w wysokości: wieś Czyżykowo dostarczała 
10 korców pszenicy i tyle samo owsa, wieś Knybawa 
dostarczała po 3 korce pszenicy i owsa, Bałdowo wieś 
i folwark dostarczali razem 6 korców pszenicy i tyle 
samo owsa, wieś Czarlin dostarczała proboszczowi 
w Tczewie po 3 korce pszenicy i owsa, natomiast pro
boszczowi w Subkowach, pod którą to parafię podlega
ła również dostarczała po 3 korce pszenicy i owsa. 
Możliwe, iż wynikało to z dawnej fundacji z domu Czar-
lińskich, którzy w XVI wieku utrzymywali jedną z kaplic 
kościelnych w farze. Wieś Rokitki dostarczała po 8 1/2 
korca pszenicy i owsa, a folwark Rokitki po 6 1/2 korca 
pszenicy i owsa. Wieś Suchostrzygi dostarczała po 
11 korców pszenicy i owsa, natomiast folwark Sucho
strzygi po 3 korce pszenicy i owsa, wieś Sztembark do
starczała po 4 korce pszenicy i owsa, ze wsi Śliwiny 
proboszcz nie otrzymywał nic , gdyż była ona w posia
daniu miasta, które wypłacało proboszczowi corocznie 
200 złotych. Łącznie z dostaw zboża proboszcz otrzy
mywał rocznie 55 korców pszenicy i 55 korców owsa. 
Kwotowo sumując meszne proboszcz uzyskiwał rocz
nie 110 złotych za sprzedaną pszenicę i 55 złotych za 
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owies, razem 165 złotych1 3. Stały i pewny dochód wy
nosił zatem 572 złote i 20 groszy. 

Inaczej wyglądała sprawa dochodów z obwencji. Były 
to dochody niestałe, wynikające ze zwyczaju i hojności 
wiernych. W skład obwencji wchodziły: prawo dochodów 
stuły (opłaty za posługi typu śluby, pogrzeby, chrzty), ko
lędowe i spowiedne. Wizytator pisał, iż przychód kościół 
uzyskuje według przyzwyczajeń w danej diecezji. 
W Tczewie w 1729 roku z pochówku w kościele pro
boszcz uzyskiwał 10 złotych, a z pochówku na cmentarzu 
2 złote. Niestety, wizytator nie podał danych z księgi para
fialnej. Nie wiadomo, ilu ówcześnie udzielono ślubów, 
chrztów i ile osób zmarło. Kolędowe i spowiedne wierni 
płacili wedle możliwości - od 1 do 3 groszy. Po kolędzie 
chodził proboszcz osobiście, a spowiedne wierni wrzucali 
do skrzynek w kościele lub dawali je organiście w Wielkim 
Tygodniu. Trudno oszacować roczny dochód z obwencji, 
gdyż kwoty te mogły wpływać lub też nie. Wizytator 
uwzględnił w tej kwestii raczej zwyczaj dawania ofiar niż 
rzeczywisty przychód kościoła. 

Tab. 5 Roczne dochody proboszcza w 1765 roku 

Źródło dochodu 

Dochód z dzierżawy budynków: 
za dwa domy naprzeciw bramy 
z domu z dwoma kominami 
ze szpitala 
z domu na cmentarzu 

Dochód z dzierżawy ziemi: 
z łąki 
z części ziem wsi Suchostrzygi 

Obwencje: 
Spowiedne po 25 groszy 
Ofiara z domu Czarlińskich 

Dochód z mesznego: 
59 korców pszenicy 
59 korców owsa 

Razem 

Uzyskiwana kwota 
w złotych 

40 
24 
64 

6 

48 
20 

ok. 570 
ok. 7 

118 
59 

956 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, G 61, Visitatio 
genetralis Ecclesiarum Archidiaconatus Pomeraniae tribus decana-
tibus Gedanensi, Starogardensi et Dirschoviensi distinctarum per 
PARD. Bartholomaeum Franciscum Xaverium Trochowski Ins. 
Collegiatae Cursv. canonicum, officialem Svecensem, praepositum 
Serocensem ab lllmo Exc. et Rmo. DD. Antonio Casimiro Ostrow
ski episcopo Vladisl et Pomeraniae delegatum commisarium et de-
putatum visitatorem generałem... expedita 1765-1766. 

Według akt wizytacji z 1765 roku14 proboszcz uzy
skiwał znaczne dochody z dzierżawy budynków 
należących do parafii. Były to mianowicie: dwa 

domy usytuowane naprzeciwko bramy czyżykowskiej, 
posiadające po jednym kominie, z których rocznej dzierża
wy uzyskiwał 40 złotych, z domu z dwoma kominami 
usytuowanego obok domu organisty uzyskiwał kwotę 
w wysokości 24 złotych, ze szpitala z siedmioma kominami 
uzyskiwał 64 złote, z domu na cmentarzu zamieszkanym 
przez Jana Kamińskiego uzyskiwał 6 złotych. W porówna
niu z innymi profitami były to znaczne dochody, dlatego 
wizytator wymienił je jako pierwsze. 

Na drugim miejscu znalazły się dochody otrzymywane 
z dzierżawy ziemi. Z dzierżawy łąki proboszcz uzyskiwał 
rocznie 48 złotych, a z części ziem leżących przy ziemiach 

wsi Suchostrzygi 20 złotych. Do dochodów niestałych, 
czyli obwencji, należało spowiedne wielkanocne w wy
sokości 25 groszy od spowiednika. Liczba spowiadają
cych się osób mogła wynosić około 1000 do 1300 osób, 
gdyż wizytator podał liczbę dorosłych parafian, która 
wynosiła 634 mężczyzn i 732 kobiet. Przy założeniu, że 
przynajmniej połowa, czyli 683 osoby uiściła 25 groszy 
spowiednego, uzyskujemy kwotę około 570 złotych. Do 
obwencji zaliczyć można także ofiarę pieniężną z domu 
Czarl ińskich, wynoszącą rocznie około 7 złotych, 
10 grzywien. Oprócz tego dochód parafii stanowiło 
meszne. Wieś Czyżykowo płaciła rocznie 10 korców 
pszenicy i tyle samo owsa. Knybawa płaciła po 3 korce 
pszenicy i owsa. Bałdowo wraz z folwarkiem płaciło po 
10 korców pszenicy i owsa, jednak od 1757 roku nic nie 
zapłacili. Czarlin płacił po 3 korce pszenicy i owsa. Fol
wark Rokitki płacił rocznie po 6 1/2 korca pszenicy i owsa, 
natomiast wieś Rokitki po 8 1/2 korca pszenicy i owsa. 
Folwark Suchostrzygi płacił po 3 korce pszenicy i owsa, 
a wieś Suchostrzygi po 11 korców pszenicy i owsa. 
Sztembark płacił po 4 korce pszenicy i owsa. Wieś Śli-
winy z 24 łanów nic nie płaciła, podobnie jak Bałdowo. 
Wizytator nie podał przelicznika pieniężnego przy dzie
sięcinie, jednak kolejna wizytacja z 1780 roku15 już taki 
przelicznik zawiera, tzn. za 1 korzec pszenicy uzyskiwa
ło się 2 złote, a za 1 korzec owsa 1 złoty. 

Biorąc pod uwagę niewielki okres czasu dzielący te 
dwie wizytacje, przyjęłam przelicznik pieniężny za iden
tyczny, tak więc łączna suma 59 korców pszenicy daje 
kwotę 118 florenów i łączna suma 59 korców owsa daje 
kwotę 59 florenów, razem 177 florenów czyli 177 zło
tych dochodu z mesznego. Sumując wszystkie docho
dy z dzierżaw uzyskujemy kwotę w wysokości 956 złotych. 
Jeżeli uwzględnimy jeszcze opłaty za chrzty, śluby i po
grzeby zgadzałoby się to ze stwierdzeniem wizytatora, 
który oszacował, iż roczny dochód parafii maksymalnie 
sięga nawet do 1300 złotych. 

Tab. 6 Roczne dochody proboszcza w 1780 roku 

Zródlo dochodu 

Dochód z dzierżawy budynków: 
za dwa domy naprzeciw bramy 
z domu z trzema kominami 
z domu na cmentarzu 
ze szpitala 
Dochód z dzierżawy ziemi: 
z 3 łanów tczewskich 
z łąki 
Obwencje: 
Pogrzebowe 
Dochody stuły 
Z kolekt 
Ofiara z domu Czarlińskich 
Dochód z mesznego: 
59 korców pszenicy 
59 korców owsa 

Razem 

Uzyskiwana kwota 
złote 

44 
40 

6 
91 

260 
60 

40 
110 
30 
62 

118 
59 

920 

grosze 

12 

12 

Źródło: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, G 70, Visitatio 
generalis ecclesiarum decanatuum Dirschaviensis et Starogardensis 
ex mandato Illmi Exc. et Rmi DD. Iosephi Rybiński episcopi 
loci-ordinari Vladisl. et Pomeraniae per PAR. Lucam Ioannem Krzy-
kowski canonicum Crusvic, notarium apostolicum, visitatorem 
delegatum peracta 1780. 
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W 1780 roku16 wizytator podał, iż dochód również 
pochodził w głównej części z dzierżaw budyn
ków i ziemi należącej do parafii. Dochód z dzier

żawy budynków wynosił kolejno: z dwóch domów z dwo
ma kominami, fundacji miasta usytuowanych naprzeciw 
bramy czyżykowskiej wynosił rocznie 44 złote. Z domu 
posiadającego trzy kominy, usytuowanego przy domu 
organisty 40 złotych, z domu wybudowanego na cmen
tarzu 6 złotych. Ze szpitala, w którym było siedem ko
minów i ósmy gratis, uzyskiwał 91 złotych. Z dzierżawy 
trzech łanów tczewskich proboszcz uzyskiwał rocznie 
kwotę 260 złotych, natomiast z dzierżawy łąki 60 zło
tych. Z pogrzebów rocznie dochód wynosił 40 złotych, 
a z pozostałych powinności dotyczących prawa stuły, 
czyli należności prawnie przypadających księżom za 
posługi kościelne, uzyskiwał 110 złotych rocznie. Z ko
lekt podczas mszy, łącznie w roku uzyskiwał 30 złotych. 
Ofiara z domu Czarlińskich, za odprawianie mszy dwa 
razy w tygodniu, wypłacana była przez Szymona Kic-
kiego - spadkobiercę Czarlińskich w wysokości 62 zło
tych i 12 groszy rocznie. W sumie roczny przychód wy
nosił 742 złote i 12 groszy. 

Ze wsi podlegających parafii uzyskiwał meszne 
w wysokości: ze wsi Czyżykowo po 10 korców pszeni
cy i owsa, ze wsi Knybawa po 3 korce pszenicy i owsa, 
z Bałdowa po 10 korców pszenicy i owsa, z Czarlina po 
3 korce pszenicy i owsa, z folwarku Rokitki po 6 1/2 kor
ca pszenicy i owsa, a ze wsi Rokitki po 8 1/2 korca psze
nicy i owsa, z folwarku Suchostrzygi po 3 korce pszeni
cy i owsa, ze wsi Suchostrzygi po 11 korców pszenicy 
i owsa, a ze wsi Sztembark 19 korców pszenicy. Wizyta
tor podał przelicznik pieniężny w wysokości: za 1 ko-
rzec pszenicy uzyskiwało się 2 złote, a za 1 korzec owsa 
1 złoty, co daje łączną sumę 59 korców pszenicy i kwotę 
118 złotych oraz łączną sumę 59 korców owsa i kwotę 
59 złotych, razem 177 złotych dochodu za meszne. Su
mując wszystkie uzyskiwane dochody wynosiły rocz
nie około 921 złotych. 

W: dwóch wizytacjach w 1728 i 1780 roku wizyta
torzy zawarli także dochody osób pracujących 
w parafii, tzn. organisty, dzwonnika i grabarza. 

W 1728 roku17 organista otrzymywał wynagrodzenie w wy
sokości 48 złotych rocznie, to jest z kasy kościelnej po 
12 złotych kwartalnie, a z kasy miasta uzyskiwał 3 złote 
kwartalnie. Dzwonnik, będący jednocześnie grabarzem, 
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 złotych rocz
nie z kasy kościelnej i 3 złote kwartalnie z kasy miasta. Od 
podzwonnego, gdy poruszały się wszystkie dzwony, do
stawał 1 złoty i 1 grosz oraz 3 stufy piwa. Z tego wypłacał 
swojemu pomocnikowi za dzwonienie 3 grosze i halbę piwa, 
a resztę zatrzymywał dla siebie. Sznury do dzwonów do
starczała parafia. Kronikarz pisze, że kiedyś w lepszych 
czasach, dzwonnik miał daleko większe uposażenie, ale też 
większe na nim spoczywały ciężary. Jako kopacz cmentar
ny pobierał za grób dorosłego w kościele 2 złote, na cmen
tarzu 1 złoty, a od dzieci od 12 do 18 groszy. Za kopanie 
grobu w zmarzłej ziemi otrzymywał dodatek w miarę zamoż
ności rodziny grzebanego. 

Oprócz powyższych d o c h o d ó w użytkował mały 
ogród warzywny, który był własnością miasta. Towarzy
szył też proboszczowi wraz z organistą podczas kolęd. 
W Wielkim Tygodniu obchodził miasto i zbierał spowied-
ne dla proboszcza. W 1780 roku18 organista otrzymywał 
rocznie 52 złote. Oprócz gry na organach opiekował się 
zakrystią oraz prał obrusy i lniane ręczniki wykorzystywa
ne w czasie nabożeństw. Za opiekę nad zakrystią, za
pewne sprzątanie, otrzymywał 9 złotych rocznie, a za 
pranie 13 złotych rocznie. Dzwonnik w 1780 roku rów
nież pełnił powinności grabarza. Z kasy kościelnej otrzy
mywał 4 złote. Od podzwonnego, gdy biły wszystkie 
dzwony, otrzymywał 1 złoty, z czego 18 groszy wypłacał 
swojemu pomocnikowi. Za wykopanie grobu w kościele 
pobierał 2 złote, a na cmentarzu 1 złoty, podobnie jak 
miało to miejsce w 1728 roku. Za wykopanie grobu 
dziecka pobierał 1 złoty, gdy grób miał być w kościele 
i 15 groszy za grób na cmentarzu. 
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Zgodnie z kolejnością zdarzeń zacząć trzeba opowieść 
o franciszkanach w Nowem. Zakonnicy ci byli tutaj 

w 1282 roku, sprowadzeni prawdopodobnie przez 
księcia Mściwoja II. Jak powszechnie wiadomo, zakon bie
daków założył św. Franciszek (Giovanni Bernadone) 
urodzony w 1181 roku w Asyżu. Franciszkanie zwani 
byli minorytami (minores - mniejszy, niższy), gdyż ich 
oficjalna nazwa brzmiała Fratres Minores - Bracia 
Mniejsi, chociaż najczęściej mówiono o nich, że są po
kutnikami z Asyżu. 

Franciszkanie dotarli do Polski przez Czechy. Ich pierw
szym ośrodkiem był tutaj Wrocław (1236). Po utworzeniu 
prowincji polsko-czeskiej, w 1239 roku zakon żebraczy 
św. Franciszka osiadł w Toruniu, a w 1258 w krzyżackim 
wówczas Chełmnie. Nowe było trzecim pomorskim ośrod
kiem tego zakonu, którego reguła określała m.in., że klasztory 
można zakładać tylko w miejscowościach o miejskim charak
terze, a to potwierdza, że Nowe takim się już wyróżniało. 

Konwent przybył do Nowego w 1284 roku, ale z prowin-
cji saskiej. Niemieckich franciszkanów będzie się potem wie
lokrotnie podejrzewać o germanizowanie tej części Pomorza, 
ponieważ mnisi głosili kazania tylko w języku niemieckim. 

Pierwszy zakonnik znany z imienia pojawia się w doku
mentach rodziny Święców, prywatnych właścicieli tego 
miasta. Wśród świadków aktu lokacyjnego z 1302 roku 
wystąpił gwardian Jan z Godowa. Następnych mnichów 
poznajemy dopiero w XVI wieku. W tym miejscu trzeba 
wyjaśnić, że gwardian to przełożony konwentu w klaszto
rach franciszkańskich, odpowiednik opata. 

Budowę klasztoru wraz z kościołem nowscy franciszka
nie rozpoczęli na przełomie XIII i XIV wieku. Wejście w 1308 
roku Krzyżaków przerwało budowę. Wznowiono ją po trzech 
latach. Budowa klasztornego kompleksu została ukończona 
prawdopodobnie między 1350 a 1375 rokiem. Wynika to 
z krzyżackich dokumentów. Pod pierwszą datą wielki mistrz 
Heindrich Dusemer w miejskim przywileju dla Nowego wy
mienił dwie zabudowane przez franciszkanów działki. Nato
miast wielki mistrz Winrich von Kniprode, w przywileju dla 
tychże franciszkanów z 14 maja 1376 roku wyszczególnił 
m.in. kościół i klasztor jako ukończone nieruchomości. 

Współpraca saskich franciszkanów z krzyżacką admi
nistracją układała się zgodnie. Po pokoju toruńskim, koń
czącym w 1466 roku wojnę trzynastoletnią, do Nowego 
przybyli - również z saskiej prowincji - obserwanci, zwo
lennicy pierwotnej, surowej reguły franciszkańskiej. To oni 
w XVI wieku ulegli reformatorskim prądom. Reformacja 
w Nowem zaznaczyła swoje ślady. Po jej okresie zakonne 
obiekty sakralne wróciły do parafii katolickiej. 

Sascy obserwanci zostali wymienieni na mnichów od
nowionego zakonu franciszkańskiego według reguły 
św. Jana Kapistrana i św. Bernardyna ze Sieny. Dlatego 
w Polsce przedstawiciele tego franciszkańskiego odłamu 
byli zwani bernardynami. To im w Nowem przypadła misja 
odnowienia wiary katolickiej. Formalnie rozstrzygnął o tym 
papież Klemens VIII (Hipolit Aldobrandini z Florencji), który 
swoim dekretem z 13 lipca 1603 roku przekazał cały kompleks 

klasztorny polskim bernardynom. Król Zygmunt III Waza 
potwierdził tę decyzję w listopadzie tegoż samego roku. 

Nowy konwent, złożony z polskich zreformowanych 
franciszkanów albo obserwantów-bernardynów, przybył 
do Nowego 26 czerwca 1604 roku. Osadził ich o. Hieronim 
Przybyński, polski prowincjał zakonu i Jerzy Konopacki, 
kasztelan (wojewoda) chełmiński. Czternastu zakonnikom, 
którzy wówczas przybyli do Nowego, przewodził gwardian, 
o. Stanisław z Lipna. Z imienia znanych jest jeszcze pięciu 
bernardynów z tej grupy: kaznodzieja o. Ludwik z Po
znania, spowiednik o. Dionizy z Solca oraz trzech in
nych - Iwo z Krakowa, Maciej Niemiec i kronikarz Jakub 
Sieciński, który spisał cenne „Archivum conventus No-
vensis ad s. p. Franciscum", kronikę nowskiego klasztoru. 
Tenże zakonnik w latach 1617-1620 pełnił godność gwar
diana, po o. Felicjanie Radochowic(z)u. 

Jednym z głównych zadań przybyłych do Nowego 
polskich bernardynów była odnowa życia religijnego w mie
ście, a także przywrócenie do stanu używalności całej sub
stancji kompleksu klasztornego. Czas reformacji i okreso
we zaniechanie konserwacji obiektów spowodowało, że były 
one mocno podniszczone. Po ich remoncie, w pierwszych 
latach XVII wieku wróciło normalne życie w klasztorze, cho
ciaż nie na długo. 

Z czasów gwardiana Pawła z Łęczycy znany jest prze
bieg zajęć bernardynów w Nowem. O samej północy od
bywały się pierwsze modlitwy brewiarzowe. Po krótkim śnie, 
o 400 rano, przed wschodem śpiewano laudę, hymny chwa
lebne. Potem następowała godzina wspólnych rozmyślań, 
po czym witano zorzę kolejnymi czytaniami psalmów. Oko
ło godz. 700 cały konwent uczestniczył we mszy. Po niej 
ojcowie zakonnicy odprawiali msze indywidualne - pry
watne. Po śniadaniu wszyscy rozchodzili się do swoich 
prac, według przypisanych obowiązków. Jeszcze przed 
obiadem odbywano następne modlitwy. Do obiadu zasia
dano już o godz. 1100, spożywano go w milczeniu, słucha
jąc psalmów. Potem przewidziany był krótki odpoczynek, 
a po nim trzy godziny pracy. O 1500 śpiewano nieszpory 
z godzinkami. Kolację mnisi jedli przed zmierzchem, następ
nie schodzili się na ostatnie już modlitwy. W okresie zimo
wym ten rozkład ulegał pewnym zmianom i przesunięciom, 
co było podyktowane naturalnym skróceniem dziennej pory. 

Ponadto obowiązywały nabożeństwa odbywane tylko 
w określone dni. W piątki odprawiano godzinki i Drogę 
Krzyżową, w soboty mszę wotywną do Najświętszej Ma
ryi Panny. W środy i piątki mnisi odbywali wieczorne 
samobiczowanie, co nie było jednak obowiązkiem na
kazanym regułą. Podczas Wielkiego Postu cały konwent 
uczestniczył w rekolekcjach trwających osiem dni. W okre
sie adwentu każdy zakonnik odprawiał roraty. 

Nowscy obserwanci urządzali pięć odpustów w ciągu 
roku, a każdy był ważnym i atrakcyjnym wydarzeniem na 
kociewskiej ziemi, szczególnie te przypadające w okresie 
letnim. 13 czerwca zjeżdżano się na odpust św. Antoniego 
z Padwy, patrona ubogich. W następnym miesiącu, 26 lip
ca gromadzono się na odpuście św. Anny, matki Najświęt-
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szej Maryi Panny. Po tygodniu, 2 sierpnia czczono Matkę 
Bożą Anielską. Natomiast 4 października w Nowem obcho
dzono odpust św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu, 
a 8 grudnia Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Spokój w klasztorze nie trwał długo. Został zakłócony 
przez wojny szwedzkie. W czasie pierwszej wojny zrabo
wano i zniszczono klasztor. Kilku zakonników nawet zgi
nęło. Dwóch braci zamordowano na miejscu: Bartłomieja 
Jastrzębskiego i Walentego Domaradzkiego. Inni, po 
uwięzieniu w Brodnicy, zmarli z wycieńczenia i odniesio
nych ran, m.in. przełożony konwentu, gwardian Józef Ry-
narzewicz, kaznodzieja Dąbrowski i laik Bonifacy. 

Gdy z Nowego przepędzono Szwedów, a dokonały tego 
w 1629 roku oddziały Mikołaja Moczarskiego, obowiązki 
gwardiana przez pewien czas pełnił Florian Grot. Zarówno 
on jak i jego następca, Anioł Wilczkowski z Kobylnicy, 
zajęli się ponownym remontem kompleksu klasztornego. 
Ale podczas drugiej wojny szwedzki najeźdźca znowu 
wszystko zniszczył. Z całego konwentu uratowało się tyl
ko trzech zakonników, którzy ukryli się w podziemiach. 
Reszta zginęła lub zmarła z ran. Kolejny remont obiek
tów klasztornych, tym razem kompletny i generalny, prze
prowadzono w latach 1658-1663. 

Po pierwszym rozbiorze Polski losy klasztoru w Nowem 
potoczyły się w sposób podobny, jak innych polskich za
konów. Wprowadzone przez pruskie władze systematycz
ne ograniczenia, a zwłaszcza zarządzenie Fryderyka Wil
helma z października 1810 roku, zakazujące przyjmowania 
nowicjuszy do zakonów, spowodowały naturalne wymar
cie klasztorów. Stopniowa rozbiórka obiektów, prowa
dzona przez miejscowego zarządcę, doprowadziła do 
tego, że niewiele z nich pozostało. Sam kościół pobernar-
dyński został przekazany gminie ewangelickiej. Ostatni 
polski bernardyn zmarł w Nowem 17 czerwca 1822 roku. 
Natomiast, świątynia powróciła do Kościoła katolickiego 
po wielu długich perypetiach, konsekrowana ponownie 
w maju 1984 roku. 

Podobny niespokojny żywot historia zgotowała klasz
torowi dominikanów w Tczewie, który również założony 
został w końcu XIII stulecia. 

Zakon dominikanów - braci kaznodziejów - założony 
został przez Św. Dominika Guzmana, hiszpańskiego kazno
dzieję urodzonego 1170 roku w Calernega. Jako zakon że
braczy w początkowym okresie zajmował się szerzeniem 
Ewangelii i opiekuńczymi akcjami wśród ubogich. 

W końcu grudnia 1216 roku papież Honoriusz III (Cen-
cio Savelli z Rzymu) zatwierdził działalność dominikanów, 

polecając im przyjęcie reguły augustiańskiej. W 1220 roku 
tenże sam papież złagodził zasady ubóstwa, a kiedy papież 
Grzegorz IX (Hugolin Segni z Anagni) w 1233 roku powie
rzył dominikanom badanie herezji, co stało się początkiem 
inkwizycji, zakon przestał się cieszyć dobrą sławą. Odtąd 
jego nazwę tłumaczono dość złośliwie Domini canes = psy 
Pana. Misja „badania i szukania heretyckiego zła" była też 
początkiem czarnej karty w dziejach Kościoła, a reguła 
„przekazywania innym owoców modlitewnego spotka
nia z Bogiem" niezbyt często była praktykowana. 

Rok po przekazaniu dominikanom swego dość kontro
wersyjnego dzisiaj zlecenia, papież kanonizował Dominika. 
Przypomnijmy, że Grzegorz IX ustanawiając konstytucję 
o herezjach, wśród wielu bezlitosnych nakazów umie
ścił też swój najokrutniejszy przepis - o karaniu tzw. 
heretyków śmiercią przez spalenie na stosie. Zlecając 
urząd inkwizycji dominikanom, papież kierował się głów
nie dwoma powodami. Dominikanie byli najlepiej wy
kształconymi teologami, co miało gwarantować zdolność 
odróżnienia błędu od prawdy w kwestiach wiary. Drugi 
powód był zgoła ściśle materialny, jako zakon żebraczy 
dominikanie nie powinni się interesować konfiskowanym 
majątkiem heretyków. W praktyce obie te racje często 
się nie spełniały. 

Ale, na szczęście, nie wszędzie i nie wszyscy następcy 
św. Dominika pełnili role inkwizytorów. Zakon ten nadal 
był postrzegany jako kaznodziejski, głoszący Boże praw
dy i nawracający na drogę wiary. Znajdywał wielu hojnych 
fundatorów i szybko się rozprzestrzeniał w Europie. Szyb
ko znaleźli się też w Polsce. Stało się to dzięki staraniom 
biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża, który już w 1223 
roku założył klasztor w Krakowie. Na jego czele stanął krew
niak biskupa, św. Jacek Odrowąż, przyjęty do zakonu przez 
żyjącego jeszcze św. Dominika. Kolejne klasztory domini
kańskie powstały też wyjątkowo szybko: w 1225 roku we 
Wrocławiu i Płocku, rok później w Sandomierzu i Kamieniu 
Pomorskim, w 1227 w Gdańsku... Na Pomorzu Nadwiślań
skim fundowano klasztory w Chełmnie (1228) - za sprawą 
Krzyżaków i w Toruniu (1263) - staraniem biskupa cheł
mińskiego Heidenryka, też dominikanina. 

Niektóre opracowania wykazują, że w Tczewie domini
kanie byli już w 1284 roku. Dla Tczewa ośrodkiem macie
rzystym był klasztor gdański, należący - podobnie jak inne 
pomorskie ośrodki dominikańskie - do prowincji polskiej. 
Można przypuszczać, że przez prawie pięć lat dominikanie 
urządzali sobie przewidzianą lokalizację, którą Mściwoj II 
dokumentem potwierdził 8 maja 1289 roku. Obecność na 
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który praktycznie wojnę tę wywołał. Klasztor wpadł w nie
małe tarapaty, a szczególnie opat Jan, którego król Kazi
mierz Jagiellończyk rozkazał w 1462 roku ścigać i pojmać. 

Nie popisali się także mnisi tczewskiego klasztoru 
w czasie ruchów reformatorskich. Powołani do walki z he
rezją i wszelkimi odstępstwami wiary jakby porzucili swo
je pozycje. Już w 1550 roku klasztor opustoszał. Stało się 
tak również z powodów naturalnych. Starzy zakonnicy 
umierali, a w ich miejsce nie przybywali młodzi, tym bar
dziej że dominikanie zmienili czasowo swoje orientacje. 
Chwilowe sukcesy ruchów protestanckich też nie sprzy
jały naborom do klasztorów. W tym czasie w tczewskim 
ośrodku dominikańskim rozproszeniu uległy cenne wolu
miny biblioteczne i zbiory ze skarbca. Czego nie rozkradli 
husyci przeniesiono do klasztoru macierzystego w Gdań
sku lub stało się „niczyje", porzucone przez zakonników. 
Klasztor stracił także swój stary folwark w Bałdowie, obej
mujący ponad 150 ha. 

Dopiero po zarysowaniu się przewagi katolicyzmu w Pol
sce, dominikanie wrócili do swojego klasztoru. Zapełnił się 
zakonnikami po 1593 roku, który to rok był początkiem świet
ności tczewskiego ośrodka. Nowy konwent prezentował 
wyraźnie polską orientację. Po latach protestantyzmu zakon
nicy zajęli się opustoszałymi parafiami wiejskimi. Organizo
wali misje, różne akcje kaznodziejskie i bractwa kościelne. 
W ten to sposób swoją niestrudzoną działalnością zapewni
li w Tczewie i w całym regionie powrót katolicyzmu. Zapew
ne także z tego powodu nie omieszkał złożyć wizyty tczew
skim dominikanom Zygmunt III Waza, gorliwy katolik i -jak 
go określają historycy - herold kontrreformacji. 

Królewskie odwiedziny odbyły się w 1623 roku, przy 
okazji przejazdu monarchy do Gdańska. Podróż Wisłą dwo
ma statkami prowadziła z Warszawy i w Tczewie kończył 
się rzeczny szlak. Gdy 30 czerwca między godziną 1600 a 1700 

statki przycumowały do brzegu, na niecodziennych gości 
czekała cała rada miejska z burmistrzem Jerzym Schrote-
rem. Następnego dnia, 1 lipca 1623 roku, król z całą rodziną 
i ze swoją osobistą świtą uczestniczył we mszy świętej w ko
ściele dominikanów, a potem zwiedził ich klasztor. Dalszą drogę 
do Gdańska królewski orszak odbył powozami, które czekały 
na placu (dziś rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej) przy 
Bramie Wysokiej, potem zwanej Gdańską. 

Zygmunt III Waza jechał do Gdańska, by spotkać się 
z królem Szwecji, Gustawem II Adolfem, który stał na wo
dach zatoki wraz z eskadrą 21 okrętów Na nic się zdały 
królewskie pertraktacje, skoro po trzech latach „Lew Pół-. 
nocy" zajął Pomorze, w tym także Tczew. Dominikanie zno
wu odczuli wojenne czasy; protestanccy Szwedzi plądro
wali i ograbiali wszystkie bez wyjątku klasztory. Tak samo 
zachowywali się w Pelplinie czy Nowem. 

Otrzymane w 1653 roku ziemskie posiadłości w Szpę-
gawsku i w Kokoszkach przez dłuższy okres były dobrami 
spornymi. Po niemal stu latach zakon w 1745 roku wypro-
cesował swój majątek. Jego posiadanie w poważnym stop
niu naruszyło dawną regułę ubóstwa i skromności. O tej 
zasadzie nie pamiętano, bowiem dominikanie z czasem stali 
się jednym z najbogatszych zakonów w Kościele. Gwoli przy
pomnienia trzeba wspomnieć, iż własnością tczewskich do
minikanów było sporo terenów położonych wokół dawnego 
miasta, w tym także obszar obecnego parku miejskiego. 

Klasztor w Tczewie spotkał taki sam los, jak wszystkie 
pozostałe na Pomorzu i w Wielkopolsce. Pruski zaborca 
w 1818 roku przeprowadził jego ostateczną kasację. Znie
siono wszystkie majątki, a w obiekcie klasztornym w 1821 
roku urządzono szkołę. Podominikańska świątynia została 
zamieniona na ewangelicką kirchę. We władaniu protestan
tów znajdowała się od 1839 do 1945 roku. 

Ciąg dalszy w następnym numerze 



Poniżej przedstawiamy Czytelnikom tekst przemówienia Kazimierza Ickiewicza, wygłoszony 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 30 stycznia 2002 roku. Tego bowiem 
dnia 1920 roku oddziały Armii Pomorskiej gen. Józefa Hallera weszły do Tczewa, by dopełnić 
historycznego aktu przyłączenia miasta do Macierzy. 

D zisiejsze święto miasta i zbliżające się wybory sa
morządowe są okazją do zastanowienia się nad pro
blemem współodpowiedzialności za Naród, Ojczy

znę i nasze państwo. Można bowiem odnieść wrażenie, że 
łatwiej jest odzyskać niepodległość państwa, proklamo
wać zmianę ustroju, niż odzyskać autentyczną suweren
ność narodu. A cóż z tego, że państwo jest formalnie nie
podległe, jeśli jego mieszkańcom jest to albo obojętne albo 
nie wiedzą na czym niepodległość polega. Warto wobec 
tego na wstępie wyjaśnić o co chodzi, gdy mówimy o su
werenności i niepodległości. 

Słowo „suwerenność" związane jest z francuskim sło
wem „le souverian", czyli suweren. A był to król, który u pro
gu czasów nowożytnych uniezależnił swoje panowanie 
przede wszystkim od cesarza. Stąd też mówiono, że suweren 

tów może być wybranych: 1 prezydent, 560 posłów i senato
rów i ponad 60 tysięcy radnych. 

Widzimy jak po roku 1989 trudno nam się pozbierać z na
szą demokracją zarówno gdy chodzi o korzystanie z prawa 
czynnego jak i biernego. Połowa Polaków nie głosuje, wy
brani często nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Czy 
jednak należy się temu dziwić? Straty w Narodzie miały cha
rakter nie tylko fizyczny (śmierć, choroby, wywózki), ale rów
nież duchowy, a zwłaszcza moralny. Przecież skutki II wojny 
światowej (okupacja niemiecka i sowiecka), a później pół wie
ku komunizmu objęły kilka pokoleń. A wiadomo, że odrodze
nie Narodu nie dokona się mocą deklaracji, gdyż rany na 
duszy leczy się najdłużej. Jest ich wiele. Chociażby apatia 
i karierowiczostwo. Jedni zobojętnieli i nic już im się nie chce, 
nikomu nie wierzą inni są aktywni, korzystają ze słabości 
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Odpowiedzialność samorządów za Polskę 
w świetle wartości Bóg - Honor - Ojczyzna 

to ten, kto nie ma nad sobą nikogo wyższego (w domyśle: 
cesarza). Na suwerenność składała się przede wszystkim moc 
ustanawiania prawa i posiadania władzy. Gdy później, w świe
cie zachodnim, rozpoczął się proces demokratyzacji życia 
politycznego, takim suwerenem stał się naród albo ogół oby
wateli. Gdy naród, zorganizowany w państwo, podlega ob
cym prawom i obcej władzy, to nie jest suwerenny. Z kolei 
słowo „niepodległość" poza suwerennością którą w sobie 
zawiera, wnosi dodatkowy aspekt samowystarczalności. 
Składa się na nią przede wszystkim posiadanie własnej ziemi 
oraz niezbędnych środków do życia i rozwoju. Realne samo
stanowienie narodu jest połączeniem suwerenności z nie
podległością. Samostanowienie jest po to, aby dana spo
łeczność mogła jak najpełniej cieszyć się przysługującymi jej 
prawami i rozwijać się we własnej kulturze. Ma to miejsce 
wówczas, gdy możemy i chcemy o sobie stanowić. Jeśli na
tomiast decydują o nas obcy, czy to wprost czy pośrednio, 
wówczas naród spada realnie do niższej kategorii obywateli. 
Znamy to z historii. Dlatego tak ważne jest zachowanie nie
podległości i suwerenności. 

Samostanowienie zależy od typu ustroju, w jakim dana 
społeczność żyje. Jeśli jest to monarchia (królestwo), to tyl
ko władca jest pełnym suwerenem, choć z założenia rządzi 
dla dobra ogółu (inaczej staje się tyranem). W przypadku 
współczesnej demokracji wszyscy jako obywatele Polski 
mamy czynne i bierne prawo wyborcze, to znaczy: głosuje
my i możemy być wybrani. W skali całego państwa są trzy 
rodzaje wyborów: prezydenckie, parlamentarne i samorzą
dowe. Różnią się tym, że sukcesywnie coraz więcej podmio-

pozostałych, by dorobić się fortuny i zdobyć władzę. Mod
ny jest też kosmopolityzm, a nawet antypolonizm. Pierwszy 
głosi kult świata i ludzkości, wobec Polski nie czuje żadnych 
zobowiązań, drugi wręcz ujawnia swą wrogość wobec Pola
ków i polskości. A przecież, jeśli jesteśmy na tyle dojrzali, że 
łączy nas związek z Polską (jej Narodem, dziejami, kulturą), to 
nie możemy poddać się apatii, winniśmy bronić czci święte
go dziedzictwa Polski. Nie ma innej drogi niż czynne zaanga
żowanie się w sprawy społeczne, zaangażowanie uczciwe 
i odpowiedzialne. Taką okazję dla tysięcy naszych rodaków 
stanowią właśnie samorządy. 

Przeglądając choćby pobieżnie ich kompetencje, wi
dzimy, jak wiele spraw rozstrzyga się właśnie nie w kance
larii prezydenta, nie w parlamencie, ale w samorządzie. Sa
morząd wojewódzki dysponuje mieniem wojewódzkim, 
prowadzi samodzielną politykę finansową ma za zada
nie pielęgnować polskość, pobudza aktywność gospo
darczą kształtuje ład przestrzenny, odpowiada za rynek 
pracy, zaciąga pożyczki i kredyty itd. Z kolei samorząd 
powiatowy odpowiada za: edukację publiczną opiekę 
zdrowotną, politykę rodzinną, osoby niepełnospraw
ne, transport, dobra kultury, ochronę środowiska itp. 
Również samorząd gminny ma wiele do powiedzenia, 
odpowiada bowiem za ład przestrzenny, gminne drogi, 
ochronę zdrowia, komunalne budownictwo mieszkanio
we, ośrodki kultury, targowiska, porządek publiczny 
itp. Mieszkańcy gmin, powiatów, miast, województw 
przejęci śledzeniem tego, co dzieje się na scenie poli
tycznej, zawsze zdają sobie sprawę, jak wiele decyzji 
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podejmowanych jest wcale nie na wysokich szczeblach 
władzy, ale na dole, właśnie w samorządach. 

Doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że samorządy 
zostały zbytnio upolitycznione, a właściwie upartyjnione, 
a samorządy to wolność stanowienia o sobie w obrębie 
danej społeczności i dla danej społeczności. Jeżeli samo
rządy opanowane są przez klucz partyjny, to najczęściej 
mają na celu dobro partii i realizują wytyczne przychodzą
ce z góry, co godzi w istotę samorządności. Odgórne upar
tyjnienie wyborów zwabia karierowiczów, a odstręcza lu
dzi prawych - to wszystko sprawia że wokół samorządów 
powstaje atmosfera niechęci, a także rodzi się poczucie 
bezsilności ze strony ludzi uczciwych, którzy ciągle pozo
stają w mniejszości. 

Trzeba wobec tego przywrócić prawdziwy sens samo
rządności, która jest nade wszystko służbą dla innych, 
a nie okazją do niemoralnego bogacenia się. Jeżeli wszy
scy wszystkich zaczną okradać i okłamywać, to upadnie 
Naród, a państwo pójdzie w niewolę. Samorządy są szko
łą, w której można się wiele nauczyć, równocześnie są 
okazją, aby dać się poznać środowisku, które następnie 
będzie rzeczywiście miało kogo wybrać, czy to na ponow
ną kadencję, czy na jakiś wyższy szczebel. Prawdziwe sa
morządy pokazują co to znaczy cieszyć się wolnością, 
w której wszyscy uczestniczą i wszyscy czerpią z tego 
pożytek. Wtedy też powstaje autentyczna wspólnota 
mieszkańców. Poza samodzielnością w skali lokalnej sa
morządy, uzyskując prawa prowadzenia polityki między
narodowej, przyczynić się mogą do umocnienia bądź osła
bienia naszej niepodległości. Jeśli dostaną się w ręce 
sprzedawczyków, to łatwo przewidzieć skutki, jakie do
tkną lokalną wspólnotę. Jeśli natomiast uprawnienia takie 
wykorzystywać się będzie w sposób odpowiedni, a więc 
dla promocji, to może stąd wyniknąć wiele dobrego dla 
społeczności gminy, powiatu, województwa. W samorzą
dach dobrze zorganizowanych uczyć się możemy w mikro
skali tej większej miłości, jaką jest miłość do Polski. Trzeba 
już teraz rozglądać się wokół, jak rządzą obecni radni, czy nie 
zawiedli zaufania, czy nie nadużywają stanowisk? Pamiętaj
my, nie święci garnki lepią. Należy pozbyć się fałszywej skrom
ności, że nic nie umiem, nie potrafię, nie nadaję się. Wszyst
kiego można się nauczyć, byle była cierpliwość i życzliwość, 
a właściwie dobrane grono może się przecież uzupełniać. 
Zwykle czas nasz wypełnia praca zawodowa i -życie rodzin
ne, a jednak trzeba też znaleźć miejsce na pracę społeczną i to 
wcale nie dla celów abstrakcyjnych, lecz właśnie po to, aby 
uzdrowić życie rodzinne w lokalnej społeczności, aby dzieci 
miały zapewnioną naukę i wychowanie w szkole, aby 
ośrodki zdrowia były czynne i dostępne oraz by potrze
bujący pracy, mogli ją zdobyć. To wszystko pozostaje w ge
stii samorządu. Dlatego nie wolno nam zmarnować szansy, 
musimy zastanowić się - byle nie za późno - w jaki sposób 
możemy zaznaczyć swój udział w nadchodzących wybo
rach samorządowych. To będzie wyraz, zarówno naszej 
dojrzałości jak i patriotyzmu. 

W życiu wszelkie działanie powinno być oparte na 
wartościach. Wydaje się jednak, że wartości przeszły do 
historii. Czasy zaborów, okupacji niemieckiej i sowieckiej 
wymazały z użycia potocznego takie hasła jak Bóg, Honor 
i Ojczyzna, zwłaszcza dwa ostatnie. Dokonajmy krótkiej 
analizy tych, wartości. 

l.BÓG 

Bóg na to nie pozwolił, żeby siebie wyrugować. Był, 
jest i będzie. Do Jego istoty należy istnienie. Boga prawdzi
wego „wprowadził" do Polski pierwszy władca Mieszko I, 
gdy przyjął chrzest w 966 roku. I tak idzie naród polski 

z Bogiem przez całą historię. Towarzyszą mu zawsze kapła
ni. Bogu budują świątynie, klasztory, Bóg tego narodu ni
gdy nie opuścił. Jest z nim w Gnieźnie, przy grobie św. Woj
ciecha. Jest w Krakowie, przy grobie Św. Stanisława. Jest na 
Jasnej Górze. Jest w Warszawie, przy grobie ks. Jerzego 
Popiełuszki. Bóg jest w każdej polskiej chacie przy rannym 
i wieczornym pacierzu. Jest przy różańcu rodzinnym, w cza
sie „pustej nocy" po śmierci dziadka czy babci. Towarzy
szy nowożeńcom w czasie błogosławieństwa przed ślu
bem, w radości weselnej. Jest zawsze. Nigdy nas Bóg nie 
opuścił. Cierpiał z zesłańcami na Syberii, w więzieniach, 
w obozach, na frontach wojennych. O pierwsze miejsce 
dla Boga upomnieli się strajkujący stoczniowcy gdańscy 
w 1981 roku. Na bramie stoczni zawiesili Krzyż, obraz Mat
ki Boskiej Częstochowskiej, portret Jana Pawła II. Wtedy 
też upomnieli się o naukę religii w szkole. Wrócił Krzyż do 
klasy szkolnej, do sali szpitalnej, do różnych urzędów. Zo
stał zawieszony również w Urzędzie Miejskim w Tczewie. 
Walczyli parlamentarzyści o miejsce dla Krzyża w Sejmie. 
Jest jednak zupełnie inną sprawą, czy Bóg ma nadal w ser
cu Polaka pierwsze miejsce. Jakie zajmuje miejsce w rodzi
nie? Ile czasu poświęca Polak Bogu w ciągu dnia? Dzień 
Pański - niedziela i święta - komu i czemu są poświęcone? 

2. HONOR 

To słowo, jakby zapomniane, nieistniejące. Smutne przy
kłady z ostatnich miesięcy potwierdzają, że nawet ludzie bar
dzo wysoko postawieni, na „świeczniku", nie mają honoru. 
Oficjalnie profanuje się gesty papieskie - błogosławieństwo 
znakiem Krzyża i pocałunek składany Ziemi Ojczystej przez 
Ojca Świętego są ośmieszane i parodiowane przez pijanych 
dygnitarzy. Oficjalnie znieważa się w Brukseli i Londynie wi
zerunek Pana Jezusa, Matki Boskiej, Sakramenty Święte. Jak 
wcześniej Ojca Świętego, tak teraz Matkę Boską rzuca się na 
ziemię, przygniata ciężarem, żeby nie mogła wstać i spojrzeć 
z góry na bluźnierców, zapłakać nad ich „wysoką" kulturą 
europejską. Tym wszystkim ludziom brak honoru Polaka. 
Człowiek z honorem nie będzie domagał się podwyżki, kiedy 
zarabia około 24000 złotych na miesiąc, a robotnik z dawne
go PGR ma zasiłek 400 złotych. Honor to pamięć o tym, że 
jest się Polakiem i chrześcijaninem. Honorowy człowiek nie 
traci pieniędzy na alkohol, kiedy ma do wyżywienia rodzinę. 
Honorowy człowiek kieruje się głosem sumienia. 

3. OJCZYZNA 

Z czym się kojarzy słowo Ojczyzna? To nie tylko ziemia 
między granicami państwa. Ojczyzna to ziemia, którą upra
wia rolnik, czyniąc nad nią znak krzyża na wiosnę przed 
orką. Ojczyzna to ziemia, którą całuje papież Jan Paweł II. 
Ojczyzna, to Orzeł Biały, godło, król ptaków wzbijający się 
wysoko, który na szczytach ma swoje gniazda. Ojczyzna 
to flaga biało-czerwona - czysta, niepokalana, zlana krwią 
Męczenników. Ojczyzna to groby Polaków rozsianych po 
całym świecie, groby żołnierzy, zesłańców, więźniów, emi
grantów. Ojczyzna, to krzywda niespłacona za grudzień 
1970 roku w Gdyni, za grudzień 1981 w kopalni „Wujek" i za 
stan wojenny w Polsce. Ojczyzna to wyryte na murze krzy
że i Orły Białe w więzieniach ubeckich. 

Wartości BÓG, HONOR, OJCZYZNA należy wnieść 
w III tysiąclecie. Wcześniej trzeba przypomnieć Europie, 
że lepszą przyszłość można jedynie zbudować na trwałych 
chrześcijańskich wartościach - na Dekalogu, Ewangelii, Przy
kazaniu Miłości, a patrząc na powiewającą na wietrze flagę 
biało-czerwona pomyśleć o Bogu, o Honorze i Ojczyźnie. 
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Lekarz, badacz folkloru kaszubskiego, działacz demo
kratyczny, uczestnik kongresów słowiańskich w Pra
dze w 1861 i w Moskwie w 1867 roku. Urodził się 

4 maja 1817 roku we wsi Sławoszyno w powiecie puckim, 
w rodzinie kowala wiejskiego. Po ukończeniu 14 lat rozpo
czął naukę w gimnazjum w Chojnicach. Słynęło ono z bar
dzo wysokiego poziomu, a także z rewolucyjnych postaw 
uczącej się tam młodzieży polskiej. Ceynowa został człon
kiem tajnej organizacji uczniowskiej, której celem było po
znawanie literatury polskiej i historii ojczystej, wypaczanej 
przez zaborcę pruskiego. 

Po ukończeniu gimnazjum Florian Ceynowa rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Okres stu
diów poszerzył znacznie jego horyzonty myślowe i rozbudził 
zainteresowanie kulturą ludową. Opublikował wówczas swo
ją pierwszą pracę na temat germanizacji Kaszubów. 

W 1843 roku przeniósł się na Uniwersytet w Królewcu. 
Nawiązał tu kontakt z ośrodkiem spiskowym Towarzystwa 
Demokratycznego, dokształcał się też pod względem woj
skowym. 

W lutym 1846 roku zlecono Ceynowie zorganizowanie 
akcji zbrojnej zmierzającej do opanowania Starogardu, bro
nionego przez załogę wojsk pruskich. Do walki zbrojnej 
jednak nie doszło. W ręce policji pruskiej dostały się wy
kazy wszystkich spiskowców, wskutek czego nastąpiły 
masowe aresztowania. Wśród aresztowanych znalazł się 
również Florian Ceynowa. Proces toczył się przed sądem 
pruskim w Berlinie. Wyroki były bardzo surowe. Ceynowę, 
jako jednego z głównych oskarżonych, skazano na śmierć 
przez ścięcie toporem. Ocaliło go jednak wrzenie rewolucyj
ne w czasie dni marcowych w 1848 roku w Berlinie. 

Po ciężkich przeżyciach w czasie procesu berlińskiego, 
wyroku sądowym i rozczarowaniach politycznych Florian 
Ceynowa zajął się głównie praktyką lekarską i problematy
ką kaszubską. Jako lekarz prowadził uporczywą walkę z za

bobonami medycznymi, stosowanymi w leczeniu chorych 
przez znachorów i szarlatanów, a także przez znaczną część 
ludności. Jego praca doktorska jest poświęcona właśnie 
temu zagadnieniu. Czas wolny od pracy zawodowej prze
znaczał na badanie dialektu i kultury ludowej Kaszubów. 
Wynikiem tych badań były liczne wydania książeczek pi
sanych po kaszubsku. Zawierały one pieśni, opowieści, 
przysłowia i przypowiastki kaszubskie. 

Drugą połowę życia spędził Ceynowa jako lekarz wiejski 
w Bukowcu, w powiecie świeckim. Zamieszkał tu w 1852 
roku. Był początkowo nadwornym lekarzem obszarniczej ro
dziny hrabiów Hutten-Czapskich. Na krótko jednak. Ceyno
wa był bowiem znany z jawnie głoszonych poglądów an-
tyszlacheckich. Między nim a rodziną Hutten-Czapskich 
doszło do konfliktu na tle praktyki lekarskiej. Finałem tego 
sporu była rozprawa sądowa i pozbawienie Ceynowy pra
wa wykonywania zawodu na okres dwóch lat. Wyrok ten 
był krzywdzący, zwłaszcza że Ceynowa cieszył się ogrom
ną popularnością, nie tylko wśród pacjentów ale i całej 
ludności chłopskiej Bukowca i okolic. Zwano go tu „kró
lem kaszubskim". Jako lekarz wiejski w Bukowcu pojmował 
swoje obowiązki lekarskie w sposób godny tradycji judy-
mowskich. Potrafił zwracać pieniądze chorym, a nawet ku
pować dla nich lekarstwa. 

Florian Ceynowa zmarł 26 marca 1881 roku w Bukowcu, 
a pochowany został na cmentarzu parafialnym w pobli
skim Przysiersku. Jego pogrzeb przekształcił się w manife
stację żałobną ludności chłopskiej Bukowca i okolic. Swój 
smutek po śmierci Ceynowy opiewał Jarosz Derdowski 
w pięknym wierszu - wspomnieniu - ze zwrotką, która uro
sła do miana hasła ogólnokaszubskiego: „Nie ma Kaszub 
bez Polonii, a bez Kaszub Polści". 

Imieniem Ceynowy nazwano główną ulicę w Bukowcu. 
Wyrazem hołdu było również umieszczenie na jego domu 
tablicy pamiątkowej w setną rocznicę jego śmierci. 

Dom, w którym mieszkał Florian Ceynowa, z wmurowaną tablicą pamiątkową 
oraz jego grób na cmentarzu w Przysierku 
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Zespół folklorystyczny „Rychławiaki" za
prezentował w tłusty czwartek biesiadę folk
lorystyczną „Do Marynki na pumelki". Od
tworzono pospolity niegdyś w ostatki zwyczaj 
pieczenia pumelek, ruchanek, grochowianek, 
a w okolicy Świecia - oparzeńców. 

Po kociewsku, chrześcijańskim pozdrowieniem, kie
rownik zespołu, Gertruda Woźnicka, powitała miej
scową społeczność oraz przybyłych gości. Młodzi 

artyści amatorzy przedstawili rodzinę kociewską. Matka 
(Marynka) piekła pumelki (pączki), a jedna z córek przy 
kierzance robiła masło. Wszyscy gawędzili i oczekiwali wie
czerzy. Tajemniczość tego wieczoru ma swoją ludową tra
dycję i nikogo nie zdziwiło pojawienie się przebierańców. 
Gdy wszystko było przygotowane, nastąpiło zastawianie 
stołów potrawami. Na pierwszym miejscu kapusta (bigos), 
smalec ze skwarkami, chleb i kawa ze stodoły (zbożowa). 
Później nadszedł czas na pumelki z niespodzianką i kawę 
bórzową (prawdziwą) lub herbatę. Podano także napoje 
chłodzące oraz piwo. 

Do Marynki na pumelki 
Rychławskie zapusty 

Gościom bardzo podobała się kapela kociewską w skła
dzie: Krzysztof Janicki, Zbigniew Elwart i Henryk Woźnic-
ki. Zespół ośmiu par tańczył „Tupanego", ze wszystkimi 
figurami, czyli przejściami i kółkami, i mostkiem. Tańczono 
też na ludowo: „Kosi, kosi...", „Po czamu...", „Żebyś ty kna-
pie..." i „To je szneptuch...". W międzyczasie kapela skocznie 
przygrywała polki i przyśpiewki biesiadne. Radość udzieliła 
się wszystkim. Wśród gości dzielili ją: Mirosława Muller ze 
Starogardzkiego Centrum Kultury, prof. Maria Pająkowska-
Kensik oraz Eugenia Butyńska - kierownik zespołu Fistula-
tores et Cantores Novienses. Wesoły śpiew i ogólna zabawa 
pochłonęła wszystkich uczestników. W dziecięcej zabawie 
„Mam chusteczkę, mam jedwabną..." brało udział dużo doro
słych, m.in. prof. Maria Pająkowska-Kensik i Gertruda Woź
nicka, kierownik Domu Kultury w Rychławie. 

ZG,NG 

Matka piecze pumelki, 
a jedna z córek przy kierzance robi masło 

Fot. Zenon Gurbada 

Ż
ycie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, 
w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypo
cząć - twierdził Demokryt. Już więc przed wiekami 

dostrzegano dużą rolę świąt w życiu człowieka. To właśnie 
ze świętami związane są różne zwyczaje i obrzędy, które są 
wartością rodzimej kultury, składają się na dorobek ducho
wy człowieka. Dlatego tak ważne jest przekazywanie owych 
obrzędów następnym pokoleniom. 

W tradycji chrześcijańskiej Święta Wielkanocne zawsze 
ściśle splatały się z obrzędami ludowymi, podczas których 
uroczyście żegnano zimę i witano długo oczekiwaną wio
snę. Obrzędy te pełne są radości ze zmartwychwstałego 
Jezusa, triumfu wiary i życia nad śmiercią. Tradycyjne wiel
kanocne ozdoby są skromniejsze od bogatej dekoracji bo
żonarodzeniowej. Wielkanoc ma jednak inne uroki. Przy
nosi ze sobą radość i dlatego kwiaty, wierzbowe gałązki, 
palmy i jajka kojarzą się nam z nią. 

Hanna Wenta pokazuje dzieciom 
technikę składania kwiata 

Takie wielkanocne ozdoby postanowili zrobić ucznio
wie - uczestnicy koła regionalnego z SP nr 1 w Czersku. 
Zaprosili więc na zajęcia gościa, Hannę Wentę z SP w Kieł
pinie, która pokazała dzieciom, jak zrobić piękne palmy z pa
pierowych kwiatów. Wymagało to sporo pracy wszystkich 
uczestników - ale jej efekt zachwycił dzieci. Na kolejnych 
zajęciach malowaliśmy wielkanocne jajka. Tradycja malo
wania jaj jest ciągle żywa, jednak rzadko zdobi się je tak róż
norodnie jak dawniej. Dziś najczęściej barwi się skorupy jaj 
specjalnym barwnikiem lub nakleja gotowe elementy. 

Pisanki, malowanki, kraszanki - nazywa się je różnie, 
w zależności od sposobu zdobienia - są ozdobą świątecz
nych stołów. Uczniowie wykonali je różnymi technikami. Były 
jajka zdobione koronkami, wstążkami, piórkami, makiem, ka
szą, papryką, cytrusami, mąką, barszczem i kakao. Trudno 
wymienić wprost materiały, których użyto do zdobienia wiel
kanocnych jaj, tak bowiem bogata jest inwencja dzieci. 

Owe ozdoby prezentowano 25 marca 2002 roku na spe
cjalnej wystawie, która podobała się zwiedzającym. 
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Aleksandra Skulteta w Tczewie 

wspólnie z redakcją 
„Kociewskiego Magazynu Regionalnego" 

o g ł a s z a 

KONKURS OTWARTY 
NA TEKST PUBLICYSTYCZNY 
SZANUJMY WSPOMNIENIA 

1. Celem konkursu jest przedstawienie postaci 
godnej naśladowania, będącej moralnym autoryte
tem swojego pokolenia oraz opisanie zdarzenia, 
które wpłynęło na losy osób związanych z autorem. 

2. Przedmiotem konkursu jest tekst publicy
styczny, przedstawiony w dowolnym gatunku 
literackim, opisujący zdarzenie lub losy ludzi z ulu
bionej fotografii w „starym albumie". 

3. Tekst winien być uzupełniony co najmniej jed
ną fotografią (bądź czytelną kserokopią) ze „stare
go albumu", która stała się inspiracją do napisania 
wspomnień. Oryginalne fotografie zostaną zwróco
ne autorom po rozstrzygnięciu konkursu. 

4. Nadsyłać można tylko teksty oryginalne, 
napisane specjalnie na konkurs, dotąd nigdzie nie 
publikowane. 

5. Ilość prac (różnej treści) jednego autora jest 
nieograniczona. 

6. Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 
autorów: 

a) młodzieży od 15 do 18 lat, 
b) dorosłych. 

7. Prace należy nadesłać (lub złożyć osobiście) 
do 30 września 2002 r. na adres: Miejska Bibliote
ka Publiczna, ul. J. Dąbrowskiego 6,83-110 Tczew, 
z dopiskiem „Szanujmy wspomnienia". 

8. Konkurs ma charakter tajny, dlatego każda 
praca winna być oznaczona dowolnym godłem 
słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej 
kopercie, oznaczonej takim samym godłem, należy 
umieścić kartkę z danymi autora: imię i nazwisko, 
adres, nr telefonu kontaktowego, kategorię (mło
dzież, dorośli). 

9. Powołane przez organizatora jury oceni na
desłane prace do 31 października 2002 roku i do
kona podziału nagród między autorów najlepszych 
tekstów. Oprócz nagród najciekawsze prace zo-
staną zamieszczone na łamach „Kociewskiego Ma
gazynu Regionalnego". 

10. Interpretacja niniejszego regulaminu przysłu
guje organizatorowi, natomiast werdykt i opinie jury 
są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

Przeszłość zachowana w pamięci 
staje się teraźniejszością 

prof. Tadeusz Kotarbiński 

Szkole Podstawowej Nr 12 im. Bronisława Ma
linowskiego w Tczewie 19 marca 2002 roku odbył się finał 
1 miejskiego konkursu plastycznego „Wielkanoc na Ko-
ciewiu" dla uczniów szkół podstawowych Tczewa. 

Inspiracją konkursu była nasza mała ojczyzna - Kocie-
wie, a dokładnie ukazanie oczami dzieci wspaniałej tradycji 
świąt wielkanocnych, bowiem to, co przeżywamy w dzie
ciństwie zostaje zachowane w naszej pamięci do końca 
życia. Technika i forma prac była dowolna (kartka świą
teczna, wydzieranka, stroik, ilustracja plastyczna tra
dycji wielkanocnych, pisanka, koszyk ze święconką, 
palma itp.). 

Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac ze szkół 
podstawowych i świetlic Tczewa. Wyłonieniem najciekaw
szych zajęło się jury w składzie: Aleksandra Mocny (arty
sta plastyk), Danuta Konkolewska (wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 12), Elżbieta Piotrowska (nauczyciel Szko
ły Podstawowej nr 8), Jolanta Bednarczyk (przedstawiciel 
Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego). 

MAŁGORZATA ELSZKOWSKA 
CHRYSTIANA FREZA 

ALEKSANDRA MANIUK 

Wielkanoc na Kociewiu 
Miejski konkurs plastyczny 

Nagrody przyznano w następujących kategoriach: 
• klasy I-III - forma plaska 

I miejsce - Magdalena Wilma - SP nr 10, 
II miejsce - Mateusz Jeszewski - SP nr 12, 
III miejsce - Katarzyna Gerka - SP nr 10, 
wyróżnienie - praca zbiorowa ze świetlicy SP nr 10; 

• klasy I-III - forma przestrzenna 
I miejsce - Paweł Kamiński - SP nr 5, 
II miejsce - Sara Danecka - SP nr 7, 
III miejsce - Agata Barej - SP nr 12, 
wyróżnienia - praca zbiorowa kl I a - SP nr 8, 

- praca zbiorowa kl. III e - SP nr 12; 

• klasy I V - V I - forma płaska 
I miejsce - Jakub Rychłowski - SP nr 10, 
II miejsce - Maciej Wojcieszak - SP nr 11, 
III miejsce - Łukasz Kopeć - SP nr 12; 

• klasy IV-VI - forma przestrzenna 
I miejsce - Agnieszka Murach - SP nr 7, 
II miejsce - Przemysław Klamański - SP nr 12, 
III miejsce - Anna Jaworska - SP nr 2, 
wyróżnienie - Patryk Rutkowski - Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Franci
szek Drelich (przewodniczący Rady Powiatu), Sylwia Olek 
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Wieś wzmiankowana już w XIV wieku, jako 
jedyna z terenu obecnej gminy Śliwice ma stare 
rycerskie tradycje. Leży oddalona o 3 km od Śli
wic w kierunku Tucholi. 

Nazwa wsi posiada typowy charakter topograficz
ny określający zwierzostan, a konkretyzując, wy
wodzi się prawdopodobnie od nazwy ryby 

lin. Niemcy nazywali Lińsk właśnie Lin oraz Linsk. Wcze
śniej zapewne nazwano tak miejscowe jezioro. Istnieją pew-
ne hipotezy mówiące, że nazwa pochodzi od jej byłego 
właściciela. Otto Liński (Łyński?) pojawia się w starych 
zapiskach w 1442 roku, kiedy to w razie potrzeby miał obo
wiązek pełnić konną służbę wojenną. Jest to więc wiek XV, 
a nazwa tego dawnego przysiółka pochodzi już z począt
ków XIV wieku. Zatem właściciel zawdzięczał nazwisko 
osadzie, a nie odwrotnie. Wspomniany Liński był zresztą 
dość znaną postacią na terenach obecnego Kociewia. 

każde wezwanie, ale tylko na terenie kraju. Służba rycerska 
była zróżnicowana w zależności od posiadanych dóbr. 
Właściciel Lińska miał obowiązek służenia w lekkiej zbroi, 
ponieważ jego nadział ziemi wahał się w granicach 20 łanów 
(1 łan = od 17 do 26 ha). 

Jednak częste niszczycielskie wojny (1409-1435) i na
jazdy powodowały spustoszenia w areale, jak i też w lud
ności. Straty były bardzo poważne. Areał Lińska tak się 
skurczył, że nie mogły już na nim spoczywać obowiązki 
świadczeń rycerskich. Przewlekła wojna trzynastoletnia jesz
cze pogłębiła ten stan rzeczy. 

Pewna poprawa następuje dopiero w XVI wieku. 
W tym czasie Lińsk, jako osada folwarczna należała do 
Wulkowskiego herbu Chomąto, a jej nadział uprawny 
wynosił 16 łanów, w 1565 roku w szlacheckiej już wsi było 
8 osiadłych rolników. Wieś od zawsze należała do parafii 
w Śliwicach. Z danin przekazanych na rzecz kościoła w 1746 
roku możemy wnioskować, że Lińsk był w tamtym czasie 
jedną z największych wsi tej parafii. 

W okresie narastania konfliktu między Zakonem a jego pod
danymi należał do wybijających się sędziów ziemskich. 

Lińsk należał do komturstwa świeckiego i był wsią 
rycerską przeniesioną na prawo chełmińskie. Było ono bar
dzo korzystne ponieważ posiadacze dóbr na prawie cheł
mińskim prócz ich dziedziczenia w linii męskiej, jak i żeń
skiej, byli zwolnieni od rzeczywistego czynszu, a płacili 
jedynie niewielki czynsz na znak zwierzchnictwa Zakonu. 
Podstawowym ich obowiązkiem była służba wojskowa na 

Wsi nie omijały jednak nieszczęścia. Wielu mieszkań
ców Lińska padło ofiarą epidemii cholery, która wy
stępowała dość często na tych terenach w XIX wieku. 
Przy drodze Lińsk-Śliwice znajduje się cmentarz z tego okre
su (zmarłych w okresie epidemii grzebano oddzielnie). 

W okresie zaboru ludność z tej miejscowości zasłynęła 
z walki przeciw dyskryminacji języka polskiego. Najwięk
szym wystąpieniem był strajk szkolny, który rozpoczął się 
5 listopada 1906 roku. Pomimo różnych restrykcji władz 

Droga biegnąca przez wieś, przy której stoi boża męka z figurami św. Rocha i Św. Rozalii 
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pruskich, dzieci strajkowały przez cały miesiąc. Najbardziej 
oporni: Kłos, Pstrąg, Zaremba, zostali ukarani grzywną. 
W stosunku do większości pozostałych dzieci zastosowa
no karę chłosty. 

Lińsk coraz bardziej się rozwijał. Już w początkowych 
latach XX wieku był tu kowal (Gwizdała, poprzednio Gin
ter), szewc (Stosik) oraz inni rzemieślnicy. Był tu również 
sklep z różnymi artykułami Stanisława Fortuny. W kolej
nych latach działało kółko rolnicze, bardzo prężna była 
spółdzielnia mleczarska oraz spółka wodna „Potop". 

W 1934 roku w czasie korekt granic powiatów, wieś 
została odłączona od powiatu świeckiego, a przyłączona 
do powiatu tucholskiego. Jeszcze parę lat temu Lińsk naj
częściej kojarzony był z zabytkowymi chałupami krytymi 
strzechą, które przetrwały tu w dobrym stanie od XIX wie
ku. Niektóre przewodniki jeszcze wspominająo tej atrakcji. 
Jednak to już przeszłość. Większość chat została zmoder
nizowana lub rozebrana. Obecna wieś jest zadbana i czy
sta. Schludne obejścia, chodniki z obu stron jezdni są wi
zytówką tej miejscowości. 

- Ludzie tutaj są zaradni i potrafią dużo załatwić dla 
naszej wsi. Przykładem na to może być budynek remizy 
strażackiej. Dzięki własnym „ścieżkom" stać nas było na 
laki obiekt i odpowiednie wyposażenie. Szkoła też już 
w niedługim czasie będzie wizytówką wsi. Tutaj częścio
wo jest to zasługa gminy, z którą współpraca układa nam 
się bardzo dobrze. Kolejne inwestycje to wodociągi oraz 
kanalizacja. Jak dobrze pójdzie, to już prace rozpoczną 
się w tym roku - mówi Bronisław Blas, który trzecią ka
dencję jest sołtysem Lińska (do sołectwa należą również 
Wądoły, Białe Błota, część Główki oraz Wybudowania). 

Prawdziwych rolników na terenie sołectwa jest tylko oko
ło dziesięciu. Połowa ze 160 domostw (mieszkańców około 
650) też posiada własną ziemię, ale uprawia ją tylko dla wła
snych celów. Wiadomo, rolnictwo w naszym kraju już od 
dłuższego czasu jest w głębokim dołku. Mimo, że tylko dwie 
osoby prowadzą własną działalność gospodarczą (sprzedaż 
nawozów i pasz), to z pracą nie jest tak źle. 

- Jeżeli ktoś chce pracować, to pracę znajdzie. Może 
nie za wielkie „kokosy", ale zawsze - mówi przed sklepem 
jeden z mieszkańców. - Pracować trzeba chcieć - dodaje. 

Większość mieszkańców znalazła zatrudnienie w Śliwi
cach, Śliwiczkach i innych miejscowościach. Pod miejsco
wymi sklepami (prywatny oraz śliwickiego GS) nie widać 
typowych miłośników „wisienki". Na PKP też pracuje oko
ło 10 osób. 

- Bezrobotnych jest bardzo mało, ale widoki nie są 
dobre. Kolejarze i inni co jeżdżą do pracy pociągiem już 
drżą o swój byt. Dni pobliskiej linii kolejowej są policzo
ne - dodaje sołtys. 

Jednak pomysłu miejscowym nie brakuje. Już widzą, że 
przyszłość tych okolic musi być nastawiona na turystykę. 
Na terenie sołectwa znajduje się około 100 działek let
niskowych. Zaczyna rozwijać się agroturyzm. Szansa 
na dodatkową pracę jest więc coraz bardziej realna. 

Szkoda, że tutejsze jezioro - zwane Lińskim -jest zaro
śnięte i zanieczyszczone. Ładne położenie byłoby na pew
no lokalną atrakcją. Jakość czystości wody poprawi na 
pewno kanalizacja, ale do tego czasu jezioro sporo za-
rośnie. 

Przed nieszczęściami i tragediami chroni mieszkańców 
Lińska - stojąca w centrum wsi - boża męka z figurami 
św. Rocha i św. Rozalii. 
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Świątynie 
Kociewia 

Tczewskiego 
od takim tytułem ukazał się pokaźny album Józe
fa Ziółkowskiego, z tekstami Romana Landow

skiego, wydany wspólnie przez Kociewski Kantor Edy
torski w Tczewie i Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej 
„Bernardinum" w Pelplinie. Nie jest to pierwsza lepsza książ
ka. Publikacja ukazuje bogactwo kościołów Kociewia 
Tczewskiego, poszerzając w ten sposób w znacznym za
kresie wiedzę o dziejach architektury sakralnej na Pomo
rzu. Album ilustruje piękno 26 świątyń z 23 parafii tczew
skiej części Kociewia. Praktycznie są to obiekty powiatu 
tczewskiego położone na obszarze dekanatów tczewskie
go, gniewskiego i części pelplińskiego. 

Publikacja zawiera 410 zdjęć, wyselekcjonowanych 
przez autora i redakcję z dużo większej ilości. Dla potrzeb 
albumu autor wykonał prawie 1000 fotografii. Album przede 
wszystkim dokumentuje architekturę i wyposażenie kościo
łów. Jest to niby opowieść o nich wyrażona zdjęciami. A sta
ło się to możliwe dzięki fotograficznej pasji autora realizo
wanej w czasie podróży po Kociewiu. 

Książka mogła się ukazać w wyniku podjętej koedycji 
Kociewskiego Kantoru Edytorskiego z WDP „Bernardi
num". Jej redakcja powstała w zespole KKE, a „Bernardi
num" zapewniło realizację poligraficzną i introligatorską. 
Wynikiem tej partnerskiej współpracy jest niecodzienna 
publikacja, której nie powstydziłoby się żadne profesjo
nalne wydawnictwo. Stało się to możliwe dzięki pomocy 
finansowej aż dziesięciu sponsorów. 

Bezpośrednio nad redakcją techniczną pracowały Ha
lina Rudko i Magdalena Pawłowska z Kociewskiego Kan
toru Edytorskiego, które postarały się o to, by album pod 
względem edytorskim, spełnił oczekiwania koncepcji re
dakcyjnej. Świątynie Kociewia Tczewskiego są zapewne 
w pierwszym rzędzie sukcesem autora, ale na końcowy 
kształt wpływ miała redakcja i staranność obu wydawców. 
Album zaświadcza m.in. o tym, że oficyny regionalne też 
stać na wydanie publikacji znaczących, które można poka
zać w każdym miejscu w kraju. 

Z tej fotograficznej książki można się uczyć historii i geo
grafii Polski, j ak to napisał w swojej Przedmowie ks. prof. Jan 
B. Szlaga, biskup pelpliński, ale naukę tę trzeba zacząć od 
rodzinnych stron. 

Józef M. Ziółkowski, Świątynie Kociewia Tczewskiego, Kociew
ski Kantor Edytorski i Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Ber
nardinum" Tczew-Pelplin 2002. Nakład 1500 egz., obj. 26 ark. 
druk, form. A4. opr. tw. 

Serwis fotograficzny albumu str. 24-25 > 
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S
tan organizacyjny placówki 

szkolnictwo kolejowe w Tczewie ma już kilkudziesię
cioletnią tradycję. Od 1946 roku przyszli kolejarze 

zdobywali wiedzę w Publicznej Średniej Szkole Zawodo
wej, a następnie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształ
cającej. Przez wiele lat środowisko kolejarskie zabiegało 
u władz oświatowych i resortowych o utworzenie placów
ki kolejowej, coraz większe były bowiem potrzeby kadrowe 
w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe. Stało się 
to faktem 1 września 1977 roku. Powstała wówczas Za
sadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Lokomotywow-
ni PKP Zajączkowo Tczewskie z siedzibą w Tczewie. 

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Stanisław 
Wilimberg. Przyszli kolejarze zaczęli zdobywać kwalifikacje 
w zawodach: operator ruchowo-przewozowy kolei i me
chanik urządzeń kolejowych. 

W 1978 roku utworzona została tczewska filia Zaoczne
go Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Podwyższało 
w niej swoje kwalifikacje około 150 kolejarzy, głównie absol
wentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących 
specjalnościach: ruch i przewozy kolejowe, eksploatacja i na
prawa taboru kolejowego, eksploatacja i naprawa spalino
wych pojazdów trakcyjnych oraz trakcja elektryczna. 

Z dniem 1 września 1983 roku utworzono Technikum 
Kolejowe Ministerstwa Komunikacji, które zaczęło kształ
cić techników transportu w specjalnościach: ruch i przewo
zy kolejowe oraz automatyka sterowania ruchem kolejowym. 

W 1984 roku w wyniku zmian organizacyjnych, szkoła 
stała się jednostką samodzielną i zaczęła funkcjonować jako 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP i Technikum Kolejo
we Ministerstwa Komunikacji w Tczewie. Podlegała Dy
rekcji Generalnej PKP w Warszawie. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych i na początku 
dziewięćdziesiątych tczewska placówka kolejowa zaczęła 
wychodzić naprzeciw coraz większym potrzebom PKP two
rząc nowe zawody i specjalności. W tym czasie kształcono 
uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej PKP w zawo
dach: operator ruchowo-przewozowy kolei, mechanik urzą
dzeń kolejowych, elektromonter taboru szynowego, elek
tromonter trakcji elektrycznej, elektromechanik urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, murarz, blacharz-dekarz, mon
ter nawierzchni kolejowej i mechanik pojazdów samochodo
wych oraz w Technikum Kolejowym w specjalnościach: ruch 
i przewozy kolejowe, urządzenia sterowania ruchem kolejo
wym, drogi i mosty kolejowe, drogi i mosty kołowe, maszyny 
i urządzenia drogowe, telekomunikacja kolejowa. Naukę po
bierało w tym czasie każdego roku około 450-500 uczniów. 

W 1988 roku szkoła otrzymała sztandar oraz imię boha
terskiego kolejarza Alfonsa Runowskiego, który zamordo
wany został w dniu 1 września 1939 roku podczas pełnienia 
obowiązków służbowych na stacji w Szymankowie. 

W 1993 roku nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne. 
Organem prowadzącym zostało Ministerstwo Transportu 

i Gospodarki Morskiej, a placówka zaczęła funkcjonować 
najpierw jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum 
Kolejowe (od 1 września 1993 r.), a następnie pod szyldem 
Zespołu Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego 
w Tczewie (od 6 grudnia 1993 roku). Od tego czasu w struk
turze organizacyjnej Zespołu Szkół Kolejowych funkcjono
wały Technikum Kolejowe i Zasadnicza Szkoła Kolejowa. 

Od 1 stycznia 1999 roku Zespół Szkół Kolejowych 
w Tczewie podlega Starostwu Powiatowemu w Tczewie. Za
częły się zmiany w strukturze kształcenia, wynikające z re
formy edukacji i potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Dziś, po dwudziestu pięciu latach funkcjonowania tej 
specjalistycznej placówki oświatowej, młodzież kształci się 
na poziomie szkoły średniej w: Technikum Kolejowym w za
wodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik 
mechanik, technik telekomunikacji, technik transportu kole
jowego i technik elektronik oraz w Szkole Zasadniczej 
w zawodzie monter elektronik. Z dniem 1 września 2001 roku 
w Zespole Szkół Kolejowych w Tczewie utworzona została 
Szkota Policealna dla Dorosłych (wieczorowa) kształcąca 
w zawodach: technik elektronik i technik telekomunikacji. Na
ukę w niej podjęło ponad 60 słuchaczy. Łącznie w roku srebr
nego jubileuszu naukę pobiera około 400 uczniów. 

Kadra szkoły 
Realizacja celów dydaktyczno-wychowawczych 
szkoły zawodowej usiłującej sprostać wymaga

niom nowoczesnej oświaty i kolejnictwa wymaga kadry 
o wysokich kwalifikacjach. Niezbędne są umiejętności in
telektualne, wiedza teoretyczna i doświadczenia praktycz
ne. Pożądany jest również korzystny układ osobowościo
wy niezbędny do realizacji zadań jakie każdego roku stoją 
przed każdą placówką oświatową. 

W okresie 25-letniego funkcjonowania szkoły jej dyrek
torami byli: mgr Stanisław Wilimberg (1977-1987), mgr Ro
man Milczewski (1987-1995) i mgr Kazimierz Ickiewicz, 
kierujący placówką od 1995 roku do dzisiaj. 

Stanowiska wicedyrektorów szkoły zajmowali w kolej
ności: mgr Kazimierz Ickiewicz (1982-1984), mgr Mieczy
sław Smyk (1984-1985), mgr Barbara Borzyszkowska (1985-
1987), mgr Maria Guzińska (1987-1989), mgr Kazimierz 
Ickiewicz (1988-1995), mgr Barbara Borzyszkowska 
(1995-1999) i mgr Czesław Roczyński (1999- nadal). Za 
praktyczną naukę zawodu odpowiedzialni byli kierow
nicy Warsztatów Szkolnych: Kazimierz Kamiński (1977-
1978), Franciszek Bedra( 1978-1982), Henryk Nitza( 1982-
1994), mgr Czesław Roczyński (1994-1999) i mgr inż. Adam 
Kwaśniewski (1999 - nadal). 

Ważnym osiągnięciem Zespołu Szkół Kolejowych 
w Tczewie w minionym 25-leciu był dobór wykwalifikowa
nej i ofiarnej kadry pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele 
etatowi uczący przedmiotów teoretycznych mają wykształ
cenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicz-
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nym. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze go
dzin są specjalistami, często wąskich dziedzin. Wszyscy 
nauczają przedmiotów zgodnie z kierunkiem wykształce
nia. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub 
zawodowe. Każdy nauczyciel posiada kwalifikacje pe
dagogiczne, a wielu systematycznie podwyższa swoją wie
dzę, zarówno pedagogiczną jak i zawodową. 

O wysoki poziom dydaktyczny dbają nauczyciele 
skupieni w zespołach przedmiotowych. W roku szkol
nym 2001/2002 są to zespoły: przedmiotów humanistycz
nych (mgr Grażyna Szczepańska - przewodnicząca oraz 
mgr Helena Bułhakow, mgr Anna Zołoteńko, mgr Romana 
Smaglińska, mgr Beata Podolska, mgr Krzysztof Zieliński, 
mgr Irena Opala, mgr Kazimierz Ickiewicz, mgr Dorota Kości-
jańczuk i mgr Lidia Barej - członkowie); przedmiotów mate-
matyczno-fizyczno-chemicznych (mgr Małgorzata Wójcic
ka - przewodnicząca oraz mgr Barbara Borzyszkowska, 
mgr inż. Irena Kloska, mgr Jolanta Chamska i mgr Ewa Solska 
- członkowie); przedmiotów mechanicznych i zajęć prak
tycznych (mgr inż. Adam Kawaśniewski i mgr inż. Eugeniusz 
Dudziński - współprzewodniczący oraz Kazimierz Liczywek, 
Krzysztof Torłop, Jerzy Reszka, Henryk Nitza, mgr inż. Zbi
gniew Winczewski, mgr Aleksander Zwoliński - członko
wie); przedmiotów ruchowo-handlowych (mgr Eugeniusz 
Prabucki - przewodniczący oraz inż. Jerzy Dunst, mgr Bene
dykt Plotta, Zygmunt Radziszewski, mgr Elżbieta Cisewska 
- członkowie); przedmiotów elektrycznych, automatyki 
i telekomunikacji (mgr inż. Iwona Smoter - przewodniczą
ca oraz mgr Czesław Roczyński, inż. Zbigniew Serafin, 
mgr inż. Tadeusz Knuta, inż. Stefan Mrozek, mgr inż. Zenon 
Odya, mgr Andrzej Szulc, inż. Ryszard Targan, mgr inż. Alina 
Łozowicka - członkowie); przedmiotów drogowo-mostowych 
i budowlanych (mgr inż. Grażyna Szałańska - przewodniczą
ca, mgr inż. Ryszard Hardt, mgr inż. Piotr Rumiński, 
mgr inż. Anna Kalinowska, inż. Jan Pawłowski, inż. Dariusz 
Grocholewski, inż. Stanisław Brzuszkiewicz - członko
wie); przedmiotów sportowo-obronnych (mgr Leszek Różycki 
- przewodniczący oraz mgr Eugeniusz Markowicz, mgr Kazi
mierz Piernicki, mgr Romuald Szałański - członkowie). Kate
chetami szkolnymi są: ks. mgr Mariusz Stalka i ks. mgr To
masz Osmałek. 

Szkoła nie mogłaby funkcjonować bez rzetelnego 
wysiłku pracowników administracji i obsługi. W roku 
jubileuszu administrację szkoły tworzą: mgr Genowefa 
Wohlbrecht - główna księgowa, Wiesława Paluch - sekre
tarz szkoły, mgr Bogdana Noch - specjalista ds. gospodar
czych, Lidia Borcowska - specjalista ds. finansowych 
i Hanna Chlewińska - specjalista ds. kadrowych. Pracow
nikami obsługi szkoły zatrudnionymi w pełnym wymiarze 
etatowym są: dwaj woźni-konserwatorzy: Stanisław Noga 
i Roman Wohlbrecht, dwaj konserwatorzy-dozorcy-pala-
cze c.o.: Mariusz Krzemiński i Bernard Litwin oraz pięć sprzą
taczek: Bożena Baran, Krystyna Litwin, Urszula Speizer, 
Grażyna Kaleta i Małgorzata Murawska. 

W szkole zatrudnionych jest 18 nauczycieli etato
wych i 32 w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracow
ników administracji i 9 obsługi szkoły. Kierownictwo szkoły 
stanowią: mgr Kazimierz Ickiewicz - dyrektor, mgr Cze
sław Roczyński - wicedyrektor ds. dydaktyczno-wy
chowawczych, mgr inż. Adam Kwaśniewski - kierow
nik warsztatów. Pedagogiem szkolnym jest mgr Jolanta 
Chamska. 

B aza dydaktyczna szkoły 
Skuteczność pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w szkole zawodowej zależy od wielu czynników skła

dających się na proces kształcenia. Oprócz czynnika ludz
kiego (nauczyciele - uczniowie) ważną rolę odgrywają: baza 
dydaktyczna szkoły i programy nauczania. 

Zespół Szkół Kolejowych w Tczewie, od momentu 
utworzenia, zajmuje budynki przy pl.. św. Grzegorza 5 
(na tczewskiej Starówce), będące własnością Skarbu 
Państwa. Szkoła posiada w tym miejscu 11 sal lekcyj
nych i małą świetlicę, gabinet pielęgniarki oraz pomiesz
czenia administracyjne. 

Drugi obiekt - Warsztaty Szkolne - znajduje się przy 
ulicy Warsztatowej 5. Odbywają się tu zajęcia praktyczne 
w zakresie obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, kuźni i spa-
walni oraz narzędziowni. W obiekcie przy ul. Warsztatowej 5 
znajduje się też: sala gimnastyczna, siłownia, biblioteka szkol
na, pracownie specjalistyczne (komputerowa, elektryczna, 
technik lutowniczych i urządzeń sterowania ruchem kolejo
wym), dwie sale lekcyjne, świetlica z zapleczem kuchennym, 
szatnie i umywalnie. Praktyki zawodowe uczniów Zespołu 
Szkół Kolejowych odbywają się poza Warsztatami Szkolny
mi w zależności od zawodu, w którym się kształcą tj. w Za
kładzie Infrastruktury Kolejowej w Gdańsku, w Zakładzie 
Napraw Infrastruktury w Gdańsku, w Zakładzie Przewozów 
Towarowych „Cargo" w Gdyni, w Flextronics International 
Poland i Metrix S.A. w Tczewie. 

Rozwojowi szkoły przez cały czas towarzyszy mo
dernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej. Co kilka lat 
przeprowadzane są remonty budynków szkolnych. Wy
mieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe, sanitaria
ty, przewody energetyczne. Dokonano remontu dachu, 
kominów wentylacyjnych i spalinowych, założono cen
tralę telefoniczną i radiowęzeł szkolny. Uruchomiono 
świetlicę szkolną. W drugiej połowie lat osiemdziesią
tych przeprowadzony został remont budynku Warszta
tów Szkolnych. Systematycznie poprawiane są warunki 
pracy i nauki. W 1999 roku oddano do użytku młodzie
ży salę gimnastyczną, a w 2000 roku - siłownię. Nastą
piła też kolejna modernizacja Warsztatów Szkolnych. 
Od października 2001 roku działa nowa ekologiczna ko
tłownia olejowa. Nauczycielom, pracownikom i uczniom 
marzy się jednak nowa szkoła na miarę XXI wieku. 

D ziałalność dydaktyczno-wychowawcza 
Szkoły zawodowe mają nie tylko uczyć zawodu, ale 
również wychowywać i rozwijać wszechstronne za

interesowania uczniów. Dyrekcja szkoły i nauczyciele 
starają się zapewnić młodzieży jak najkorzystniejsze 
warunki do rozwijania jej zainteresowań w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. 

Chlubną tradycję miał Zespół Pieśni i Tańca „Kolejarz", 
który przez około 20 lat tworzyli uczniowie Zespołu Szkół 
Kolejowych w Tczewie. Stanowił on ważne ogniwo w pra
cy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, symbolizując te 
wartości, które wyrażają umiłowanie zawodu kolejarskiego 
i regionu pomorskiego. W latach 1979-1996 istniała w szkole 
Izba Tradycji, w której gromadzono zbiory dotyczące cza
sów II wojny światowej i okupacji w Tczewie. Od 1996 roku 
eksponaty znalazły miejsce w sali historii. Najcenniejszym 
jest sztandar Polskiego Związku Kolejowców - Koła w Tcze
wie z 1928 roku. 

W ciągu 25 lat istnienia Zespołu Szkół Kolejowych 
w Tczewie prowadzone były różnorodne zajęcia pozalek
cyjne. W placówce funkcjonowały koła zainteresowań: 
Przyjaciół Teatru i Miłośników Teatru Telewizji, Polonistycz
ne, Turystyczne, Wiedzy o Regionie, Historyczne, Biblij
ne, Matematyczne, Fizyczne, Informatyczne, Sportowe, 
Strzeleckie i Techniczne. 

Z okazji 20-lecia placówki ukazała się publikacja oko
licznościowa pt. „W służbie oświaty i kolejnictwa. XX-le-
cie Zespołu Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego 
w Tczewie (1977-1997)". 

W Warsztatach Szkolnych wykonany został w 2000 
roku model historycznego mostu tczewskiego ekspo-
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nowany przez kilka miesięcy w Muzeum Techniki w War
szawie. Obecnie znajduje się w Muzeum Wisły w Tczewie. 

Młodzież Zespołu Szkół Kolejowych odnosi sukcesy 
w wielu zawodach sportowych, sportowo-obronnych, kon
kursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu miej
skim, powiatowym i wojewódzkim. W 2001 roku szkoła uzy
skała wyróżnienie specjalne w I Ogólnopolskim Konkursie 
na Encyklopedię Szkolną, zorganizowanym przez Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe w Warszawie, a w plebiscycie 
„Dziennika Bałtyckiego" uznana została za najbardziej przy
jazną szkołę ponadpodstawową w powiecie tczewskim. 

Szkoła jest organizatorem Mistrzostw Polski w Biegach 
Przełajowych Szkół Kolejowych i Transportowych oraz 
Międzyszkolnego Konkursu Historycznego - Zabytki Po
wiatu Tczewskiego. 

Społeczność uczniowska działa w Samorządzie Szkol
nym. W szkole funkcjonuje też: Liga Obrony Kraju i Polski 
Czerwony Krzyż. 

Ważne wydarzenia dotyczące życia Zespołu Szkół Ko
lejowych im. Alfonsa Runowskiego rejestrowane są w kro
nice szkolnej. 

W ciągu 25 lat istnienia (1977-2002) Zespół Szkół Kolejo
wych w Tczewie wykształcił 2.695 absolwentów. Technikum 
Kolejowe ukończyło 779 osób, uzyskując kwalifikacje tech
ników: transportu, transportu kolejowego, budownictwa, 
elektryków, mechaników i telekomunikacji. Absolwentami 
Zasadniczej Szkoły Kolejowej jest 1.916 osób w zawodach: 
operator ruchowo-przewozowy kolei, mechanik urządzeń 
kolejowych, elektromonter trakcji elektrycznej, elektromon
ter taboru szynowego, elektromechanik urządzeń sterowa
nia ruchem kolejowym, murarz, blacharz-dekarz, monter na
wierzchni kolejowej i mechanik pojazdów samochodowych. 
Wielu absolwentów Technikum Kolejowego kontynuowało 
i ukończyło studia w wyższych uczelniach. Wielu pełni od
powiedzialne funkcje w kolejnictwie. 

W okresie 25-lecia w działalności na rzecz poprawy 
warunków i wyników pracy placówki mają swój udział ko
lejne organy prowadzące: Dyrekcja Generalna PKP, Mini
sterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie 
i Starostwo Powiatowe w Tczewie. O obliczu szkoły decy
dują nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie i ich rodzice. 

Osiągnięcia szkoły dowodzą, że placówka obchodząca 
w 2002 roku swoje 25-lecie na trwałe wpisała się w struktu
rę szkolnictwa kolejowego w Polsce i ponadpodstawowe
go w powiecie tczewskim. 

W
Zmiany ku przyszłości 

ramach drugiego etapu reformy oświaty Ze
spół Szkół Kolejowych w Tczewie zamierza 

w roku szkolnym 2002/2003 uruchomić dla absolwen
tów gimnazjów: 

• LICEUM PROFILOWANE - w profilach: 
elektronicznym i transportowo-spedycyjnym, 

• ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ - w zawo
dzie: monter elektronik. 

Ponadto prowadzony będzie też nabór do: 
• SZKOŁY POLICEALNEJ dla DOROSŁYCH - w za

wodach: technik elektronik i technik telekomunikacji. 
Obrane kierunki kształcenia wynikają z dotychczaso

wego doświadczenia, nawiązanej współpracy z Flextronics 
International Poland, Mertix S.A. oraz sytuacji na lokal
nym rynku pracy (rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko
nomicznej). 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Tczewskiego 
Nr XXXII/186/2002 z dnia 19 lutego 2002 roku od 1 wrze
śnia 2002 roku dotychczasowy Zespół Szkół Kolejowych 
funkcjonować będzie jako Zespól Szkól Technicznych 
i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie. 

KmR 

RYSZARD HARDT 

150 lat tczewskiego 
węzła kolejowego 

1852-2002 

Tczew - miasto, jego położenie i historia 

d najdawniejszych czasów przez tereny ziem polskich 
wiódł ruchliwy szlak handlowy z południa na wy
brzeże Bałtyku. Szlak ten prowadził również przez 

tereny ziemi tczewskiej. Ten naturalny ciąg komunikacyj
ny został wykorzystany w czasie powstawania sieci kole
jowych. Pierwsza droga kolejowa na naszych terenach po
wstała w 1852 roku. Jak wiemy, w tym czasie Polska była pod 
zaborami i transport kolejowy rozwijał się zgodnie z potrze
bami polityczno-strategicznymi i gospodarczymi Rosji, Prus 
i Austrii. Linię Berlin - Królewiec, na której położony jest 
Tczew, wybudowali Prusacy w połowie XIX wieku. 

Na początku XIX wieku Tczew liczył poniżej 2000 miesz
kańców. Ożywienie gospodarcze i rozwój Tczewa nastąpi
ły w związku z budową linii kolejowej (1852) i budową mostu 
przez Wisłę (pierwszy parowóz przejechał po tym obiekcie 
w 1857 roku). Od tego czasu Tczew rozwija się powoli, lecz 
systematycznie. W roku 1873 uruchomiono linię kolejową 
do Chojnic i od tego momentu Tczew stał się ważnym wę
złem kolejowym. W 1891 roku zbudowano drugi potężny 
most przez Wisłę, wyłącznie dla ruchu kolejowego, a dotych
czasowy kolejowo-drogowy przeznaczono do wyłącznego 
ruchu drogowo-pieszego. Tczew ze względu na rosnące 
znaczenie - z tytułu ważnego węzła kolejowego - stał się 
starostwem. 

W 1918 roku państwo polskie odzyskało wolność, for
malnie potwierdzone podpisaniem traktatu w Wersalu 
28 czerwca 1919 roku. Wojsko Polskie wkroczyło do Tcze
wa 30 stycznia 1920 roku. Powrót Tczewa do Polski stwo
rzył miastu zupełnie nowe warunki rozwoju. Tczew stał się 
wówczas bramą do wąskiego, liczącego 140 kilometrów 
skrawka morza. Spowodowało to włączenie Tczewa do go
spodarki morskiej. W 1922 roku powstał nad Wisłą port 
obsługiwany przez kolej, służący do przeładunku węgla 
i drewna. Koniunktura ta nie trwała długo - zbudowanie 
portu w Gdyni, to utrata przez Tczew tego wycinka gospo
darki. Tczew z uwagi na swe wyjątkowo ważne znaczenie 
strategiczne, na długo przed wybuchem drugiej wojny 
światowej, przykuwał uwagę dowództwa niemieckiego. Gdy 
nad ranem 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, to 
właśnie kolejarze z przyległego do węzła Lisewa i Szymanko-
wa oraz ze stacji Tczew przyczynili się do opóźnień w zdoby
ciu tego miasta (powiadomili Wojsko Polskie o zamiarze opa
nowania mostów przez Niemców - zdążono mosty wysadzić 
w powietrze). Okupacja hitlerowska trwała od 2 września 
1939 do 12 marca 1945 roku. Po zakończeniu działań wojen
nych na terenie Tczewa pozostało 18 tys. osób. Straty lud
nościowe spowodowane przez wojnę wyniosły 6,9 tys. osób, 
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tj. 28% ogółu ludności miasta. Również bilans materialny 
to ogólne zniszczenie miasta oszacowane na 35%, a w 90% 
zniszczony został węzeł kolejowy. Od momentu wyzwole
nia spod okupacji hitlerowskiej Tczew odbudowuje się, 
usuwa zniszczenia wojenne i rozwija się, osiągając obec
nie (2002 r.) ponad 60 tys. mieszkańców, stając się ważnym 
ośrodkiem przemysłowym i zapleczem okolicznego rolnic
twa, pozostając równocześnie dużym i znaczącym węzłem 
kolejowym. 

Węzeł kolejowy Tczew 

Tczew znajdował się na trasie zaprojektowanej i wy
budowanej linii Kolei Wschodniej Berlin - Króle
wiec, której odcinek do Bydgoszczy oddano 27 lip

ca 1851 roku. W tym czasie sieć kolejowa Prus posiadała 
683 km linii, a w całych Niemczech rozwinęła się już do 
długości 6044 kilometrów, zajmując po Wielkiej Brytanii 
(10653 km) drugie miejsce w Europie. Odcinek ten był 
przedłużeniem wybudowanej w latach 1842-1848 magistrali 
Berlin - Krzyż - Poznań, która była pierwszym etapem tzw. 
Kolei Wschodniej (Ostbahn). Trasa od Bydgoszczy do 
Królewca była przedmiotem wnikliwych i wielostronnych 
studiów. Rozpatrywano pięć propozycji prowadzenia linii, 
z tym, że w każdym wypadku kolej miała być doprowadzo
na do Tczewa. 

Początkowo roboty przy budowie wschodniej linii pro
wadzone przez prywatnych przedsiębiorców szły opornie. 
W celu usprawnienia budowy kolei została utworzona pierw
sza dyrekcja kolejowa w Prusach (5.11.1849 r.). Dzięki Ustawie 
Sejmu Stanowego w Berlinie z 7 grudnia 1849 roku, dalsza 
budowa kolei nie napotykała na żadne większe przeszkody. 
Budowa odcinka Bydgoszcz - Tczew była prowadzona 
w trudnych warunkach, gdyż wymagała przekraczania sze
regu potoków, rzek, kompleksów leśnych itp. Rozpoczęcie 
budowy tego odcinka nastąpiło w 1851 roku. Połączone to 
było z jednoczesnymi pracami związanymi z budową mo
stów na Wiśle w Tczewie i na Nogacie w Malborku. Budowę 
linii prowadzono metodami ówcześnie stosowanymi; roboty 
ziemne prowadzone były ręcznie, prace transportowe na bli
skie odległości taczkami i ręcznymi wózkami szynowymi 
tzw. „lorami", a na większe odległości wozami konnymi bądź 
to odpłatnie, bądź to w formie obowiązkowych świadczeń 
rolników na rzecz państwa. Odcinek linii Bydgoszcz-Tczew 
długości 160 kilometrów budowano do 1852 roku. 

Dnia 19 lipca 1852 roku mieszkańcy Tczewa ujrzeli po 
raz pierwszy parowóz prowadzący za sobą cały pociąg. 
Jednak oficjalne i uroczyste otwarcie odcinka Bydgoszcz 
- Tczew nastąpiło w obecności króla pruskiego w dniu 
6 sierpnia 1852 roku. W tym samym dniu nastąpiło od
danie do użytku odcinka Tczew - Gdańsk. 

Dalsze prowadzenie linii z Tczewa do Królewca zostało 
zahamowane budową mostów przez Wisłę i Nogat. Decy
zja lokalizacj i dworca i mostu kolejowego pociągała za sobą 
konieczność regulacji Wisły od Gniewa do Gdańska, czyli 
na odcinku prawie 52,5 kilometra przy znacznych kosztach. 
Jednak zważywszy, że regulacja rzeki w tym rejonie przy
czyniły się do uniknięcia w przyszłości powodzi, na jakie 
narażone były corocznie tereny Żuław oraz obszary pod 
Kwidzynem, uznano celowość tego zamierzenia, zwłasz
cza, że regulacja rzeki spowodowała podniesienie lustra 
wody Wisły i poprawę żeglugi. Ale w okolicach Tczewa 
nie uniknięto błędu - początkowo wały regulujące bieg 
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rzeki poprowadzono po północnej stronie mostu dalej na 
zachód. Gdy okazało się to niekorzystne, na początku XX 
wieku usypano nowe wały na tym odcinku, nie rozbierając 
zbędnych starych, dzięki czemu mamy teraz tereny wykorzy
stane na cele mieszkaniowe - osiedle Stanisława Staszica. 

Odcinek z Bydgoszczy do Tczewa i dalej do Gdańska 
oraz Malborka wybudowano początkowo jako linię jed
notorową, z tym, że podtorze przygotowano od razu pod 
dwa tory. Budowa linii podyktowana była potrzebą połą
czenia Berlina z Królewcem; zasadniczym kierunkiem był 
kierunek południowy zachód - północny wschód, w związ
ku z czym linię poprowadzono do dworca położonego na 
zniwelowanym wzgórzu Zamajte w pobliżu Wisły i budu
jącego się w tym czasie mostu. Pociągi zdążające z Byd
goszczy do Gdańska i odwrotnie musiały zmieniać kie
runek jazdy wjeżdżając na tor wyciągowy lub na most 
(po jego wybudowaniu) i cofając się na pożądaną stronę 
w kierunku stacji Tczew. 

Oddzielnym problemem budowy linii kolejowej Berlin 
- Królewiec była przeprawa przez Wisłę. Prace studyjne 
przejścia przez rzekę na etapie projektowania linii obejmo
wały kilka wariantów. Miejscem rokującym najniższe kosz
ty budowy mostu był punkt pod Toruniem, względnie 
Ostromeckiem koło Torunia, podobnie jak pod Grudziądzem. 
We wszystkich tych przypadkach brzegi doliny rzeki pod
chodziły tam najbliżej nurtu Wisły. Jednak przeciwko wy
borowi takiego rozwiązania przemawiały inne względy, 
głównie zaś zbyt wielka odległość od Gdańska, który mu
siałby być połączony z koleją biegnącą do Królewca spe
cjalnym odgałęzieniem i ponownym przekroczeniem rzeki 
Wisły. Ostatecznie zapadła decyzja budowy przejścia przez 
Wisłę i Nogat pod Tczewem i Malborkiem. 

Bardzo korzystne położenie Tczewa przy przeprawie 
przez Wisłę znane już od XIII wieku przyczyniło się praw
dopodobnie do wyboru miejsca na usytuowanie mostu 
kolejowego. Tędy przebiegała droga tranzytowa skracają
ca połączenie ziem nadbałtyckich leżących po wschodniej 
i zachodniej stronie Wisły oraz pierwszy utwardzony trakt 
z Berlina do Królewca. Do 1825 roku przeprawy przez Wi
słę odbywały się za pomocą promu. Potem przeprawa moż
liwa była przez most pływający. We wrześniu 1845 roku 
poczyniono pierwsze kroki zmierzające do budowy mostu 
stałego. Pierwotny projekt, przewidujący konstrukcję ruro
wą o rozpiętości przęseł 6,30 metra, nie został zrealizowany 
z braku funduszów oraz wydarzeń Wiosny Ludów 1848/ 
1949 roku. W międzyczasie wielkie ilości lodów spływają
ce Wisłą wykazały nierealność pierwszego projektu, a pod
jęte w innych miejscach próby budowy mostów systemem 
rurowym wykazały niepraktyczność takich konstrukcji. 
Opracowano nowy projekt przewidujący rozpiętość przę
seł na 121,40 metra, zmieniając system rurowy na kratowy. 
Budowę mostu poprzedziły prace przy regulacji rzeki roz
poczęte w czerwcu 1846 roku. 

Na potrzeby kolejnictwa zbudowano w Tczewie całą 
bazę techniczną i wytwórnie materiałów, bowiem brak ko
munikacji uniemożliwiał ich transport z zewnątrz. Budowa 
mostu dała początek wielu zakładom w mieście, również 
fabrykom przemysłu metalowego, które po zakończeniu 
budowy mostu zmieniły tylko profil produkcji. W 1846 roku 
dla potrzeb budowniczych mostu utworzono w Knybawie 
obok Tczewa cegielnię, która produkowała żółtą cegłę klin
kierową, a w Tczewie: cementownię, Królewską Fabrykę 
Maszyn przy ulicy Gdańskiej oraz Odlewnię Żelaza (obec-
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Mosty - kolejowy i drogowo-pieszy 

nie Eaton Truck Components S.A., w okresie przed 1939 
rokiem Fabryka Maszyn Muscate). Również na potrzeby 
budowniczych mostu pracowała Fabryka Wyrobów Ce
mentowych przy ulicy Piaskowej, późniejsza Fabryka Tek
tury i Papy. 

Kamień węgielny pod fundamenty pierwszego filaru 
(przyczółek) na lewym brzegu Wisły położono 27 lipca 1851 
roku. Pierwszy most posiadał sześć otworów przepływo
wych, każdy o rozpiętości 121,40 merta. Filary środkowe 
miały kształt łodzi długości 26 i szerokości 10 metrów. Pod
stawę każdego filara stanowił mur grubości 3 metrów, 
z którego wznosi się filar murowany z cegły klinkierowej 
łączonej hydrauliczną zaprawą murarską. Górna część mo
stu składała się z dwóch dźwigarów wysokości 8,68 metra 
połączonych dźwigarami poprzecznymi. Na filarach i przy
czółkach zbudowanych było łącznie czternaście wież w sty
lu gotyckim. W osi kratownicy znajdował się pojedynczy 
tor kolejowy, a po każdej stronie tego toru znajdowała się 
jezdnia dla pojazdów drogowych. Odległość między dźwi
garami wynosiła 6,43 metra. Poszczególne jezdnie i tor ko
lejowy nie były od siebie niczym oddzielone. Dlatego przy 
przejeździe pociągu most był zamknięty dla ruchu pojaz
dów kołowych. Na zewnątrz dźwigarów z każdej strony 
mostu był chodnik dla pieszych o szerokości 0,94 metra. 
Do budowy mostu zużyto 15 milionów cegieł; filary w dol
nej części były licowane kamieniem ciosanym - od strony 
południowej, tj. od strony napływu wody kamieniem 
granitowym. 

Równolegle do budowy mostów prowadzono już wcze
śniej budowę dalszego odcinka linii do Królewca na trasie 
Malbork - Elbląg - Braniewo, który oddano do użytku 
19 października 1852 roku, a rok później doprowadzono kolej 
do Królewca otwierając ruch 2 sierpnia 1853 roku. Po wy
budowaniu mostów na Wiśle i Nogacie ułożono brakujący 
odcinek linii Tczew - Malbork długości 18 kilometrów, pro
wadząc ruch na całej linii Berlin-Królewiec od dnia 12 paź
dziernika 1857 roku. 

Do czasu zakończenia robót na odcinku Tczew - Mal
bork transport podróżnych i towarów odbywał się na tej 

trasie konno. Zimą przy korzystnych warunkach pogodo
wych przeprawa przez Wisłę odbywała się po lodzie, a w po
zostałych porach roku łodziami i barkami. Transport towa
rów na tym odcinku trwał do trzech dni. 

Rosnące przewozy kolejowe Berlin - Prusy Wschod
nie wymusiły decyzję budowy jeszcze jednego mostu. 
W 1891 roku oddano do ruchu zbudowany równolegle 
do pierwszego, drugi potężny most przez Wisłę wy
łącznie dla ruchu kolejowego, a dotychczasowy kole-
jowo-drogowy przeznaczono do wyłącznego ruchu dro-
gowo-pieszego. 

Następną linią biegnącą przez Tczew była linia Piła 
- Chojnice - Tczew, której budowę rozpoczęto przed 1870 
rokiem, a całkowicie zakończono 15 sierpnia 1875 roku jako 
linię jednotorową, a od 1876 roku jako dwutorową. 

Wybudowanie drugiej linii kolejowej spowodowało, że 
Tczew stał się dużą stacją węzłową, a następnie po wybu
dowaniu na początku XX wieku stacji rozrządowej w Za-
jączkowie Tczewskim zaszła potrzeba wybudowania łącz-
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nic, które usprawniłyby ruch, odciążyły stację Tczew 
i w sposób bezkolizyjny umożliwiły krzyżowanie się po
szczególnych kierunków linii kolejowych. Pierwszą wy
budowaną łącznicą była łącznica Górki - Zajączkowo 
Tczewskie - oddana do ruchu w 1907 roku; następne 
to: z roku 1910 łącznica Tczew - Zajączkowo Tczew
skie, łącznica Zajączkowo - Suchostrzygi z 1912 roku 
oraz Malinowo - Zajączkowo Tczewskie z roku 1913. 

Przed rozpoczęciem budowy stacji kolejowej w Tcze
wie wszystkie tereny leżące poza obrębem starego miasta 
były wykorzystywane rolniczo, w związku z czym nie było 
żadnych ograniczeń odnośnie prowadzenia linii kolejowej 
na tym obszarze. Jedynym kryterium było najkorzystniej
sze podejście torem z kierunku Bydgoszczy do przyszłego 
mostu kolejowego na rzece Wiśle. W okresie oddania do 
użytku linii kolejowej Bydgoszcz - Tczew, połączenia bez
pośredniego z Bydgoszczy do Gdańska nie było, obecnie 
istniejące powstało dopiero pod koniec ubiegłego wieku 
(prawdopodobnie w 1898 r.). Do momentu budowy kolei 
na terenie Tczewa zachowało się ukształtowanie terenu wraz 
z ówczesnym podziałem własności, sposobem użytkowa
nia i siecią drogową, sięgające tradycją czasów średnio
wiecznych. Nowożytne fortyfikacje ziemne, unowocześnio
ne i rozbudowane w początku XIX wieku współgrały 
z tym pierwotnym krajobrazem i były mu podporządko
wane. Budowa linii kolejowych zapoczątkowała proces 
podporządkowywania układu zastanego do potrzeb aktu
alnych. Zmieniano bieg cieków wodnych, niwelowano 
wzgórza i zasypywano parowy, wykonywano niezbędne 
nasypy i przekopy. 

Oddana w 1852 roku linia kolejowa z Bydgoszczy do 
Królewca z odgałęzieniem do Gdańska na początku swego 
istnienia nie posiadała w Tczewie żadnych dużych obiek
tów kolejowych. 

Budynek dworca osobowego został wybudowany 
przed 1858 rokiem. Był to duży gmach z cegły (o żółtej 
barwie) produkowanej w pobliżu Tczewa. Dworzec ten ist
niał do marca 1945 roku, kiedy to uległ zniszczeniu pod
czas działań wojennych. 

Początkowo stacja Tczew miała dwie główne części: 
dworzec osobowy z peronami i budynkiem dworcowym 
położonymi w pobliżu mostu przez rzekę Wisłę (prosto
padle do nurtu rzeki) oraz część do obsługi ruchu towa
rowego położoną po stronie południowo-wschodniej 
stacji. Około roku 1900 nastiła znaczna rozbudowa sta
cji z jednoczesnym zwiększeniem terenu oraz wydziele
niem stacji rozrządowej w Tczewie. Stacja rozrządowa 
powstała na terenie, gdzie obecnie znajduje się stacja 
osobowa. W tym czasie powstały również duże maga
zyny kolejowe położone po zachodniej stronie stacji 
rozrządowej. Dla pracowników kolei zbudowano obiek
ty mieszkalne. W latach 1890-1900 powstało osiedle gdań
skie i dworcowe, a w I ćwierci XX wieku osiedle Zatorze. 
Koniec XIX wieku charakteryzował się wysoką dyna
miką rozwoju przemysłu, co stworzyło konieczność roz
budowy środków transportu. W latach 90. XIX wieku 
podjęta została decyzja budowy dużej, towarowej sta
cji rozrządowej, położonej po północnej stronie stacji 
Tczew, z lewej strony linii kolejowej Tczew - Gdańsk. 

Stacja Zajączkowo Tczewskie zaplanowana została 
jako stacja rozrządowa z trzema grupami torów, górką roz
rządową parowozownią posiadającą dwie szopy (lokomo-
tywownie) wachlarzowe wraz z obrotnicami, budynkami 
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służbowymi i całą infrastrukturą techniczną - naziemną 
i podziemną. Budowę stacji rozpoczęto około 1900 roku. 
Wojna 1914 roku przyspieszyło realizację inwestycji; 
potrzeby zaopatrzeniowe oraz konieczność przemiesz
czania dużej ilości wojsk wpłynęły na szybką budowę sta
cji rozrządowej. Równocześnie z pracami przy stacji Za
jączkowo Tczewskie prowadzone były prace budowy 
łącznic oraz okolicznych stacji. 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku zmieniło prio
rytety komunikacyjne. Organizacja zarządzania gospo
darką, w tym liniami kolejowymi zapewnić musiała inte
resy odrodzonej Polski. To zadanie zostało dobrze 
wykonane, w czym niemały udział miał kolejowy węzeł 
tczewski, który stał się węzłem o jeszcze większym niż 
dotychczas znaczeniu. Przebiegające przez Tczew linie 
kolejowe Katowice - Bydgoszcz - Tczew - Gdańsk i Choj
nice - Starogard Gd. - Tczew - Malbork oraz duża sta
cja rozrządowa Zajączkowo Tczewskie spowodowały 
zaliczenie węzła tczewskiego do pierwszorzędnego wę
zła na sieci kolejowej ówczesnej Polski. Węzeł tczewski 
znalazł się w miejscu największego natężenia przewo
zów kolejowych w kraju. Nowe realia i nowe potrzeby, 
oprócz zmian organizacyjnych, wymusiły również mo
dernizację układów torowych oraz obiektów, również 
w obrębie węzła tczewskiego. 

Druga wojna światowa, to czas bardzo niekorzystny 
dla Tczewa. Kolej w obrębie węzła wyszła z tego okresu 
z 90% stratami materialnymi. 

Wieloletnią wytężoną pracą oraz olbrzymimi nakła
dami środków finansowych odbudowano zniszczone 
obiekty i tory. Uruchomiono ruch kolejowy od pierw
szych dni powojennych, początkowo z szybkościami 
5 kilometrów na godzinę, a następnie w miarę postępu 
prac, doprowadzono do szybkości normalnych. Całko
wite zniszczenie pierwszego budynku dworca kolejo
wego, położonego w pobliżu mostu przez Wisłę, po
zbawiło miasto niezbędnego obiektu. Fakt ten wpłynął 
na podjęcie zbudowania nowego dworca osobowego, 
w miejscu gdzie obecnie się on znajduje. Zlikwidowano 
stację towarową Tczew, na jej miejscu zbudowano pe
rony i tory przyperonowe, a przy nich budynek stacyj
ny, oddany do użytku 14 sierpnia 1949 roku, a zmoder
nizowany w latach 1990-2000. W roku 1968 rozpoczęto 
elektryfikację stacji Tczew, a latach 1968-1983 zelektry
fikowano linię kolejową do Gdańska i do Warszawy. 

Od lat osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła reorga
nizacja przedsiębiorstwa PKP, co w połączeniu z postępem 
w transporcie samochodowym i zmieniającymi się proce
sami przewozowymi spowodowało, że węzeł kolejowy Tczew 
zaczął tracić swą wiodącą rolę w życiu miasta. Zmieniające 
się technologie, ucieczka klientów od czasochłonnych 
i drogich operacji przeładunkowych sprawiło, że dzisiaj za
danie kolei to głównie przewóz towarów masowych oraz 
przewóz pasażerów. 

Mimo zmniejszenia się roli kolei, ma jednak ona w ży
ciu Tczewa w dalszym ciągu duże znaczenie - przecież 
bez niej np. trudniej byłoby wysłać korespondencję 
w świat, korespondencję zaopatrzoną w znaczki pocz
towe. Te dwa elementy: kolej i znaczek pocztowy są ze 
sobą związane od ponad stu pięćdziesięciu lat chyba 
nierozerwalnie i miejmy nadzieję, że przetrwają i przeży
ją wszystkie nowości techniczne, dając dużo radości 
swym wiernym sympatykom. 
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Tabela przedstawia ważniejsze koncerty zespołu 
w okresie 1987-1996. 

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny 
Bukowiacy 

Zespół działa od 1986 roku przy Szkole Podstawo
wej w Bukowcu. Założycielką zespołu, muzykiem 
i choreografem jest nauczycielka Lucyna Grzon-

kowska. Zespołowi towarzyszy dziecięca kapela, której 
członkowie grają na akordeonie, diabelskich skrzypcach 
i burczybasie. Burczybas i diabelskie skrzypce wykonał na
uczyciel Stefan Ludkiewicz. 

Przez wiele lat w pracy artystycznej zespołu pomagały 
Zofia Glamowska, Lucyna Matczyńska i Lidia Lewicka. 
Zespół finansowany jest przez Urząd Gminy w Bukowcu. 
Posiada stroje kociewskie i kaszubskie. Prezentuje w for
mie pieśni, tańców i gadek folklor Kociewia i Kaszub. „Od
krywanie" regionu Kociewia odbywało się pod okiem fa
chowców. Tańcami zajął się choreograf Szkoły Baletowej 
we Wrzeszczu Jan Właśniewski. Nad czystością gwary 
czuwała profesor Maria Pająkowska. Kapelą kierował mu
zykolog śp. Jan Szulc. Fachowa lektura, z której najczęściej 
korzystają „Bukowiacy" to: „Pieśni z Kociewia" Władysła
wa Kirsteina, „Tańce kociewskie" Pawła Szef-
ki, oraz „Zabawa na Kociewiu" Jana Szulca. 
Tak powstawały kolejno coraz ciekawsze tań
ce kociewskie, takie jak „Korkarz", „Koszy
karz", „Czapnik", „Tupany", „Grożony". To
warzyszyły im kociewskie pieśni o charakte
rze patriotycznym, np. „Śpiewka Kociewska", 
„Lubią struni", „Polonez dolnowiślański", 
„Piosenka o Świeciu", „O, nasze Kociewie" 
i inne. Żartobliwe gadki kociewskie przycią
gały słuchaczy, którym mowa kociewska przy
pominała lata dzieciństwa. Od początku ze
społowi przyglądano się bardzo uważnie. Już 
w pierwszym roku pracy zespół został przyję
ty w poczet Ogólnopolskiej Rady Ludowych 
Zespołów Artystycznych. Wśród laurów 
w różnych konkursach „Bukowiacy" najbar
dziej cenią sobie „Kaszubską Klukę" zdoby
tą w 1994 roku oraz II miejsce na tym samym 
festiwalu w 1995 roku za program kociewski. 
Tradycją stały się czołowe miejsca w Mię
dzywojewódzkich Przeglądach w Nakle, Byd
goszczy, Piasecznie, Skarszewach. Niewątpli
wym sukcesem jest też „Izba Regionalna", 
w której znaleźć można instrumenty ludowe, 
stare sprzęty codziennego użytku, stroje. Ze
spół jest częstym gościem w szkołach powia
tu świeckiego. Lekcje folkloru prezentowane 
przez „Bukowiaków" dostarczają niezapo
mnianych wrażeń i pozwalają wracać do ko
rzeni. Działalność zespołu opisana została 
przez Elżbietę Krasnodemską w pracy dyplo
mowej powstałej w Zakładzie Muzyki, Plasty
ki i Techniki Akademii Bydgoskiej. 

LUCYNA GRZONKOWSKA 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Nazwa festiwalu, 
konkursu lub przeglądu 

Międzywojewódzki Konkurs 
Zespołów Folklorystycznych 

Przegląd weryfikacyjny 
Ogólnopolskiej Rady Ludowych 

Zespołów Artystycznych 

I Ogólnopolskie Prezentacje 
Zespołów Ludowych 

Międzywojewódzki Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych 

Muzyczne Juwenalia 
Młodzieży Szkolnej 

Muzyczne Juwenalia 
Młodzieży Szkolnej 

Międzywojewódzki Konkurs 
Zespołów Folklorystycznych 

Juwenalia Muzyczne 

Międzywojewódzki Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych 

I Festiwal Kaszubski 

Juwenalia Muzyczne 

Międzywojewódzki Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych 

II Festiwal Kaszubski 

II Przegląd Zespołów Kociewskich 

Międzywojewódzki Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych 

Miejscowość 

Naklo 

Ciechocinek 

Inowrocław 

Naklo 

Bydgoszcz 

Bydgoszcz 

Naklo 

Bydgoszcz 

Nakło 

Słupsk 

Bydgoszcz 

Naklo 

Stupsk 

Piaseczno 

Nakło 

Data 

15.06.1987 

13.05.1988 

27-29.05. 
1988 

10-11.06. 
1989 

11.05.1991 

30-31.05. 
1992 

13-14.06. 
1992 

30.05.1993 

12-13.06. 
1993 

20.06.1993 

03.-04.06. 
1994 

04.-05.06. 
1994 

25.06.1994 

05.09.1995 

15.-16.06. 
1996 

Zdobyte 
nagrody 

I miejsce 

Dyplom 
za udział 

Dyplom 
za udział 

II miejsce 

Awans do 
konc. finałów. 

Dyplom 
za udział 

Dyplom 
za udział 

III miejsce 

Nagroda 
300 tys. zł 

I miejsce 
Grand Prix 

Kaszubska Kluka 

I miejsce 

Nagroda 
1 min zł 

II miejsce 

Dyplom 
za udział 

I miejsce 
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MARIA WYGOCKA 

Poznawanie historii regionalnej 

Wychowując młode pokolenie w duchu miłości 
ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości kultury Europy i świata (usta
wa o systemie oświaty z 1991 r.), wychowawcy, Szkoły 
Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu 
starają się docenić walor dziedzictwa kulturowego nasze
go regionu przy formowaniu dojrzałości swoich wycho
wanków. Głębsze poznanie miejsca, w którym się żyje i jego 
wielorakich uwarunkowań już od dzieciństwa wiąże się prze
cież z pojęciem „małej ojczyzny", części ojczystego kraju. 

W „Encyklopedii Staropolskiej" Zygmunta Glogera 
można przeczytać piękne motto: Obce rzeczy wiedzieć do
brze jest - swoje obowiązek. Stąd też przysposabiając się 
niejako do członkostwa w Unii Europejskiej, warto pamię
tać o przesłaniu wynikającym z tej glogerowskiej myśli, 
zważywszy, że możemy być dumni z osiągnięć naszych 
przodków. Nie oznacza to jednak, że dla świata jesteśmy 
czymś wyjątkowym. Warto więc wykorzystywać obecną 
w dokumentach i obyczajach przeszłość przodków. Nie war
to chyba dokonywać prostej, bezkrytycznej zamiany tego 
co polskie na obce. 

Dla młodych regionalistów z warlubskiej podstawówki 
małą ojczyzną jest świat, w którym oni żyją na co dzień. To 
najbliższy krajobraz, wszystko to, co jest wokół obecne: 
przyroda, ludzie i stworzona przez nich kultura. Jest ona 
częścią większej całości graniczącej z innymi małymi ojczy
znami, wspólnie tworząc regiony i ziemie. Świat, w którym 
żyją, to przeszłość i tradycja przez nich poznawana. W po
szukiwaniu takich przykładów bardzo pomogła książka 
Romana Apolinarego Reglińskiego „Legendy Borów Tu
cholskich". Jej pierwsze wydanie ukazało się nakładem 
Wydawnictwa „Region" w 2001 roku. Niedawno odbyło 
się spotkanie z autorem w Centrum Kultury Zamek w No
wem. Dzięki uprzejmości Andrzeja Gapy uczestniczyli w nim 
też nauczyciele naszej szkoły: Jolanta Pamuła, Genowefa 
Kleczka, Maria Wygocka. Tomik zawiera legendy z Borów 
Tucholskich, największego na Pomorzu Nadwiślańskim 
kompleksu leśnego. Autor wybrał je i przetłumaczył z sze-
ściotomowego zbioru legend Paula Behrenda, nauczyciela 
ze szkoły powszechnej w Osieku koło Warlubia. Ukazał się 
on w latach 1906-1910 nakładem wydawnictwa A. W. Ka-
femanna w Gdańsku. Część tych pięknych legend dotyczy 
różnych wydarzeń historycznych (bitwy pod Grunwaldem, 
wojen polsko-szwedzkich, wojen Napoleona Bonaparte-
go), a ich bohaterami są autentyczne postacie: Świętopełk 
Wielki, Napoleon, Henryk von Plauen. Inne opowiadają 
o powstaniu osad, wsi czy miast albo zakonów czy kościo
łów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują legendy 
o pochodzeniu nazw miejscowości. Oddzielną grupę sta
nowią legendy bajeczne, zawierające wątki wierzeniowe. 
Wszystkie prezentowane legendy funkcjonowały w kultu
rze ludowej mieszkańców Borów Tucholskich - Polaków 
i Niemców, Kociewiaków i przede wszystkim Borowiaków. 

Warto je poznać i dziś, by poszerzyć wiedzę o prawdzi
wych i baśniowych dziejach Pomorza. „Pokolenia zmienia
ją się, a legendy pozostają bez zmian" (A. Chamisso). 

Czarna panna 
Niedaleko Bąkowa, po lewej stronie torów kolejo-

wych prowadzących do Warlubia znajduje się cał-
kowicie zarośnięte trzciną i mchami jeziorko. Miej

scowi ludzie nazywają je Plu. W środku tego bagienka 
jest oczko wodne o niezmierzonej głębi. 

Dawno temu, gdy jezioro było znacznie większe, co
dziennie po zachodzie słońca wychodziła z niego na czar
no ubrana panna. Smutna, zadumana i ze wzrokiem spusz
czonym ku ziemi spacerowała wokół wody. Towarzyszył 
jej zawsze czarny pies. Gdy próbowano ją zagadnąć, od
powiadała zawsze grzecznie, a na jej twarzy pojawiał się 
nieśmiały uśmiech. Pies łasił się przyjaźnie do nóg pyta
jącego i zdawało się, że zachęca do pójścia nad jezioro. 

Na miejscu jeziora stał kiedyś zamek, należący do ro
dziców spacerującej panny. Zaślepieni bogactwem szy
dzili oni z Boga i kościoła, przez co za karę ich zamek ze 
wszystkimi mieszkańcami zapadł się w ziemię, a w jego 
miejscu powstało jezioro. Spacerująca nad jego brzega
mi panna szukała kogoś, kto gotów byłby uwolnić jej 
najbliższych od kary. Z całej rodziny tylko ona była po
bożna. Mieszkańców zamku mógłby uwolnić tylko męż
czyzna pobożny i dzielny oraz gotów pójść za panną w głę
binę jeziora. O ile znajdzie się ktoś taki, to jeszcze jest 
szansa, że zapadły zamek z mieszkańcami wyłoni się na 
powierzchnię. Niestety, jeziorko zarasta coraz bardziej 
i niedługo zamek pogrąży się w nim na zawsze. 

Piękne Bory Tucholskie, zajmujące 4500 km2 i leżące 
w dorzeczu Wdy, górnej i środkowej Brdy, inspiru
ją ich miłośników do organizowania wielu cieka

wych imprez. Należy do nich niewątpliwie konkurs pla
styczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka", który to 
przygotowuje w naszym rejonie Ośrodek Kultury w Osiu, 
położonym na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Warlubia biorą w nim 
udział od 1994 roku i to z dużymi osiągnięciami. Mówiąc 
o Borach Tucholskich nie wolno zapomnieć o rodowitych 
mieszkańcach tych ziem (wspominałam już o tym wcze
śniej), których wytwory kultury materialnej i duchowej 
odcisnęły piętno na charakterze krainy. Życie nie było dla 
nich łaskawe. Z tym większym szacunkiem odnieść się trze
ba do tych, którzy zachowali swoją tożsamość, a ziemię tę 
pokochali mimo wielu doznanych krzywd. Regionaliści na
szej szkoły pragną zaprosić do udziału w tym konkursie 
swoich rówieśników, bo Bory Tucholskie są niewątpliwie 
tak piękne, jak fragment wiersza Jana Sabiniarza, będący 
zaproszeniem do odwiedzin tego pięknego miejsca: 
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Na zboczu siąść, pod dębem starym, 
by zasłuchany w szmer strumyka, 
wznosić się hen, w konary, 
rozpływać się w błękitach, znikać. 
Życie i miłość łatwo roztrwonić, myśli, nadzieje, 
zmierzch i świt. 
Poddać się fali, złudę gonić, z domu wyjść 
nie zamknąwszy drzwi. 

Dawne gawędy 

Mówią one najczęściej o wierzeniach, lękach i ra
dościach naszych dawnych przodków, o rodo
wodzie różnych świąt, o obrzędach i zwyczajach, 

z których wiele z czasem zamieniło się w zabawy ludowe. 
Wiele tych zabaw odbywa się w karczmie, albo zaczyna się 
na drogach i placach pod gołym niebem, a kończy w karcz
mie. Bo „karczma w życiu wsi" była jedynym miejscem ze
brań sąsiedzkich, gromadzkich, odbywania wesel, chrzcin 
czy pogrzebów. Dziś świat, w którym żyjemy zmienił się 
bardzo, więc i te gawędy stają się powoli przeżytkiem. Jed
nak warto je znać, bo wiele z nich uczy dużo dobrego. 

Dwunastnica - czyli dwanaście dni od Bożego Naro
dzenia do święta Trzech Króli, uważana była za nieomylną 
przepowiednię pogody dla dwunastu kolejnych miesięcy 
roku. Dzień 25 grudnia stanowił prognozę dla stycznia, 
26 dla lutego i tak dalej. Każdą dobę dwunastnicy dzielono 
na cztery części: od godziny 18 do 24, od 24 do 6, od 6 do 
12, od 12 do 18. Każda ćwiartka doby wróżyła pogodę na 
odpowiedni tydzień miesiąca. Pierwsze siedem dni dwu
nastnicy przepowiadały pogodę od 1 stycznia do 31 lipca, 
ale miały też wpływ na losy ludzkie. Były pełne znaków 
ostrzegawczych, zbawiennych rad, napomnień, ujawniały 
tajemnice przyszłości. 

Opr. Aleksandra Waszak, kl. VI a 

Sylwester - odkąd tańczymy na sylwestra? 
Zdawałoby się, że od świata pamięci mamy do czynie

nia z prastarym obyczajem, polegającym na odprawianiu 
tańców i korowodów. Stare podanie włoskie wywodzi 
rodowód tej zabawy od dwóch papieży: Sylwestra 1 (na 
stolicy apostolskiej w latach 314-335), którego pamiąt
kę kościół obchodzi 31 grudnia oraz od Sylwestra II 
(ojca świętego w latach 999-1003). Podobno Sylwester I 
uwięził groźnego potwora morskiego. Ludzie bali się, 
że uwolni się on z lochu, pożre świat i zapali niebo. 
Kiedy nadeszła północ 31 grudnia i nic okrutnego się 
nie wydarzyło, to struchlały ze strachu lud zaczął hu
lać. Pierwsze bale sylwestrowe w Polsce miały miejsce 
w XIX wieku i to najczęściej w miastach. Bardzo często 
na nich wróżono, bowiem noc przejścia starego roku 
w nowy uchodziła za czas cudów czy znaków ujawnia
jących przyszłość. Wróżono z wosku, węgli rzucanych 
na wodę, z łupin orzecha. Wianek oznaczał zamążpój-
ście, kształt pieniądza - bogactwo, koń - przychówek. 
Dziewczęta pragnące wyjść za mąż biegły o północy do 
płotu i każda chwytała za kołek. Z wyglądu tego kołka 
wnioskowała o postaci swego przyszłego męża. Na po
czątku lat dwudziestych XIX wieku bale te miały już 
inny charakter. Antoni Odyniec, poeta przyjaźniący 
z Adamem Mickiewiczem, w wierszu „Lafirynda" przed
stawia scenę przygotowania córeczki na bal przez do

świadczoną mamę: Zaraz w dół spuścić oczy, gdy tan
cerz co przemawia, bo to efekt uroczy, gdy panna się 
obawia. Po tańcu dygnąć wdzięcznie, lecz gdyby 
w tańcu stan objął - umknąć zręcznie! 

Opr. Katarzyna Woźniak, kl. VI a 

Zapusty - to staropolska nazwa karnawału, trwają
cego do Wielkiego Postu. W dawnej Polsce był to okres 
polowań na grubego zwierza, okres - wesel, hucznych 
zabaw, kuligów, maskarad, obżarstwa, pijaństwa i in
nych grzechów, określanych mianem swawoli. Te roz
rywki były tak wielkie, że co bardziej wstrzemięźliwi 
nazywali je - „rozpustami". Jeden z ambasadorów suł
tana tureckiego w XVI wieku, powróciwszy do Stambu
łu, opowiedział swemu władcy, że w pewnej porze roku 
chrześcijanie dostają wariacji i dopiero jakiś proch 
sypany na głowy w kościele ich leczy. Najbardziej hu
laszczo obchodzono ostatnie trzy dni karnawału, które 
dziś nazywamy ostatkami. 

A skąd się wziął karnawał? W starożytnej Grecji 
obchodzono trzydniowe święto rozwijających się drzew. 
Owo pojawienie się bujnej wiosny pojmowali jako po
jawienie się boga Dionizosa. Liczne podania mówią, ze 
wesoły Dionizos oddawał się swawolom w towarzystwie 
koźlonogich demonów i nimf, menad i tiad. Pierwszy dzień 
uroczystości nazywał się „Pithoigia" - otwarcie beczki. 
W drugim dniu składano ofiary z wina zmarłym, a potem 
odbywały się hulanki, do których dopuszczano nawet 
niewolników. W trzecim dniu zwanym „Chytroi" - garn
ki, składano ofiary już tylko Hadesowi, bogu świata 
podziemnego i zmarłym. Na koniec wypędzano duchy 
kategorycznym „precz" - już po Anthesteriach. Nato
miast w Rzymie obchodzono Feralia (februarius - luty) 
- także składano ofiary, m.in. z: soli, owoców i luźno 
rzucanych fiołków różnym duchom. Te podobieństwa 
obchodzonych świąt sprawiły, że rzymskie Zaduszki za
częły się hellenizować, okręt boga Dionizosa, zwany 
w Rzymie Bachusem, dobił do brzegów Italii jako „car-
rus navalis" - co znaczy wóz bojowy. Toczący się we
soło „carrus navalis" przejechał całą Europę i przetrwał 
do dziś. 

Opr. Aldona Orłow, kl. VI a 

Kulig - Kiedy kuligi weszły w zwyczaje nie wiadomo 
dokładnie. Nawet tak dociekliwy badacz i znawca wszyst
kiego co staropolskie, Zygmunt Gloger, podaje, że była to 
zabawa tak dawna jak dawno zasiały się gęściej dworki 
na równinach Wielko- i Małopolski. A może było to w wie
ku XIV za panowania Kazimierza Wielkiego, tak dużo bu
dującego w kraju? Nazwa ta być może wywodzi się od laski 
z kulą u wierzchu, którą to laskę obsyłano od domu do 
domu dla zwołania wiecu, zebrań, a także dla wezwania do 
zapustnej zabawy. Niektórzy sądzą, że pochodzi od wyra
zu „kul" określającego snop słomy. Może też pochodzić 
od wyrazu czeskiego „koleg" - czyli krążek. Kulig był za
bawą ludzi bogatych, którzy odwiedzali się wzajemnie. Cza
sem trwało to bardzo długo, bo bawił się cały powiat, a ku
lig, jak podaje Oskar Kolberg, rósł niby „alpejska lawina". 
Do danego domu przyjeżdżano o zmroku w towarzystwie 
hucznej muzyki, głuszonej śmiechem, przy świetle kagań
ców i pochodni. Szlacheckie czasy już poza nami, ale i dziś 
czasami organizujemy kuligi. 

Opr. Anna Kowal, kl. VI a 
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MARIA WYGOCKA 

Mądrość 
i piękno poezji 

Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinow
skiego w Warlubiu, w ramach ścieżek dydak
tycznych odbyły się w przeddzień 1 listopada 

2001 roku, warsztaty regionalne, w których uczestniczyli 
uczniowie klas szóstych i nauczyciele z placówek oświato
wych gminy Warlubie. Prowadząca zajęcia prezes Kociew-
skiego Towarzystwa Oświatowego, Irena Brucka z Tczewa, 
przedstawiła poezję współczesnych twórców Kociewia: Ilo
ny Brzozowskiej, Grażyny Krużyckiej-Giełdon, Zygmunta 
Bukowskiego, Doroty Kiedrowskiej. 

Po przeczytaniu tekstów uczniowie w spontanicznych 
wypowiedziach budowali własną definicję pamięci naro
dowej i tradycji. Mieli oni też okazję do rozwinięcia emo
cjonalnego związku z małą ojczyzną. Wyrazili aprobatę dla 
stwierdzenia Anny Kamieńskiej Szukamy w poezji coś 
z prawdy własnego serca. Udowodnili ten fakt młodzi re
gionaliści z Warlubia, wykazując troskę o zachowanie i kul
tywowanie tradycji oraz pamięć o zmarłych. Kolejnym eta
pem tej postawy była wycieczka na cmentarz parafialny, 
gdzie uczniowie zapalili znicze na grobie poległych żołnie
rzy i zmarłych nauczycieli. Toczyły się również rozmowy 
na temat rangi tego święta. 

Druga część warsztatów była spotkaniem nauczycieli 
regionalistów, którzy wymienili doświadczenia w pracy nad 
rozwijaniem wiedzy o regionie. Jego uczestnicy byli zgod
ni co do tego, że dziedzictwo kulturowe jest nośnikiem 
wartości nieodzownych dla wychowania uczniów, a edu
kacja regionalna przygotowuje ich do identyfikacji z tymi 
wartościami. 

Zimą odbyło się spotkanie autorskie, na które ucznio
wie klas IV-VI i wychowawcy zaprosili Dorotę Kiedrowską 
ze Świecia. 

Poetka jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów 
poetyckich. Wydała w minionym roku „Dowód tożsamo
ści", zbiór wierszy, który jest owocem prawie dziesięciolet
niej pracy twórczej. Zawiera utwory poświęcone miłości, 
Bogu, nocy, poezji i życiu. Najczęściej piszeje poetka w for
mie interesujących aforyzmów. 

Autorskie spotkanie było okazją do owocnej dyskusji 
z młodym pokoleniem. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach poetyckich, gdzie próbowali tworzyć rymo
wanki czy układanki poetyckie. Zakończeniem tych warsz
tatów był konkurs poetycki, przygotowany przez poetkę. 
Jego uczestnicy: Nikodem Kuczmiński, Jakub Kaczyński 
i Łukasz Michalski musieli wykazać się wiedzą z różnych 
zagadnień poetyckich. Zwycięzcą został Jakub Kaczyński 
z klasy IV c, który otrzymał w nagrodę tomik poezji z dedy
kacją autorki. W niecodziennym spotkaniu brała też udział 
Irena Brucka, prezes Kociewskiego Towarzystwa Oświa
towego z Tczewa, która przejęła patronat regionalny nad 
placówką. Nasi mili goście spotkali się też z grupą uczniów 
klasy II i III, którzy pod opieką wychowawców - Marii 
Czajki i Róży Boguskiej mieli okazję do spontanicznych 
rozmów wokół tworzenia wierszyków. Mali rozmówcy, cie
kawi wszystkiego, zadawali poetce trudne pytania. Zapew
ne jest to dowód ich czynnego zaangażowania w sprawy 
szkoły, środowiska i otaczającego świata. 

Nie po raz pierwszy przed Świętami Bożego 
Narodzenia spotkały się dyrektorki przedszko
li powiatu świeckiego i tczewskiego, by wspól
nie przeżywać tradycyjną Wigilię. Tym razem 
19 grudnia trzy przedszkola tczewskie i Przed
szkole Samorządowe w Subkowach przygotowały 
przedświąteczne spotkanie, którego tematem 
były tradycje i obrzędy ludowe związane z Bo
żym Narodzeniem. 

ALICJA SŁYSZEWSKA 

Przedszkolne więzi 
Kociewiaków 

Kolejne spotkanie integracyjne 

Jasełka jak rewia 

Dyrektorki przedszkoli powiatu tczewskiego, pod kie
rownictwem wizytator Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty Zofii Przędziuk, gościły dwudziestooso

bową grupę dyrektorek powiatu świeckiego pod przewod
nictwem wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty Bożeny Podgórskiej. W konferencji wzięli też 
udział: prof. Maria Pająkowska-Kensik z Akademii Bydgo
skiej, Irena Brucka kierująca Pracownią Edukacji Re
gionalnej w Tczewie, Naczelnik Wydziału Edukacji 
w Świeciu Waldemar Fura, Sabina Łachacz z Wydziału 
Edukacji w Tczewie oraz wizytator Maria Pacek. 

Wszyscy zostali kolędowo i radośnie przywitani 
w Przedszkolu nr 8 w Tczewie przez dyrektor Jolantę Jank 
wraz z „rozanielonymi" i „rozdiablonymi" pracownicami. 

Tu goście zobaczyli niezwykłe przedstawienie jasełko
we w konwencji rewiowej. Biła z niego dziecięca radość 
ubrana w złoto, srebro i kolory czterech pór roku. 

Ku ogólnej uciesze, po zapaleniu „światełek nadziei", 
na sali pojawił się Mikołaj, który wraz z elfami obdarował 
zebranych kolorowymi „butami" na prezenty. Wspólnie 
odśpiewano też kilka kolęd. 

- Imprezę przygotowały nauczycielki naszego przed
szkola wraz z pracownikami. Duży wkład wnieśli też rodzi
ce, ale przede wszystkim nasze dzieci i to im musimy po
dziękować najgoręcej - zakończyła Jolanta Jank. 

Wigilia 

Drugą placówką, którą w tym dniu odwiedzili goście było 
Przedszkole nr 4, którym kieruje dyrektor Irena Janicka. Tu 
odbyła się wraz z całym ceremoniałem obrzędowym trady
cyjna wieczerza wigilijna. Wśród najczęstszych życzeń skła
danych przy dzieleniu się opłatkiem były życzenia zdrowia 
i wielu sił w przezwyciężaniu trudności, a także powodzenia 
w pracy i szczęścia rodzinnego. Jedzenie rozpoczęto barsz
czem, a potem królowały ryby we wszelakiej postaci i pierogi 
z kapustą. Na koniec spożyto kluski z makiem i kompot z su
szonych owoców. Wraz z dziećmi śpiewano kolędy i wspo
minano wigilie z lat dziecięcych. Przedszkolacy obdarowali 
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gości własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi, za 
które (w imieniu wszystkich) podziękowała Bożena Podgór
ska. Potem udano się do przedszkola Jodełka. 

Jodełka wita 

Zziębniętych gości gorąco i serdecznie w swym przed
szkolu powitała dyrektor Weronika Jodłowska wraz z mę
żem - wolontariuszem placówki. Atmosferę podgrzał też 
ciepły napój z owoców i ziół wonny goździkami. Dzieci 
przedstawiły krótki program artystyczny oraz wręczyły 
gościom upominki. 

Potem dyskutowano o możliwościach działań w ramach 
edukacji regionalnej, sposobach i formach jej realizacji 
w różnych placówkach. 

- Naszą współpracą w ramach kociewskiej eduka
cji regionalnej między przedszkolami powiatu tczewskie
go i świeckiego zamierzamy rozszerzyć o przedszkola 
powiatu starogardzkiego - stwierdziła wizytator Zo
fia Przędziuk. 

- Już dziś mogą wszystkich zaprosić na takie spotka
nie przed Światami Wielkanocnymi w przedszkolach 
powiatu starogardzkiego - zapowiedziała wizytator Ma
ria Pacek. - Jestem zauroczona waszymi działaniami, 
które tu zobaczyłam - dodała. 

W Subkowach 

Ostatnią placówką do której zawitano tego dnia „z ko
lędą" było Przedszkole Samorządowe w Subkowach. 

W progu gości witały kociewskie dzieci i częstowały przy
bywających sercami z pierników. Przedszkolacy wraz z ze
społem regionalnym Subkowiaki przedstawili Kociewskie 
Gwizdy i inne zwyczaje poprzedzające Boże Narodzenie. 

Zagrzmnialo, rujnylo w Betlyjam ziamni... - popłynę
ła wspólnie przez wszystkich zaśpiewana kociewska kolę
da. Przy kawie i „kuchach" dyskutowano o pomorskim 
Gwiazdorze, który przynosi prezenty pod choinkę i Świętym 
Mikołaju, który pojawia się tylko w noc 6 grudnia. Znalazł się 
czas na wspomnienia o początkach współpracy kociewskich 
przedszkoli oraz zaplanowanie kolejnych działań. 

Podtrzymywać więzi 

- Atmosfera dzisiejszych naszych spotkań we wszyst
kich odwiedzanych placówkach świadczy o potrzebie ko
lejnych przedsięwziąć integrujących cały nasz region 
poprzez drogę, jaką pokazały kociewskie przedszko
la - powiedziała prof. Maria Pająkowska-Kensik, dzięku
jąc za gościnę dyrektor Alicji Słyszewskiej. - To tu 
w przedszkolu w Subkowach rozpoczęła się właśnie 
nasza wspólna regionalna droga - dodała. 

W 1997 roku grupa dyrektorek rejonu świeckiego, za
interesowanych edukacją regionalną, odwiedziła Przed
szkole Samorządowe w Subkowach. Nawiązana wtedy nić 
współpracy zaowocowała odwiedzinami w Przysiersku koło 
Świecia, potem konferencją w styczniu 2001 roku w Sub
kowach, a następnie w kwietniu tego samego roku wizytą 
dyrektorek przedszkoli powiatu tczewskiego w Świeciu. 

Grudniowe spotkanie w Tczewie i Subkowach jest ko
lejnym krokiem utrwalenia przyjaznych kontaktów Kocie-
wiaków wszystkich trzech powiatów, które służą wymia
nie doświadczeń, inspirują do nowych działań i umacniają 
regionalne więzi. 

Wizytator Kuratorium Pomorskiego, Zofia Przędziuk 
i Bożena Podgórska z Kuratorium Kujawsko-

Pomorskiego oraz prof. Maria Pająkowska-Kensik 
ze „światełkiem pokoju" 

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków 
z Przedszkola nr 8 w Tczewie 

Mikołaj w Przedszkolu nr 8 rozdaje prezenty 

Zespół regionalny „Subkowiaki" w towarzystwie 
dzieci na wigilijnym spotkaniu 

w Przedszkolu Samorządowym w Subkowach 
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11 listopada 2002 roku w Konarzynach odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ku czci 
wielkiego patrioty pomorskiego ks. Franciszka Wołoszyka, ps. Konar (1913-1987). 

Poniżej zamieszczamy teksty dwóch przemówień okolicznościowych 
wygłoszonych w czasie tej uroczystości. 

MACIEJ KRZYŻANOWSKI 

Pamięci 
bohaterskiego księdza 

W imieniu Środowiska Pomorskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej schylam ni
sko głowę przed tablicą wmurowaną w kościele 

parafialnym w Konarzynach, poświęconą pamięci boha
terskiego księdza Franciszka Wołoszyka, ps. Konar, który 
działał tutaj w okresie drugiej wojny światowej. 

Bohaterstwo i głęboki patriotyzm księży na Pomorzu 
w czasie okupacji hitlerowskiej są jeszcze mało znane wśród 
szerokich warstw naszego społeczeństwa, pomimo licznych 
dokumentów i publikacji, jak też ołtarza w Bazylice Naj
świętszej Maryi Panny w Gdańsku, gdzie widnieje tablicz
ka z nazwiskami 2770 zamordowanych księży. 

Wśród bohaterskich księży na Pomorzu wyróżniają się 
dwa nazwiska kapłanów: kanonika płka Józefa Wryczy, 
ps. Rawycz i Franciszka Jana Wołoszyka, ps. Konar, któ
ry przez prezydenta Polskiego Rządu Emigracyjnego 
w Londynie otrzymał stopień generała brygady. 

Ksiądz Józef Wrycza jest dobrze znany w Polsce z ho
milii wygłoszonej w Pucku, gdy generał Józef Haller wrzu
cał pierścień w wody Bałtyku, zaślubiając Polskę z mo
rzem. Potem, w czasie okupacji, jako współzałożyciel Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" współdziałał z do
wództwem Armii Krajowej na Pomorzu. 

Działalność księdza Wołoszyka na Pomorzu była rów
nież wybitna i wysoce patriotyczna. 

Urodzony w Konarzynach, absolwent Gimnazjum 
Męskiego w Kościerzynie, po odbyciu studiów teolo
gicznych w Seminarium Duchownym w Pelplinie i po 
uzyskaniu święceń kapłańskich został wikariuszem 
w Komierowie koło Sępólna Krajeńskiego, ale dobrze 
znał także Kociewie i Kaszuby. 

Był duchem i ciałem związany z historią i losami społe
czeństwa pomorskiego, które było poddawane krwawym 
represjom ze strony niemieckich władz okupacyjnych. 

Jako ksiądz wyróżniał się postawą patrioty, który z od
wagą i honorem stawał w obronie Polaków. Działając w Gry
fie Pomorskim, a uprzednio w Polskiej Armii Powstania, 
w 1944 roku, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, przez 
niego założony oddział partyzancki został włączony do Po
morskiego Okręgu Armii Krajowej. 

Za swą bohaterską działalność otrzymał wysokie od
znaczenie bojowe - Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, trak
towany na równi z Orderem Virtuti Militari. 

Cześć Jego Pamięci. 

STEFAN B. RASZEJA 

Temu 
co służył Ojczyźnie 

jen, któremu dziś poświęcamy tablicę, ma tak bogaty 
życiorys, że każdy kto zainteresowałby się Jego bio
grafią, mógłby uwypuklić inny etap Jego życia i inną 

sporządzić charakterystykę. Nie będę odosobniony, jeżeli 
podkreślę Jego patriotyczną sylwetkę. 

Wiemy, że o patriotyzmie świadczą nie deklaracje miło
ści Ojczyzny, ale przede wszystkim aktywna działalność na 
rzecz ojczystego kraju, jego wolności i dobrobytu. Czy 
w tym zakresie może być coś bardziej przekonywującego, 
niż osobisty udział w walce z okupantem o godność ciemię
żonych współobywateli? Na pewno nie było łatwo zdecydo
wać się na taką działalność księdzu, którego powołanie 
wskazuje na obowiązek niesienia pomocy duchowej, a nie 
zbrojnej. Ale czy w ówczesnej dramatycznej sytuacji Pola
ków na Pomorzu można było te dwie sprawy całkowicie 
oddzielić? Tak więc młody ksiądz Wołoszyk był przede 
wszystkim kapelanem parafii partyzanckiej, ale prócz tego 
współuczestniczył w organizowaniu oddziałów leśnych. 
Począwszy od 1941 roku stanął na czele początkowo nie
licznego, ale stopniowo rozwijającego się oddziału. Nieco 

Ks. Franciszek Wołoszyk 
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później nawiązał już współpracę z Józefem Gierszewskim, 
ps. Ryś, ówczesnym komendantem TOW „Gryf Pomorski", 
a wiosną 1942 roku od delegata Polskiej Armii Powstania 
z Torunia otrzymał polecenie włączenia Jego oddziału do tej 
organizacji, otrzymując jednocześnie stopień organizacyjny 
podpułkownika. Niezależnie od działań partyzanckich pole
gających na zdobywaniu broni i żywności, ks. Wołoszyk 
prowadził akcję propagandowo-ulotkową a także wysyłał 
liczne listy do najbardziej zuchwałych Niemców i posterun
ków żandarmerii. Listy te ostrzegały i groziły represjami w ra
zie kontynuowania okrucieństw w stosunku do ludności 
polskiej. Akcja ta odbiła się głośnym echem i napawała na
dzieją serca Pomorzan. W tym miejscu pozwolę sobie zacy
tować pewien fragment wiersza partyzanta kociewskiego: 

Szaleje wojna, jak piekielna zjawa 
i rok za rokiem mija, boli, wzrusza 
coraz to nowa rodzi się obawa 
coraz inaczej cierpieć musi dusza 
coraz to wznieci nadziei iskierkę 
serce uniesie, by znów paść w rozterką. 
Gdy ludzie załamani strasznej burzy wirem 
już okrywają się żałoby kirem, 
wystarczy tylko promyczek nadziei 
by radość ich była udziałem z kolei. 

W tym okrutnym czasie, akcje ks. Wołoszyka promienio
wały tą nadzieją. 

Mówiąc o patriotyzmie ks. Wołoszyka nie można zapo
mnieć, że był on szczególnie przywiązany do swej małej 
ojczyzny, do Pomorza, a w szczególności do Kociewia i Ka
szub. Konarzyny to właśnie piękna wieś na pograniczu 
tych dwóch tak ważnych na Pomorzu subregionów, wier
nie stojących przy Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, że oku
pant hitlerowski bezpośrednio po zajęciu tych terenów 
zastosował terror o takiej sile, jakiej nie użył w żadnej innej 
części Polski. Teren ten miał być wzorcowym („Muster-
gau") dla planowanej później germanizacji reszty Polski 
i całego wschodu Europy. Elementem priorytetowym w tej 
polityce hitlerowskiej była eksterminacja polskich warstw 
przywódczych, do których zaliczano zwłaszcza nauczycie

li i księży. Do końca 1939 roku (a więc w ciągu zaledwie 
kilku miesięcy) zamordowano na Pomorzu 132 duchow
nych katolickich, w tym prawie wszystkich kanoników ku
rii biskupiej w Pelplinie, co w Polsce i pozostałej Europie 
było wypadkiem bez precedensu. Jeżeli chodzi o nauczy
cieli, to tylko na samym Kociewiu zamordowano ich 174. 
To wszystko miało sparaliżować całkowicie ewentualną 
kontrakcję Kociewiaków i Kaszubów. 

W tym świetle możemy lepiej zrozumieć intencje ks. Wo
łoszyka, które legły u podstaw Jego działalności: kapelana 
partyzanckiego, a jednocześnie organizatora ruchu oporu. 
Czuł się do tego upoważniony, a do pracy w partyzanckim 
duszpasterstwie zachęcał Go sam sufragan diecezji chełmiń
skiej - biskup Konstantyn Dominik, wówczas internowany 
w Gdańsku. 

Do mnie, jako partyzanta TOW „Gryf Pomorski", działa
jącego na terenie Kociewia i Borów Tucholskich, dochodzi
ły informacje, że w lasach gdzieś na północ od Czerska 
odbywają się nabożeństwa dla walczących w lesie oddzia
łów, zwłaszcza rezurekcyjne msze święte. Niestety, nie było 
mi dane w nich uczestniczyć, bo teren działania naszego 
oddziału był bardzo oddalony (okolice Kasparusa, Osieka 
i Osia). Dopiero na krótko przed końcem wojny przenieśli
śmy się w rejon kanału Wdy, budując ostatni bunkier zi
mowy niedaleko Studzienic, a więc w odległości zaledwie 
10 km od Konarzyn, gdzie w rodzinnym lesie ks. Franciszek 
Wołoszyk spędził ostatnie tygodnie okupacji. 

Jako jeden z nielicznych już, żyjących jeszcze party
zantów z tych okolic, a jednocześnie w imieniu Związku 
Przyjaciół Pomorza, chciałbym oddać hołd śp. Franciszko
wi Wołoszykowi, wielkiemu patriocie i jak nazywał go Mel
chior Wańkowicz uzbrojonemu kapelanowi kociewskich 
i kaszubskich leśnych oddziałów ruchu oporu. Jego udział 
w zbrojnym oporze wobec naszych prześladowców na tej 
umęczonej, zniewolonej, ale przez nas wszystkich ukocha
nej ziemi pomorskiej, może być przykładem dla młodzieży, 
jak być wiernym zasadom, przejętym od naszych ojców. 
Moje pożegnanie zakończę słowami wielkiego poety, Jana 
Kochanowskiego: A jeśli komu droga otwarta do nieba, 
to tym, co służą Ojczyźnie. 

Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ks. Franciszka Wołoszyka, 
znajdująca się w kruchcie kościoła pod wezw. Świętego Antoniego w Konarzynach 
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e jej głos nie był obojętny kręgom ziemiańskim 
i kościelnym, mogły świadczyć mu podobne, jak 
chociażby odczyt szambelana Adama Konopki „Ak

cja antypornograficzna" (Zjazd Skargowski, 25-26 IX 1912), 
słowo Marii hr. Potockiej z Prus Zachodnich w „Dzienniku 
Poznańskim" (1912, nr 132), poparcie ze strony Teodora Je-
ske-Choińskiego w lwowskiej „Kronice Powszechnej" (1912, 
s. 17) oraz artykuły w „Słowie" lwowskim i warszawskim, 
„Kronice Rodzinnej", „Ognisku", „Katoliku i Polaku". Na ten 
temat był również artykuł Stanisława Bełzy w „Ziarnie" i po
tem jego słowo na ten temat w broszurze „W palących spra
wach" (1913), gdzie tak się wypowiadał: Zatem, co dalej ro
bić, aby kąkol z naszej ziemi z korzeniem wyrwać, co, aby 
powieść polską uszlachetnić i uzdrowić? Odpowiedź pro
sta. Iść, nie zrażając się niczym. Ani krzykami, żeśmy 
wstecznicy zwalczający nowe prądy, ani szyderstwem, że 
nie mogąc widzieć w nich niczego innego nad gangreną 
nie możemy się wznieść nad stanowisko nadludzi... (...). Nie 
ma dla nas większego doczesnego dobra, nad to, co nasz 
naród wzmacnia i krzepi. I że nie o wszechświatową popu
larność utworów polskich chodzić nam powinno, gdyż ta 
popularność nie uchroni nas od zatrucia i śmierci, gdy 
zatrute pokarmy spożywać będziemy, ale o korzyść, jaką 
nam one przynoszą, podnosząc nas i uszlachetniając. 

Gdyby nie był to już koniec Młodej Polski, która w pracy 
Stanisława Brzozowskiego doczekała się nawet „legendy", 
można by uznać ten głos za polemikę pozytywizmu z ideolo
gia tej epoki, bo przecież T. Jeske Choiński do epoki poprzed
niej jeszcze należał. Ale na to było już za późno! Niemniej, 
wobec tych oraz innych słów, ich reperkusje okazały się jesz
cze bardziej konkretne, jeżeli w Kielcach nie pozwolono przed
stawić na scenie dramatu Zapolskiej „Kobieta bez skazy", 
rodzice poczęli zwracać baczniejszą uwagę na lekturę swych 
pociech, a także artykuły w dziennikach bywały po tym 
wszystkim ostrożniejsze. Tylko młodopolscy twórcy nie zwró
cili na te głosy specjalnej uwagi, co Karwatowa tak komen
towała: Zdaje się, że niektórzy autorzy, prócz nielicznych, 
nie zdawali sobie sprawy z tej zbrodni zgorszenia, z tego 
niszczenia podwalin przyszłości i dobra narodu. Szal ich 
opanował, kult ciała, zmysłów, używania świata - sata
nizm - to choroba wieku. Dostało się przy tej okazji Żerom
skiemu za „Dzieje grzechu", Zapolskiej za „Kobietę bez ska
zy", „Szaleństwo" i „O czym się nie mówi", Daniłowskiemu 
za „Magdalenę" i oczywiście Przybyszewskiemu. Chociaż 
jego pisanie nasza poetka musiała dosyć uznawać, jeżeli 
mówiła z bólem: a niestety i Przybyszewski należy do tych, 
którzy dużo złego narobili swoimi dziełami. 

Anna z Bardzkich Karwatowa była autorką wierszy, 
dramatów i powieści. Oczywiście, jak najczęściej 
to bywa, najpierw były wiersze, drukowane we 

lwowskim „Ruchu Literackim", ale ponieważ najwięcej na
pisała dramatów i dramatem zapowiedziała swoje pisanie, 

więc od tego gatunku warto rozpocząć omawianie jej twór
czości. W 1878 roku w Toruniu ukazał się pierwszy pięcio
aktowy dramat Karwatowej, „Mieczysław I książę Pol
ski". Jego historyczna treść na pewno dziwiła pozyty
wistycznych odbiorców, którzy odzwyczaili się już po 
romantyzmie od wczesnohistorycznych treści, ale autorka 
nie była tu sama. Przede wszystkim wierny był tej tematyce 
Kraszewski, lecz on, podobnie jak Lenartowicz czy Deoty
ma, był przecież ostatnim z romantyków. Natomiast Kar
watowa była już z pozytywistów i można by ją sytu
ować wśród takich pisarzy, zajmujących się "tematyką 
historyczną oraz Mieszkiem 1, jak Walery Przyborowski 
w powieści „Lelum Polelum" (1889), Wojciech Dziedu-
szycki w dramacie „Król Bolesław II" (1893), Wiktor Cza-
jewski w powieści „Mieszko" (1904) czy Kazimierz Gliński 
w poemacie „Królewska pieśń" (1907). Ponieważ inte
resowano się wtenczas bardziej tragedią Słowian nad
bałtyckich, natomiast o Mieszku I nie było tak wiele 
utworów, więc chociażby dlatego jej „Mieczysław I" 
mógł zasługiwać na uwagę. 

W dramacie Karwatowej Mieszko I, zaniepokojony 
wzrastającym zagrożeniem ze strony Niemców, błaga ra
zem z kapłanem Władybojem słowiańskie bogi, aby pomo
gły w walce germańskim wrogiem. Podobne błagania ślą 
do nich siostra Mieszka, Adelajda i Godysława. Tymcza
sem pustelnik, mieszkający w pobliżu świętego gaju, modli 
się o pogromienie pogan i jego prośby zostają wysłucha
ne. W takiej sytuacji Mieszko myśli przyjąć nową wia
rę, aby Niemcy nie mogli tłumaczyć swoich najazdów 
na Lechię nawracaniem niewiernych. Lecz jeszcze się 
waha, na co ma znaczny wpływ jego piastunka, Kunil-
da. Podobne rozterki przeżywa Godysława, narzeczona 
Grzymisława, którą stara się nawrócić pustelnik. On także 
odbędzie rozmowę z Mieszkiem, podczas której stara 
się go przekonać, że chrześcijaństwo uczyni Lechię sil
ną i bezpieczną: 

Posiędziesz córę zacnego księcia 
Przymierze takie ci wzmocni berło; 
O zadasz Niemcom śmiertelne cięcia 
A Polska będzie potęgi perłą!... 
Znasz Bolesława, co rządzi Czechy? 
Tam córa piękna i cnoty siła... 

Chociaż Władybóg i Kunilda bronią jeszcze starych 
bogów, a Grzymisław przeklina pragnącą nowej wiary Go-
dysławę, do Polski zbliżają się już posłowie z Węgier po 
siostrę Mieszka I, Adelajdę, i także wiozący z Czech Dą
brówkę. Przekonuje to Mieszka do nowej wiary, a tylko 
Grzymisław i Kunilda ostają się niewiernymi. Ostatecznie 
Grzymisław zabija Godysławę, kiedy ta zechce przyjąć 
chrzest, a Kunilda rzuca na chrześcijańskie księstwo klą
twę. Wszystko jednak kończy się szczęśliwie, bo książę 
przyjmuje chrzest, wypędza Odę, która była najważniejszą 
z jego siedmiu żon, i żeni się z Dąbrówką, a za jego przykła-
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dem idzie lud. Zyskuje też przymierze z Czechami i Węgra
mi, wszak siostrę Mieszka wziął za żonę książę Giejza, 
a wreszcie Lechia przyjmuje chrześcijaństwo. 

Dramat ten nie był wielce oryginalny i artystycznie uda
ny, ale mógł zasługiwać na uwagę z racji swej tematyki, 
która budziła już wtenczas pewne zainteresowanie. Jak na 
dwudziestoczteroletnią autorkę był to dobry początek. 
Rację bowiem miał A. Giller, że w tym dramacie mamy sce
ny godne „mistrza dramaturgii". Jak na pozytywistyczny 
czas, nie za bardzo zainteresowany pogańskimi czasami, 
zasługiwała na uwagę wiedza Karwatowej o słowiańskiej 
religii. Książę Mieczysław I nie tylko powołuje się tu na 
Światowida, Peruna i Marzannę, ale zna również bóstw tych 
funkcje: 

Ha, Światowidzie, pokieruj miecze, 
Peruna gromy niech pędzą wrogów, 
Niech w gaje swoje Marzanna wlecze! 

Podobnie jak kapłan tamtejszego słowiańskiego sakrum, 
Władybóg, zanoszący prośby do tych bogów: 

O Świętowicie 
Błogosław lud, 
Niech Perun w biedzie 
Da pomsty trud! 

Także Godysława, chociaż jej myśli kierują się już ku 
nowej wierze, będzie powoływała się na Światowida, czę
ściej jednak nazywając słowiańskie bóstwa ogólnym mia
nem „bogi". Zresztą, podobnie będą mówili także inni. 

Świętowit był najlepiej znany, więc najwcześniej i przede 
wszystkim korzystano z jego imienia. Potem w XIX wieku 
wiedziano już dużo o Perunie, dlatego na niego też zwraca
no uwagę. Natomiast o innych bogach najbezpieczniej było 
mówić bezosobowo. Karwatowa słusznie więc rozpoczęła 
od Świętowita, jako najwyższego boga Słowian, i uczyniła 
go bogiem wojny, bo taka też była jego rola. W następnej 
kolejności podała Peruna, o którym podobnie jak o Swię
towicie mogła wtenczas się wiele dowiedzieć, i jego funk
cje, jako boga piorunów, grzmotu i błyskawic, też dobrze 
określiła. Wskazując zaś na Marzannę, zasugerowała tyl
ko, że to bogini śmierci, ponieważ ma ona w swoje gaje 
wlec martwych wrogów. Nie powiedziała tylko w tym dra
macie, jakie były posągi tych bóstw, chociaż wskazała na 
ich istnienie, kiedy Władybóg przygotowywał ofiarę ze 
zwierząt darowanych przez lud. Ale za to imiona bohate
rów uczyniła już mówiącymi. Chrześcijańskiego kapłana, 
który przybywa do Mieszka I z Dąbrówką, nazwała Boho-
widem, czyli widzącym Boga. Kapłanowi pogańskiemu dała 
na imię Władybóg, co by znaczyło, że tylko on władny był 
do czynienia posług przy boskich posągach, bo przecież 
nie on władał bogami. Godysława natomiast, że zdecydo
wała się przyjąć chrześcijańską wiarę, zyskała w drugim 
członie swego imienia sławę. Tymczasem Grzymisław był 
znany ze swej grzmiącej srogości. 

Zapewne inaczej byłoby w tym dramacie z wydarzenia
mi historycznymi i słowiańskim mitem, gdyby nie uwaga 
autorki kierowana myślą chrześcijańską i patriotycznym 
obowiązkom wobec własnego kraju, chociaż motyw ger
mańskich najazdów na Polskę odczytała trafnie. Germani-
zacyjne i hakatystyczne kwestie zyskały potem wiodącą 
rolę w twórczości Karwatowej, twórczości nie tyle poświę
conej już problematyce historycznej, co przede wszystkim 
współczesnej. Wszak najpierw była komedia napisana w Wi-
chulcu „Pieniądz czy osoba" (1880), potem ludowe obrazki 
i sztuki sceniczne: „Na naszej glebie" (1894), „Kachna" 

(1895), „Na służbie" (1899), „Kwiaty i kolce" (1901) i zno-
wuż komedia „Zemsta Fity" (1901). 

Treść pierwszych trzech dramatów obracała się 
głównie wokół spraw sercowych, które nie zawsze szły 
bohaterom Karwatowej najlepiej. Tytuły zresztą mówiły w tej 
kwestii wszystko. Najpierw będą znaczyły tu wiele pienią
dze, ale dzięki dobrze zagranemu przez bogatego kawalera 
ąui pro quo wszystko dobrze się skończy. Potem sytuacja 
dziać się będzie na Pomorzu, skąd wielu wyjechało za chle
bem, ale serce nie sługa i karczmarzowi Mullerowi nie uda 
się odebrać ukochanej pracującemu za oceanem Stachowi. 
Miłość zwycięży także w ostatnim obrazku. 

Oczywiście Karwatowa nie opowiadała tylko o wsi, ale 
dawała także obrazki z miasta. Tak było chociażby w kolej
nym dramacie, zdradzającym się już tytułem, że „na służ
bie" się tu głównie akcja dzieje. Lecz podobnie jak na wsi 
wszystko kończy się happy endem, tak miasto nie dla każ
dego okazuje się łaskawe; chociaż w finale szczęśliwie ko
jarzą się wszyscy w pary. Podobnie jak w następnym dra
macie zatytułowanym wymownie „Kwiaty i kolce" kiedy to 
godzą się ostatecznie ze sobą zwaśnieni niedomówieniem 
zakochani. A ponieważ tu emancypacja gra znacząca rolę, 
więc pozytywizmu jest w tym wiele i stąd pochwała Piotra 
Chmielowskiego, że Obraz to sumienny, wymierzony prze
ciwko niedorzecznym, śmiesznym i zdrożnym przejawom 
emancypacji z uznaniem wszakże dla rzetelnych studiów 
naukowych podejmowanych przez kobiety. 

Inaczej, niż zdanie tego znanego historyka literatury 
o dramacie z infantylnym tytułem „Pod błogosławieństwem 
matki" (1902), o którym powie, że Dramat ten ma dużo 
czynników istotnie wzruszających, ale dobrym nazwać 
go nie można z powodu pobieżnego traktowania cha
rakterów i braku ześrodkowania akcji. Bolesne starcia 
wynikają tu z lekkomyślności ojca rodziny, mieszczanina 
Jargowskiego, który ulega wpływowi przebiegłego ło
tra. Ofiara lekkomyślności prowadzącej do podpisania 
weksla cudzym nazwiskiem o mało co nie pada córka 
Jarogowskiego idealnie nakreślona Polka. Chociaż 
ks. Mańkowski tego utworu bronił, podając za innymi re
cenzjami, jak chociażby tej w „Biulletin polonais" (1903, 
nr 174), że to dramat napisany pięknym językiem, usceni-
zowanie sumienne, jak we wszystkich sztukach autorki, 
treść bogata, zajmująca, tendencja szlachetna. Rzeczywi
ście, szlachetne były zawsze tendencje Karwatowej, ale 
nazbyt moralizatorskie i najczęściej skupiające uwagę od
biorców na małżeństwach zawieranych wtenczas nieszczę
śnic dla pieniędzy. 

Ale Karwatowa była również autorką powieści, pisa
nych oczywiście później, bo dopiero po blisko ćwierćwie
czu twórczego zmagania się z literackim słowem. W 1901 
roku ukazała się w Mikołowie jej pierwsza współczesna 
powieść „O chatę" (1901), a potem następna „Dwa żywioły 
(1902), drukowana odcinkami w „Gońcu Wielkopolskim". 
W pierwszej autorka opowiadała losy samotnie żyjącego 
rodzeństwa, Walka i Basi Dębków. Krzywdzeni przez opie
kunów nie załamali się, a dzięki własnej pracy i pomocy 
dobrych ludzi zyskują swoją pozycję w społeczeństwie 
i uznanie. Odzyskują też rodzinny dom, w którym ostatecz
nie zamieszkują. W kolejnej powieści, jeżeli nawet Basia 
zostanie porwana przez któregoś z bogatszych w okolicy 
gospodarzy, to się uwolni. Natomiast Kazimierz wkrótce 
zrozumie swój czyn, ale cokolwiek za późno, bo nie tylko 
umrze mu matka, ale wyrzeknie się go ojciec. I wtenczas 
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niczym Jacek Soplica zapalczywy młodzieniec zamknie się 
w klasztorze, by tam, jak powie Mańkowski, wieść życie 
ekspiacyjne. Oczywiście, moralizowanie nie wyszło temu 
utworowi na dobre. Dlatego zdecydowanie lepszą powie
ścią okazały się „Dwa żywioły", też z 1902 roku, opowiada
jące o ziemiańskiej rodzinie polskiej, Zręby Teofila Śmiłow-
skiego i niemieckiej, Wrony Alfonsa von Waltera, które 
sąsiadują ze sobą i żyją zgodnie i przyjaźnie. Łączy ich nie 
tylko budowany wspólnymi siłami na granicy włości szpi
tal, ale także miłość ich dzieci - Irmy kochającej Zdzisława 
oraz Konrada zakochanego w Wiesławie. I chociaż kończy 
się to nieszczęśliwie, bo Konrad, któremu Wiesława może 
darować tylko przyjaźń, popełnia samobójstwo, to ani Irma 
ani Walter, jej ojciec, nie mają żalu do Smiłowskich. Oczy
wiście, są tu również typy negatywne, jak chociażby, sprze
dający polską ziemię Niemcom, Edwin i niemieckie rodzeń
stwo: Kurt von Liedner oraz jego siostra Elza. I jakby tych 
kontrastów było jeszcze za mało, Kurt nie bacząc na honor 
nadużywa alkoholu, a Elza morfiny. 

Ponieważ krzywdy było wtenczas dużo, więc lud i niż
sze sfery czytały Karwatową chętnie, tym bardziej że czę
sto kończyło się u niej wszystko pomyślnie. Ponadto, jak 
na koniec wieku, realia były u niej przekonujące i ostatnia 
powieść mogła się podobać nawet kończącej się już wten
czas dekadenckiej Młodej Polsce, czego nie można by 
powiedzieć o kolejnym utworze Karwatowej, czyli spo-
łeczno-narodowej epopei „Józef Skaliński" (1904), chociaż 
gatunek ten zyskiwał wtenczas wcale niemałe uznanie. Tyl
ko że nie ze współczesną tematyką, ale sięgającą do dzie
jów bajecznych. Tu natomiast mówiło się wierszem o tra
dycji rodowej i narodowej, o niemieckiej kolonizacji i pod
trzymywaniu polskości, kojarząc przy tym młodych w pary 
i dając za przykład prawego Polaka - tytułowego bohatera. 
Wszystko to było ważne i słuszne, ale nie należało tego 
czynić mową wiązaną i podawać w formie epopei, nawet 
jeżeli wiele scen i sytuacji jako żywo przypominało „Pana 
Tadeusza". Dlatego nie dla ówczesnych odbiorców, nie
chętnych w onym czasie takiej formie, były pochlebne gło
sy niektórych recenzentów rozczulających się nad dydak
tyzmem i moralizatorstwem tego utworu. Bo chociaż o ger
manizacji była tu najczęściej mowa i dowodów na nią au
torka zebrała w przypisach tak wiele, wszystko brało w łeb. 
Jeżeli nawet ukazała się po siedmiu latach druga edycja tej 
epopei, to jako ze była to współczesna opowieść, ale pisa
na wierszem w czternastu pieśniach, musiała skazać się na 
takie samo zapomnienie, jak zdarzyło się to wydanej rok 
wcześniej epopei Konopnickiej „Pan Balcer w Brazylii" 
(1910). W Młodej Polsce epopeja mogła już tylko opowia
dać prawieczne dzieje, bowiem jej forma tak rażąco kłóciła 
się ze współczesnymi treściami, że odbiorcy uważali ją za 
absolutnie anachroniczną. Być może Karwatową to zrozu
miała, jeżeli już to tego gatunku nie powróciła, chociaż do
skonale sobie z nim radziła. 

Ponieważ wiedziała, że do najniższych sfer na wsi 
i w mieście najlepiej trafiają sztuki ludowe, więc przede 
wszystkim formom dramatycznym oddawała swój twórczy 
czas. Tak było przedtem i potem, kiedy to po „Józefie Ska-
lińskim" powstało jeszcze ponad dziesięć literackich utwo
rów, a wśród nich dwie współczesne powieści: „Bratnie 
dusze" (1910) i „Czarna perła" (1913), osiem dramatów: trzy
aktowa komedia „Stryj Agapit" (1904), pięcioaktowy dramat 
historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego „Pośród 
skał i jarów" (1907), obrazek dramatyczny „Wawrzyna" 

(1909), historyczny obraz z XVI wieku „Kwiat Jagiellonów" 
(1911), rozśpiewana i roztańczona sztuka ludowa „Roś" 
(1918), dramatyczna symfonia „Królowa kwiatów" (1915), 
dwa sceniczne obrazki: „Nadzwyczajni goście" (1917) i „Zło
te pantofelki" (1921) oraz dwa tomy wierszy „Z mojej teki" 
(1907,1919). 

Nie wszystkie z tych utworów były udane, ale proble
matyka ich była podobna, i to zarówno w powieściach jak 
w dramatach. Na przykład w prozie nie brakło nauki, którą 
ks. Mańkowski ujął trafnie słowami, że miłość szlachetnej, 
pobożnej kobiety uzacnia i zepsutego mężczyzną, jeżeli 
w jego duszy drzemią siły moralne. Bohater pierwszej, le
karz Włodzimierz Ruciński, staje się wierzącym, kiedy po
znaje oddaną Bogu dziewczynę, natomiast w następnej 
poznajemy kobiece oddanie wiarołomnemu mężowi, po
nieważ tak nakazuje sakrament ślubu. Czytano je wtenczas 
chętnie, oczywiście w niższych sferach, i podobnie było 
z Karwatowej dramatami. Z ludowych sztuk ani komedia, 
opowiadająca o skąpym stryju Agapicie i zawartym pomi
mo tego małżeństwie, ani ta z Wawrzyna w roli głównej 
i paniczem Albinem starającym się o jej rękę, ani sceniczny 
obrazek przedślubnych kłopotów Ireny z kuzynem jako tym 
nadzwyczajnym gościem, ani ta korzystająca z motywu 
Kopciuszka i złotych pantofelków ale muzyką Feliksa No
wowiejskiego okraszona, nie zyskały pamięci młodopol
skich ani późniejszych widzów. A szkoda, bo Karwatowa 
pisała zręcznie, a tylko tematyka i problematyka jej utwo
rów była nadto tendencyjna. 

Dlatego z jej dramatów, jeżeli nawet nie było w nich 
uniwersalnych treści, zasłużyły sobie na uwagę jedynie te 
o historycznej tematyce, chociaż Karwatową zajmowała się 
w nich też miłosnymi tragediami. W „Mieczysławie I" jesz
cze niewiele było tego nieszczęścia, bo sprawa przyjęcia 
chrześcijaństwa okazała się ważniejsza, lecz potem mniej 
lub bardziej szczęśliwa miłość zdominowała wszelkie po
ważne tematy. Tak stało się w dramacie o czasach Bolesła
wa Krzywoustego opowiadającym, jak to miłości Witosła-
wy i Szczebrzyca przeszkadzają hetman Skarbimir i niejaka 
Tomira. Zamieszanie powstaje z tego wielkie, ale ostatecz
nie miłość i sprawiedliwość zwycięża. Lecz tak na dobrą 
sprawę mogłoby się to wszystko dziać współcześnie, bo 
historycznego obrazowania mamy tu poza dawnymi imio
nami i dziką okolicą wśród skal i jarów niewiele. Więcej 
historycznych wydarzeń i tła znajdujemy w „Kwiecie Ja
giellonów", gdzie losy Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki 
się opowiada. Jeżeli nawet miłość okazuje się tu również 
niezłomna, to prawdy historycznej w tym dramacie nie za
braknie. Nakazały to oczywiście postacie głównych boha
terów - najpierw tytułowa Katarzyna Jagiellonka zwana 
„Kwiatem Jagiellonów", która była siostrą Zygmunta Au
gusta, żoną księcia Finlandii, Jana, królową Szwecji, wreszcie 
i matką Zygmunta III, a następnie król szwedzki, Eryk XIV. 
Ponadto dramat ten okazał się godny uwagi również dlate
go, że po raz pierwszy przedstawiał na scenie polsko-szwedz-
kie i polsko-finlandzkie kontakty w XVI wieku. Pisano o nim 
pochlebnie, wskazując na obrazowe sceny i żywą akcję. 

Uwagę krytyki, oczywiście w pozytywnym tych słów 
znaczeniu, zwróciły dramaty, łączące w sobie muzykę i sło
wo. Nie za bardzo oryginalna okazała się sztuka „Roś", 
mająca w sobie wiele z tych grywanych na wiejskich sce
nach, ale wcześniej poświęcono więcej uwagi „Królowej 
kwiatów", nie przypadkiem nazwanej przez Karwatową.sym-
fonią dramatyczną. Wszystko działo się tu w państwie 
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kwiatów i jeżeli nawet miłości nie zabrakło, oczywiście nie 
zawsze szczerej i uczciwej, to również spraw narodowych 
było wiele. W pierwszych latach wojny światowej muzykę 
uznała pisarka za najlepsze remedium, by zagłuszyć ból 
i rozpacz i wyrazić swoją nadzieję, gdy wolność była już 
tak blisko. Stąd nie przypadkiem mamy tu legendę o świę
tej górze, w której ukryty skarb czeka na tego, który go 
zdobędzie i poprowadzi naród ku lepszej przyszłości. Budzi 
to skojarzenie nie tylko z Aleksandra Majkowskiego opo
wieścią o zaklętej górze i królewiance z „Życia i przygód Re-
musa", ale także z legendami ks. Konstantego Damrota, opo
wiadanymi w „Szkicach z ziemi i historii Prus Królewskich". 
Jest tu również wiele sentencji z naszych wieszczów. 

Lecz chociaż treści były w tym dramacie, jak na ów
czesne czasy bardzo aktualne, chociaż wiele było w nim 
poetyckiej wrażliwości i piękna, to za udany utwór sce
niczny niektórzy recenzenci „Królowej kwiatów" nie uzna
li. Być może nie zrozumieli intencji autorki, która tym razem 
chciała na wyższym poziomie dramaturgicznym zaistnieć, 
bo wśród uniwersalnie mitycznych młodo-polskich utwo
rów, jak chociażby w kręgu owej „Kraswy" (1902) Cezare
go Jellenty czy Romualda Minkiewicza „Królewny morza" 
(1911). Jako że zamysł „Królowej kwiatów" miał być po
ważny, więc Karwatowa zdecydowała się tym razem sprzeci
wić słowom krytyki, odpierając nie tylko zarzuty, ale pre
zentując przy tym własne zdanie na temat utworów dobrych 
i złych oraz odpowiedzialności pisarza za swoje słowo: 
Zwracam się do ludzi głębiej myślących i dalej sięgają
cych wzrokiem. Temat utworu musi być rozwinięty w po
ważnych scenach, chociaż malowniczych, słowa muszą 
być wzniosłe, dalekie od banalności farsy scenicznej, 
układ musi być majestatyczny, bo całość rozgrywa się na 
dworze królowej kwiatów, która sama stawia ten temat 
i każe księciu, uczonym i powagom dworu nad nim się za
stanowić, bo pragnie kraj swój podźwignąć... Dlaczego sztu
ka nazwana symfonia dramatyczną? Całość ujęta jest w har
monijny a majestatyczny zespól, jak poważną i harmonijną 
jest muzyka symfonicznych koncertów. Co do tendencji, 
o której autor pisze, to nadmienić muszę, że powagi nauko
we uznały, że każdy utwór ma swoją tendencję, to zależy od 
wewnętrznego ustroju duszy autora, więc utwór grawituje 
albo ku wzniosłości, ku miernocie, lub ku podłości... Zasa
dą poważnych autorów powinno być: uszlachetniać społe
czeństwo, zabawę połączyć z myślą wyższą. 

A kiedy na pisanie powieści i dramatów czasu i sił już 
nie stało, pojawiły się jeszcze wiersze, które zamknęły bo
gatą i wszechstronną twórczość Anny z Bardzkich Karwa-
towej. Jak niegdyś pierwszy ich tom, mający tytuł „Z mojej 
teki" (1907), chociaż powstał w wieku dojrzałym, opowia
dał ulotne przeżycia radosnej i szczęśliwej młodości, tak 
teraz poetka spisała w II tomie tragiczne przeżycia z 1 woj
ny światowej i „rozstanie" ze zmarłym w roku 1917 mężem. 
W cyklu wierszy wojennych okazała się rzeczywiście do
bra, a jej poetyckie słowo wtenczas i obecnie powinno 
zasługiwać na uwagę. Tym bardziej, że ich treść dowiodła, 
jak to wobec wojennych nieszczęść i tragedii umiała się 
trafniej i lepiej wypowiedzieć, aniżeli wtenczas, gdy odda
wała swe pióro w służbę społecznej i narodowej idei. A po
nieważ pióro miała rzeczywiście dobre, więc gdyby swoje 
moralizowanie i dydaktykę umieściła w rodzimej przestrze
ni - na Kaszubach, Kociewiu i Pomorzu - to dzisiaj byłaby 
najlepszą pisarką swojego regionu. Nie można jednak zmie
nić czasu i dzieła i dlatego przytoczmy, chociaż z owych 

czternastu pieśni z cyklu „Wojna", wyimki z „Boju", „Po
bojowiska" czy ze „Świątyni": 

Huk armat, świst kul - granatów ryk, 
Dym ogień i ból - Jęk rannych, krzyk 
Łzy rozpacz i krew - To wojny śpiew! 
I pędzi to widmo, straszliwe i chciwe 
A ślepie żarzące po chatach błądzą 
Wchłaniając swą mocą i łudzi, i niwę, 
Te ślepie nasiąkły hieny żądzą 
Krzyczące: „Bój!"... 

Z krzyża odznaką, to pociąg z rannymi 
Droga bolesna - i krwawa, daleka... 
Łoże przy łożu, a ranni tak bladzi 
Jakby z marmuru... 

Zgłodniałych koni niespokojne rżenie... 
Obrusy zdarto, świece połamano... 
Obrazy święte szablą rozplatano... 
Co widząc kapłan, który stał na straży 
Przyspiesza kroku, bierze kielich w ciszy... 
I wszedł do chaty, spokój w sobie sili 
Na Boży domek obrał tu alkowę 
Biednego kmiotka... Poświecił ołtarz... 
Wojenna burza rykla bliżej gromem 
Na dach kościółka padły gradem kule... 
I pocisk pada strasznym ognia silą! 
Zadrżała ziemia, jękły szyby z trzaskiem 
I mur się wali. - kościół tu mogiłą... 

W cyklu „Rozstanie" zabrakło już Karwatowej poetyc
kiej dyscypliny. Rozpacz po śmierci męża uczyniła wiersze 
mu poświęcone nazbyt łzawe i tkliwe. Jedynie te kierowa
ne do Juliusza Słowackiego, który podobnie jak Mic
kiewicz był jej bliski, a potem kolędy i utwory pisane po
etycką prozą byłyby godne uwagi. Kiedy w 1917 zmarł 
Franciszek Schroder, a potem w roku 1918 jej mąż, tylko 
takim formom literackim pisarka mogła się już poświęcać. 
Co prawda o ojczymie Karwatowej mówiono tu już wcze
śniej, ale w tym miejscu warto by dopowiedzieć, że kiedy 
7 marca 1909 roku Bernard Chrzanowski zorganizował w Po
znaniu wspólnie z Aleksandrem Majkowskim wieczornicę 
poświęconą Kaszubom, czytał na niej wiersze po kaszub-
sku właśnie Franciszek Schroder. Majkowski bowiem za 
nic w świecie nie dał się zmusić do recytacji, bo czynił to 
fatalnie. Pisarka nie mieszkała jeszcze wtenczas w Pozna
niu, ale na pewno o tym wieczorze słyszała. Żywiła wszak 
dla swego ojczyma, który w życiu publicznym naszego 
Pomorza dość wybitną odegrał rolę, wiele czci i uznania. 
Dlatego napisała po jego śmierci obszerny nekrolog, w któ
rym dała „Osnowę żywota, charakterystykę duszy i czy
nów i współczesnych stosunków" (1917), przyznając się 
zarazem, że to właśnie Schroder był prototypem Henryka 
i Józefa Skalińskiego, tytułowego bohatera epopei, a także 
profesora z „Bratnich dusz". Oczywiście, wiele cech i za
chowań pisarki można by odnaleźć w postaciach Hani 
z epopei i Maryli ze wspomnianej powieści, a Wiesławy 
w „Dwóch żywiołach" czy Anieli w „Kwiatach i kolcach". 

Na tym kończy się słowo o Annie z Bardzkiej Kar-
watowej, o której życiu można się najwięcej do-
wiedzieć z jej wspomnień, natomiast o dziele z mo

nograficznego szkicu ks. Alfonsa Mańkowskiego przede 
wszystkim, bo dzisiaj niewiele już zachowało się utworów 
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tej pisarki z Kociewiem i Kaszubami mającej niegdyś wiele 
wspólnego. Karwatowa pisała dużo i realizowała się w każ
dym gatunku literackim. Oczywiście, najwięcej napisała 
dramatów, ale z prozą i poezją też umiała sobie doskonale 
radzić. Gdyby jeszcze tak zechciała opowiadać z autopsji, 
o tym wszystkim, co było jej najbliższe, a nie tylko wedle 
programów i tendencji, nawet jeżeli wszystko to było słusz
ne i wtenczas wielce pożądane, to dzisiaj byłaby czytana, 
znana i pamiętana. Tak bowiem odpłaca się czas tym auto
rom, którzy oddąją swe pióro idei, zapominając o sobie i prze
strzeni, w której przyszło im żyć i tworzyć. Można to nazwać 
pochwałą egoizmu czy sobkowstwa nawet, ale we własnym 
dziele trzeba zawsze zostawić cząstkę siebie i własnego oto
czenia; oczywiście pamiętając o proporcjach i granicach. Bo 
jeżeli te się przekroczy, to albo kończy się to na lichym pa
miętniku albo na tendencyjnym literackim utworze. 

Utwory Karwatowej często zasługiwały w opinii kryty
ków na miano dydaktycznie tendencyjnych, nawet jeżeli 
szczytne idee wyrażały i chociaż prawdą było, co mówił 
o nich ks. Mańkowski: 

- że ich treści były wielce religijne, 
- broniły moralnych zasad, 
- walczyły ze złem tego świata, 
- miały w sobie wiele humanitaryzmu, 
- tępiły wady narodowe, 
-- nakazywały walczyć z germanizacją i bronić ojczy

stej ziemi, 
- wskazywały obowiązki obywatelskie, 

dbały o narodowego ducha. 
Ale miał jednocześnie ks. Mańkowski rację, gdy zarzu

cał tej literaturze nadmiar elementu dydaktycznego, tak 
w kierunku religijnym jak w dziedzinie obowiązków pa
triotycznych. Bo jeżeli nawet utwór ma być tendencyjny, 
to powinno się pamiętać, aby nie zatracał się w nim artyzm 
i było to w zgodzie z psychologią czytelnika. Trzeba bo
wiem unikać tego wszystkiego, co by mogło sprawiać wra
żenie narzucania się. Najpierw Karwatowej się to nie za
wsze udawało, ale w ostatnich dramatach i powieściach 
odbiorca mógł już samodzielnie oceniać i wyciągać wnio
ski, czego nie było jeszcze w „Józefie Skalińskim", na któ
rego tytułowej postaci silnie zaciążyła osobowość ojczy
ma pisarki, Schrodera. 

Nie powinno to jednak skazywać pisarstwa Anny 
z Bardzkich Karwatowej na zapomnienie. Bo cokolwiek by 
o jej utworach nie mówić, to każdy niesie w sobie pewne 
wartości, oczywiście w mniejszym stopniu artystyczne, 
natomiast w większym, pomimo dydaktyzmu i tendencyj
ności, ideowe. Jej twórczość wiele mówi o zmaganiach po
morskiego ziemiaństwa, chociaż często trzeba się tego do
myślać, z germanizacją. Dowodzi również wrażliwości na 
nieszczęsną egzystencję ludu tej ziemi. Dramaty i powieści 
Karwatowej tworzą wcale spójny obraz pomorskiej rzeczy
wistości przełomu XIX i XX wieku, bo regionalne treści 
w niewielkim stopniu są u niej czytelne i trzeba się ich dość 
usilnie doszukiwać. Bo byłby on żywszy i barwniejszy, 
gdyby zaistniało w nim więcej ówczesnych kociewskich, 
kaszubskich i w ogóle pomorskich realiów. Ale taki już los 
tych, którzy idei oddają swój talent, a nie artystycznemu 
słowu. Bo chociaż idea byłaby jak najbardziej wzniosła, to 
często lepiej pamięta się oryginalność formy i artyzm sło
wa, a najlepszymi utworami są zawsze te, które artystycz
nym słowem najpełniej oddają w swoim czasie i przestrzeni 
prawdę o człowieku. 
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Monografia Kręga 

To nie jest pierwsza książka Krzysztofa Kowalkow
skiego. Poza publikacjami o historii i genealogii 
rodów Kowalkowskich, Kurowskich, Gusowskich 

i Miłków, wydał dotąd trzy monografie wsi i parafii - Rytla 
(1999), Miłobądza (2000), Pszczółek (2001). Kolejny rok 
przyniósł następne opracowanie tego autora: p t : „Histo
ria wsi i parafii Krąg". 

Zainteresowanie historią przez inżyniera budownictwa 
spowodowało, że - jak to odnotował w swojej Przedmo
wie Ryszard Szwoch - kociewska historiografia wzbogaci
ła się o kolejną książkę o dziejach miejscowości, wydanej 
dla upamiętnienia ważnego jubileuszu. Tym razem mono
grafia pojawiła się w 600-lecie pierwszego zapisu nazwy 
wsi Krąg, co miało miejsce w 1402 roku w okresie krzyżac
kiego panowania. 

Krzysztof Kowalkowski solidnie się napracował, by na
pisać swoją 160-stronicową książkę. Przejrzał w archiwach 
sporo źródeł rękopiśmiennych, przeczytał niemal wszystko 
co dotąd napisano, nawet w niewielkim zakresie, o tej wsi. 
Korzystał też ze wspomnień, relacji i przekazów ustnych 
mieszkańców Kręga i okolicznych miejscowości. W ten 
sposób powstała rzetelna monografia tej kociewskiej 
wsi, położonej między Starogardem a Skarszewami, o któ
rej - wydawało się - trudno cokolwiek napisać. Wiedzę 
o miejscowości autor zawarł w siedmiu głównych działach 
tematycznych, począwszy od położenia geofizycznego po
przez historię wsi, działające w niej organizacje, losy parafii 
i szkoły, aż po opis rodów i znaczniejszych mieszkańców. 

Książka poszerza regionalną półkę „kociewianów", uzu
pełniając informacje o dziejach miejscowości lokalnej oj
czyzny. 

Krzysztof Kowalkowski, Historia wsi i parafii Krąg. WDP „Ber-
nardinum" Pelplin 2002, form. 14,5 x 21,0 cm, s. 184, il., bibliogr. 

Położenie wsi Krąg 



Z początkiem 2002 roku, nakładem oficyny PHU 
„Promocja" w Starogardzie Gdańskim ukazała się 

Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego. Publika
cja praktycznie zawiera wszystko, co wydarzyło się w cią
gu trzech dni kongresu, a także to, co było zapowiedzią 
i echem wielkiego zjazdu Kociewiaków. Książka przekazuje 
relacje z wszystkich oficjalnych wystąpień podczas odby
tych sesji, z najważniejszych imprez i promocji towarzyszą
cych kongresowi i zawiera refleksje uczestników zjazdu. 
Informuje też o tym, co przekazała prasa i skupia podsta
wowe dokumenty kongresowe. 

Księga pamiątkowa zredagowana przez Jerzego Cher-
ka i Romana Landowskiego, przy współudziale kolegium 
redakcyjnego (prof. Maria Pająkowska-Kensik, Mirosław 
Kalkowski, Ryszard Szwoch i Tomasz Wilczyński), została 
opracowana w kolejności chronologicznych zdarzeń kon
gresu w obrębie poszczególnych głównych rozdziałów: 
Wystąpienia okolicznościowe, Obrady kongresu, Reflek-

sje i omówienia, Imprezy i promocje, Dokumenty kongre
sowe. Ponad 300-stronicową publikację zamyka Zamiast 
posłowia tekst Józefa Golickiego i Andrzeja Grzyba cha
rakteryzujący wizerunek regionu. 

Cenne informacje zawiera słowniczek sześćdziesięciu 
autorów Kto jest kim, przybliżający twórców poszczegól
nych tekstów umieszczonych w księdze. Całość jest bogato 
ilustrowana, przede wszystkim zdjęciami z przebiegu II Kon
gresu Kociewskiego. 

Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego. 24-26 listopa
da 2000 roku. Tczew, Świecie, Starogard Gd. PHU „Promocja" Sta
rogard 2002, 2000 egz., form. 16,5 x 23,5 cm, s. 352, il., opr. tw. 

Prezentujemy czytelnikom 
pracę wyróżnioną w konkursie 

„Ciekawe miejsce w powiecie - legendy, podania". 
Autorem jest uczeń kl VI a Szkoły Podstawowej nr 1 

w Pelplinie 

ROBERT DOMAŃSKI 

Jak Maciej i Ewa 
uratowali peplińską katedrę 
wyróżnienie 

a trasie Bursztynowego Szlaku z Gdańska do Sta
rogardu na podmokłej ziemi leżała mała, lecz sław
na z pięknej katedry, wioska o nazwie Peplin. 

Katedrę tę zbudowali cystersi, na ziemi nadanej im przez 
księcia Mszczuja II w 1274 roku. Reguła cystersów była 
bardzo surowa. Jedzenie ich składało się z chleba i sera. 
Chodzili w białych habitach. Czas swój dzielili między mo
dlitwę a pracę ręczną. Nieliczne rodziny chłopskie uczyły 
się od cystersów, jak uprawiać nieurodzajną ziemię. 

W małej chatce na skraju lasu, niedaleko krętej rzeki 
Wierzycy, mieszkał drwal z żoną, córką i synem. Drwal Bar
tłomiej z synem Janem codziennie jeździli wozem zaprzężo
nym w woły do lasu na wyrąb drzewa, które później do
starczali cystersom w zamian za żywność i narzędzia do 
pracy. Żona drwala, Weronika z córką Ewą, zajmowały się 
domem i często chodziły do lasu po leśne owoce, zioła 
i grzyby. Ewa była piękną Słowianką o jasnych jak len, dłu
gich włosach i błękitnych jak niebo oczach. 

Na drugim brzegu w rzecznym zakolu ukryło się nie
wielkie gospodarstwo. Mieszkał tam gospodarz z żoną i sy
nem. Jasnowłosy syn chłopa, Maciej, na równi z ojcem 
łowił królewskie karpie, a z matką chodził do lasu zbierać 
jagody i grzyby. 

Maciej i Ewa od dziecka często przebywali razem, wspól
nie się bawili, a gdy dorośli, Ewa pomagała Maciejowi ło
wić ryby, a on z radością towarzyszył jej w zbieraniu 
darów lasu. 

Przed swymi dwudziestymi urodzinami Ewa zbierając 
w lesie wonne zioła, poczuła zapach siarki. Zbliżyła się 
w stronę duszącego zapachu i ujrzała diabłów, serce jej 
zamarło, gdy usłyszała jak planują zniszczenie peplińskiej 
katedry. Po zniknięciu diabłów co sił w nogach pobiegła 
do domu i opowiedziała wszystko rodzicom. Po naradzie, 
Ewa z Maciejem pobiegli zawiadomić zakonników o za
miarach diabłów. Przerażeni zakonnicy zaczęli myśleć 
jak uratować katedrę przed belzebubami. Po naradzie mni
si odprawiali modły na odpędzenie diabłów. 

Po kilku dniach Ewa poszła do lasu zbierać zioła. Była 
piękna, słoneczna pogoda. Nagle niebo się zachmurzyło, 
dziewczyna pomyślała, że nadciąga burza. Spojrzała na niebo 
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i zobaczyła dwóch diabłów niosących olbrzymi głaz w stro
ną peplińskiej katedry. Natychmiast przypomniała sobie 
rozmowę diabłów, planujących zniszczenie katedry. Bar
dzo szybko pobiegła po Macieja i razem zawiadomili cy
stersów. W zakonie zapanowała wielka trwoga, wszyscy 
gorączkowo myśleli jak przepędzić diabłów. Opat klasztoru 
krzyknął: 

- Bijcie w dzwony i módlcie się! 
Zakonnicy z Maciejem ciągnęli za sznury dzwonów, by 

jak najszybciej je rozkołysać. 
Opat i Ewa z przerażeniem obserwowali niebo. Gdy 

w dolinie peplińskiej rozległo się donośne bicie dzwo
nów, diabłów ogarnęła trwoga. Opuściła ich odwaga, 
ręce zaczęły drżeć, przy każdym uderzeniu w dzwony 
tracili siły i panowanie nad głazem. Nagle głaz wymknął 
się z czartowskich dłoni i z wielkim pluskiem runął do 
rzeki. Ewa z Opatem z radością przyglądali się jak dia
bły uciekają w popłochu. 

Wkrótce Maciej i Ewa pobrali się. Za pomoc w urato
waniu katedry cystersi ofiarowali im domek na skraju lasu 
nieopodal rzeki Wierzycy. Rodzice i znajomi często ich od
wiedzali. Zbliżając się do ich zagrody z daleka wołali: 

-Maciej! Ewo! 
Do dnia dzisiejszego w zakolu rzeki Wierzycy można 

zobaczyć „diabelski kamień ". A okolice, w której mieszkali 
Maciej z Ewą do dzisiaj ludzie nazywają Maciejewem. 

* Peplin to dawna nazwa Pelplina. 

Wsłuchaj się 
w ciszę 

swego serca 
O juweniliach poetyckich 

Pelplin 2002 

Odbył się kolejny, VII Pomorski Konkurs Poetycki 
im. Ks. Janusza St. Pasierba, Pelplin 2002. W ramach tej 
znaczącej dla regionu pomorskiego imprezy przeprowadzo
no juwenilia poetyckie, których celem jest promowanie li
teracko uzdolnionej młodzieży. Na konkurs wpłynęło 145 
utworów poetyckich od 36 autorów. 

Jury w składzie: Roman Landowski, Bogdan Wiśniew
ski i Roman Żygowski, postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia: 

• I miejsce 
KATARZYNIE PRZEDPEŁSKIEJ, godło „Brzoza" z Li

ceum Ogólnokształcącego Jezuitów w Gdyni za dwa wiersze 
- Kapliczka i Katedra, w których autorka ukazała nikłość 
ludzkiego istnienia wobec spraw najwyższego znaczenia, po
sługując się nieskomplikowanym językiem poetyckim i pro
stym obrazowaniem lirycznych odczuć; 

• dwa równorzędne II miejsca 
MAGDALENIE WOSZCZENKO, godło „Skrzydełko" 

z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za zestaw 
trzech wierszy bez tytułów, ze szczególnym wyróżnieniem 
subtelnego utworu z gatunku liryki intymnej zaczynające
go się od słów Zapaliłam świeczką, 

i AGACIE KASPRZAK, godło „Waga" z tego samego 
liceum za zestaw czterech wierszy ze wskazaniem na krótki 
utwór zatytułowany Soliloąuium; 

• dwa równorzędne III miejsca 
ANNIE CHOMCZYK, godło „Maga", również z I Li

ceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, za jedyny na
desłany wiersz bez tytułu zaczynający się od słów lećcie, 
lećcie na południe, ilustrujący surowy obraz przyrody 
i KRYSTYNIE BEMBENEK, godło „Poemab" z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim za zestaw 
wierszy, w którym dwa utwory Szukanie i Przeznaczenie 
zawierają udaną próbę poszukiwania prawdy o życiu; 

• oraz dziewięć wyróżnień: 
LUCYNIE DUDZIE, godło „Cała ja" z Lubawy, 
JUSTYNIE JAROŃ, godło „Trinitty" z Gdyni, 
ANGELICE KRAWCZYK, godło „Salomeą" z Malborka, 
BARTOSZOWI LASKOWSKIEMU, godło „Delwin" 

z Pelplina, 
AGNIESZCE POPKOWSKIEJ, godło „Spooky" z Gdyni, 
PAULINIE SKRODZKIEJ, godło „Ps 23,1" z Malborka, 
LUCYNIE SZYMAŃSKIEJ, godło „Tyś dla mnie uciecz

ką- poezjo!" z Malborka, 
EWELINIE ŚLIWIE, godło „Iskra nadziei" z Tczewa, 
MARCIE RADKOWSKIEJ, godło graficzny znak gło

wy konia, z Gdańska. 
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KATARZYNA PRZEDPEŁSKA 

Kapliczka Katedra 
Biegnę 
pokonując teraźniejszość 
Pędzę 
gubiąc przeszłość 
Gnam 
w przyszłość... kuszącą niepewność. 
Szaleńczy bieg 
a może to już pościg... 

Nagle ten szept - zwolnij 
wsłuchaj się w ciszę swego serca. 
Czas jakby zastygł... 
Ujrzałam na polnej drodze 
Jego frasobliwą twarz 
pełną miłości i spokoju. 
Idę 
wczoraj dziś jutro 
stanowi jedność. 

Stojąc u jej stóp 
czuję czas 
niesiony przez ten kamienny okręt. 
Nieśmiało przekraczam mistyczną szczelinę drzwi 
czuję wiarę artysty 
wyzwalającą odwagę tworzenia. 
Ogrom kolumn 
łuki jak wielkie owady 
półkola sklepień... 
otwierają przestrzeń na światło. 
Poraża mnie moja kruchość 
nieważność 
małość. 
I znów ten szept - pełen ciepła miłości 
z witraża biegnie ku mnie 
świetlna nić 
prowadzi do samego źródła... 
do Niego. 

KATARZYNA WOSZCZENKO 

zapaliłam świeczkę 
rozłożyłam ramiona 

na drżącej ścianie 
cieniowi 
wyrosły liche 
skrzydła 

rozplatałam warkocz 
włosy musnęły 
smukłe plecy 

zdjęłam koszulę 
pozwoliłam ci dotknąć 
mojego cienia 

teraz zdmuchnij świecę 

AGATA KASPRZAK 

Soliloquium 

Widzieliście Ofeiię? Uwiodła mi Hamleta, 
Zdeptała wszystkie konwalie, 
Zdarła ze mnie suknię ślubną, 
Przyodziała się w biel, 
Nazrywała stokrotek, 
A później dziwiła się samej sobie, 
Że postradała zmysły... 

KRYSTYNA BEMBENEK 

Szukanie 

Przychodzi mi to z łatwością-
znajdywanie mądrych słów 
i analizowanie zjawisk. 
Mierzenie rzeczywistości 
by w nią uwierzyć. 
Jak Bachelard. 
Przekonując Pana Boga 
i siebie. 

A jedyna prawda? 
Niezapisana. 
Niepojęta do końca. 

Krzyżowa. 
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ANNA CHOMCZYK 

lećcie 
lećcie na południe 
stada ptaszydeł rozwrzeszczanych 

falą wrzącą rozczochraną 
zakotłujcie niebem 
dalej i dalej 
na południe 

łopoczcie kadmowymi piórzyskami 
wy - ptaki surowej północy 
deszcze 
wichry 
zbocza skalne 

nie odwracajcie wyniosłych 
głów 
przed siebie 
przed siebie 

- na południe 

ANGELIKA KRAWCZYK 

*** 

Jak daleko rozniósł się szept twojego głosu 
że wokół ciebie kłębią się teraz tłumy 
Jak daleko rozniósł się szept twojego głosu 
że teraz wystarczy jak milczysz 
Jak głośno mam krzyczeć byś odwrócił głowę 
i usłyszał wrzask mojego serca 
Jak głośno... 
Byś dostrzegł mnie zawieszoną w powietrzu 
i odważył się szepnąć chodź... 

LUCYNA SZYMAŃSKA 

Zboże 

Jestem jak kłos zboża 
Wyciągam czoło do nieba 
By sięgnąć słońca promieni 
By poczuć ciepło jego oddechu 
Gwiazdy snują mi kołysanki 
Księżyc się do mnie uśmiecha 
A gdy czas żniw się zbliża 
Przytulam się do czarnej ziemi 
Rozpadam się na szary proch 
By znowu chłodnym latem 
Wyciągnąć czoło do twych ramion 
Do twych gorących ust 

BARTOSZ LASKOWSKI 

Żywioły 

Kiedyś nadejdzie czas na zmiany, 
na to by zmienić się w wiatr, 
który głaszcze drzewa swoim dotykiem, 
który zmusza do marzeń swoim głosem. 
Zamienić się w cudny ogień, 
który płomieniami rozgrzewa wnętrze, 
który oślepia swoim blaskiem. 
Zamienić się w orzeźwiającą wodę, 
która koi pragnienie i ożywia, 
która płynie wciąż przed siebie bez celu. 
Zamienić się w gwiazdę świecącą na niebie, 
która mruga i nie uśmiecha się z góry, 
która wisi i tęskni do wiatru, ognia i wody. 
Tęskni, bo musi trwać bez wsparcia. 
Myśli tylko o zielonej łące, 
gdzie biega z wiatrem goniąc go, 
gdzie dotyka ognia nie parząc się, 
gdzie pije wodę czując ulgę bez końca. 
Kiedyś nadejdzie czas, 
by zamienić się w gwiazdę, 
zatęsknić za wiatrem, ogniem i wodą. 

EWELINA ŚLIWA 

Oczekiwanie 

wiążę godziny z godzinami 
jak sznurowadła 
zmęczonych butów 
czas strasznie się dłuży 
jakby ktoś potłukł 
słomiany zegar 
który ledwie tykał 
delikatny powiew zmroku 
zamknął księgę 
znowu na siedem pieczęci 
tylko cisza 
uderza szeptem 
głuchej melodii 
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